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ÚVOD
Voda je základnou podmienkou pre existenciu

•

zručnosti, ktoré sa týkajú oblasti komunikatívnych,

života na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má

numerických, sociálnych, technických zručností a

popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy

zručností potrebných na riešenie environmentál-

ľudstva. Človek sa stretáva s vodou od svojho naro-

nych problémov s dôrazom na vodu, napr. iden-

denia až do posledného dňa svojho života. Voda nás

tiﬁkovať príčiny a následky znečisťovania vôd,

teda sprevádza počas celého života, hoci si to často

formulovať adekvátny názor a úsudok na jednotlivé
environmentálne problémy s dôrazom na vodu,

ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť
a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Dispo-

•

presvedčenie o vysokej hodnote pitnej vody dis-

nibilita pitnej vody v našich domácnostiach, školách,

ponibilnej vďaka verejnému zásobovaniu pitnou

administratívnych budovách či prevádzkach je ne-

vodou a verejnej kanalizácii, ako aj predstavu o

odmysliteľnou skutočnosťou súčasného životného

ceste vody verejnými vodovodmi a verejnými kanalizáciami,

štandardu. Dnes je už samozrejmosťou a azda práve
preto sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. K zmierneniu absencie uvedenej témy má poslúžiť aj predkla-

•

postoje napr. schopnosť vážiť si vodu ako tekutinu
potrebnú pre život.

daná publikácia, ktorú v rámci svojho vzdelávacieho
programu Modrá škola a v rámci svojej spoločenskej

Viera Chrenščová

zodpovednosti zabezpečuje Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s.
Študijné texty o vode, ktoré sa Vám dostávajú do
rúk, je možné využiť v jednotlivých vyučovacích predmetoch (najmä v prírodopise, chémii, zemepise) na
druhom stupni základných škôl, pri rôznych školských
aktivitách, krúžkovej a klubovej činnosti, a to pri oboznamovaní žiakov s vodou ako pre život nenahraditeľnou tekutinou, rozvíjaní osobnostných kvalít žiakov,
budovaní pozitívnych vzťahov k pitnej vode a k zdravému životnému štýlu, formovaní pozitívnych postojov k vodným zdrojom a ich ochrane. Žiaci by mali
nadobudnúť:
•

vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy s dô-

•

vedomosti z oblasti disponibility pitnej vody dodá-

razom na pitnú vodu a čistenie odpadových vôd,
vanej verejnými vodovodmi a po použití odvádzanej a čistenej verejnými kanalizáciami,

5
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1 ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI VODY
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Poznať štruktúru molekuly vody, vedieť identiﬁkovať a zisťovať základné fyzikálne
vlastnosti vody.
živočíchom stačia preto menej výkonné pohybové orgány a slabšie vytvorené kostry. Dosahujú v mnohých
prípadoch podstatne väčších rozmerov ako príbuzné
suchozemské formy. Podobne je to aj s rastlinami.
Po ortuti má voda najväčšie povrchové napätie
zo všetkých bežných kvapalín (voda má pri bežných
podmienkach povrchové napätie 72,6 mN/m, čo je 2 až
3 krát viac než u iných tekutín, viac má len ortuť: 465
mN/m). Povrchové napätie vzniká na rozhraní kvapalina – plyn. Povrchové napätie s teplotou klesá a pri
Obr. 1 Model molekuly vody

kritickej teplote je nulové. Vysoké povrchové napätie je
príčinou kapilárnych javov, akými sú vzlínavosť vody

Z fyzikálneho a chemického hľadiska je voda veľmi

v kapilárach pôdy a hornín, zmáčacia schopnosť, tvor-

komplikovanou zlúčeninou s radom jedinečných vlast-

ba peny, udržiavanie drobného hmyzu a peľu na povr-

ností. Chemické zloženie vody bolo však známe po-

chu vody a pod. Vďaka povrchovému napätiu sa vodný

merne neskoro. Prvé správy o zložení vody poznáme

hmyz môže pohybovať po vodnej hladine. Povrchové

z konca 18. storočia. A. L. Lavoisier ako prvý poznal,

napätie vody znižujú pracie prostriedky a namáčadlá,

že voda je zlúčenina dvoch prvkov – vodíka a kyslíka.

a tým zlepšujú jej zmáčaciu a čistiacu schopnosť.

Voda (H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov

Na ohriatie vody o 1 °C sa spotrebuje viac tepla ako

vodíka a jedného atómu kyslíka (obr. 1). Je najrozší-

u iných látok (u železa približne 1/10, u dreva asi 1/2).

renejšia zlúčenina kyslíka. Dva atómy vodíka a jeden

Voda má preto schopnosť akumulovať veľké množstvo

atóm kyslíka v molekule vody sú viazané jednodu-

tepla. Táto vysoká tepelná kapacita vody spôsobuje,

chou polárnou kovalentnou väzbou. Väzbový uhol je

že v zime veľké vodné nádrže okolie otepľujú a v lete

104,3°. Vzdialenosť atómov vodíka od atómu kyslíka

naopak ochladzujú.

je 0,096 nm (nm = nanometer). Keďže väzba o ← H je

Voda sa pri každej teplote stále vyparuje, a preto

v molekule vody veľmi polárna a molekula je zalomená

vzduch vždy obsahuje určité množstvo vodnej pary.

(má trojuholníkový tvar), voda je silne polárna látka.

Zahrievaním sa voda mení na paru. Pri dosiahnutí

Pri normálnej teplote a tlaku je voda (H2O) bezfa-

teploty 100 °C (bod varu vody) a ďalším zahrievaním

rebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Má veľkú

zostáva teplota vody stála a skupenstvo kvapalné pre-

tepelnú zotrvačnosť. Veľké objemy vody (ľad má väčší

chádza v skupenstvo plynné. Voda teda vrie pri nor-

objem ako voda, zo 100 cm3 vody vznikne asi 110 cm3

málnom tlaku vzduchu pri 100 °C. S klesajúcim tlakom

ľadu) pomaly podliehajú tepelným zmenám, čím voda

vzduchu (vo vyššej nadmorskej výške) vrie pri nižšej

vykonáva funkciu termostatu, v ktorom môžu organiz-

teplote (na Lomnickom štíte napríklad už pri 88 °C).

my žiť bez nebezpečenstva prudkých tepelných zmien.

Pri 0 °C (bod tuhnutia) voda prechádza do pev-

Voda je jednou z mála látok, ktorá pri tuhnutí zväč-

ného skupenstva – vzniká ľad. Morská voda obsahu-

šuje svoj objem asi o 9,2 %. Hustota kvapalnej vody
sa od 0 °C do približne 4 °C zväčšuje a pri 3,98 °C má

júca rozpustené soli zamŕza priemerne až pri teplote
-2,21 °C a pri zvýšenej teplote sa tento ľad rýchlejšie

maximálnu hustotu (ρ = 1000 kg.m-3), potom plynulo

topí. Voda pri tuhnutí zväčšuje svoj objem, hustota

klesá až po teplotu varu (ρ = 958,4 kg.m-3). Pri chladnu-

ľadu je preto menšia než hustota vody a ľad pláva na

tí do 4 °C voda klesá ku dnu, ale voda chladnejšia ako

povrchu vody.

4 °C, pretože je ľahšia, zostáva na povrchu, kde sa ďalším znižovaním teploty mení na ľad. Ľad ako ľahší plá-

V závislosti od druhu vody sa jej teplota mení
v širokom rozmedzí od 0 °C až skoro k teplote varu.

va na vode a chráni ju pred premŕzaním. Hustota vody

Obyčajné podzemné vody majú teplotu v rozmedzí

je asi 800 krát vyššia ako hustota vzduchu. Hustota

5 °C až 13 °C. Vyššiu teplotu majú vody minerálne, resp.

vody má značný vplyv na stavbu tela vodných živočí-

termálne. Teplota povrchových vôd kolíše v priebehu

chov. Hranica telesného rastu suchozemských živočí-

ročných období i počas dňa (v rozmedzí od 0 °C po

chov je obmedzená pevnosťou kostry a schopnosťou

+ 25 °C). Optimálna teplota pitnej vody je od 8 °C do

končatín udržať hmotnosť tela a zaistiť dostatočný po-

12 °C. Voda teplejšia ako 15 °C už neosviežuje.

hyb. Táto „mechanická bariéra“ u vodných živočíchov

Farba vody je fyzikálnym indikátorom čistoty

nie je. Ich hustota je približne rovnaká ako hustota

povrchových a podzemných vôd. Sfarbenie rôznych

vody, najčastejšie blízko hodnoty 1,05 g.cm-3. Vodným

typov vôd je značne rozdielna. Ovplyvňujú ju vo vode

8
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rozpustné aj nerozpustné látky. Čisté prírodné vody sú

vodu od 1 do 80 %. Až 90 % slnečnej radiácie vo vode

spravidla takmer bezfarebné, v hrubých vrstvách blan-

sa mení na teplo.
Vysoká priehľadnosť vody pre viditeľné svetlo a pre

kytne modré. Charakteristické zafarbenie dávajú vode

UV svetlo a jej bezfarebnosť umožňujú dostatok svetla

aj niektoré mikroorganizmy.
Zákal vody spôsobujú nerozpustené látky anorga-

pre fotosyntézu vo väčších hĺbkach morí.
Významnou vlastnosťou vody je jej rozpúšťacia

nického (napr. ílové minerály, oxid kremičitý, hydratované oxidy železa a mangánu) a organického pôvodu

schopnosť. Voda je v prírode najdôležitejším rozpúš-

(napr. baktérie, planktón). Zakalené pitné a úžitkové

ťadlom. Vďaka svojej molekulovej štruktúre rozpúšťa

vody majú nežiadúci vzhľad. Podzemné vody bývajú

toľko rôznych látok, že ju pokladáme za univerzálne

zakalené len veľmi zriedkavo a zákal tvoria zväčša

rozpúšťadlo. V morskej vode sa zistilo rozpustených 77

anorganické látky. Povrchové vody bývajú veľmi často

chemických prvkov, takmer celá Mendelejevova tabuľka. Rozpúšťacia schopnosť vody je nevyhnutná na prí-

zakalené splachmi pôdnych vrstiev alebo planktónom.
Pachom vody sa označuje vlastnosť vody spôsobe-

pravu nápojov, ako je napr. čaj alebo káva. Rozpúšťa
sa v nej aj cukor (pevná rozpúšťaná látka) a smotana

ná prchavými látkami prítomnými vo vode. Primárnymi zdrojmi pachu môžu byť látky tvoriace prirodzenú

(kvapalná rozpúšťaná látka). Vo vode sú rozpustené

súčasť vody (napr. sírovodík, železo), ako aj látky biolo-

aj plyny. Rozpustnosť plynov s rastúcou teplotou však

gického pôvodu (vznikajúce životnou činnosťou alebo

klesá. Ak sa preto voda v jazere príliš ohreje, stávajú

odumieraním rastlín, rias, baktérií, plesní, prvokov).

sa kyslík a oxid uhličitý menej rozpustnými a nie sú

Sekundárny pach môže získať voda v priebehu jej

k dispozícii pre rastliny a vodné živočíchy.

technologickej úpravy (napr. pri chlorácii vody). Miera
MÁTE TVRDÚ ALEBO MÄKKÚ VODU?

pachu (kvantita) vody sa určuje zmyslovo pri 20 °C
a pri 60 °C. Hodnotí sa podľa šesťmiestnej stupnice

UMYTE SI RUKY MYDLOM. PRE RÝCHLE ZISTENIE SI

(0. – žiadny, I. – veľmi slabý, II. – slabý, III. – badateľný,

STAČÍ UMYŤ RUKY MYDLOM – V TVRDEJ VODE MYDLO

IV. – zreteľný, V. – veľmi silný).

SLABO PENÍ. AK PENÍ ĽAHKO, IDE O MÄKKÚ VODU.

Chuť vody je podmienená prítomnosťou látok, ktoPojem tvrdosť vody predstavuje významný podiel

ré sa do vody dostávajú prirodzenou cestou, alebo sú
dôsledkom znečistenia. Chuť vody významne ovplyvňu-

mineralizácie vody, zahŕňa predovšetkým obsah váp-

je obsah železa, mangánu, horčíka, zinku, medi, chlo-

nika a horčíka. Na Slovensku sa celková tvrdosť vody

ridov, síranov, hydrogénuhličitanov, oxidu uhličitého

uvádza (tab. 1) v jednotkách mmol / l (milimól na liter)

a iné. Primerané množstvo solí a prítomnosť voľného

alebo v nemeckých stupňoch (°dH = stupeň nemecký).

oxidu uhličitého dodáva vode osviežujúcu príchuť.

Rozlišujeme prechodnú a trvalú tvrdosť vody. Pre-

Vyšší obsah niektorých solí pôsobí nepriaznivo.

chodnú tvrdosť spôsobujú hydrogenuhličitany a mož-

Reakcia vody je určená obsahom solí. Bežná dažďo-

no ju odstrániť varením vody. Trvalú tvrdosť vody

vá voda má hodnotu pH 5 až 5,6. Vzhľadom k vzrasta-

spôsobujú hlavne sírany, ktoré možno odstrániť prida-

júcemu obsahu oxidov síry a dusíka v atmosfére býva

ním uhličitanu sodného (Na2CO3) .

však pH zrážok v strednej Európe 4 až 5. Morská voda

Veľmi mäkká voda sa upravuje prídavkom oxidu

má pH 8,1 – 8,3. Vody s hodnotou pH nad 8,3 obsahujú

uhličitého (CO2) a vápnika (Ca) alebo mletého vápenca,

uhličitany alebo hydroxidy.

alebo prídavkom hydrogenuhličitanu sodného (Na-

Prenikanie svetla do vody je určené sfarbením

HCO3) a síranu vápenatého (CaSO4).

a znečistením vody. V čistých hlbokých vodách (jazero
Bajkal) preniká svetlo až do hĺbky 200 m. Prechod svetla má straty odrazom od hladiny asi 20 %, prechod cez

Voda

mmol / l

°dH

< 0,5

< 2,8

mäkká

0,70 – 1,25

3,90 – 7,00

stredne tvrdá

1,26 – 2,50

7,01 – 14,0

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21,0

> 3,76

> 21,01

veľmi mäkká

veľmi tvrdá
Tab. 1 Stupne tvrdosti vody (www.bvsas.sk, 2009)

Prepočty tvrdosti vody: 1 mmol / l = 5,6 °dH, 1 °dH = 0,1783 mmol / l
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2 VODA NA ZEMI
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Vysvetliť princíp kolobehu vody v prírode. Poukázať na množstvo vody
v prírode a dôležitosť vodných zdrojov.

29 %
PEVNINA

71 %
MORIA A OCEÁNY

Obr. 2 Modrá planéta Zem

Množstvo vody na Zemi

človeka. Nachádza sa v pôde, je súčasťou štruktúry

Prečo je naša planéta modrá?

mnohých minerálov a hornín. Voda nás obklopuje vša-

Za modrú farbu naša planéta vďačí vode. Je jedinou

de: doma, v práci, v prírode. Je vo večnom obehu.

látkou na Zemi, ktorá sa vyskytuje súčasne a vo veľkých množstvách vo všetkých skupenstvách: plynnom,

Cyklus vody (hydrologický cyklus)

kvapalnom a tuhom. Voda v kvapalnom stave pokrý-

Cirkuluje voda v prírode?

va dve tretiny zemského povrchu, je nevyhnutnou

Hydrologický cyklus je druhým veľkým planetárnym

zložkou organizmov a základnou podmienkou života

cyklom a je známy ako obeh vody (obr. 3). Je oveľa

na Zemi. Vek vody je približne 4,5 miliardy rokov, je

rýchlejší ako geologický cyklus (považovaný za prvý

približne taká stará ako naša planéta.

veľký planetárny cyklus) a pohyb látok v ňom je mo-

Voda pokrýva 71 % zemského povrchu, pričom na

hutnejší. Prejde ním ročne asi 10 000 krát viac látok

súš pripadá len 29 %, t. j. menej než 1/3 (obr. 2). Vedci

ako geologickým cyklom. V hydrologickom cykle sa

vyrátali, že keby sa svetový oceán celkom vysušil, trva-

pohybuje obrovské množstvo vody (ročne vo forme

lo by asi 35 000 – 36 000 rokov, kým by ho všetky rieky

vodných zrážok spadne na zemský povrch asi 520 000

sveta znovu naplnili. Celkové množstvo vody na zeme-

km3 vody, t. j. 1 010 mm za rok) a minerálnych látok

guli predstavuje 1,4 – 1,5 miliardy km .

(odhaduje sa asi 3,5 miliardy ton za rok). Priemerný

3

Svetové zásoby vody predstavujú v oceánoch

obsah vody v zemskej atmosfére tvorí 12 400 km3. Zna-

1 322 000 000 km3, v ľadovcoch 29 200 000 km3, v pod-

mená to, že „zdržanie“ vody v atmosfére je iba 8,9 dňa.

zemnej vode 8 637 000 km , v riekach 230 250 km

Za jeden rok sa obsah atmosférickej vody obnoví 41,8

a v podobe vodnej pary 13 000 km3.

krát. Podmienkou vyrovnaného stavu vody v prírode je

3

3

Z obrovského množstva vody, nachádzajúceho sa

jej obeh (hydrologický cyklus) – nepretržitý uzavretý

na Zemi, tvorí až 97,7 % slaná voda. Na sladkú vodu

proces vodnej cirkulácie na zemeguli. Celkové množ-

zostáva iba 2,3 %. Takmer 99 % z celkového množstva

stvo vody v hydrologickom cykle je konštantné, teda

sladkej vody je vo forme ľadovcov, alebo sa nachádza

množstvo vody, ktorá odchádza z určitého zdroja (re-

hlboko v podzemí, čo sťažuje ich využívanie na pitné

zervoáru) sa rovná množstvu vody, ktoré doňho vstúpi.

účely. Iba 0,27 % sladkej vody je vhodnej pre výrobu
pitnej vody. Voda tvorí asi 60 % hmotnosti stromov,
60 % až 95 % hmotnosti živočíchov, 70 % hmotnosti

10
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OBSAH VODY V ATMOSFÉRE
KONDENZÁCIA

SUBLIMÁCIA

ZÁSOBY VODY
V ĽADE A SNEHU

ZRÁŽKY

EVAPOTRANSPIRÁCIA

ODTOK VODY
Z TOPENIA
SNEHU DO TOKU

VÝPAR

(EVAPORÁCIA)

POVRCHOVÝ ODTOK
OBJEM VODY V OCEÁNOCH

PRIETOK

PRAMEŇ

VÝPAR

PRIESAK

(EVAPORÁCIA)

(INFILTRÁCIA)
SLADKOVODNÉ ZÁSOBY

ZÁSOBY

ODTOK PODZEMNEJ VODY

PODZEMNEJ
VODY

Obr. 3 Obeh vody v prírode

OBEH VODY NA ZEMI PREBIEHA

nine (evapotranspirácia – výpar z pôdy pokrytej ve-

DVOMA CYKLAMI:

getáciou), a potom sa vo forme zrážok vracia späť na

1.

VEĽKÝ VODNÝ OBEH

zem v jej vyšších polohách (resp. to isté nad oceánom).

2.

MALÝ VODNÝ OBEH

Malý cyklus sa teda odohráva v terestrickom ekosystéme (pevninskom ekosystéme) a má tieto fázy: príjem

Zdrojom energie pre pohyb vody je slnečné žia-

– prienik – transpirácia (výdaj vody rastlinou vo forme

renie – asi 23 % slnečnej energie, ktorá sa dostane

vodnej pary) – inﬁltrácia (priesak) – povrchový odtok.

k zemskému povrchu sa spotrebuje na vyparovanie
vody, čo je začiatok hydrologického cyklu. Zem prijíma
žiarenie zo Slnka, zemský povrch sa zahrieva, voda
sa premieňa na paru, ktorá vystupuje do atmosféry. V chladnejšom prostredí atmosféry sa vodné pary
kondenzujú (voda prechádza z plynného skupenstva
do kvapalného), tvoria oblaky, v kvapalnej alebo tuhej
forme padajú na zemský povrch a začnú hneď (v prípade tuhých zrážok s väčším alebo menším oneskorením) po povrchu stekať, alebo do neho vsakovať. Časť
spadnutých zrážok sa opäť vyparí. Najintenzívnejší
výpar vody (evaporácia) a aj najväčšie zrážky sú z povrchu svetového oceánu, priemerné ročné zrážky nad
svetovým oceánom sú 1 250 mm oproti 720 mm nad
pevninou. Určitý podiel vsiaknutej vody využije rastlinstvo, zvyšok sa pôsobením gravitácie dostáva späť do
morí a oceánov, a tým sa celý cyklus veľkého vodného
obehu uzatvára. Veľký vodný obeh opäť pokračuje od
začiatku v naznačenom obehu.
O malom (skrátenom, kontinentálnom) vodnom
obehu hovoríme vtedy, ak sa voda vyparí ešte na pev-

I. časť O VODE VŠEOBECNE
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3 ROZDELENIE VODY
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Charakterizovať druhy vôd podľa pôvodu a použitia.
Vysvetliť rozdiely medzi pitnou, úžitkovou a prevádzkovou vodou.
Hydrosféra (vodný obal Zeme) predstavuje súbor

Hydrológia (z gr. hydros – voda, logos – náuka,

všetkého vodstva Zeme – t. j. povrchové vody, pod-

veda) je vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou na

povrchové, vody v atmosfére a vody v živých orga-

Zemi vo všetkých jej skupenstvách, jej fyzikálnymi,

nizmoch. Fyzikálne, chemické a biologické procesy

chemickými a biologickými vlastnosťami. Skúma záko-

ovplyvňujú kvalitatívne a kvantitatívne zloženie prí-

nitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu

rodných vôd. Charakter prírodných vôd tiež určujú kli-

vody na Zemi.

matické pomery, celkový ráz krajiny, jej hustota a druh
osídlenia a pod.

Vodu najčastejšie rozdeľujeme podľa pôvodu
a podľa využitia.

3.1 VODA PODĽA PÔVODU

Obr. 4 Atmosferické vody (dážď, sneh, ľadovec)

VODY VYSKYTUJÚCE SA V PRÍRODE PODĽA PÔVODU

1 – 3 mm. V extrémnych prípadoch dosahujú však veľ-

DELÍME NA VODY:

kosť až 8 mm. Nie každý dážď dosiahne povrch, niekto-

•

ZRÁŽKOVÉ (atmosferické),

ré kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch.

•

POVRCHOVÉ,

•

PODPOVRCHOVÉ

jasných nocí ochladením najspodnejších vzdušných

(pôdna a podzemná voda).

vrstiev zemským povrchom pod rosný bod, teplotu, pri

Rosa je dážď nepatrnej výdatnosti. Tvorí sa za

ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami.

Zrážkové (atmosferické) vody

Hmla sa skladá z kvapôčok vody veľkosti 0,006 –

Pod pojmom zrážková voda sa rozumie voda v kvapal-

0,04 mm. Tvorí sa ochladzovaním prízemného vzduchu

nom alebo tuhom skupenstve, ktorá pri kondenzácii

pod rosný bod.

vodných pár v atmosfére prechádza z ovzdušia najmä

Mrholenie vzniká zrážaním hmly.

v podobe dažďových a snehových zrážok na zemský

Sneh je forma zamrznutej vody, vyskytujúca sa vo

povrch. Prechodom cez vrstvu vzduchu zrážková voda

forme šesťramenných hviezdičiek ľadu, spojených do

pohlcuje rôzne plynné, kvapalné a tuhé látky, ktoré

snehových vločiek.

sa v ovzduší nachádzajú. Môžu to byť látky prírodné

Ľadovec tvoria zľadovatené vodné zrážky guľovi-

(napr. kyslík, oxid uhličitý) alebo priemyselné produk-

tého až nepravidelného tvaru s rozličnou veľkosťou

ty (napr. oxid siričitý, sulfán). V závislosti od teploty

a hmotnosťou od niekoľko gramov až do niekoľkých

a stupňa nasýtenia vzduchu parami môže ísť o zrážky

desatín kilogramu. Padá vždy z veľkých výšok. Precho-

(obr. 4):

dom cez nižšie teplejšie vrstvy vzduchu sa na ľadových

•

kvapalné (dážď, rosa, hmla, mrholenie),

guľôčkach zrážajú vodné pary a namŕzajú, čím sa ľado-

•

tuhé (sneh, ľadovec, inoväť).

vec zväčšuje a zväčšuje sa aj jeho hmotnosť.

Dážď je forma zrážok. O daždi hovoríme, keď odde-

Inoväť vzniká zrážaním vodných pár vo forme

lené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch.

ľadových kryštálov na stromoch a predmetoch vtedy,

Vzniká v oblakoch, ak je teplota vzduchu vyššia ako

keď sa ochladzujú silnejšie prízemné vrstvy vzduchu,

0 °C . Kondenzáciou vznikajú kvapky s priemerom

12
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Obr. 5 Povrchové vody tečúce (rieka) a stojaté (jazero)

Obr. 6 Podpovrchová voda

najčastejšie pri teplote nižšej ako -10 °C, pri bezvetrí

PODĽA PÔVODU DELÍME PODPOVRCHOVÉ VODY NA:

počas hmly.

•

Povrchové vody
Povrchové vody (obr. 5) sa vyznačujú premenlivou teplotou, nižšou mineralizáciou, vyšším obsahom kyslíka
a vyššou koncentráciou organických látok ako vody
podzemné. Spravidla sú to mäkké vody. Počet mikroorganizmov v povrchových vodách býva v porovnaní
s podzemnými vodami vyšší a ich biologické zloženie
je rozmanitejšie. K povrchovým vodám patrí dažďová,
tečúca a morská voda.

•

VADÓZNE, vznikajúce presakovaním (inﬁltráciou) zrážkových a povrchových vôd do zeme
a v malej miere aj kondenzáciou vodných pár
atmosferického pôvodu pod povrchom (pôvod
v atmosferických zrážkach);
JUVENILNÉ, vznikajúce kondenzáciou vodných
pár unikajúcich z chladnúcej magmy v zemskom
vnútri. Môžu sa dostať pozdĺž puklín v zemskej
kôre až na povrch a vyvierať ako termálne pramene, žriedla alebo gejzíry (pôvod vnútrozemský – vzniká kondenzáciou magmatických pár
stúpajúcich k povrchu).

POVRCHOVÉ VODY PODĽA POHYBLIVOSTI
ROZDEĽUJEME NA:
STOJATÉ:

A. PRIRODZENÉ

Pôdna voda je časť podpovrchovej vody (bez ohľadu

(moria a oceány,

na skupenstvo), ktorá nevytvára súvislú hladinu a ne-

jazerá, močiare),

vypĺňa všetky póry. Vyskytuje sa v prevzdušnenom

B. UMELÉ (rybníky,
priehradné nádrže);
TEČÚCE:

Pôdna voda

A. PRIRODZENÉ (potoky, rieky),
B. UMELÉ (kanály, prieplavy).

pásme, kde sú póry vyplnené vodou a vzduchom.
Podľa síl, ktoré pri pôsobení prevládajú, rozlišujú
sa tri druhy pôdnej vody:
Gravitačná pôdna voda – jej pohyb a účinky sú
dané prevažne pôsobením zemskej príťažlivosti. Jej

PODĽA LOKALITY SA POVRCHOVÉ VODY DELIA NA:

zdrojom sú atmosferické zrážky, pohybuje sa z pôd-

•
•

sebou odnáša rozpustné a rozptýlené pôdne látky. Ak

MORSKÉ VODY,
POVRCHOVÉ VODY KONTINENTÁLNE
(voda pevnín).

neho povrchu smerom do nižších vrstiev pôdy a so
narazí na nepriepustnú vrstvu, stáva sa zdrojom podzemnej vody.

Povrchové vody môžeme rozdeliť aj podľa obsahu

Kapilárna pôdna voda – jej pohyb a účinky určuje

solí na slané a sladké. Voda morí a oceánov je slaná

prevažne pôsobenie kapilárnych síl v malých póroch.

(priemerná slanosť 3,5 %), kontinentálne vody obsahu-

Vzniká pri vsakovaní zrážok a vzlínaním z hladiny

jú menej solí (obsah solí pod 0,05 %). V okolí ústí riek

podzemnej vody.

do mora sa mieša sladká voda so slanou a nazýva sa

Adsorpčná pôdna voda – je viazaná adsorpčnými

brakická (slanosť pod 2,3 %).

silami pôdnych a horninových častíc.

Podpovrchové vody

Podzemná voda

Podpovrchová voda (obr. 6) sa vyskytuje pod zem-

Podzemná voda je tá časť podpovrchovej vody, kto-

ským povrchom vo všetkých formách a skupenstvách.

rá vypĺňa dutiny zvodnených hornín bez ohľadu na

Vzniká presakovaním zrážkovej a povrchovej vody do

to, či vytvára alebo nevytvára súvislú hladinu, a časť

zemskej kôry. Pri prenikaní do zemskej kôry sa mení

vytvárajúca súvislú hladinu v pôde. Sú mineralizova-

jej zloženie v závislosti od pôdnych a geologických

nejšie ako vody povrchové. Kolísanie fyzikálno-chemic-

vrstiev, ktorými preteká, a v závislosti od dĺžky trvania

kých faktorov je u nich nepatrné. Väčšinou majú stálu

tohto deja.

teplotu a neobsahujú kyslík, resp. iba vo veľmi nízkych
koncentráciách. Ich chemické zloženie závisí od vlast-

I. časť O VODE VŠEOBECNE
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ností horninového prostredia. Obvykle bývajú tvrdé.

Minerálne vody obsahujú v 1 l viac ako 1 g mine-

Prítomnosť organických látok býva nízka. Umožňujú

rálnych látok (pevných aj plynných). K minerálnym

obeh látok v zemskej kôre, zásobujú vodou a minerál-

vodám zaraďujeme aj vody s teplotou nad 20 °C, volajú

mi rastliny aj živočíchy, sú hlavným zdrojom povrcho-

sa teplice – termálne vody. Minerálne vody s liečivým

vých vodných tokov, zdrojom pitnej a úžitkovej vody

účinkom – vody liečivé. Minerálna voda sa čerpá z hĺb-

pre človeka.
Podľa mineralizácie (celkového množstva rozpustených tuhých látok) a obsahu plynov sa delia podzemné
vody na obyčajné a minerálne.
Obyčajné podzemné vody sú vody s nízkym

ky niekoľko sto metrov z vodonosných vrstiev, z ktorých získala minerálne látky. Ak majú podzemné vody
vyššiu teplotu ako 50 °C, považujú sa za žriedlové.
Artézske vody sú podzemné vody s napätou hladinou, uzavreté v zemskej kôre pod tlakom dvoma

obsahom rozpustených tuhých látok, plynov, či mik-

nepriepustnými vrstvami, jednou v nadložení, druhou

roorganizmov, ktoré nespĺňajú žiadne z kritérií pre

v podloží. Prevŕtaním nepriepustného nadložia voda

minerálnu vodu.

vyteká, alebo vystrekuje nad zemský povrch.

3.2 VODA PODĽA VYUŽITIA
VODU PODĽA POUŽÍVANIA A TIEŽ

Pitná voda

Z NÁRODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA

Pitná voda musí byť zdravotne neškodná, číra, bez

NAJČASTEJŠIE ROZDEĽUJEME NA:

zákalu, rušivých príchutí a pachov, nesmie obsahovať

•
•
•

žiadne toxické, rádioaktívne ani biologicky aktívne lát-

ÚŽITKOVÚ VODU,
PREVÁDZKOVÚ VODU,
PITNÚ VODU.

ky. Optimálna teplota pitnej vody je 8 až 12 °C. Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa
určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality
vody. Sledujú sa tieto ukazovatele: ukazovateľ kyslí-

Úžitková voda

kového režimu, základné chemické a fyzikálne ukazo-

Úžitková voda je voda hygienicky nezávadná. Môže

vatele (pH, teplota, rozpustené a nerozpustené látky,

pochádzať z akéhokoľvek zdroja, ak vyhovuje zdravot-

kyslík a amoniak), doplňujúce chemické ukazovatele

ným a technickým požiadavkám, používa sa na umý-

(chloridy, sírany, tvrdosť vody), ťažké kovy (Hg, Cd, As,

vanie, kúpanie a na výrobné účely. Nepoužíva sa ako

Pb), biologické a mikrobiologické ukazovatele (mikro-

pitná voda a na varenie. Na úžitkovú vodu sa nekladú

organizmy) a rádioaktivita. Pitná voda sa získava z

také prísne kritériá, pokiaľ ide o fyzikálne vlastnosti

podzemnej alebo povrchovej vody.

(teplota, farba, zákal), ako na pitnú vodu, ale nesmie

V podmienkach Slovenska dôležitú úlohu v záso-

byť odpudivá, nesmie obsahovať toxické látky. Nesmie

bovaní pitnou vodou plnia podzemné zdroje, v sú-

predstavovať riziko ochorenia ľudí a zvierat.

časnosti predstavujú zhruba 86–percentný podiel
v zásobovaní obyvateľstva, priemyslu a poľnohospo-

Prevádzková voda

dárstva. Tento podiel je však v každom regióne, v kaž-

Prevádzková (technologická) voda sa používa na rôzne

dej lokalite iný. Bratislavská vodárenská spoločnosť,

prevádzkové účely v priemysle a poľnohospodárstve.

a. s. využíva na výrobu pitnej vody podzemnú vodu

Delí sa podľa účelu použitia na vody výrobné, chladia-

z 56 zdrojov. Vodárenské systémy prevádzkované BVS

ce, závlahové, pracie a pod. Prevádzková voda musí

zásobujú pitnou vodou Bratislavský kraj, časť Trenčian-

byť bezfarebná, bez zákalu a sedimentujúcich látok,

skeho a Trnavského kraja.

bez tukov a olejov, má obsahovať iba nízku koncentráciu železa, mangánu, rozpustených látok a organických nečistôt, nesmie byť agresívna voči kovom a musí
byť hygienicky nezávadná, ak prichádza do styku s výrobkami potravinárskeho priemyslu.
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4 VODNÝ EKOSYSTÉM
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Poznať význam vody pre rastliny a živočíchy viazané na vodné prostredie, súvislosti medzi
vlastnosťami vody a živými organizmami.
Voda je život – takto by sme mohli jednoducho cha-

nezriedka s bujnou vegetáciou a rozmanitými živočích-

rakterizovať význam vody pre existenciu života na

mi, prezrádzajúcimi prítomnosť vody. Väčšina organiz-

našej planéte. Pre vodné organizmy je nevyhnutnou

mov je viazaná na suchozemské podmienky aj napriek

životnou podmienkou – životným prostredím, pre

tomu, že život vznikol vo vode. Voda je teda životodar-

suchozemské faktorom, od ktorého závisí ich existen-

ná tekutina, ktorá vďaka svojim špeciﬁckým vlastnos-

cia, správanie a rozšírenie na Zemi. Význam vody pre

tiam umožnila vznik života. Je životným prostredím

život najlepšie dokumentujú púšte známe nedostat-

širokej palety organizmov od mikroskopických, až po

kom vlahy. V rozľahlých územiach patriacich piesku a

druhy viditeľné voľným okom. Každý druh z nich má

piesočným dunám, s charakteristickými drsnými klima-

svoju špeciﬁckú funkciu vo vodnom ekosystéme.

tickými pomermi, však existujú ostrovy života – oázy,

4.1 VODA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE RASTLÍN
V stojatých aj tečúcich vodách žijú rôzne mik-

nej zóne a až neskôr sa dostávajú do voľnej vody. Dôle-

roskopické a makroskopické druhy rastlín. Veľkosť

žitou zložkou fytoplanktónu sú sinice a riasy, ktorých

niektorých dosahuje iba niekoľko tisícin milimetra, iné

telo môže byť tvorené len jednou bunkou – jednobun-

sú známe veľkými kvetmi a širokými listami plávajú-

kové, alebo väčším počtom buniek – mnohobunko-

cimi na hladine, ďalšie vynárajú svoje telá nad hladi-

vé. Ich výhodou je schopnosť rýchlo sa rozmnožovať,

nu. Početnosť niektorých mikroskopických druhov sa

preto sú jednou z najpočetnejších skupín organiz-

pohybuje v tisícoch až miliónoch jedincov v 1 ml vody,

mov osídľujúcich vodné prostredie. Aj keď sú väčši-

naproti tomu makroskopické druhy môžu byť prítom-

nou vzhľadom k veľkosti tela vo vode nenápadné, pri

né iba niekoľkými exemplármi na m2 či hektár, alebo

premnožení spôsobujú výrazné zafarbenie vody – ze-

môžu tvoriť rozsiahle zárasty. Ich dôležitosť nespočíva

lené alebo červené, alebo vytvárajú na hladine vody

vo veľkosti tela alebo početnosti jedincov konkrétnych

obrazce, ktorým hovoríme „vodný kvet“. Vodný kvet

druhov, ale najmä v schopnosti obohacovať vodu o

predstavuje masový výskyt rias a siníc vo vode. Tvo-

kyslík a organické látky, ktoré vznikajú v ich telách v

ria ho sinice a z rias najmä rozsievky a zelené riasy.

procese fotosyntézy.
Od vlastností vody závisí, ktoré rastliny v nej budú

Rozlišujeme 3 fázy rozšírenia fytoplanktónu: 1. viac
- menej rovnomerný výskyt rias a siníc vo vodnom stĺp-

rásť a vytvárať rastlinné spoločenstvá. Iné životné

ci vody nádrže alebo toku, 2. nadmerný výskyt fyto-

podmienky poskytujú stojaté a pomaly tečúce vody

planktónu a vytvorenie zákalu v celom stĺpci vody a 3.

vodných nádrží, bočných ramien vodných tokov ako aj

koncentrácia fytoplanktónu pri hladine a vytvorenie

zaplavených povrchových baní, v porovnaní s vodami

vlastného vodného kvetu. Vodný kvet vo dne produ-

tečúcimi. Tečúce vody sú menej vhodným prostredím

kuje kyslík, ale v noci alebo po odumretí významne

pre rast vodných rastlín, pretože silný vodný prúd im

odčerpáva kyslík a uvoľňuje toxíny. Ochrana pred vod-

nedovoľuje uchytiť sa a rásť. Preto sa u tečúcich vôd

ným kvetom je preventívne obmedzenie prísunu živín

s rastlinami stretávame len v pobrežnej zóne. Vodné

do vodnej nádrže, neskôr už len aplikácia chemických

rastliny delíme podľa veľkosti na dve skupiny. Sinice a

prípravkov (algicídov).

riasy pozorovateľné len pomocou mikroskopu patria
medzi tzv. mikrofyty, vyššie rastliny, ale aj chary (patria k riasam) nazývame makrofyty.
Voľne vznášajúce sa organizmy menšie ako 1 cm
tvoria planktón. Súčasťou planktónu sú vírusy a bak-

Mikrofyty
Nostok obyčajný (Nostoc commune) (obr. 7) je mikroskopická vláknitá sinica. Jej telo je zložené z drobných
guľatých buniek modrozelenej farby pospájaných do

térie – baktérioplanktón, rastliny – fytoplanktón

retiazkovitých vláken. Vlákna v slizovitom obale tvoria

a tiež živočíchy – zooplanktón. Keby sme si priblíži-

spočiatku guľovité, neskôr listovité nepravidelné koló-

li ich svet pomocou mikroskopu, videli by sme zmes

nie. Vytvára hnedozelené povlaky na bahne, v kalu-

drobných vodných rastlín (mikrofyty) voľne sa vzná-

žiach a na piesku.

šajúcich vo vodnom stĺpci, pomedzi ktoré sa pohybujú

V planktóne stojatých aj mierne tečúcich vôd sa

malé živočíchy. Niektoré sa celý život voľne vznášajú

pravidelne vyskytuje rastlinný bičíkovec váľač gúľa-

vo vode, iné sa v mladých štádiách vyvíjajú v pobrež-

vý (Volvox globator) (obr. 9.) Tvorí guľovité, vo vnútri

I. časť O VODE VŠEOBECNE
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Obr. 7 Nostok obyčajný

Obr. 8 Závitnicovka premenlivá

Obr. 9 Váľač gúľavý

duté kolónie, obalené slizovým obalom. Jedna kolónia

pripomínajúce vyššie rastliny, preto ich zaraďujeme

má veľkosť ako špendlíková hlavička a je tvorená až

k makrofytom. Ich telo tvorí pakorienok, ktorým sa

z 20 000 jedincov. Každá bunka obsahuje jeden chloro-

prichytávajú k podkladu, pabyľka a palístky (obr. 10).

plast, jadro, červenú očnú škvrnu (stigmu), dve pulzu-

Sú náročné na čistotu vody, vyskytujú sa najčastejšie v

júce vakuoly a dva bičíky slúžiace na pohyb. Vo vnútri

plytkých stojatých alebo mierne tečúcich vodách, v po-

kolónie sú viditeľné dcérske kolónie (zelené guľovité

brežných častiach jazier a rybníkov.

útvary).
Zástupcom zelených rias plytkých stojatých a po-

Najrozšírenejšou charou našich vôd je chara
obyčajná (Chara vulgaris) (obr. 11). Jej telo je drsné,

maly tečúcich vôd je závitnicovka premenlivá (Spiro-

podobne ako u iných druhov chár, pretože jej stielka je

gyra varians) (obr. 8). Tvorí jednoradové dlhé vlákna,

spevnená uhličitanom vápenatým.

v ktorých každá bunka obsahuje jeden charakteristicky

Voda vodnej nádrže nemá vo všetkých miestach

skrutkovito stočený chloroplast. Je častým druhom

rovnaké vlastnosti. S narastajúcou hĺbkou vody sa

rybníkov, priekop, kanálov a mokrých lúk.

mení tlak, teplota, množstvo prenikajúceho svetla,

Sinice a riasy sú prítomné aj na dne vodných tokov

obsah kyslíka a oxidu uhličitého a ďalšie vlastnosti.

alebo nádrží. Druhy pevne prirastené alebo prichytené

Meniacim sa podmienkam zodpovedá aj rozšírenie

na podklad tvoria charakteristické povlaky na povrchu

vodných rastlín vo vode, pričom ich výskyt je viazaný

kameňov, odumretých kmeňov a konárov ponorených

predovšetkým na oblasť voľnej vody (pelagiál) a na

stromov, na stonkách vyšších rastlín ako aj lodiach

pobrežnú presvetlenú zónu do hĺbky niekoľkých met-

a prístavných mostíkoch. Na povrchu bahnitých sedi-

rov (litorál), ktorá predstavuje časť dna vodnej nádrže

mentov žijú najmä pohyblivé druhy.

(bentál). O prítomnosti zelených rastlín v hlbších čas-

Napriek mikroskopickým rozmerom mikrofytov je

tiach vodných nádrží rozhoduje najmä priehľadnosť

ich význam pre život vo vode veľký. Zo všetkých vod-

vody, od ktorej závisí dostatok svetla prenikajúceho

ných organizmov tvoria najviac organických látok, kto-

cez vodu k rastlinám a tiež hydrostatický tlak. Svet-

ré slúžia ako potrava pre živočíchy. Produkujú kyslík

lo je nevyhnutné pre priebeh fotosyntézy, preto dná

nevyhnutný pre dýchanie vodných organizmov, podie-

hlbokých vodných nádrží nie sú porastené zelenými

ľajú sa na samočistiacich procesoch vo vode, a preto

rastlinami. Hlbinnú časť dna bez vegetácie nazývame

sa používajú ako indikátory čistoty vôd.

profundál (obr. 12).

Makrofyty

chemického zloženia, čistoty a jej pohybu, čomu zod-

Makrofyty osídľujú vodu v závislosti od jej hĺbky,
Telá niektorých druhov rias sú natoľko veľké, že

povedajú aj ich tvarové a funkčné adaptácie. Niektoré

sú pozorovateľné aj bez použitia mikroskopu. Sú to

sú celý život ponorené pod hladinou vody, prípadne

najvyššie organizované riasy – chary, stavbou tela

sa vynárajú len v dobe kvitnutia (bublinatka obyčajná,

16
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PALÍSTOK

PABYĽKA

PAKORIENOK

Obr. 10 Stavba tela chár

Obr. 11 Chara obyčajná

rožkatec ponorený), iné – vzplývavé – celý život plá-

časti pobrežia (litorálu), ovplyvňované kolísaním vod-

vajú voľne na hladine (salvínia plávajúca, spirodelka

nej hladiny, porastajú vynorené rastliny, adaptované

mnohokoreňová, žaburinka menšia, kotvica plávajúca),

na podmienky vodného ako aj suchozemského prostre-

alebo sú zakorenené na dne a nad hladinu vynárajú

dia. Sú zakorenené na dne nádrže, ale stonky s listami

listy a kvety (lekno biele, leknica žltá). Druhy žijúce

a kvetmi vyčnievajú nad vodnú hladinu (pálka široko-

pod vodnou hladinou prijímajú minerálne látky a ply-

listá, trsť obyčajná, okrasa okolíkatá, šípovka vodná

ny (oxid uhličitý a kyslík) priamo z vody. Listy vzplý-

a ďalšie). Kyslík a oxid uhličitý získavajú z atmosféry

vavých druhov sú v kontakte so vzdušným prostredím

a živiny zo sedimentov vodného prostredia. Prenikajú

a výmena plynov sa uskutočňuje cez prieduchy umiest-

do hĺbky 1 m.
Bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris) (obr.

nené na vrchnej strane listov. Zo spodnej strany sú dosycované vodou s rozpustenými živinami. Vyskytujú sa

15) je mäsožravá bylina s dlhými ponorenými stonka-

do hĺbok 2 až 4 m. Uvedené skupiny makrofytov zara-

mi, len v čase kvitnutia vyčnieva z vody. V tom čase

ďujeme do skupiny vlastných vodných rastlín. Plytšie

je možné pozorovať jej sýtožlté kvety. Má úzke listy,

LITORÁL

PALEGIÁL

PROFUNDÁL

LITORÁL

PROFUNDÁL

Obr. 12 Schéma členenia vodnej nádrže
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Obr. 13 Salvínia plávajúca

Obr. 14 Rožkatec ponorený

Obr. 15 Bublinatka obyčajná

Obr. 16 Žaburinka menšia

Obr. 17 Spirodelka mnohokoreňová

Obr. 18 Lekno biele

na ktorých sú mechúriky spočiatku vyplnené vodou,

zabezpečuje udržanie sa na vodnej hladine. Porastá

neskôr sa vyplnia vzduchom a vyzdvihnú rastlinu

stojaté vody jazier, rybníkov a mŕtvych ramien. Patrí

k hladine, aby hmyz mohol kvety opeliť. Hlavnou úlo-

medzi chránené druhy našej ﬂóry.

hou mechúrikov je však chytanie drobného hmyzu
a jeho trávenie.
Rožkatec ponorený (Ceratphyllum demersum)

K chráneným rastlinám našich vôd patrí aj leknica
žltá (Nuphar lutea) (obr. 19), vodná rastlina podobná
leknu bielemu. Na rozdiel od lekna porastá aj pomaly

(obr. 14) je ďalším zástupcom vodných rastlín. Keďže

tečúce vody s kolísavou vodnou hladinou. Z ponore-

žije celý život pod vodnou hladinou má redukované

ného dlhého podzemku vyrastajú veľké vajcovité listy

korene a úzke listy, strihané na malé úkrojky. Kvety

plávajúce na vodnej hladine. Podzemok leknice aj lek-

sú nenápadné, zelené, umiestnené na konci stoniek.

na obsahuje veľa škrobu, preto sa v minulosti v čase

Rastie v stojatých a pomaly tečúcich vodách, často

hladu sušili a mleli na múku. Kvety sú žlté, známe

v rybníkoch, kde je vhodným podkladom pre výter rýb.

svojou jablkovou vôňou. Patrí medzi okrasné druhy

Salvínia plávajúca (Salvinia natans) (obr. 13) je
zástupca papradí stojatých vôd. Na nitkovitých ston-

parkových jazierok.
Kotvica plávajúca (Trapa natans) (obr. 20) je

kách vyrastajú elipsovito vajcovité listy, umiestnené

vodná rastlina zaujímavá prítomnosťou dvoch druhov

v trojpočetných praslenoch. Dva plávajú na hladine,

listov. Na vodnej hladine pláva ružica zelených listov,

jeden je ponorený pod vodu a premenený na drobné

kým pod hladinou sú listy premenené na tenké úkroj-

úkrojky plniace funkciu koreňov. Plávajúce listy majú

ky určené na príjem vody a živín. Plodom je oriešok,

na líci kolmo odstávajúce chĺpky.

ktorý vďaka charakteristickým tŕňom pripomína kotvu.

Žaburinka menšia (Lemna minor) (obr. 16) patrí
medzi naše najmenšie rastliny. Jej telo je tvorené
drobnými „lístkami“ plávajúcimi na hladine, z ktorých

Osídľuje čisté vody s hĺbkou aspoň 150 cm. Je zákonom
chránená.
Okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus) (obr. 21)

vyrastá jeden korienok. Jedince žaburinky sa často vy-

je rastlinou reprezentujúcou skupinu vynorených

skytujú vo veľkom počte a na vodnej hladine pokrýva-

makrofytov. Pod vodou má hrubý vodorovný podze-

jú súvislé plochy.

mok, vynorené úzke listy na báze zhrubnuté vytvárajú

Spirodelka mnohokoreňová (Spirodela polyrhiza)

prízemnú ružicu. Ružovkasté kvety vyrastajú v boha-

(obr. 17) druh podobný žaburinkám. Listy sú zelené,

tom súkvetí. Porastá okraje stojatých vôd s bahnistým

na rube červené a z ich spodnej strany vyrastajú nit-

brehom, ale aj brehy pomaly tečúcich tokov.

kovité korienky ukončené končistou čiapočkou. Rastie
v stojatých vodách teplejších oblastí.
Lekno biele (Nymphaea alba) (obr. 18) je charakte-

Šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia) dostala názov podľa šípovitého tvaru listov (obr. 22). Okrem nich
vytvára aj čiarkovité a tiež vajcovito oválne až kopi-

ristické veľkými bielymi kvetmi, kvôli ktorým sa často

jovité listy. Kvety sú biele, v strede s ﬁalovou škvrnou.

pestuje ako okrasný druh. Dlhostopkaté listy vyrasta-

Pre svoju dekoratívnosť sa často pestuje v parkových

júce z podzemku majú vajcovito okrúhly tvar, ktorý im

18
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Obr. 19 Leknica žltá

Obr. 21 Okrasa okolíkatá

Obr. 20 Kotvica plávajúca

Obr. 22 Šípovka vodná

Obr. 23 Trsť obyčajná

Obr. 24 Pálka širokolistá
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jazierkach. Rastie na brehoch vodných nádrží a vodných tokov.
Pobrežné zóny vodných nádrží a močiare porastá pálka širokolistá (Typha latifolia) (obr. 24). Je to
mohutná rastlina dosahujúca výšku až 2,5 m. Vyrastá z bahnistého dna, v ktorom má uložený výbežkatý podzemok. Steblo s úzkymi listami je zakončené
charakteristickým súkvetím (šúľok), ktoré pozostáva
z dvoch častí. Spodná časť je samičie a horná samčie
súkvetie. Podobné usporiadanie kvetov má príbuzná
pálka úzkolistá, ktorá má ale samičie a samčie súkvetie
oddelené medzerou.
Ešte vyššou rastlinou plytkých vôd a močiarov je
trsť obyčajná (Phragmites australis) (obr. 23) dosahujúca výšku až 4 m. Priame steblo vyrastá z plazivého
podzemku, listy dosahujú dĺžku 50 cm. Jej stanovišťom
sú plytké kolísajúce vody podobne ako u spomínaných
druhov rodu pálka. Vytvára rozsiahle husté zárasty,
v ktorých dominuje a ktorým dáva typický vzhľad. Zárasty sú významným biotopom vtákov a obojživelníkov,
poskytujú úkryty a hniezdiská.
Význam vodných rastlín v prírode a zvlášť pre život
vo vode je veľký. Vďaka prítomnosti zelených farbív
sú schopné fotosyntézy, čím obohacujú vodu o kyslík
a zároveň vytvárajú organické látky. Poskytujú úkryt,
miesto pre rozmnožovanie a sú potravou pre mnohé,
najmä vodné živočíchy. Ich biotopy sú však ohrozované reguláciou vodných tokov, odvodňovaním rozsiahlych území, znečisťovaním vodných tokov odpadmi,
splavovaním hnojív z polí do vodných tokov a nádrží.
Všetky uvedené faktory majú negatívny dopad na život
vodných organizmov a sú príčinou nielen zmien, ale
neraz zániku vodného prostredia.

4.2 VODA – ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE ŽIVOČÍCHOV
Vodné prostredie je domovom aj veľkého počtu
živočíchov. Spolu s rastlinami obývajú povrchovú
a podpovrchovú vrstvu vody, pobrežie, ako aj oblasť
voľnej vody. Na rozdiel od rastlín, ich výskyt však
nie je priamo závislý od dostatku svetla vo vode.
Preto mnohé z nich obývajú celý vodný stĺpec, teda
aj miesta, v ktorých by sme vodné rastliny hľadali
zbytočne. V priebehu vývoja sa živočíchy dokonale prispôsobili životu vo vode. Špeciﬁckým vlastnostiam stojatých a tečúcich vôd zodpovedá ich
tvar tela, spôsob pohybu, výživy a rozmnožovania.
Niektoré sa prispôsobili aj životu v prúdiacej vode,
ktorá je z tohto hľadiska pre živočíchy prijateľnejším prostredím ako pre rastliny. Vzájomné vzťahy
medzi živočíchmi a rastlinami sú však veľmi úzke.
Obr. 25 Príklady planktonických živočíchov: zhora – háďatko, vírnik, perloočka, leptodora, bosmina (podľa Šrámka-Huška, 1958)
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Organizmy povrchových vôd
PODĽA ROZMIESTNENIA VO VODNOM PROSTREDÍ
ROZLIŠUJEME TIETO ZÁKLADNÉ SPOLOČENSTVÁ
VODNÝCH ORGANIZMOV (OBR. 25, 26):
• PLANKTÓN – ORGANIZMY VOĽNE SA VZNÁŠAJÚCE
VO VODE,
• BENTOS – ORGANIZMY ŽIJÚCE NA DNE.
Planktón tvoria nadnášané vodné organizmy
(väčšie ako 20 μm), ktorých pohyby sú viac-menej
závislé na prúde a pohyboch vody. Súbor živočíšnych
organizmov v planktóne nazývame zooplanktón.
Niektorí zástupcovia zooplanktónu vykonávajú
aktívne plávajúce pohyby, aby sa udržali vo vodnom
stĺpci, ale planktón ako celok sa nemôže pohybovať
proti prúdu. Rýchlosť klesania planktónu je závislá
od špeciﬁckej hmotnosti (rôsolovité obaly, plynné vakuoly) a zvýšenia odporu tela (tvorba rôznych výrastkov na tele).
V planktóne nájdeme organizmy ako sú mikroskopické riasy, prvoky, vírniky, larvy a dospelé kôrovce, veslonôžky a perloočky, ale aj napr. larvy
dvojkrídlovcov, lastúrnikov, rakovcov a mladé štádiá rýb. Charakter planktónu je však iný v stojatých
a tečúcich vodách. V stojatých vodách je vyvinutý veľmi dobre, pretože sú tu relatívne stabilnejšie
podmienky. V tečúcich vodách je planktón menej
rozvinutý a nachádzajú sa tu zväčša organizmy
obyčajne strhávané prúdom toku. Len niekoľko málo
druhov malých živočíchov sa v toku zdržuje počas
celého života (vírniky, hlístovce a pod.). Planktón
hlavne v nádržiach vykonáva denné migrácie. Obyčajne s nástupom dňa sa presúva do hlbších častí
vodného stĺpca a v noci sa opäť blíži k hladine.
Ryby z planktonických organizmov konzumujú
najmä kôrovce – perloočky a veslonôžky. Perloočky
a veslonôžky sa živia hlavne drobnými riasami, prvokmi, vírnikmi a pod. Sami sa stávajú korisťou rýb a tak
sa vlastne uzatvára kolobeh energie vo vodných ekosystémoch. Planktón je potravne závislý na planktonických organizmoch, planktónom sa živia nektonické
organizmy (tvoria nektón).
Sú to relatívne veľké organizmy vznášajúce sa vo
vode ako sú napr. ryby (v mori aj medúzy a mäkkýše). Aj ony patria do spoločenstva vznášajúceho sa
vo vode, ktoré ale v ich prípade nazývame nektón.
Obidve menované spoločenstvá (planktón a nektón)
obývajú stĺpec vody od povrchu až po dno.
Veľmi zvláštnym spoločenstvom organizmov je
spoločenstvo hladiny vody, ktoré delíme na pleustón =
tesne pod hladinou vody a neustón = na hladine vody
(obr. 27). Tu organizmy využívajú povrchové napätie
vody (povrchovú blanku) a na jej vrchnej alebo spodnej strane sa udržujú (napr. korčuliarky). Hrubú vrstvu
často tvoria baktérie a na spodnej strane mnohé riasy,
ale aj nálevníky.

Obr. 26 Výber bentických živočíchov: zhora – korýtko, hubka,
rak riečny, ploskuľa, , žížavica, krivák
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PRÍBREŽNÁ VEGETÁCIA

LITORÁL

NEUSTÓN

HLADINA

PLEUSTÓN

POBREŽNÁ VEGETÁCIA

PLANKTÓN

PELAGIÁL

NEKTÓN

PROFUNDÁL

BENTOS

BENTÁL

Obr. 27 Model rozloženia jednotlivých spoločenstiev organizmov vo vodách

Bentos je spoločenstvo vodných organizmov žijú-

Organizmy podzemných vôd

cich na dne, alebo v jeho povrchových usadeninách.

V podzemných vodách prežívajú organizmy, ktoré sa

Bentos je bohatý na živiny a preto tu bujnie bohat-

živia splavovanými zvyškami organickej hmoty, a kto-

ší život. Spoločenstvá živočíchov dna sa významnou

ré sú významnými indikátormi čistoty vody. Sú to

mierou podieľajú na udržovaní čistoty vody a sami sú

predovšetkým kôrovce, ako napr. hlbinovka studničná

základnou potravou mnohých druhov rýb. Tieto spolo-

(Bathinella natans), nifargus obyčajný (Niphargus)

čenstvá sú však vystavené veľkým zmenám pri nad-

a i. Tiež niekoľko ďalších živočíchov ako praobrúčkav-

mernom zvyšovaní prietokov v čase záplav a povodní.

ka studničná (Troglochaetus beranecki), ktorá patrí

Fauna sa obnovuje postupne, prienikom organizmov

medzi obrúčkavce. Na rozdiel od inde žijúcich vodných

do prostredia z častí toku, kde sa zachovali pôvodné

organizmov, tieto organizmy nemajú oči – sú slepé. To

podmienky (napr. z ramien a pod.).
Na povrchu dna žijú hubky, ploskulice (často
prilepené na čiastočkách substrátu alebo na

je dôležitým znakom, ktorý nám slúži na ich určenie.
Všetky tieto organizmy sú 1 – 2 cm veľké (obr. 28).
Nálezy týchto organizmov v podzemných vodách

skalách), niektoré druhy ulitníkov a hlavne lastúrniky,

Bratislavy svedčia o ich čistote a kvalite. Preto, ak ich

rakovce, larvy podeniek, vážok, pošvatiek, chrobákov

vo vodách nájdeme, nesignalizujú nám znečistenie, ale

a potočníkov, ale aj vodné bzdochy a dvojkrídlovce.

naopak taká voda je veľmi čistá a vhodná aj na pitie.

Zvláštne spoločenstvá tvoria živočíchy prichytené na

Preto ochrana povrchových vôd je jedným

skalách. Sú to druhy z hore uvedených skupín, ktoré

zo základných predpokladov udržania čistoty

sa vyznačujú adaptáciami umožňujúcimi prichytenie

vôd podzemných.

na substrát.
Do dna sa zahrabávajú máloštetinavce, lastúrniky,

Voda z povrchových vôd napája podzemné vody
podľa charakteru geologického podložia. Tie sú aj na

pakomáre a samozrejme rôzne skupiny malých

území Slovenska rôzne a určujú tak možnosti využitia

mikroskopických organizmov ako sú nálevníky,

podzemných vôd pre človeka. Napr. naša najväčšia rie-

meňavky a pod.
Podzemné vody sú zdrojom zvyčajne najvhodnejšej

ka Dunaj napája jeden z najväčších zásobníkov spodnej vody v Európe – štrkové podložia Žitného ostrova.

vody pre vodovody. Zo všetkých typov povrchových

Menšiu časť podzemných vôd predstavujú rôzne mi-

vôd preniká voda do podzemia a napája vody podzem-

nerálne, studené i teplé pramene, ktoré sa v prevažnej

né. Podzemná voda zásobuje studne, z ktorých sa čer-

miere využívajú na vykurovanie objektov, v kúpeľníc-

pá pre pitné a hospodárske účely. Čím čistejšia voda

tve a na výrobu elektrickej energie.

do podzemia preniká, tým sú spodné vody čistejšie
a dajú sa ľahšie využiť pre potreby človeka. Ak však do

Povrchové vody sú napájané zrážkami, ktoré dopadajú na suchú zem, vsakujú do nej a pri ich prebytku

podzemia prenikajú znečistené povrchové vody, spôso-

(nasýtenia pôdy) vytečú v priehlbinách podľa konﬁgu-

bujú vážne ohrozenie spodných vôd a ich využitia. Pre-

rácie terénu a tvoria tak pramene, potoky, rieky, jazerá

to je potrebné dbať o to, aby sa v povrchových vodách

a nakoniec v najnižších častiach reliéfu Zeme sa hro-

mohli rozvíjať spoločenstvá rastlín a živočíchov, preto-

madia do morí a oceánov. Dažďová voda, ktorá je vlast-

že sa podieľajú na odstraňovaní znečisťujúcich látok.

ne slabá kyselina uhličitá, postupne rozpúšťa minerály
na zemskom povrchu a nimi sa obohacuje. Postupne
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Obr. 28 Zľava: nifargus obyčajný, praobrúčkavka studničná, hlbinovka svetlá

sa do nej dostávajú organické zlúčeniny pochádzajú-

dovatých látok do vôd (napr. ťažkých kovov v rôznych

ce z tiel suchozemských (v menšej miere aj vodných)

zlúčeninách, kyselín, zásad a pod.) môže dôjsť k úplné-

organizmov – rastlín a živočíchov, ako je napr. lístie,

mu zničeniu vodných biotopov.

mŕtve telá živočíchov (resp. látky z ich rozkladu). Povrchové vody dostávajú živiny pre rast fotosyntetizu-

Samočistiace procesy vo vodách

júcich vodných rastlín (riasy a vyššie rastliny), ako aj

Do vodných ekosystémov sa dostávajú odpady rôz-

organické látky, ktoré sa stávajú základom potravy pre

neho charakteru, napr. priemysel znečisťuje vypúš-

organizmy ako sú baktérie, plesne huby a živočíchy.
V častiach vôd, kde preniká slnečné svetlo, sa
formujú spoločenstvá rias a vodných rastlín produku-

ťaním ropných produktov, odpadových chemikálií
z rôznych výrob, kaly, toxické látky. Poľnohospodárstvo zaťažuje vody vyplavovaním umelých hno-

júcich kyslík (okysličujú vodu) a zároveň sú zdrojom

jív, do vôd sa dostáva močovka, silážne šťavy (spolu

potravy celej potravnej pyramídy vodných ekosys-

s nimi mnohé zárodky parazitov). Odpadové látky

témov. Tieto látky spôsobujú určité veľmi užitočné

mestských aglomerácií obsahujú veľké množstvo

znečistenie vody, ktoré sa rýchlo odbúrava baktériami.

dusíkatých látok z domácností, rôznych chemikálií

Časť týchto látok sa mení na minerálne látky, ktoré sa

a pod. Do vôd sú často vypúšťané aj chladiace vody

znovu rozpúšťajú vo vode. Baktériami sa živia prvo-

energetických podnikov, ktoré sú teplejšie ako priro-

ky, nimi zase väčšie mnohobunkovce ako sú rôzne

dzené vody, prudko im odoberajú kyslík a tým ni-

vírniky, vodné červy, kôrovce a pod. Tie sú potravou

čia prirodzené spoločenstvá (tepelné znečistenie).

rýb, obojživelníkov, plazov, rôznych vtákov a cicavcov. Tento produkčný reťazec je zároveň prirodzeným

Odpadové vody v prirodzených vodných ekosystémoch zvyšujú obsah dusíkatých a fosfor obsahujúcich

čistiacim procesom a udržiava vody v rovnovážnom

látok, bohatých na energiu. Tento jav sa nazýva eutro-

stave – ponuka potravy reguluje početnosť požieračov

ﬁzácia. Spoločenstvá vodných organizmov v procese

na vyššom stupni potravnej pyramídy.

tzv. samočistenia, dokážu viac menej zvládnuť takéto

V prirodzenom stave sa tento potravný reťazec

znečistenie. Procesy, ktoré v takýchto vodách prebieha-

nachádza približne v rovnovážnom stave, takže vo

jú, sa využívajú aj v konštrukcii procesov biologického

vodnom prostredí je toľko organizmov, koľko sa v nich

čistenia vôd, kde sa v príslušných čistiacich agregá-

uživí. Ak sa rovnováha poruší buď pôsobením priro-

toch vlastne pestujú kultúry organizmov vo veľkom,

dzených javov (napr. Veľkými zrážkami – povodne, rôz-

ktoré redukujú znečistenie a vo veľkej miere ho mine-

nymi prírodnými udalosťami – zemetrasenia, sopečné

ralizujú (tvorba kalu).

výbuchy alebo pohybmi hornín) alebo činnosťou človeka (napr. pesticídmi, priemyselnými hnojivami, ropnými produktmi, ktoré sa dostanú do vodných tokov
a nádrží), spoločenstvá vodných organizmov, ktoré sú
na sebe závislé, sa rozpadnú a vzniknú v povrchových
vodách krízové ekologické situácie, ktoré trvajú rôzne
časové obdobie. Po určitom čase zvyčajne dochádza
k regenerácii pôvodných spoločenstiev. Vypúšťaním je-
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5 VODA A ČLOVEK
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Vysvetliť funkciu vody v ľudskom organizme a jej význam pre človeka.
Uvedomovať si potrebu piť pitnú vodu.

Voda v ľudskom organizme

vody vyšší a dosahuje až 70 %. Množstvo potrebnej

Voda je hlavnou súčasťou vnútorného prostredia orga-

vody sa vekom mení. Najlepšie to vidieť na niekoľkých

nizmu. Stálosť zloženia vnútorného prostredia je nevy-

príkladoch potreby vody na 1 kg hmotnosti / 24 hod

hnutná pre normálnu činnosť všetkých buniek.

(tab. 2; Hořejší, Prahl, 1993; Béder, Béderová, 2005;

Človek ako živočíšny druh obsahuje tri dni po naro-

Walker 2003).

dení 97 % vody, po ôsmich mesiacoch 81 % vody a vo
veku 65 rokov až 70 % vody. Množstvo vody v tele závisí od pohlavia, veku, hmotnosti, od príjmu a výdaja
tekutín, ako aj od aktivity jedinca v prostredí, v ktorom sa nachádza. Obličky však zakaždým zabezpečia
jej konštantnú hladinu.
Voda tvorí 99 % všetkých molekúl v ľudskom tele,
výrazne menší je však jej podiel na celkovej hmotnos-

HRANICA, KTORÚ Z MORFOLOGICKÉHO HĽADISKA
TVORIA POVRCHOVÉ MEMBRÁNY BUNIEK, ROZDEĽUJE TELOVÚ TEKUTINU NA DVE HLAVNÉ ZLOŽKY:
1. VNÚTROBUNKOVÚ (INTRACELULÁRNU – ICT)
TEKUTINU NACHÁDZAJÚCU SA VNÚTRI BUNIEK
2. MIMOBUNKOVÚ (EXTRACELULÁRNU – ECT)
TEKUTINU, KTORÁ TIETO BUNKY OBKLOPUJE

ti. Organizmus priemerného človeka obsahuje asi 40 l
vody (70 kg muž), čo predstavuje 60 % a u ženy 50 %
telesnej hmotnosti. U detí je podiel celkovej telesnej

Novorodenec

60 – 100 ml (t.j. 1/10 jeho hmotnosti)

Dojča

130 – 150 ml (t.j. 1/8 jeho hmotnosti)

Batoľa

120 ml (t.j. 1/8 jeho hmotnosti)

Predškolský vek

100 ml

Školský vek

70 ml

Dospelí

50 ml

Tab. 2 Množstvo potrebnej vody na 1 kg hmotnosti za 24 hodín

Tkanivo

% vody

% telesnej hmotnosti

voda v l/70 kg

Krv

83,0

8,0

4,65

Obličky

82,7

0,4

0,25

Srdce

79,2

0,5

0,28

Pľúca

79,0

0,7

0,39

Slezina

75,8

0,2

0,10

Svaly

75,6

41,7

22,10

Mozog

74,8

2,0

1,05

Črevo

74,5

1,8

0,94

Koža

72,0

18,0

9,07

Pečeň

68,3

2,3

1,03

Kosti

22,0

15,9

2,45

Tukové tkanivo

10,0

± 10,0

0,70

Tab. 3 Obsah a percento vody v rôznych orgánoch a tkanivách dospelého muža hmotnosti 70 kg (Trojan et al., 1992)
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Z HĽADISKA ZLOŽENIA, DYNAMIKY AJ FUNKCIE

•

Až 80 % krvi tvorí voda (plazma). Tekutá zložka

UMOŽŇUJE TELOVÚ TEKUTINU ĎALEJ

umožňuje krvi ľahko prúdiť a plniť si svoje funkcie.

ROZČLENIŤ NA:

Pri záťaži pomáha voda z krvi regulovať telesnú

•
•
•

a len menšia časť na pohyb). Krv plnením tejto úlo-

•

KRVNÚ PLAZMU
TKANIVOVÝ MOK A LYMFU
TEKUTINU V SPOJIVOVOM TKANIVE (VÄZIVO,
CHRUPKA, KOSŤ)
TRANSCELULÁRNU TEKUTINU (NAPR. MOZGOVOMIECHOVÝ MOK, OČNÉ TEKUTINY)

teplotu (väčšina energie je premenená na teplo
hy prichádza o svoju tekutú zložku a hustne. To má
za následok zvýšenie krvného tlaku, zvýšené zaťaženie srdca a rapídne zhoršenie športového výkonu.
•

Zabezpečuje spracovanie a premenu živín, ktoré
prijmeme stravou.

Najviac vody sa nachádza intracelulárne (25 l), asi

•

je kĺby a znižuje trenie.

álna voda), krvná plazma obsahuje 3 l vody. Jednotlivé
orgány jej obsahujú podiely, ktoré udáva tabuľka 3.

•
•

vej hmoty. Dôvodom je, že svalové tkanivo obsahuje

•

•

Voda je súčasťou tráviacich štiav.

•

Voda umožňuje činnosť svalov a nervového
systému.

dí, ktorého hlavnou zložkou je voda. Tieto procesy
tabolizmu:
•

•

•

Vo forme mozgovomiechového moku chráni mozog
a miechu pred poškodením.
Človek udržuje za normálnych podmienok veľmi

energie).

presne rovnováhu medzi príjmom a výdajom vody.

Disimilácia je rozklad organických zlúčenín

Zatiaľ čo v dospelosti je príjem a výdaj vody v pomere

(uvoľňovanie energie) a vylučovanie zbytkov

k extracelulárnej tekutine iba 14 %, u dojčaťa je to až

látkovej premeny.

50 %. Pľúcami vylučujeme asi 20 % vody, potením asi

Difúzia je prienik častíc jednej látky do častíc

28 %, stolicou 2 % a močom asi 50 % vody.

druhej látky.
•

•

Asimilácia je premena výživových látok prijatých
v potrave na výstavbu organizmu (zhromažďovanie

•

Na to, aby sme mohli prijímať kyslík, musia ostať
kou pri dýchaní a výmene dýchacích plynov.

iba 20 percent vody.

prebiehajú v nasledujúcich pracovných režimoch me-

V mnohých molekulách plní funkciu rozpúšťadla.
pľúca neustále vlhké. Voda je preto dôležitou zlož-

priemerne 75 percent vody, zatiaľ čo tukové tkanivo

procesy sa v ľudskom organizme odohrávajú v prostre-

Voda tvorí prostredie, v ktorom sa uskutočňuje trávenie, vstrebávanie, vylučovanie a pod.

Obézni ľudia majú menej vody v organizme ako
chudí ľudia s rovnakým alebo vyšším podielom svalo-

Všetky fyziologické, chemické a fyzikálno-chemické

Voda je súčasťou tekutiny zvlhčujúcej kĺby. Pomáha
pri ich ochrane a správnom fungovaní – nadľahču-

12 l tekutín je v medzibunkovom priestore (interstici-

Najvýznamnejšiu úlohu v regulácii príjmu a výdaja

Osmóza je prenikanie rozpúšťadla z rozto-

tekutín majú osmoreceptory hypotalamu. Najdôležitej-

ku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou

ším orgánom zapojeným do osmoregulácie sú obličky.

koncentráciou.

Kontrolujú osmotický tlak krvi a tá zase kontroluje os-

Absorpcia je pohlcovanie.

motický tlak ostatných telesných tekutín, napr. tkanivového a mozgovomiechového moku.

Voda je univerzálnym pomocníkom, ktorý sa v na-

Zvýšenie osmolarity krvnej plazmy alebo zníženie

šom tele podieľa na všetkých činnostiach týkajúcich sa

objemu cirkulujúcej krvi či krvného tlaku vyvolávajú

látkovej a energetickej premeny.

smäd. Hyperosmolarita je veľmi silným podnetom, pre-

•

Voda plní v organizme množstvo funkcií:

tože 2 až 3 % zmena osmolarity vyvolá veľkú túžbu piť,

Reguluje telesnú teplotu potením a zároveň tak vy-

zatiaľ čo 10 – 15 % zníženie krvného objemu vyvolá

plavuje z tela nežiaduce produkty látkovej premeny.

ten istý pocit.

Treba však mať na pamäti, že potom odchádzajú

Treba si tiež uvedomiť, že mechanizmy riadiace prí-

aj potrebné minerály, ktoré je potrebné telu vrátiť.

jem tekutín sú úzko späté s produkciou antidiuretic-

Sú to predovšetkým sodík, draslík, vápnik a horčík.

kého hormónu (ADH). Vzostup osmolarity telesných

Pre vývoj a stavbu tela majú zásadný význam iba

tekutín vyvoláva túžbu prijať tekutiny a účinkom ADH

organické minerály, ktoré prijímame v potrave. An-

sa súčasne v obličkách zadržiava voda. V opačnom

organické minerály obsiahnuté vo vode, ktoré telo

prípade, ak sa osmolarita plazmy zníži, smäd sa po-

nespotrebuje vo svoj prospech, vylučuje alebo sa

tlačí a absencia účinku ADH vedie k vylučovaniu vody

ukladajú v celom organizme (napríklad ako ľadvi-

obličkami. Moč obsahuje až 95 % vody. Zvyšok tvoria

nové alebo žlčové kamene a usadeniny v cievach).

rozpustné soli a látka, nazývaná močovina, ktorá obsa-

Podľa odhadov za život vypijeme asi 200 kg „kame-

huje dusík.

ňa“ v podobe anorganických minerálov. Malá časť

Okrem týchto mechanizmov existujú aj ďalšie sti-

zostáva v tele, ale môže byť príčinou veľkej miery

mulujúce alebo inhibujúce vplyvy. Pocit smädu vyvolá-

záťaže a poškodzovania ľudského organizmu.

vajú zmeny v produkcii slín do ústnej dutiny a suchosť
ústnej alebo faryngeálnej sliznice. Podobne ako príjem
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potravy aj príjem tekutín u človeka je významne
ovplyvňovaný vyššími oddielmi CNS – mozgovou kôrou
(kultúrne, spoločenské návyky).
Okrem príjmu tekutín z externých zdrojov, orga-

4.

nizmus získava vodu aj z oxidácie základných živín
– bielkovín, tukov a cukrov (metabolická voda). Pri

5.

oxidácii 1 g tukov sa vytvorí 1,07 g vody, cukrov 0,60
g a bielkovín 0,41 g vody. Najdôležitejší a nutný príjem

6.

vody je však zabezpečený príjmom potravy a pitím
tekutín. Obsah vody v jednotlivých potravinách je roz-

7.

dielny (tab. 4).

Pitný režim

KAŽDODENNÚ PRAVIDELNÚ KONZUMÁCIU,
PRETOŽE NEZAŤAŽUJÚ ORGANIZMUS VYSOKÝM
OBSAHOM MINERÁLOV
VHODNEJŠIE SÚ VODY S NÍZKYM OBSAHOM
OXIDU UHLIČITÉHO
BILANCIA TEKUTÍN (PRÍJEM A VÝDAJ VODY) BY
MALA BYŤ VYROVNANÁ
JE POTREBNÉ PIŤ PRAVIDELNE V PRIEBEHU
CELÉHO DŇA V MENŠÍCH DÁVKACH, ALE ČASTO
SLADENÉ NÁPOJE SÚ NEVHODNÉ, ZVYŠUJÚ
POCIT SMÄDU
Silne mineralizované minerálne vody (viac ako

Príjem pitnej vody v dostatočnom množstve a vo vhod-

3 000 mg / l) napomáhajú pri liečení rôznych chorôb

nej kvalite – pitný režim – je nevyhnutným predpokla-

a dopĺňaní stratených minerálov, či už pri väčšom fy-

dom pre správnu funkciu ľudského organizmu. Každý

zickom alebo psychickom výkone. Nie sú však ideálne

deň jej potrebujeme viac ako 2 litre. Táto voda má

pre pravidelný pitný režim. Vhodná je voda z verejné-

byť súčasťou potravy. Dospelý jedinec (70 kg) stráca

ho vodovodu, ktorá je upravená tak, aby ju bolo mož-

denne v priemere 2,5 l tekutín, dojča (7 kg) asi 700 ml

né dopraviť nezávadnú do všetkých domácností. Pitná

tekutín, ktoré musia byť sústavne nahradzované.

voda z vodovodu svojim vyváženým pomerom vápnika,

Keby nebolo úžasnej schopnosti tela uchovávať

horčíka a ďalších minerálnych látok je nielenže vhod-

a recyklovať vodu (napríklad premieňaním krvnej

ná, ale priam prospešná pre ľudské telo. Na rozdiel od

plazmy na lymfu a naopak), každý deň by sme museli

minerálnych vôd neobsahuje látky, ktorých dlhodobá

prijať najmenej stonásobok odporúčaného objemu.

konzumácia by škodila ľudskému organizmu.

V chladnom podnebí majú ľudia obvykle piť viac

Zdravý človek by mal denne vypiť 2,5 litra tekutín.

ako je potrebné k utíšeniu smädu, nadbytočná voda

Voda je najvýznamnejším distribútorom energie v ľud-

odchádza v moči. V teplom podnebí sa veľké množstvo

skom tele, preto je potrebné dodržiavať pitný režim

vody vypotí a je potrebné zvýšiť príjem tekutín, aby sa

a piť kvalitnú pitnú vodu. Množstvo tekutín a skladbu

predišlo dehydratácii.

pitného režimu treba prispôsobiť aj individuálnym po-

ZÁKLAD PITNÉHO REŽIMU:
1. NOSNOU ČASŤOU PITNÉHO REŽIMU
KAŽDÉHO ČLOVEKA BY MALA BYŤ PODĽA
LEKÁROV ČÍRA VODA
2. VODA MUSÍ ZODPOVEDAŤ HYGIENICKÝM
POŽIADAVKÁM
3. OPTIMÁLNYM ZDROJOM TEKUTÍN SÚ NÍZKO
MINERALIZOVANÉ PRAMENITÉ A MINERÁLNE
VODY S CELKOVOU MINERALIZÁCIOU
V ROZMEDZÍ 150–400 MG / L; HODIA SA NA

zdravotného stavu človeka.

trebám a nárokom jednotlivca, ktoré sa líšia od veku či
U žien sa počas tehotenstva znižuje prah smädu,
preto je v tomto období dôležité dodržiavať vyvážený
pitný režim. Budúce mamičky bežne čelia problémom
ako zápcha a nadmerné opuchy. Minerálky s vyšším
obsahom solí sú preto menej vhodné.
Starobu charakterizuje potreba rovnomernosti,
pravidelnosti a stálosti v telesnej aktivite i v príjme
potravy a tekutín. Aj v starobe, najmä u chorých, býva
znížený pocit smädu, preto má byť pitný režim uvedo-

Potravina

% vody

Potravina

Zelenina, ovocie

70 – 95

Med

% vody
20

Mlieko

87

Maslo, margarín

16 – 18

Zemiaky

76

Obilná múka

12 – 14

Vajíčka

75

Pražené kávové zrná

5

Práškové mlieko

4

Mäso (hovädzie, bravčové)

65 – 70

Šunková saláma

67

Stolový olej

Syr

37

Cukor

Chlieb

35

Škvarená masť

0–1
0 – 0,5
0,3

Tab. 4 Obsah vody v jednotlivých potravinách (Béder, Béderová, 2005)
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melý. Pokiaľ starý človek nemá nejaké zdravotné obme-

a bola spájaná s kultom zdravia. Považovaná bola za

dzenia, je vhodné vypiť 1 500 – 2 000 ml nekalorických

základný princíp úrodnosti. Ľudia si vodu vážili, keďže

tekutín. O vhodnosti a objeme prijímania minerálnych

bez nej zanikal život.

vôd s obsahom soli je potrebné sa poradiť s lekárom

Podobne ako v minulosti i dnes je voda jedným

– niektoré ochorenia, obzvlášť srdca a ľadvín, a rôzne

z podmieňujúcich činiteľov rozvoja ľudskej spoločnosti

lieky môžu príjem minerálov významne ovplyvňovať.
Choroby ovplyvňujú potrebu aj možnosti príjmu tekutín. Strata vody sa označuje ako dehydratácia, nad-

a jej význam stále stúpa. Pre ľudskú spoločnosť plní
voda viacero funkcií.
Z hľadiska celospoločenských funkcií v život-

bytok ako hyperhydratácia. Pri niektorých ochoreniach,

nom prostredí patria k najvýznamnejším funkci-

ako je obličkové alebo srdcové zlyhanie, sa močom vy-

ám vody funkcie biologické, zdravotné, kultúrne

lučuje nedostatočné množstvo vody, v dôsledku čoho

a estetické, politické a vojensko-strategické. K nim

vzniká edém (nahromadenie tekutiny v tkanivách).

pristupujú ďalšie dôležité funkcie, ako napríklad

Pri vysokom tlaku, artériovej hypertenzii, sa obme-

funkcia nositeľa mechanickej, chemickej a tepel-

dzuje príjem kuchynskej soli (NaCl). Pri cirhóze pečene,

nej energie, funkcia chladiaceho média v priemys-

pri obličkovej nedostatočnosti, osobitne u pacientov

le a energetike, v doprave a pod. V komunálnom

v chronickom dialyzačnom programe, sa zloženie aj

inžinierstve slúži ako prostriedok na zavlažova-

množstvo prijímaných tekutín musí starostlivo re-

nie parkov, umývanie ulíc, hasenie požiarov atď.

gulovať a pitný režim treba zostavovať v spolupráci

Voda má popri iných funkciách prvoradý význam

s lekárom. Intravenózna infúzia (zavedená do žily)

pri zabezpečovaní výživy ľudstva. Zdravotná funkcia

sa používa na prívod tekutiny priamo do krvi pacien-

vody je nezastupiteľná pre zaistenie osobnej a verej-

tov, ktorí si nedokážu udržať vyrovnanú hladinu vody.

nej hygieny človeka a pre jeho rekreáciu. Hydroterapia

Možno nedokážu piť, alebo stratili veľa vody pri zvra-

je vonkajšie použitie vody k liečbe a rekonvalescencii

caní, hnačkou alebo stratou krvi.

pacientov po úraze alebo zníženej pohyblivosti. Je do-

Nebezpečenstvo dehydratácie hrozí aj pri chorobách, ktoré sú sprevádzané horúčkou (vzostupom
telesnej teploty nad 38,5 °C). Každé zvýšenie telesnej
teploty o 1 °C nad 37 °C zvyšuje u detí doporučený príjem tekutín o 12 %.
Príjem tekutín treba rovnomerne rozdeliť na
celý deň. Nedostatočné prijímanie vody spôsobuje

kázané, že rekreácia spojená s pohybom vo vode patrí
k najúčinnejším prostriedkom upevňovania zdravia.
Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach,
odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter.
Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké
množstvo vody rôznej akosti. Z hľadiska požiadaviek
na vodu priemysel významne ovplyvňuje celé vodné

ukladanie tuku, ochabovanie svalstva, zlé trávenie

hospodárstvo. V dôsledku rozvoja nových výrob a no-

a rôzne funkčné poruchy. Jej nedostatkom sa zvyšuje

vých technologických postupov i využívania nových

aj hmotnosť.

energetických a surovinových zdrojov sa stáva čoraz
naliehavejšou problematika rovnomerného zabezpe-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREJAVY NEDOSTATKU TEKUTÍN:

čovania dostatočného množstva vody požadovanej

MALÁTNOSŤ, SPAVOSŤ, BOLESTI HLAVY
SUCHÁ, BLEDÁ, MÁLO NAPÄTÁ KOŽA
SUCHÉ SLIZNICE V ÚSTACH
ACETÓNOVÝ ZÁPACH Z ÚST
ZAPADNUTÉ LESKLÉ OČI, KRUHY POD OČAMI
SLABÉ MOČENIE, SÝTOŽLTÁ FARBA MOČU
ZVÝŠENÁ TELESNÁ TEPLOTA (HLAVNE
U MALÝCH DETÍ)

kvality a nevyhnutnosť odstraňovať negatívne vplyvy

Životné prostredie si v súčasnosti nevieme predstaviť

Význam vody pre naše telo dokazuje aj fakt, že hoci

vodného systému. Voda po stáročia bola, je a bude vý-

tejto činnosti na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd.
Nedodržanie potrebnej akosti vody alebo jej nadmerné
znečisťovanie má za následok zníženie využiteľnosti
vody, prípadne i jej úplné vylúčenie z používania.
Kultúrna a estetická funkcia vody spočíva v jej
prínose na zveľaďovanie a estetiku krajiny a sídlisk.
bez vody a niekedy aj človekom umele vytvoreného

človek dokáže prežiť týždne bez jedla, bez vody iba
2 – 3 dni. Niet divu, veď strata 15 – 20 % vody z organizmu je smrteľná.

znamnou súčasťou kultúry ľudí.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 22. marec za „Svetový deň vody“. Tento deň bol
vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaž-

Význam vody pre človeka

dením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový

Voda bola a je hlavnou podmienkou vývoja a existen-

deň vody sa teda oslavuje od roku 1993 v súlade s od-

cie človeka. Už praveké kultúry sa rozvíjali v povodí

poručeniami Konferencie OSN o životnom prostredí

veľkých riek a na brehoch morí. Voda poskytovala

a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň

človeku pre jeho vývoj potrebné existenčné podmienky

venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia infor-

a zabezpečovala mu časť výživy. Voda umožnila člove-

movanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

ku rozvoj poľnohospodárstva a chov dobytka. V naj-

Je to veľká výzva pre všetkých ľudí na celom svete

starších kultúrach bola voda priraďovaná k božstvám

uvedomiť si obrovský význam a hodnotu tejto najvše-

I. časť O VODE VŠEOBECNE
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strannejšej suroviny pre náš život, zvlášť jej hodnoty

12. Voda nepozná hranice; ako spoločný zdroj vyžaduje
medzinárodnú spoluprácu.

ako pitnej vody.
Význam vody pre človeka a jeho životné
prostredie bol všestranne a výstižne deﬁnova-

Právny rámec na ochranu a obnovu kvality vody

ný v 12 bodoch Európskej charty o vode, kto-

v celej Európe a na zabezpečenie jej dlhodobého a udr-

rá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968

žateľného využitia sa ustanovuje Rámcovou smernicou

v Štrasburgu:

o vode (jej oﬁciálny názov je Smernica 2000 / 60 / ES

1. Bez vody niet života. Je drahocenná a pre človeka

Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000,

ničím nenahraditeľná.
2. Zásoby vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, chrániť a podľa možností
zveľaďovať.
3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku
a všetkým živým organizmom.
4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre
rôzne spôsoby jej využitia.
5. Po vrátení použitej vody do rieky kvalita vody

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva).
Smernicou sa ustanovuje inovatívny prístup k vodohospodárstvu, ktoré sa opiera o povodia, prírodné
geograﬁcké a hydrologické jednotky, a ustanovujú
osobitné lehoty pre členské štáty na dosiahnutie ambicióznych environmentálnych cieľov v oblasti vodných
ekosystémov. Smernica sa zaoberá problematikou
vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, po-

nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na verejné

brežných vôd a podzemných vôd. Ochrana životného

i súkromné účely.

prostredia je jedným z hlavných cieľov smernice, ktoré

6. Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný
význam rastlinstvo, predovšetkým les.

sú deﬁnované nasledovne:
•

vé, ako aj podzemné,

7. Vodné zdroje musia byť zachované.
8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodáre-

•
•
•

dosiahnuť aplikáciu cien za užívanie vôd, zodpovedajúcich „správnym cenám“ stimulujúcich udržateľ-

10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota

ný rozvoj,

musí byť všetkými uznávaná. Povinnosťou každého
je používať vodu účelne a ekonomicky.

aplikovať reálny integrovaný manažment ľudských
aktivít na báze povodí,

ho výskumu, výchovu odborníkov a informovanie
verejnosti.

dosiahnuť „dobrý stav“ všetkých vôd do roku 2015,
špeciﬁkovaný v smernici ako environmentálne ciele,

nie s vodnými zdrojmi.
9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedecké-

rozšíriť ochranu vôd na všetky vody – tak povrcho-

•

vypracovať a prijať efektívnu legislatívu.

11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo uskutočňovať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.

6 ZNEČISŤOVANIE VODY
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Poznať hlavné zdroje znečisťovania vôd a prejavy znečistenia vody.
Znečistenie vôd patrí ku globálnym ekologickým prob-

Faktory spôsobujúce znečistenie vody

lémom. Najväčším používateľom a zároveň aj najväč-

Patogénne organizmy – Vírusy, baktérie, prvoky

ším znečisťovateľom vody je človek.

a niektoré ďalšie organizmy, ako napr. plesne, sú prí-

HLAVNÉ ZDROJE ZNEČISTENIA SÚ:
• PRIEMYSELNÁ VÝROBA (ROPA A ROPNÉ PRODUKTY, DETERGENTY – MYDLÁ, SAPONÁTY, ORGANICKÉ A ANORGANICKÉ LÁTKY, NAPR. ORTUŤ, OLOVO,
ARZÉN, SÍRA, MEĎ, ZINOK, HLINÍK, CHRÓM, CÍN,
MANGÁN, RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY),
• POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA (PESTICÍDY, PRIEMYSELNÉ HNOJIVÁ),
• SÍDLA (KOMUNÁLNY ODPAD),
• DOPRAVA (EXHALÁTY, ROPNÉ PRODUKTY),
• TURIZMUS.

padoch z poľnohospodárskej výroby, či zo skládok

tomné v odpadových vodách z ľudských sídiel, v odtuhého komunálneho odpadu. Voda takto znečistená je
nevhodná na pitie a často aj na zavlažovanie, nakoľko
môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí.
Netoxické organické látky – Odpadové vody z potravinárskeho, textilného a papierenského priemyslu
a poľnohospodárstva môžu obsahovať tuky, bielkoviny,
polysacharidy, zvyšky rastlinných a živočíšnych tkanív.
Tieto inak netoxické látky sú vo vode ďalej rozkladané. Pri rozklade je spotrebovávaný kyslík rozpustený
vo vode. Takéto vody zapáchajú a rozklad organických
látok v nich prebieha pomaly. Táto voda je vhodná
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len pre niektoré druhy baktérií, ktoré sú schopné žiť
v bezkyslíkatých (anaeróbnych) podmienkach.
Nadmerný obsah živín – Za živiny sú považované

Rádioaktivita – Dlhodobým sledovaním rádioaktivity usadenín bolo dokázané, že sa do vody
dostáva množstvo rádioaktívnych látok pri ťaž-

látky potrebné pre rast rastlín. Ide väčšinou o rozpust-

be a spracovaní uránovej rudy (rádium, tórium,

né soli – dusičnany a fosforečnany, ktoré sú obsiahnu-

urán). Voda môže byť kontaminovaná aj po ha-

té v hnojivách. Tieto látky sa dostávajú do vôd z polí

váriách jadrových elektrární céziom, ako aj po

a lúk, dusičnany tiež zo septikov a hnojísk. Význam-

skúškach jadrových zbraní, či neuváženom vypúš-

ným zdrojom látok obsahujúcich fosfor sú čistiace

ťaní rádioizotopov užívaných pri výskume. Priro-

a pracie prostriedky, ktoré sa do vôd dostávajú ako

dzene môže do vody z hornín prenikať radón.

zložka splaškových vôd z ľudských sídiel. Nadmerné
množstvo živín spôsobuje eutroﬁzáciu. Ide o presýte-

Kyslé zrážky – Pri spaľovaní uhlia, ropy a plynu
vznikajú oxidy síry a dusíka, plyny (exhaláty), ktoré sa

nie vodného prostredia živinami najmä zlúčeninami

v zrážkovej vode rozpúšťajú na slabé kyseliny. S daž-

dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast

ďom či snehom sa nakoniec dostávajú do vodného

siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť

prostredia. Spôsobujú jav známy ako okysľovanie (aci-

k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej rovnováhy

diﬁkácia) vôd prameňov a jazier.

a kvality vody.
Toxické kovy – Rozpustné alebo nerozpustné zlúčeniny niektorých kovov (napr. ortuť, olovo, zinok, meď,
chróm, nikel, arzén) sa dostávajú do vôd z rôznych
technologických procesov, pri ťažbe a spracovaní rúd
a z chemického priemyslu. Často sú súčasťou nerozpustných čiastočiek, s ktorými sa usadzujú v riekach
a jazerách. Postupným uvoľňovaním alebo rozpustením kontaminujú vodu. Kedykoľvek v budúcnosti sú po
náhodnom zvírení usadenín zdrojom jedovatých látok.
Významným miestom kumulácie týchto látok sú usade-

MEDZI ZÁKLADNÉ PREJAVY ZNEČISTENIA
VODY PATRÍ:
• ZMENA FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ
(ZVÝŠENÁ TEPLOTA),
• ZMENA CHEMICKÉHO ZLOŽENIA
(ZVÝŠENÝ OBSAH RÔZNYCH ANORGANICKÝCH
A ORGANICKÝCH LÁTOK),
• ZMENA BIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ
(ZVÝŠENÝ OBSAH VÍRUSOV, BAKTÉRIÍ, RIAS
A ĎALŠÍCH MIKROORGANIZMOV).

niny v priehradách.
Toxické organické látky – Pri spracovaní ropy,

Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť

uhlia, pri výrobe farieb a lakov i pri produkcii a apli-

sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov

kácii pesticídov prechádzajú do vody rôzne organické

kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické,

látky. Sú väčšinou vo vode nerozpustné alebo rozpust-

biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Kon-

né len v malom množstve. Patria sem polychlórované

trola prostredníctvom vybraných ukazovateľov má

bifenyly (PCB), polyaromatické uhľovodíky, ropné látky,

zabezpečiť komplexnú informáciu o jej kvalite a tým

DDT (dichlór – difenyl – trichlóretán) a ďalšie pesticídy,

aj o možnom pozitívnom aj negatívnom vplyve na

organické rozpúšťadlá atď. Toxicita niektorých látok

zdravie človeka.

nemusí byť vysoká, ale môžu svojím zápachom či zafarbením obmedziť použitie vody.
Pevné látky vo vode – Vplyvom erózie, zvírenia
usadenín, ale tiež priamym vypúšťaním kalov, sa môžu

Vybrané ukazovatele (indikátory)
kvality vôd
Vo vode sa zisťuje prítomnosť koliformných bakté-

do vody dostať toxické i netoxické čiastočky pevných

rií, escherichie coli, enterokokov. Pokiaľ sa vo vode

látok. Môžu sa na nich uchytiť i choroboplodné zárod-

nájdu je podozrenie, že voda prišla do kontaktu s vý-

ky. Z fyzikálneho hľadiska môžu tieto čiastočky značne

kalmi či zbytkami živočíchov a môže obsahovať pato-

obmedziť priepustnosť vody pre svetlo, a tak nepriaz-

génne baktérie a vírusy, ktoré pochádzajú z črevného

nivo ovplyvňovať fotosyntézu v hlbšej vode. Čiastočky

traktu. Ich prítomnosť predstavuje značné riziko pre

prenášané vodou sa nakoniec usádzajú v rybníkoch,

ľudský organizmus.

priehradných nádržiach i prírodných jazerách a spôsobujú ich zanášanie.
Zvyšovanie teploty vody – Vysoká spotreba vody

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické
vlastnosti vody (zmyslami pozorovateľné) a spôsobuje

pre chladiace účely v technologických procesoch rôz-

žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé kon-

nych odvetví priemyslu a pri výrobe energie i ohrev

centrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného

vody v domácnostiach a jej následné vypúšťanie do

rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie

kanalizačnej siete spôsobujú zvýšené teploty povrcho-

a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. Medzná

vej vody v tokoch (odpadové teplo). Tieto podmienky

hodnota pre obsah železa v pitnej vode 0,2 mg / l bola

ovplyvňujú skladbu spoločenstiev vodných organizmov,

stanovená kvôli ovplyvňovaniu senzorických vlastností

zvyšujú rozpustnosť niektorých zlúčenín, znižujú na-

vody (farba) pri jeho vyšších obsahoch. Pri jeho priro-

sýtenosť vody kyslíkom a uľahčujú prežívanie choro-

dzenom pôvode je tolerovateľná hodnota 0,5 mg / l. Zo

boplodných mikroorganizmov.

zdravotného hľadiska prirodzený výskyt železa v pit-
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nej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

nachádza viazaný v nerozpustných uhličitanoch alebo

Nadlimitné množstvo železa poškodzuje pečeň, slezinu,

rozpustných hydrogénuhličitanoch spolu so zlúčeni-

krvotvorbu (kostná dreň).

nami vápnika. Významne ovplyvňuje neutralizačnú

Mangán (Mn) je podobne ako železo zdravotne
nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo

kapacitu vody a pH vody. Je nevyhnutnou súčasťou
chlorofylu a bunkových organel. Jeho prítomnosť v pit-

ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje

nej vode je deﬁnovaná odporúčanou hodnotou 10,0–

hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Mangán prechá-

30,0 mg / l a medznou hodnotou 125 mg / l. Predpis pre

dza do vôd vylúhovaním z pôd, sedimentov a niekto-

pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný

rých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi sú

obsah s vápnikom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol / l.

odpadové vody, napr. zo spracovania rúd a metalurgic-

Reakcia vody – pH Ide o číselné vyjadrenie kyslosti

kých závodov. Okrem senzorických vlastností sa môže

(pH<7) alebo zásaditosti (pH>7) vody, neutrálne pH je

zvýšený obsah mangánu prejaviť aj v premnožení

7. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH =

mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu

7. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neu-

vodovodného potrubia. Mangán sa v ľudskom organiz-

trálna reakcia vody okolo pH 7. V prirodzených vodách

me usadzuje v ľadvinách, pečeni a poškodzuje nervový

je toto rozpätie oveľa širšie, od pH 3 v kyslých rašeli-

systém. Limitná hodnota pre jeho obsah je 0,05 mg / l,

nových vodách až po pH 11 vo vodách s intenzívnou

v prípade prirodzeného pôvodu z geologického podlo-

fotosyntézou. Voda s nízkym pH môže mať agresívne

žia, ak nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlast-

účinky na potrubný materiál, čo sa môže prejavovať

ností je 0,2 mg / l. Prirodzený výskyt mangánu v pitnej

zvýšenými hodnotami železa príp. medi, vyššie hod-

vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre

noty reakcie vody môžu znížiť účinnosť dezinfekcie.

ľudský organizmus.

Hodnota reakcie pitnej vody by mala byť v intervale od

Vápnik (Ca) patrí do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí

6,5 do 8,5.
Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách priro-

a zubov. Je potrebný na prevod nervového vzruchu

dzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s du-

v svaloch, nevyhnutný je pre zrážanlivosť krvi. Jeho

sitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív

odporúčaná hodnota je > 30 mg / l. Predpis pre pitnú

a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíš-

vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah

nych fariem. Najvyššia medzná hodnota dusičnanov

s horčíkom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol / l.

v pitnej vode bola stanovená na 50 mg / l na základe

Horčík (Mg) patrí rovnako do kategórie ukazovate-

nepriamych toxických účinkov dusičnanov na ľudský

ľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou

organizmus, najmä na dojčatá. Najvyššia medzná hod-

kostí. Zabezpečuje prevod nervových vzruchov. Nadby-

nota dusičnanov pre vodu kojeneckú bola stanovená

tok sa prejavuje nechutenstvom, hnačkou až bezvedo-

na 30 mg / l. Dusičnany sú dokázateľne rakovinotvor-

mím a smrťou. Urýchľuje mineralizáciu organických

né. V tráviacom trakte sa menia na dusitany, ktoré sú

látok z odumretých organizmov a prispieva tak

príčinou vzniku rakoviny tráviaceho traktu. Najvyššia

k samočistiacim procesom vody. Horčík sa vo vodách

medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg / l.
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1 ZÁSOBOVANIE VODOU VO VÝVOJI ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Oboznámiť sa s históriou zásobovania vodou.

V praveku človek používal vodu iba na pitie a uctie-

venska boli vodovod Gróbňa z roku 1323 a Turčekov-

val bohov, ktorí mu dali tento „dar“ do užívania. Až

ský vodovod z roku 1443 až 1500 pre mesto Kremnicu.

neskôr sa začala voda používať na hygienu, dopravu

Historicky významným bol aj Špaňodolinský vodovod

či výrobu. Dejiny zásobovania vodou obyvateľmi pit-

pri Banskej Bystrici, ktorý bol funkčný v rokoch 1605

nou vodou sú veľmi staré. Egypťania, Rimania či Gréci

až 1917. Prvá zmienka o verejnom vodovode je pri

dopravovali vodu z väčších vzdialeností, predovšetkým

meste Bardejov z roku 1423. Osobitný význam má aj

do studní, verejných kúpeľov, nádrží, kúpeľní a zácho-

výstavba vodovodu v Bardejovských Kúpeľoch v 19.

dov. Pitná voda musela vyhovovať estetickým požia-

storočí. Jeho prívodné a rozvodné potrubia boli vyro-

davkám, nesmela mať zákal, zápach a zlú chuť. Voda,

bené z dreva. Slúžil okrem rozvádzania pitnej vody aj

ktorá nevyhovovala týmto požiadavkám, bola používa-

na rozvod minerálnej vody.
Prvé vodovody v dnešnom poňatí sa na Sloven-

ná len na zavlažovanie záhrad a na pranie.
Zásobovanie vodou má dlhú a bohatú históriu.

sku budovali v mestách najmä v období 1868 až 1944

Dodnes sa zachovali zvyšky asi 200 antických vodo-

(napr. Bratislava – 1886, Levoča – 1905, Žilina – 1908,

vodov a akvaduktov, ako napríklad trojposchodový

Ružomberok – 1924, Poprad – 1932, Trnava – 1941).
Od začiatku existencie ľudstva hľadali ľudia cesty,

akvadukt Pont du Gard, ktorý privádzal vodu do mesta
Nimes v dnešnom Francúzsku a vodovod Aqua Appia,

ako zabezpečiť aj kvalitu pitnej vody. V Indii už 2000

postavený asi v roku 312 p. n. l., ktorý privádzal vodu

rokov p. n. l. vydali príkaz zohrievať „škodlivú“ vodu

do Ríma.

do bodu varu, vystaviť ju slnečnému žiareniu, pre-

Prirodzená potreba vody nútila človeka stavať sídla

ﬁltrovať ju cez drevené uhlie a ochladiť v hlinených

vždy pri vodnom zdroji. Neskôr nedostatok vody nútil

nádobách. Hippokrates v 4. storočí p. n. l. Vyhlásil, že

ľudí v obývaných oblastiach riešiť dopravu z miesta

voda sa má pred pitím ﬁltrovať a prevárať. V doku-

jej výskytu až k užívateľom. Na vybudovanie vodovo-

mentoch, ktoré sa zachovali, dával Pontius nasledovné

dov sa používal rôzny materiál. Prvý vodovod podľa

odporúčania a kritériá na kvalitu pitnej vody:

dostupných materiálov bol vybudovaný v roku 1930

•

V Číne sa ako materiál na vodovod používali bambu-

•

voda nemá obsahovať také minerálne a organické

•

pitná voda musí vyhovovať estetickým podmien-

•

musí mať vhodnú teplotu.

látky, ktoré môžu zmeniť jej vlastnosti,

sové rúrky a v Grécku okolo roku 1200 p. n. l., ako aj
neskôr, v 7. a v 8. storočí nášho letopočtu arabské

kam, nemá mať zákal, zápach a nedobrú chuť,

vodovody viedli vodu rúrkami z pálenej hliny. Znečisťovanie, hlavne zápach a zákal odstraňovali v usa-

pitná voda musí byť bez organizmov, ktoré sú
schopné zapríčiniť choroby,

p. n. l. z kamenných korýt v meste Memﬁs v Egypte.

dzovacích nádržiach a na vrstve z čistého piesku.
Najznámejšími starovekými vodovodmi sú rímske vodovody. Mnohé z nich sa zachovali dodnes. Mesto Rím
malo v roku 300 p. n. l. 14 vodovodov. Do starovekého

Tieto odporúčania platia dodnes a sú súčasťou kvality pitnej vody.
Zásobovanie pitnou vodou prešlo dlhým vývojom.

Ríma prúdilo denne asi 150 miliónov litrov sladkej

Historické dokumenty dokazujú, že táto oblasť hrala

vody. Ako hlavný zdroj pitnej vody sa využívali horské

veľmi významnú úlohu v dejinách a ľudstvo venovalo

pramene. Voda z nich najviac vyhovovala požiadavkám

a venuje problematike pitnej vody pozornosť, uvedo-

na kvalitu vody. Voda z prírodných jazier a riek sa vyu-

mujúc si, že bez kvalitnej pitnej vody a bez odvádzania

žívala predovšetkým ako úžitková voda.

odpadových vôd a ich následným čistením, nemôže

V stredoveku sa v Európe budovali rozsiahle mest-

očakávať ďalší rozvoj.

ské vodovody. Aj na území Slovenska vzniklo viacero
takýchto vodovodov. Prvými vodovodmi na území Slo-

32
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2 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU VEREJNÝM VODOVODOM
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Vysvetliť systém zásobovania vodou verejným vodovodom od vodárenského zdroja po
spotrebiteľa. Poukázať na nutnosť ochrany vodárenských zdrojov. Uvedomiť si úlohu
vodárenských spoločností a ich dôležité poslanie.
Verejným vodovodom rozumieme súbor vodáren-

Zásobovanie pitnou vodou verejným vodovodom sa

ských zariadení, ktorými je zabezpečované hromadné

uskutočňuje dvomi základnými procesmi: výroba vody

zásobovanie pitnou vodou. Za verejný vodovod sa

a distribúcia vody. Výroba vody predstavuje odber

považuje taký vodovod, ktorý zásobuje spotrebisko

vody z prírodného prostredia a jej úpravu na kvalitu

s minimálne 50 obyvateľmi, alebo v množstve aspoň

pitnej vody, distribúcia vody zas jej distribúciu z mies-

10 m3 vody za deň.

ta jej výroby do miesta spotreby.

2.1 VODÁRENSKÉ ZDROJE
Vodárenskými zdrojmi sú zdroje využívané pre záso-

Z hľadiska kvality vody a jej bezpečnosti (menšia

bovanie obyvateľov, priemyslu a poľnohospodárstva

zraniteľnosť) sa ako zdroje vody pre hromadné zásobo-

pitnou vodou verejnými vodovodmi. Tieto zdroje využí-

vanie pitnou vodou verejnými vodovodmi prednostne

vajú zásoby vody nachádzajúce sa v prírode – v útva-

využívajú útvary podzemných vôd. Ťažba vody z týchto

roch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd.

útvarov je možná studňami alebo odbermi z prameňov.

SPÔSOBY ODBERU VODY Z VODÁRENSKÝCH

tívne vyhovujúcich zásob podzemných vôd je možný

ZDROJOV SÚ:

ich odber studňami (Obr. 29). V závislosti od hydrogeo-

Studňa – V mieste výskytu kvalitatívne i kvantita-

U PODZEMNÝCH VÔD:
• STUDŇAMI RÔZNYCH PRIEMEROV A HĹBOK
V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKOM PROSTREDÍ,
V KTOROM JE VYHĹBENÁ, NA MNOŽSTVE
ODOBERANEJ VODY A NA JEJ HĹBKE, V KTOREJ
SA VODA NACHÁDZA,
• Z PRAMEŇOV

logických podmienok (najmä geologická stavba územia,
výška hladiny podzemnej vody, režim /prúdenie/ podzemných vôd) a technických podmienok odberu môžu
studne dosahovať hĺbku od niekoľko metrov až do
niekoľko desiatok metrov a takisto šírku od niekoľkých
decimetrov až po širokoproﬁlové studne s priemerom
orientačne aj dvoch a viac metrov. Studne môžu byť
jednotlivé, alebo ako sústava týchto zariadení (napr.

U POVRCHOVÝCH VÔD:
• PRIAMO Z POTOKOV ALEBO TOKOV (RIEK),
• Z VODÁRENSKEJ NÁDRŽE.

rad studní).
Odber vody zo studní je zabezpečovaný čerpaním
pomocou čerpadiel.

ŠACHTA S POKLOPOM
TERÉN

POTRUBIE DO SPOTREBISKA

HLADINA PODZEMNEJ VODY

STUDŇA
ČERPADLO

ZVODNENÁ VRSTVA

Obr. 29 Schéma studne

NEPRIEPUSTNÉ PODLOŽIE
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ZACHYTENIE PRAMEŇA

(PRAMEŇ)
ZVODNENÁ VRSTVA

VÝVER PODZEMNEJ VODY

SMER PRÚDENIA
PODZEMNEJ VODY

POTRUBIE DO SPOTREBISKA

NEPRIEPUSTNÁ VRSTVA

Obr. 30 Schéma prameňa

ODBERNÝ OBJEKT

BREH

DO ÚPRAVNE VODY
A SPOTREBISKA
HLADINA VODY V TOKU

POTRUBIE

DNO TOKU

Obr. 31 Schéma odberu z povrchového toku

Prameň – V mieste výveru prameňa (Obr. 30) po-

Povrchový tok, vodárenská nádrž – V oblastiach,

skytujúceho kvalitatívne i kvantitatívne vyhovujúcu

kde sa nevyskytujú kvalitatívne a kvantitatívne vyho-

podzemnú vodu je možné túto zachytiť záchytným

vujúce podzemné vody, sa využívajú pre zásobovanie

zariadením. Na rozdiel od studní v danom prípade

vodou verejným vodovodom toky (rieka, potok) alebo

je voda k dispozícii nie pod úrovňou terénu, odkiaľ

vodárenské nádrže (v prírode umelým vzdutím toku

je nevyhnutné ju čerpať, ale vyteká do záchytného

zriadený rezervoár vody) (Obr. 31 a 32). Odber vody

zariadenia. Odtiaľ sa potom distribuuje po úprave do

z týchto zdrojov sa uskutočňuje odberným zariadením.

spotrebiska neraz samospádom (ak je prameň výškovo
dostatočne nad úrovňou spotrebiska).

34
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PRIEHRADA
ODBERNÝ OBJEKT

PRÍTOK Z POVRCHOVÉHO TOKU
HLADINA VODY

VODÁRENSKÁ NÁDRŽ

DNO
POTRUBIE DO ÚPRAVNE VODY A SPOTREBISKA

Obr. 32 Schéma odberu z vodárenskej nádrže

2.2 OCHRANA VODÁRENSKÝCH ZDROJOV
Vodárenské zdroje sa chránia za účelom zabezpeče-

pozemky vo výmere presahujúcej 50 ha súvislej plochy,

nia množstva a kvality vody v zdroji a nepoškodenia

ťažiť nerasty povrchovým spôsobom alebo zemné prá-

prevádzkových zariadení. Ochrana vodárenských

ce, ktorým by sa odkryli súvislé hladiny podzemných

zdrojov je zabezpečená dvoma najvýznamnejšími

vôd. Na území CHVO je povinné hospodáriť s lesmi tak,

spôsobmi ochrany vôd – chránenými vodohospodár-

aby napomáhali zlepšenie vodohospodárskych pome-

skymi oblasťami a ochrannými pásmami vodárenských

rov, pásť hospodárske zvieratá organizovane, zabez-

zdrojov. V oboch prípadoch ide o stanovenie (ohraniče-

pečiť neupravené úseky vodných tokov brehovými

nie) územia okolo zdroja s danými podmienkami jeho

porastmi a vhodnými technickými úpravami.

využívania a najmä zákazmi činností, ktoré by mohli

CHVO sa realizuje vyhlásením vlády SR. V súčasnos-

vodárenskému zdroju škodiť.

ti je v SR vyhlásených 10 CHVO (Žitný ostrov, Bes-

Chránené vodohospodárske oblasti

Fatra, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Vihor-

kydy–Javorníky, Nízke Tatry, Strážovské vrchy, Veľká
Názov chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) zna-

lat, Slovenský kras, Muránska planina, Horné povodie

mená plošne rozsiahlejšiu regionálnu ochranu vôd,

rieky Hnilca).

v rámci ktorej sa všeobecné zásady ochrany uplatňujú

Dozor nad dodržiavaním ustanovení v CHVO vyko-

v širšom poňatí. V týchto oblastiach možno vykonávať

návajú vodohospodárske orgány, inšpekcia životného

hospodársku, technickú a inú činnosť len vtedy, ak sa

prostredia a inšpekcia ochrany vôd, ďalej správcovia

zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzem-

vodohospodársky významných tokov a vodná stráž.
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov

ných vôd. Hospodárske a iné záujmy treba zosúladiť
s požiadavkami ochrany vôd a ostatnými vodohospodárskymi potrebami.
V CHVO napr. nesmú byť priemyselné závody (bu-

– Hranice chránenej vodohospodárskej oblasti na Žitnom ostrove (CHVO ŽO) boli vyhlásené podľa výsledkov
prieskumných prác v tej časti Žitného ostrova, kde

dovanie alebo rozširovanie), v ktorých sú na výrobné

výsledky potvrdili možnosť získania najväčších množ-

účely používané alebo sa vyrábajú látky ohrozujúce

stiev a najlepšiu kvalitu podzemných vôd.
V území CHVO ŽO sa v súčasnosti nachádzajú:

akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody (škodlivé látky), ktoré produkujú odpadové vody obsahujúce jedy

•

kovo,

dy, sklady ropných látok s kapacitou nad 1000 m3 a s
kapacitou jednotlivých nádrží nad 100 m3, zakazujú sa

preskúmané, pripravené a aj využívané vodárenské
zdroje, najmä Jelka, Hamuliakovo, Šamorín a Gabčí-

alebo rádioaktívne látky, ďalej ropovody a produktovo•

sú tu aj potenciálne zdroje znečistenia, i keď v sú-

asanačno-veterinárne zariadenia a sanitárne bitúnky,

časnosti s vybudovanými zariadeniami pre ochranu

chov ošípaných nad 5 000 kusov, zakazuje sa znižo-

vôd – mesto Bratislava, Slovnaft, ropovod, produktovody, letisko, poľnohospodárske podniky,

vať výmeru lesných pozemkov v jednotlivých prípadoch o viac ako 10 ha, vykonávať plošné odvodnenie
lesných pozemkov s dôsledkom narušenia vodohos-

•

Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré čiastočne zmenilo
režim podzemných vôd, kde je intenzívnejšia lodná

podárskych pomerov, odvodňovať poľnohospodárske
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HRANICA CHVO ŽITNÝ OSTROV

MALÝ DUNAJ
BRATISLAVA
VÁH

KOLÁROVO

DUNAJ
KOMÁRNO

Obr. 33 CHVO Žitný ostrov

doprava, ale intenzívnejšie aj sledovanie prípad-

ca vodárenského zdroja. V tomto ochrannom pásme

ných nepriaznivých vplyvov na podzemné vody.

platia najprísnejšie podmienky ochrany, čo znamená

Dané ohraničenie CHVO ŽO bolo stanovené vzhľa-

zákaz akýchkoľvek činností v tomto území, ktoré ne-

dom na to, že z hľadiska hydrogeologického je naj-

súvisia s činnosťami priamo spojenými s prevádzkou

priaznivejšie a z hľadiska zraniteľnosti (ohrozenia

vodárenského zdroja.

množstva a kvality podzemných vôd) ide o najzraniteľnejšie územie (obr. 33).

Ochranné pásmo 2. stupňa – Určuje sa okolo
ochranného pásma 1. stupňa vodárenského zdroja väčšinou v rozsahu hydrologického povodia (u vodáren-

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

ských zdrojov povrchových vôd ide o okolité územie,

Na ochranu výdatnosti a kvality, ako aj zdravotnej

z ktorého voda steká do daného útvaru povrchových

bezchybnosti vody využívaných vodárenských zdrojov

vôd – toku, nádrže, alebo v rozsahu hydrogeologického

sa vymedzujú ochranné pásma (I., II. alebo III. stupňa).

povodia; u vodárenských zdrojov podzemných vôd ide

V územiach týchto ochranných pásem sú stanovené

o oblasť, v hraniciach ktorej podzemné vody pritekajú

zákazy alebo obmedzenia takých činností, ktoré poško-

do miesta daného zdroja). V ochrannom pásme okrem

dzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody, zdra-

hraníc a stanovení zakázaných škodlivých činností sa

votnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja. Okrem

určia aj ochranné opatrenia, ktoré sa ukladajú potenci-

toho sú na ochranu vodárenského zdroja stanovené aj

álnym znečisťovateľom hospodáriacim v tomto pásme.

technické úpravy a iné opatrenia v týchto pásmach.
Ochranné pásmo 1. stupňa – Určuje sa vždy okolo
každého vodárenského zdroja v najnutnejšom rozsahu
s cieľom chrániť najbližšie okolie vodárenského zdroja
– vlastného odberného objektu. Rozsah je závislý od

Ochranné pásmo 3. stupňa – Určuje sa len v tom
prípade, ak povodie vodárenského zdroja by bolo veľmi rozsiahle a rozsah ochranných opatrení by sa dotýkal aj takých činností, ktoré by na vodárenský zdroj
nemali žiadny vplyv. Vtedy sa určí aj ochranné pásmo

individuálneho odborného posúdenia, minimálne môže

3. stupňa s menej prísnymi opatreniami ako v ochran-

mať rozsah 100 m2 ale môže to byť aj 1 ha, u vodáren-

nom pásme 2. stupňa.

ských nádrží aj niekoľko hektárov. Ochranné pásmo
sa okrem vodárenských nádrží obyčajne aj oplocuje
a označí tabuľkou zákazu vstupu. Starostlivosť o údržbu a hygienu preberá na seba vlastník alebo správ-
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Obr. 34 Sedimentačná nádrž

Obr. 35 Otvorené ﬁltre

Obr. 36 Tlakový ﬁlter

2.3 ÚPRAVA VODY
Voda vyťažená z prírodného prostredia zariadením

sa má použiť – to znamená pre zásobovanie obyvateľ-

vodárenského zdroja ešte kvalitatívne v určitej mie-

stva zdravotne nezávadnou vodou.

re (v závislosti od kvality vody v zdroji) nevyhovuje

Na úpravu vody pre pitné účely sa využíva pod-

náročným podmienkam, aké sú stanovené pre pitnú

zemná voda s nevyhovujúcim obsahom napr. iónov

vodu dodávanú verejným vodovodom.

železa a mangánu, ale aj dusičňanov, metánu a pod.,

V priebehu svojho kolobehu v prírode sa voda

ako aj povrchová voda z nádrží alebo potokov a riek,

obohacuje o najrozmanitejšie látky tuhého, kvapalné-

ktorá obsahuje rôzne rozpustené organické a neroz-

ho a plynného skupenstva, čím sa menia jej fyzikálne,

pustené anorganické látky, ktoré je potrebné z vody

chemické a bakteriologické vlastnosti. Chemické zmeny

odstrániť, ak má byť táto voda použitá pre pitné účely.

podzemných vôd sú výsledkom zložitých procesov

Povrchová voda si preto vyžaduje zložitejšiu technoló-

prebiehajúcich v systéme voda – hornina – atmosfé-

giu úpravy ako voda podzemná.

ra. Voda, ktorá je určená na zásobovanie obyvateľstva

Na území Slovenska sa upravuje povrchová voda

pitnou vodou, však musí spĺňať presne stanovené

v prevažnej miere na východe republiky a v oblasti

požiadavky na kvalitu z hľadiska fyzikálnych, che-

stredného Slovenska. Na území západného Sloven-

mických a bakteriologických vlastnosti. Pitná voda

ska sa upravujú vody v menšej miere, a to len

nesmie obsahovať také organizmy alebo koncentrácie

podzemné vody.

látok, ktoré majú alebo by mohli mať pri jej dlhodobom používaní nepriaznivý vplyv na zdravie človeka.

Proces úpravy povrchovej vody

Voda z niektorých zdrojov je tak kvalitná, že ju stačí

Mechanická predúprava – jej cieľom je odstrániť plá-

hygienicky zabezpečiť, aby počas distribúcie k spotre-

vajúce a vznášajúce sa látky vo vode, konáre stromov,

biteľovi nedošlo k jej oživeniu zdraviu škodlivými mik-

riasy, štrk, piesok a ďalšie látky, ktoré by mohli nega-

roorganizmami. V prípade, kedy takúto vysokú kvalitu

tívne ovplyvniť funkciu úpravne vody alebo poškodiť

nemá, je potrebná jej úprava.

jej technologické zariadenia (čerpadlá).

Jednotlivé spôsoby úpravy vody vznikli z napodo-

Chemická predúprava zahŕňa pridávanie che-

benia prírodných procesov, ktorým sa voda podrobuje

mikálií do vody. Jej cieľom je odstrániť z vody vodné

v priebehu svojho kolobehu v prírode. Úprava vody je

rastliny (riasy, sinice), ktoré zhoršujú chuť, pach a spô-

súbor procesov, ktorým sa podrobuje prírodná voda,

sobujú sfarbenie vody.

aby získala také vlastnosti, aké vyžaduje cieľ, na ktorý
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Ďalšia úprava vody pozostáva z procesov, ktoré nazývame koagulácia, ﬂokulácia a usadzovanie.
Koagulácia je chemický proces úpravy, pri ktorom

obsahujú zvýšený obsah rozpusteného železa a mangánu, ktoré zhoršujú senzorické vlastnosti vody (chuť,
farbu, zákal) a spôsobujú tiež rozmnožovanie železi-

sa do vody pridávajú zrážadla – koagulanty. V pre-

tých a manganatých baktérií, ktoré upchávajú potru-

važnej miere sa používajú ako zrážadlá soli hliníka

bia. Z týchto príčin je obsah železa a mangánu v pitnej

a železa, ktorých účinkom sa jemné rozptýlené čias-

vode nežiaduci, ich povolené množstvo je pre obsah

točky vo vode zhluknú do väčších nerozpustených

železa 0,2 mg / l a pre obsah mangánu 0,05 mg / l. Že-

mikrovločiek. Tento dej sa uskutočňuje v zariadeniach

lezo a mangán sa odstraňujú z vody rôznymi techno-

rýchleho miešania.
Flokulácia je zhlukovanie mikrovločiek (malých) do

logickými postupmi. V procese ich úpravy sa premieňa
železo a mangán z rozpustenej formy na nerozpustnú.

makroskopických (veľkých), ktoré sa ľahko usadzujú

Tento proces prebieha v presne vymedzených pod-

(klesajú na dno nádrže). Flokulácia prebieha v nádr-

mienkach, ktoré treba dodržať.

žiach pomalého miešania.
Usadzovanie – sedimentácia je mechanický proces

Dezinfekcia pitnej vody

odstraňovania usaditeľných častíc z vody. Sedimen-

Zdravotne nezávadnú pitnú vodu, ktorá sa nachádza

tácia nasleduje po ﬂokulácii a pred ﬁltráciou v zá-

priamo v zdroji, alebo sa získa zo zdroja jej úpravou,

kladných procesoch úpravy. Proces usadzovania sa

treba hygienicky zabezpečiť dezinfekciou tak, aby ani

uskutočňuje v usadzovacích nádržiach. Funkciou usa-

po časovo dlhšom transporte k spotrebiteľovi nedošlo

dzovacích nádrží je odbremeniť ﬁltre zaradené za nimi,

k rozmnoženiu choroboplodných zárodkov. Účinná

ktoré potom zachytávajú už len jemnejšie suspendo-

dezinfekcia nie je podmienená len dávkami dezinfekč-

vané látky. Sedimentácia sa uskutočňuje v špeciálne

ného činidla, ale tiež dobrou a účinnou úpravou vody.

navrhnutých nádržiach (obr. 34).
Filtrácia (Obr. 35, 36) je proces odstraňovania jem-

Odstránením rozpustených organických látok a zákalu zabránime nárastu baktérií v potrubí počas jej

ne rozptýlených častíc cez ﬁltračné materiály, ktoré

dopravy a tvorbe vedľajších produktov dezinfekcie. Na

sa neodstránili pri sedimentácii, a väčšiny mikroorga-

dezinfekciu pitnej vody sa využívajú chemické a fyzi-

nizmov. Základné delenie procesu ﬁltrácie je podľa ﬁl-

kálne metódy.

tračnej rýchlosti, za aký čas pretečie znečistená voda
ﬁltračnou náplňou:

Chemické metódy dezinfekcie sú založené na
pôsobení silných oxidačných činidiel na patogénne or-

•

pomalá ﬁltrácia

ganizmy (t.j. organizmy spôsobujúce ochorenia). V sú-

•

rýchla ﬁltrácia

časnosti sa najčastejšie používajú na dezinfekciu chlór
a jeho zlúčeniny, oxid chloričitý, ozón, zriedkavejšie

Úprava podzemných vôd
V porovnaní s povrchovými vodami, podzemné vody

manganistan draselný a peroxid vodíka.
Fyzikálne metódy sú založené napr. na prieniku

neobsahujú nerozpustené látky ako aj organické

ultraﬁalového žiarenia cez steny bunky mikroorganiz-

znečistenie a preto je ich úprava jednoduchšia ako

mu, čím ich toto žiarenie usmrcuje, ale tiež na pôsobe-

v prípade úpravy povrchových vôd. Niektoré však

ní tepla či ultrazvuku.

2.4 DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY
Spotrebisko

pitná voda dopraví z vodárenského zdroja do miesta

Cieľom zásobovania vodou verejným vodovodom je pri-

jej spotreby, čiže do spotrebiska?

viesť pitnú vodu do miesta jej spotreby, čiže do miesta,

Dopraví sa verejným vodovodom a jeho zariadenia-

kde je potrebná a kde sa spotrebováva. Toto miesto

mi. Samotný proces dopravy vody od vodárenského

nazývame spotrebisko.

zdroja k spotrebiteľovi nazývame distribúcia vody.

Spotrebisko môže tvoriť napríklad súbor bytových

Spôsob distribúcie vody z vodárenského zdroja do

domov, rodinných domov, ďalej rekreačné zariadenia,

spotrebiska závisí vo veľkej miere od toho, kde a naj-

hotely, reštaurácie, školy, obchodné domy, práčovne,

mä v akej výške vo vzťahu k spotrebisku sa tento zdroj

výrobné prevádzky, továrne a pod. Spotrebiskami sú

nachádza. V zásade sú dve základné možnosti distribú-

v konečnom dôsledku celé mestá či obce.

cie vody: samospádom (gravitačne) a čerpaním.

Od vodárenského zdroja po spotrebisko

Ak je vodárenský zdroj dostatočne vysoko nad mestom

Z prírody získavame vodu odbernými zariadeniami

či obcou, t.j. nad spotrebiskom (napr. na kopci, pri-

na vodárenských zdrojoch (studňa, prameň, odberné

čom mesto či obec sa rozprestiera pod ním napr. na

Distribúcia vody samospádom (gravitačne) –

zariadenie na toku či vodárenskej nádrži). Ako sa však

rovine), pitnú vodu je možné distribuovať samospádom (hovoríme tiež gravitačne) (Obr. 37). Distribúcia
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VODÁRENSKÝ ZDROJ

(PRAMEŇ)

SPOTREBISKO

(MESTO,

OBEC)

VODOVODNÉ
POTRUBIE

SMER DISTRIBÚCIE VODY

Obr. 37 Distribúcia vody z vodárenského zdroja do spotrebiska samospádom

SPOTREBISKO

VODÁRENSKÝ ZDROJ

(STUDŇA)

(MESTO,

OBEC)

ČERPACIA STANICA
VODOJEM

SMER DISTRIBÚCIE VODY

Obr. 38 Distribúcia vody z vodárenského zdroja do spotrebiska čerpaním
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bajú z rôznych materiálov – najčastejšie sa používajú z tvárnej liatiny a rôznych plastov (v minulosti
vybudované a doteraz využívané sú však aj vodovody
napr. z oceľových, liatinových či PVC rúr).
Vodovodné potrubie sa kladie do zeme – do výkopu, a to do hĺbky, v ktorej
•

nedôjde v zime k zamrznutiu vody

•

zároveň bude chránené pred poškodím (napr. ťaž-

v potrubí,
kými nákladnými autami, ktoré môžu jazdiť na
zemskom povrchu nad potrubím).
Vodovodnými potrubiami sa voda (väčšinou z voObr. 39 Vodojem – dvojkomorový, zemný

dojemu a prípadným čerpaním) privádza z vodárenského zdroja do spotrebiska a nimi sa aj rozvádza do

vody samospádom znamená, že voda odteká z vyššie

jednotlivých ulíc. Rozvod vody v jednotlivých uliciach

položeného miesta do nižšie položeného. Takto podob-

mesta či obce, nazývame vodovodná sieť. Z uličné-

ne prúdi voda samospádom napr. V potokoch a rie-

ho rozvodu vody sa domy, budovy a pod. pripájajú

kach – z vyššie položených miest do nižšie položených.

vodovodnými prípojkami. Vo vnútri budov sú vnú-

Tak sa to deje aj v prípade distribúcie pitnej vody

torné rozvody vody, ktorými sa voda dopraví až do

samospádom, len kým v prípade riek a potokov vedie

zariaďovacích predmetov, čo sú napr. umývadlo, vaňa,

vodu koryto, v prípade vodovodu je to vodovodné

sprchový kút, záchod, kuchynský drez, ale aj do spot-

potrubie; rozdiel je, že voda vo vodovodnom potrubí

rebičov, ako sú napr. práčka a umývačka riadov.

prúdi pod tlakom.
Distribúcia vody čerpaním – Vodárenský zdroj sa

Vodojemy – Tak ako sa tovar v obchodoch pred
predajom uskladňuje v sklade, aj voda prechádza po-

často nachádza na úrovni mesta či obce, alebo aj niž-

dobným uskladnením. Skladom pitnej vody je vodojem

šie. To znamená, že voda z tohto zdroja nie je schopná

(obr. 39). Veľkosť odberu vody v spotrebisku sa v čase

odtekať do spotrebiska (mesta či obce) samospádom,

mení, t.j. odber je nerovnomerný. Vo vodojeme je voda

gravitačne. V tom prípade je potrebné vodu čerpať

uskladnená práve pre prípad, že v spotrebisku dôjde

(Obr. 38). K tomu sú potrebné zariadenia – čerpadlá,

v určitý čas k veľkému odberu vody, na ktorý výdat-

ktoré sú umiestnené v čerpacej stanici. Čerpadlá po-

nosť vodárenského zdroja nestačí. Vtedy sa použi-

tom čerpajú (tlačia) vodu cez vodovodné potrubie do

je nahromadená zásoba vody vo vodojeme. Účelom

spotrebiska.

vodojemu teda je vyrovnávať nerovnosť odberu vody

Čerpadlá potrebujú k svojmu pohonu elektrickú

v spotrebisku. Ako zjednodušený príklad využitia vo-

energiu. Preto v tomto prípade, kedy do spotrebis-

dojemu možno uviesť nasledovné: v noci, keď odber

ka nie je možné vodu dopraviť samospádom, ale len

vody nie je takmer žiadny, sa vodojem naplní pitnou

čerpaním, je spôsob distribúcie vody drahší (vyžaduje

vodou a takto v noci „našetrená“ pitná voda potom

elektrickú energiu, kým distribúcia vody samospádom

tvorí dostatočnú zásobu pre jej dodávku do spotre-

je bez použitia elektrickej energie).

biska cez deň. Vodojem má aj úlohu akumulovať vodu
pre potrebu hasenia požiaru odberom z vodovodnej

Objekty na verejnom vodovode

siete. Takto je na tento účel stále zabezpečená zásoba

K distribúcii pitnej vody z vodárenského zdroja do

vody. Vo vodojeme sa tiež vytvára zásoba vody pre

spotrebiska sú potrebné vodárenské zariadenia – vo-

prípad poruchy na zariadeniach pred vodojemom.

dovodné potrubia, vodojemy a čerpacie stanice.
Vodovodné potrubia – Rôzny tovar prepravujeme z jedného miesta na druhé rôznymi spôsobmi:

Vodojem je uzavretá nádrž na pitnú vodu väčšinou čiastočne zapustená do zeme a zhora prekrytá (zasypaná) vrstvou zeme. Zakrytie zeminou

nákladnými autami, vlakom, loďou. Elektrickú energiu

je predovšetkým z dôvodu zabezpečenia vyrovna-

dodávame káblami. Zvláštnym spôsobom dopravy je

nej teploty vody počas roka (inak by voda mohla

doprava potrubím. Využíva sa napr. na dopravu ropy,

v zime vo vodojeme zamŕzať a v lete sa zas príliš

plynu či vody.

prehrievať). Takýto vodojem nazývame zemný vo-

Z vodárenského zdroja do spotrebiska sa teda pit-

dojem. Zemný vodojem má väčšinou tvar kvádra

ná voda dostane práve potrubiami. Potrubie vedené

alebo valca. Jeho veľkosť môže byť ako jedna izba

z jedného miesta do druhého je poskladané z jednotli-

alebo rodinný dom bežnej veľkosti, ale môže byť aj

vých vodovodných rúr vodotesne spojených. Vodovod-

veľkosti ako celý bytový dom. Vyjadrené jeho obsa-

né rúry sú kruhového prierezu priemeru od 100 mm

hom môže byť vodojem veľkosti bežne od 50 m3 do

až do 1000 až 1200 mm, výnimočne i viac. V závislosti

1 000 m3, nie je výnimkou ani 2 000 alebo 5 000 m3,

od tejto veľkosti je možné nimi dopraviť menšie či

ale sú aj väčšie – i niekoľko desiatok tisíc m3.

väčšie množstvo pitnej vody. Vodovodné rúry sa vyrá-
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VEŽOVÝ VODOJEM

(HYDROGLÓBUS)

SPOTREBISKO

VODÁRENSKÝ ZDROJ

(MESTO,

OBEC)

(STUDŇA)

SMER DISTRIBÚCIE VODY

Obr. 40 Vežový vodojem (hydroglóbus)

Vodojem musí byť tesne uzamknutý, aby sa do

podpera. Preto má spravidla aj menší obsah (bežne

neho nedostali nečistoty, hmyz a pod., nakoľko je

od 50 m3 do 1 000 až 1 500 m3). Výška podpery (výška

v ňom pitná voda, ktorá je pripravená na dodanie

umiestnenia vežového vodojemu) je bežne 20 – 25 m

priamo spotrebiteľom. Vstup je možný len pre povola-

nad terénom.

né osoby – obsluhu, ktorá musí byť zdravotne preverená a zaškolená.
Do vodojemu je privedené potrubie, ktorým sa do

Čerpacie stanice – Všade tam, kde potrebujeme
dopravovať pitnú vodu a nie je to možné samospádom,
sa používajú čerpacie stanice (Obr. 38). Bolo by výstiž-

neho voda dodáva a ďalšie potrubie, ktorým sa odo-

né ich tiež nazývať tlakovými stanicami, nakoľko nimi

berá (napr. do spotrebiska). Pre distribúciu vody zo

vytvárame tlak, ktorý „tlačí“ („poháňa“) vodu smerom

zemného vodojemu do spotrebiska samospádom je po-

k spotrebisku.

trebné zemný vodojem umiestniť na vyvýšené miesto,
aby bolo dostatočne vysoko nad spotrebiskom (Obr.

Kontrola kvality pitnej vody

37). Týmto sa dosiahne, že voda v potrubnej sieti (do-

Voda určená na ľudskú spotrebu (t.j. pitná voda) dodá-

dávaná do tejto siete z vodojemu) má dostatočný tlak.

vaná verejným vodovodom podlieha prísnym kritériám

Pokiaľ sa nenachádza na danom mieste žiadne

kvality. Podmienky, za ktorých je možné vodu využívať

vhodne vyvýšené miesto, kde by bolo možné umiestniť

ako pitnú, ustanovuje zákon č. 126/2006 Z. z. o ve-

zemný vodojem, „vyvýši“ sa samotný vodojem tak, že

rejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niekto-

sa postaví na podperu. Ide o vežový vodojem. Takto

rých zákonov a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.,

sa postaví vodojem vyššie nad okolie a najmä nad

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

spotrebisko, aby mohla z neho prúdiť voda do spotre-

ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na

biska samospádom (Obr. 40).
Vežový vodojem je obdobná nádrž na pitnú vodu
ako zemný vodojem, len je postavený (položený) na

ľudskú spotrebu, ktorá ustanovuje ukazovatele kvality
vody a ich limity.
Vodárenská spoločnosť dodávajúca pitnú vodu je

podperu („nohu“). Vežový vodojem môže mať tvar ob-

povinná vykonávať v stanovenom rozsahu kontrolu

ráteného kužeľa (ako tanier), ale aj tvar gule a vtedy

kvality dodávanej vody a garantovať jej zdravotnú

ho tiež nazývame hydroglóbus. Vežový vodojem je

bezchybnosť. Kontrola kvality sa vykonáva na vodáren-

technicky náročnejší objekt – naplnený vodou má ob-

skom zdroji, ďalej počas jej dopravy, akumulácie a na-

rovskú hmotnosť, ktorú musí podopierať vo výške jeho
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VNÚTORNÝ ROZVOD
VODY
VODOMERNÁ ŠACHTA

UZÁVER

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
ULIČNÝ
ROZVOD VODY
SMER PRÚDENIA VODY

Obr. 41 Vodovodná prípojka pokračuje potrubím do domu

pokon v rozvodnej vodovodnej sieti až po jej vstup do

Súčasťou vodovodnej prípojky je aj vodomerná šachta,

vodovodnej prípojky odberateľa vody.

v ktorej je meradlo – vodomer. Vodomerná šachta je
podzemný objekt spravidla pôdorysu obdĺžnikového

Od verejného vodovodu po odberateľa
pitnej vody – vodovodná prípojka

meria množstvo vody odobratej odberateľom. Vodo-

Odberateľ pitnej vody je ten, kto odoberá vodu z verej-

merná šachta má na vrchu poklop s otvorom, cez kto-

tvaru. Vo vodomernej šachte umiestnený vodomer

ného vodovodu, aby ju použil, spotreboval (tiež spotre-

rý je možný vstup, aby bolo možné vodomer odčítať.

biteľ). Doteraz popísanými zariadeniami verejného

Vodomer môže byť v určitých prípadoch umiestnený

vodovodu sa pitná voda dopraví už do bezprostrednej

aj v suteréne domu. Odberateľ zaplatí za množstvo pit-

blízkosti odberateľov, ale ešte nie je v dome, v škole

nej vody odobratej z verejného vodovodu v množstve

a pod. Ako sa dostane voda z vodovodných potrubí

odmeranom vodomerom. Vodovodná prípojka potom

verejného vodovodu priamo k odberateľovi, čiže do

pokračuje potrubím do samotného domu, školy a pod.,

vodovodnej batérie napr. v domácnosti?

kde sú vnútorné rozvody vody privádzajúce vodu do

K tomu je ešte potrebná vodovodná prípojka (Obr.
41), ktorá ale už nie je súčasťou verejného vodovodu –
je súčasťou domu, alebo jednoducho pripájanej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vodovodné potrubie
prepájajúce verejný vodovod v ulici a samotný napr.
dom. Vodovodná prípojka je potrubie menšieho proﬁlu

jednotlivých zariaďovacích predmetov (vodovodná batéria nad umývadlom, vaňou, dresom, splachovač WC).
Vodovodná batéria – Jednoduchým otvorením vodovodnej batérie získame v ktorejkoľvek chvíli najvzácnejšiu a ničím nenahraditeľnú životodarnú tekutinu
– vodu. Neuvedomujeme si často dostatočne komfort,

ako verejný vodovod v ulici. Väčšinou je to potrubie –

ktorý znamená prítomnosť pitnej vody v domácnosti,

plastová hadica uložená v zemi tak ako verejný vodo-

v triede, v zamestnaní. Je nám samozrejmosťou a mož-

vod. Pre väčšie domy je vodovodná prípojka väčšieho

no si ju preto ani často nevážime.

proﬁlu a tiež z pevnejšieho materiálu (tvárna liatina).
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2.5 POTREBA A SPOTREBA PITNEJ VODY
Potreba vody je výpočtom stanovené množstvo pitnej vody, ktoré sa predpokladá že spotrebuje príslušné

Okrem potreby pitnej vody pre domácnosti existuje
aj potreba pre občiansku a technickú vybavenosť

spotrebisko. Spotreba vody je zas skutočné množstvo
vody, ktoré príslušné spotrebisko reálne spotrebovalo.
Potreba pitnej vody sa vyčísľuje napr. pri navrhovaní nových verejných vodovodov a ich zariadení. Správne vyčíslená potreba pitnej vody je predpokladom aj
správne navrhnutých kapacít vodárenských zariadení
(priemer potrubia, veľkosť vodojemu, výkon čerpacej
stanice a pod.).
Spotreba pitnej vody meraná spravidla vodomermi je predovšetkým základný údaj pre fakturovanie
odobratej vody odberateľovi, ale aj údaj pre prevádzkové a plánovacie činnosti.

Voda dodávaná verejnými vodovodmi
Verejné vodovody zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou vodou.

VÝŠKA ODBEROV PITNEJ VODY Z VEREJNÝCH VODOVODOV JE OVPLYVNENÁ HLAVNE NASLEDOVNÝMI FAKTORMI:
• POČET OBYVATEĽOV ZÁSOBOVANÝCH Z VEREJNÝCH VODOVODOV
• ŠPECIFICKÁ POTREBA PITNEJ VODY V DOMÁCNOSTIACH NA JEDNÉHO OBYVATEĽA (SÚVISÍ S KVALITOU VYBAVENIA BYTOV)
• URBANIZÁCIA – SÚSTREĎOVANIE ĽUDÍ DO MIEST
S VYŠŠOU ÚROVŇOU OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
• NÁROKY NA PITNÚ VODU PRE PRIEMYSEL
• NÁROKY NA PITNÚ VODU PRE ŽIVOČÍŠNU
VÝROBU

POTREBA PITNEJ VODY PRE OBČIANSKU
A TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ ZAHRŇUJE VODU
NAJMÄ PRE:
• ADMINISTRATÍVU, OBCHODY,
• KULTÚRU – KINÁ, DIVADLÁ, KLUBY
• POHOSTINSTVÁ, STRAVOVANIE – REŠTAURÁCIE,
VÝČAPY, BUFETY, JEDÁLNE, KAVIARNE
• HYGIENU SÍDIEL – KROPENIE ULÍC, POLIEVANIE
ZELENE, IHRÍSK
• ŠKOLSTVO – MATERSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÉ ŠKOLY,
DRUŽINY MLÁDEŽE, INÉ ŠKOLY
• DETSKÉ DOMOVY, INTERNÁTY A POD.
• ZDRAVOTNÍCTVO – AMBULANCIE, ZDRAVOTNÉ
STREDISKÁ, NEMOCNICE, JEDNOTLIVÉ ÚSTAVY
• ZÁCHRANNÉ STANICE, LEKÁRNE
• SLUŽBY OBYVATEĽSTVU – RÔZNE PREVÁDZKY,
HOLIČSTVO, ČISTIARNE, ATĎ.
• REKREÁCIU
Celková potreba pitnej vody pre domácnosti sa odvodzuje z počtu osôb, kvality vybavenosti bytu a ďalších ukazovateľov (v litroch na osobu a deň).
Celková potreba pitnej vody pre vybavenosť obcí
a miest sa odvodzuje od veľkosti sídla a ďalších ukazovateľov (v litroch na osobu /zamestnanca/ a deň).
Vývoj špeciﬁckej potreby pitnej vody (litre na osobu a deň) ukazuje, že v minulosti táto potreba bola
veľmi nízka v dôsledku toho, že byty neboli vybavené
kúpeľňami, sprchami, splachovacími záchodmi a boli
bez dodávky teplej vody a pod. Postupom času skva-

Potreba pitnej vody sa vyčísľuje pre obyvateľstvo,
priemysel a poľnohospodárstvo.
Potreba pitnej vody pre obyvateľstvo pozostáva
z potreby vody pre domácnosti a občiansku a technickú vybavenosť.

litňovaním bytového fondu tento ukazovateľ postupne
narastal. V deväťdesiatich rokoch dokonca narástol až
nežiaduco, a to v dôsledku plytvania s vodou najmä
v dôsledku nízkej ceny za dodávku vody.
V posledných desaťročiach sa úsilie zameriava na
racionalizáciu hospodárenia s vodou. Zdôrazňuje sa

POTREBA PITNEJ VODY PRE DOMÁCNOSTI
ZAHRŇUJE VODU NA:
• PITIE
• VARENIE
• UMÝVANIE RIADU
• KÚPANIE
• SPRCHOVANIE
• PRANIE
• POLIEVANIE ZÁHRAD
• UMÝVANIE ÁUT
• UPRATOVANIE
• UMÝVAČKY
• SPLACHOVANIE
• ÚSTNU HYGIENU
• HOLENIE

potreba šetriť s vodou.
Na spotrebe pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi majú najväčší podiel domácnosti (Graf 1). Za
domácnosťami nasledujú svojim podielom občianska
vybavenosť, straty a technická vybavenosť:
Základom výpočtu potreby vody je špeciﬁcká potreba vody, čo je napr. V prípade obyvateľstva potreba
(množstvo) vody na jedného obyvateľa za určitý čas
(deň). Najčastejšie sa udáva v l/obyvateľ/deň.
Vývoj tejto špeciﬁckej potreby vody čo sa týka
obyvateľov SR od roku 1990 do roku 2000 je zrejmý
z nasledujúceho grafu (Graf 2).
Pokles špeciﬁckej potreby vody pre obyvateľov pokračuje až do súčasnosti, kedy sa približuje k hranici
hygienického minima (80 l /osobu/ deň). Hygienické minimum špeciﬁckej potreby vody je hranica, pod
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12 %

ktorou už z hľadiska zachovania primeranej hygieny

15 %

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

STRATY A PRIESAKY

a zdravia vo všeobecnosti sa dajú očakávať už riziká
a negatívne dôsledky.
V medzinárodnom porovnaní v spotrebe vody v do-

45 %

28 %

mácnostiach sa SR zaraďuje medzi zaostalejšie krajiny,

DOMÁCNOSTI

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

čo je zrejmé z nasledujúceho grafu (Graf 3).

Graf 1 Rozdelenie spotreby pitnej vody z verejných vodovodov
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Graf 2 Vývoj špeciﬁckej spotreby pitnej vody v SR
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Graf 3 Spotreba vody v domácnostiach vo vybraných krajinách Európy
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2.6 RACIONÁLNE HOSPODÁRENIE S VODOU
V poslednom čase sa kladie dôraz na potrebu šetrenia

•

namiesto kúpania sa vo vani sprchovanie

s vodou, zamedzenia plytvania s vodou. Neznamená

•

pri sprchovaní vypínať odber vody pri mydlení sa
(prerušovanie odberu vody)

to, že tieto opatrenia a snahy by mali viesť k obmedzovaniu osobnej hygieny. Uspokojovanie požiadaviek na

•

údržba a oprava splachovača WC

vodu v potrebnom množstve a kvalite sa stáva nároč-

•

pri kvapkaní z vodovodnej batérie – výmena tesniaceho krúžku

nejšie a investične nákladnejšie. Stáva sa najobťažnejšou úlohou vo vodnom hospodárstve. Šetrenie pitnou

•

používanie šetriacich splachovačov (dvojdávkový
splachovač a pod.)

vodou môže obmedziť potrebu rozširovania zdrojov,
ako aj zásahy do prírody. Kde všade je potrebné šetriť

Využívanie vody v domácnostiach, ktorá nevyža-

vodou?
Šetriť vodou je potrebné už pri získavaní vody

duje náročné hygienické a kvalitatívne zabezpečenie

z prírody a potom pri jej distribúcii spotrebite-

(úžitková voda), môže byť kryté z akéhokoľvek zdroja

ľovi, kde neraz dochádza k stratám vody v dis-

vody, musí byť však zdravotne nezávadná a technicky

tribučnej sieti pre netesnosť potrubí väčšinou

vyhovujúca. Rozvod úžitkovej vody nesmie byť pre-

vyplývajúcu z veku potrubia (životnosť), nedodr-

pojený s rozvodom pitnej vody privedenej verejným

žania technologických postupov pri výstavbe (spo-

vodovodom.
Praxou je už dostatočne overený takýto spôsob

je potrubí, uloženie, zásyp potrubia a pod.).
Opatrenia smerujúce k náprave sú: optimálna
prevádzka, šetrné používanie technologickej vody po-

krytia vody v rodinných domoch, napr.:
•

využitie dažďovej vody, zachytávaním zo strechy
cez vlastný kompletovaný systém na rôzne účely,

trebnej v procese zásobovania vodou, opravy, rekonštrukcie, modernizácie existujúcich zariadení, čím sa

napr. pranie, splachovanie, upratovanie, umývanie

dosiahne ich vyššia hospodárnosť, znížia sa straty.

áut, polievanie záhrad a kvetov, napúšťanie systémov ústredného kúrenia; dažďová voda svojimi

Okrem uvedených možností treba šetriť vodu aj

vlastnosťami je vyhovujúca na uvedené využívanie

v domácnostiach, čo možno dosiahnuť napr. nasledov-

a tým sa dá použiť namiesto vzácnej pitnej vody

nými jednoduchými a prístupnými opatreniami:
•
•

použitím moderných batérií (pákové batérie)

•

zriadením vlastnej studne (kde sú na to vhodné

na výtoky (batérie) nainštalovať perlátory (šetrič

podmienky) a vodu z nej samostatne rozviesť k jed-

vody), ktorými sa dá ušetriť 35 – 50 % vody

notlivým zariadeniam.

z výtoku

3 ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH
VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Vysvetliť systém odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou od producenta
až po čistiareň odpadových vôd. Vysvetliť proces čistenia odpadových vôd.

3.1 ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD
Verejnou kanalizáciou rozumieme súbor kanalizačných
zariadení, ktorými je zabezpečované odvádzanie a čis-

Odpadové vody – splaškové vody a vody
z povrchového odtoku

tenie odpadových vôd. Za verejnú kanalizáciu sa pova-

Pitná voda z verejného vodovodu použitím obyvateľ-

žuje taká kanalizácia, ktorá odvádza a čistí odpadové

stvom, v priemysle a v poľnohospodárstve sa znečistí.

vody produkované minimálne 50 obyvateľmi, alebo

Z pitnej vody vzniká voda splašková, ktorá je mútna,

v množstve aspoň 10 m3 odpadových vôd za deň.

s plávajúcimi nečistotami, väčšinou nepríjemne zapá-

Odkanalizovanie verejnou kanalizáciou sa usku-

chajúca. Splaškové vody je potrebné odviesť a vrátiť

točňuje dvomi základnými procesmi: odvádzanie

späť do prírody. Keďže ide o vodu silne znečistenú, tre-

odpadových vôd a čistenie odpadových vôd. Odvádza-

ba ju pred vypustením do prírody vyčistiť.

nie odpadových vôd predstavuje ich zber stokovou

Okrem splaškových vôd, ktoré vznikajú použitím

sieťou z miesta produkcie do miesta čistenia, čistenie

pitnej vody z vodovodu, je to aj voda z povrchového

odpadových vôd zasa ich vyčistenie na kvalitu vyhovu-

odtoku. Voda z povrchového odtoku je najmä voda

júcu pre vypúšťanie do prírodného prostredia (väčši-

z dažďa, ktorá, keď prší, odteká zo striech domov,

nou do toku).

z parkovísk, z chodníkov a ciest. Táto voda je pomerne
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VAŇA
S ODTOKOM

VNÚTORNÝ ROZVOD
KANALIZÁCIE
KONTROLNÁ ŠACHTA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
ULIČNÁ
KANALIZÁCIA
SMER ODTOKU
ODPADOVÝCH VÔD

Obr. 42 Schéma kanalizačnej prípojky

čistá. Viac alebo menej sa však znečistí tým, že odte-

Využiť tieto vody znamená zužitkovať ich napr.

kajúc zo spomínaných striech, parkovísk, chodníkov

na polievanie zelene, umývanie plôch, na vytvorenie

a ciest zmýva všetku nečistotu, ktorá sa tam nachádza

zásoby pre hasenie požiaru či iné účely. K tomu je

a tým sa znečistí. Miera jej znečistenia závisí od toho,

potrebné postaviť napr. nádrž, kde by sa voda v čase

aké plochy zmýva (čisté alebo špinavé – prachom, hli-

dažďa hromadila a tak vytvorila zásobu pre neskoršie
použitie (napr. už spomínané polievanie zelene počas

nou, olejom).
Keby sme nevenovali pozornosť tejto vode z povrchového odtoku (dažďovej vode), mohla by pri väčších
dažďoch vytvárať v mestách a obciach veľké kaluže,

sucha).
Vsakovať zasa znamená – nechať dažďom spadnutú
vodu prirodzene vsiaknuť na danom území.

alebo i menšie povodne. Riešením je ich odvedenie
kanalizáciou, alebo – a to je lepšie riešenie – využiť
ich, prípadne ich nechať vsakovať do zeme priamo
v mieste ich výskytu (kde naprší) a neodvádzať umele
do iných území.

Od miesta vzniku odpadových
vôd po verejnú kanalizáciu
(kanalizačná prípojka)
Odpadová voda sa cez odtoky jednotlivých zariaďovacích predmetov (napr. umývadla, vane, drezu, WC)
a cez vnútorné rozvody kanalizácie a kanalizačnú prí-

KLESAJÚCI
TERÉN

ČISTIAREŇ
ODPADOVÝCH VÔD

KANALIZAČNÁ
ŠACHTA

TOK
SMER ODVÁDZANIA
ODPADOVÝCH VÔD

Obr. 43 Samospádom odtekajúca odpadová voda
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pojku (nie je súčasťou verejnej kanalizácie) dostane do
verejnej kanalizácie (Obr. 42).
Potrubie kanalizačnej prípojky je potrubie menšieho priemeru, nakoľko odvádza odpadové vody napr.
len z jedného domu, ale verejná kanalizácia v ulici
odvádza odpadové vody zo všetkých domov, ktoré sa
tam nachádzajú a preto má priemer väčší – najmenej
300 mm. Kanalizačná prípojka sa v súčasnosti buduje
prevažne z plastových materiálov.
Splašková voda a prípadne aj voda z povrchového
odtoku (dažďová), teda jednoducho odpadové vody,
sú odvádzané stokovou sieťou verejnej kanalizácie do
čistiarne odpadových vôd.

Obr. 44 Sútok viacerých stôk väčších priemerov

Stoková sieť – jednotná, delená
V prípade, že stoková sieť odvádza splaškové vody aj

chodby či tunela (Obr. 44). Materiál stôk (rúry, či stoky

vodu z povrchového odtoku (najmä dažďovú), hovorí-

rôznych proﬁlov) je najmä plast, sklolaminát, staršie aj

me o jednotnej kanalizácii. V prípade, že stoková sieť

betón, murované stoky a pod.

odvádza len splaškové vody a prípadne druhá stoková

Kanalizačné potrubia a stoky sú umiestňované do

sieť len vodu z povrchového odtoku, hovoríme o dele-

zeme tak, aby sa podľa možnosti plynule zvažovali

nej kanalizácii.

a tak mohla odpadová voda v smere tohto spádu odte-

Ako stoková sieť odvádza odpadové vody? Stoko-

kať (samospádom).

vá sieť je podľa možnosti v miernom sklone smerom

Kanalizácia sa umiestňuje do takej hĺbky pod ze-

k čistiarni odpadových vôd tak, aby odpadová voda

mou, aby bolo možné prípadne kanalizovať aj suterény

odtekala samospádom (hovoríme tiež gravitačne) (Obr.

domov. Dostatočné krytie zeminou je zároveň ochra-

43). Samospádom odtekajúca odpadová voda podľa

nou kanalizačného potrubia pred poškodením (napr.

množstva, ktorým odteká, zapĺňa stoku do určitej jej

ťažkými nákladnými autami, ktoré môžu jazdiť na zem-

výšky (t.j. s voľnou hladinou). Hladina odpadovej vody

skom povrchu nad kanalizáciou).

v stoke sa mení v závislosti od množstva splaškových

Hĺbka uloženia kanalizácie je bežne 2 – 3 m, inoke-

vôd vypúšťaných napr. z domácností a v prípade jed-

dy 5 – 6 m, výnimočne i viac. Čiže kanalizácia je hlbšie

notnej kanalizácie najmä v závislosti od toho, či práve

pod terénom ako vodovod.

prší, ako výdatný je tento dážď a z akého veľkého územia (povodia) odteká tento dážď do stoky.
V úsekoch, kde z dôvodu daností terénu nemožno
dosiahnuť klesanie (spád) potrubia a tak docieliť od-

Pre kontrolu a čistenie, údržbu a opravy kanalizácie sú vo vzdialenosti najviac 50 m od seba zriadené
kanalizačné šachty, do ktorých je možno vstupovať cez
vstupný otvor (bežne uzavretý poklopom) za účelom

tok odpadovej vody samospádom, sa zriaďujú kana-

kontroly, alebo údržby (napr. čistenia, ale aj deratizá-

lizačné čerpacie stanice, ktorými sa tento protispád

cie a pod.) a opráv kanalizácie.

prekonáva. Systémy kanalizácie sú pre tento prípad
bližšie vysvetlené v nasledujúcej časti o kanalizačných
čerpacích staniciach.

Kanalizačné čerpacie stanice – V prípade rovinatého terénu, kde nie je možné odvádzanie odpadových
vôd v celom úseku samospádom, sa použijú kanalizačné čerpacie stanice. Aby odpadová voda odtekala

Objekty stokovej siete

samospádom, musíme zachovať plynulý sklon kanali-

K odvádzaniu odpadovej vody sú potrebné zariadenia

zácie. V prípade rovinatého terénu, alebo protispádu

stokovej siete – najmä kanalizačné potrubia kruhové-

terénu, by sa však takýmto spôsobom kanalizácia ocit-

ho prierezu, prípadne stoky iných tvarov, kanalizač-

la postupne vo veľkej hĺbke (6 – 7 m a viac). Priveľmi

né čerpacie stanice, odľahčovacie komory a dažďové

hlboké umiestnenie kanalizácie je ťažko uskutočniteľné

nádrže.

počas výstavby a tiež komplikované, čo sa týka prístu-

Kanalizačné potrubia, stoky – Na výstavbu sto-

pu pri opravách. Preto sa v takom prípade umiestni

kových sietí sa používajú kanalizačné potrubia pozo-

do miesta, kde sa kanalizácia začína nadmieru zahlbo-

stávajúce z vodotesne pospájaných kanalizačných rúr,

vať, kanalizačná čerpacia stanica, ktorou sa odpadová

resp. stoky rôznych tvarov vyrobené z prefabrikátov

voda prečerpá (zdvihne) do ďalšieho úseku kanalizácie

(polotovarov, dielcov) alebo murované a pod. Ich roz-

začínajúcej plytšie pod úrovňou povrchu terénu. Takto

mer závisí od množstva odpadovej vody, ktoré bude

sa dá dosiahnuť, aby kanalizácia mala svoj plynulý

týmito stokami odtekať. Najmenší rozmer kanalizačné-

spád a zároveň nemusela byť umiestnená neprimerane

ho potrubia verejnej kanalizácie má priemer 300 mm,

hlboko pod zemou (Obr. 45).

ale najväčšie stoky môžu mať i rozmery podzemnej
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ČISTIAREŇ
ODPADOVÝCH VÔD

KANALIZAČNÁ
ČERPACIA
STANICA
TOK

KANALIZAČNÁ
ČERPACIA
STANICA
STÚPAJÚCI
TERÉN

SMER ODVÁDZANIA
ODPADOVÝCH VÔD

Obr. 45 Schéma odvádzania odpadových vôd využitím kanalizačných čerpacích staníc

ČISTIAREŇ
ODPADOVÝCH VÔD

KANALIZAČNÁ
ČERPACIA STANICA
GRAVITAČNÁ
KANALIZÁCIA

KANALIZAČNÉ VÝTLAČNÉ
POTRUBIE

TOK

Obr. 46 Schéma odvádzania odpadových vôd využitím čerpania kanalizačným výtlačným potrubím

Iná možnosť prekonania protispádu územia je po-

čovacie komory. Aby nedochádzalo pri veľkých prieto-

mocou kanalizačnej čerpacej stanice, ktorou sa odpa-

koch najmä počas dažďa k spomínanému preťaženiu

dové vody prečerpávajú výtlačným potrubím (Obr. 46).

stokovej siete s už spomínanými dôsledkami, odľahčo-

Odľahčovacie komory, dažďové nádrže – Pri jed-

vacia komora „odľahčí“, t.j. prepustí odpadové vody

notnej kanalizácii sa stokovou sieťou odvádzajú spo-

(prevažne dažďové) do recipientu, čo je napr. blízky

ločne splaškové vody aj vody z povrchového odtoku

potok alebo rieka. Keďže v čase dažďa väčšinu odpa-

(najmä dažďové vody). V čase veľkého dažďa, kedy od-

dových vôd tvorí práve dažďová voda, je zaručená

teká veľké množstvo vody, by mohlo dôjsť k preťaže-

primeraná čistota (vyhovujúca kvalita) odľahčovaných

niu stokovej siete, čo by mohlo znamenať aj vyliatie

odpadových vôd do toku.

odpadovej vody, napr. cez kanalizačné šachty na ulicu

Podobnú úlohu má dažďová nádrž, ktorá v čase

(pri veľkom množstve odpadovej vody táto už nestačí

dažďa nahromadí, zadrží dažďovú vodu (ako bazén),

odtekať kanalizáciou a pod tlakom je schopná vyhodiť

aby táto nepreťažila stokovú sieť počas dažďa. Po

aj ťažký liatinový poklop na kanalizačnej šachte a vy-

skončení dažďa je potom táto voda z dažďovej nádrže

liať sa).

postupne odvádzaná stokovou sieťou do ČOV.

Pre veľké prietoky odpadových vôd (najmä v čase
silného dažďa) sú na stokovej sieti umiestnené odľah-
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Obr. 47 Čistiareň odpadových vôd

3.2 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
Úlohou čistiarne odpadových vôd je vyčistenie
odpadových vôd na takú úroveň, pri ktorej nedôjde
po ich vypustení do recipientu k jeho znehodnoteniu,

hrubé nečistoty. Tieto sú potom stierané v súčasnosti
už strojným stieracím zariadením.
Prechodom odpadovej vody cez hrablice táto zane-

znečisteniu. Účelom tohto zariadenia je teda odpadovú

cháva na nich hrubé nečistoty a pokračuje v ceste na

vodu vyčistiť.

ďalšie zariadenie čistiarne.

Čistiarne odpadových vôd (Obr. 47) pre čistenie
komunálnych odpadových vôd (teda tých, ktoré po-

Týmto zariadením je lapák piesku. Odpadová voda
obsahuje piesok najmä v prípade, že pred vtokom do

chádzajú prakticky z miest a obcí) pracujú na princípe

kanalizácie odteká z rôznych plôch, z ktorých odpla-

mechanického, biologického a prípadne chemického

vuje piesok. V lapáku piesku sa tento piesok mecha-

čistenia. Na čistiarni odpadových vôd prebieha viacero

nickým spôsobom oddeľuje z odpadovej vody a táto

technologických postupov čistenia. Každá z týchto

pokračuje ďalej na ďalšie zariadenie čistiarne.

postupov sa uskutočňuje na špeciálnom zariadení, pri-

Ďalším zariadením je usadzovacia nádrž (obr. 48),

čom každé vyčistí určitú časť znečistenia vody (pláva-

v ktorej sa odstraňujú z odpadovej vody jemnejšie ne-

júce hrubé nečistoty, piesok, jemnejšie a najjemnejšie

rozpustené nečistoty, ktoré sú schopné sedimentovať

nečistoty...).

(teda usadzovať sa). Je to obdĺžniková, alebo okrúhla
nádrž, do ktorej priteká odpadová voda a určitý čas

Mechanické čistenie

sa tam zdržiava. Pohyb odpadovej vody v tejto nádr-

Na začiatku putovania odpadovej vody čistiarňou táto

ži (prietok touto nádržou) a s tým súvisiace zdržanie

prechádza najprv mechanickým stupňom čistenia,

odpadovej vody je také, aby sa stihli usadiť jemnejšie

ktorý ako už aj z názvu vyplýva – pracuje na princípe

nečistoty. Tieto nečistoty sedimentujú, teda klesajú

mechanickom.

na dno nádrže v podobe primárneho (surového) kalu.

V odpadovej vode plávajú hrubé nečistoty, ktoré
sú anorganického a organického pôvodu a sú dostatočne veľké na to, aby sme ich vedeli zachytiť mechanicky, a to na zariadení, ktoré voláme lapák štrku
a hrablice.

Usadený surový kal je zo dna nádrže zhrabovaný do
kalových priehlbní zhrabovacím zariadením.
Odsedimentovaná voda (zbavená usadených látok
– surového kalu) potom odteká cez hornú časť nádrže
na ďalšie zariadenie.

Lapák štrku je priehlbeň v prítokovom kanáli, kde
sa zachytávajú (usadzujú sa, t.j. sedimentujú) kameň

Biologické čistenie

a štrk splavované do kanalizácie počas prívalových

Odpadová voda odchádzajúca ďalej z tejto nádrže sa

dažďov. Zariadenie hrablíc sa podobá mreži, cez ktorú

teda zbavila už aj jemnejších nečistôt. Obsahuje však

preteká odpadová voda, pričom sa na nej zachytia

ešte veľké množstvo rozpusteného organického zne-
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Obr. 48 Usadzovacia nádrž

Obr. 49 Aktivačná nádrž

čistenia, ktoré je potrebné z čistenej odpadovej vody

Ich premnoženie z titulu dostatku fosforu spôsobuje

odstrániť, a to v aktivačnej nádrži (obr. 49).
Je to nádrž, v ktorej prebieha biologické čistenie
odpadových vôd pomocou mikroorganizmov nachádza-

nadmernú spotrebu kyslíka vo vodnom toku a tým nevhodné podmienky pre ostatné živočíchy a rastlinstvo.
Druhým hlavným druhom potravinového substrá-

júcich sa vo vločkách aktivovaného kalu. Do aktivačnej

tu sú zlúčeniny dusíka v odpadovej vode. Je preto

nádrže je prostredníctvom prevzdušňovacích elemen-

dôležité v procese biologického čistenia zabezpečiť ich

tov vháňaný stlačený vzduch, ktorý udržuje aktivač-

premenu až na plynný dusík, ktorý z odpadovej vody

nú zmes (aktivovaný kal a odpadové vody) vo vznose

unikne do atmosféry. Tento proces biologického čiste-

a zabezpečuje potrebný kyslík pre život mikroorganiz-

nia sa volá denitriﬁkácia.

mov. Potrebný objem tlakového vzduchu zabezpečujú

Odstraňovanie dusíka a fosforu je nutné v prípa-

dúchadlá. Rozpustené organické znečistenie (uhlíkaté

de čistiarní zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd

aj dusíkaté) je mikroorganizmami spotrebované ako

z aglomerácií (urbanizovaných území) produkujúcich

potravinový substrát pre ich rast a rozmnožovanie.

znečistenie zodpovedajúce viac ako 10 000 obyvateľom.

Výsledným produktom je vyčistená odpadová voda
obsahujúca minimálne organické znečistenie. Zároveň

Dôležitou časťou čistiarne odpadových vôd sú
zariadenia na riešenie problematiky kalu. Časť kalu

v aktivačnej nádrži za pomoci nitriﬁkačných mikro-

odseparovaného z odpadovej vody vzhľadom na jeho

organizmov prebieha proces nitriﬁkácie to znamená

zloženie je potrebné vrátiť do technologického procesu

oxidácie amoniaku na dusitany a dusičnany.
Oddelenie vyčistenej odpadovej vody od ak-

čistenia (vratný kal). Ostatný (prebytočný) kal sa
ďalej spracováva na takú úroveň zloženia a sušiny

tivovaného kalu sa deje v dosadzovacej nádrži.

(podiel vody v kale), pri ktorej je už možné tento kal

Dosadzovacia nádrž je prakticky obdobou usadzovacej

likvidovať.

nádrže, len zabezpečuje usadenie aktivovaného kalu

Po takomto vyčistení sa odpadová voda vypúšťa

na dne nádrže, jeho zhrabovanie. Vyčistená odpadová

do toku (potoku, rieky) bez toho, že by ju znečisťovala,

voda je z dosadzovacej nádrže odvádzaná samostat-

alebo že by ju poškodzovala.

ným potrubím.

Chemické čistenie

Kontrola kvality vypúšťaných
odpadových vôd

V prípade, že je potrebné dosiahnuť ešte vyššiu čistotu

Vyčistené odpadové vody odvedené verejnou kanalizá-

vody vypúšťanej do toku, sa odpadová dočisťuje na

ciou podliehajú prísnym kritériám kvality. Podmienky,

ďalšom zariadení za pomoci dávkovania chemikálií

za ktorých je možné odpadové vody vypúšťať do reci-

a to síranom železitým, chloridom železitým, prípad-

pientov ako aj limitné hodnoty ukazovateľov ich znečis-

ne hlinitým, ktoré zabezpečia vyzrážanie rôznych

tenia, ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z.

foriem fosforu rozpustených v odpadovej vode do
podoby zrazeniny nerozpustnej vo vode a odčerpanej

Vodárenská spoločnosť vypúšťajúca vyčistené
odpadové vody do recipientov je povinná vykonávať

zo systému ako chemický kal. Týmto stupňom čiste-

v stanovenom rozsahu kontrolu ich kvality a zároveň

nia sa sleduje predovšetkým odstraňovanie fosforu

garantovať dodržanie stanovených limitov znečistenia.

z odpadovej vody.
Fosfor obsiahnutý vo vypúšťanej vyčistenej odpadovej vode je potravinovým substrátom pre riasy

Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva na vyústení z čistiarne odpadových vôd pred ich
vypustením do recipientu.

nachádzajúce sa vo vodných tokoch (recipientoch),
do ktorých je odpadová voda po vyčistení vypúšťaná.
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4 VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÉ SYSTÉMY
NA ÚZEMÍ V PÔSOBNOSTI
BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, A. S.
VZDELÁVACÍ CIEĽ:
Poznať spôsob zásobovania vodou a kanalizácie konkrétneho územia v pôsobnosti jednej
z vodárenských spoločností na Slovensku.

Vodárenské systémy

Treťou najvýznamnejšou skupinou vodárenských
zdrojov sú studne na Záhorí v oblasti Kúty – Ho-

Vodárenské systémy prevádzkované Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. (BVS) zásobujú pitnou

líč – Skalica. Voda z týchto zdrojov je však svojou

vodou mestá a obce na území mesta Bratislavy a oko-

kvalitou nevyhovujúca a je potrebné ju pomerne

litých území – okresu Pezinok, Senec, Malacky, Senica,

komplikovane upravovať na úpravniach vody v Holíči
(Obr. 53) a v Kútoch. Výroba vody z takýchto zdrojov

Skalica a Myjava (Obr. 50).
Vodárenské zdroje týchto systémov využívajú výluč-

je samozrejme drahšia, pretože kým je pripravená na

ne zásoby podzemnej vody. Najvýznamnejšie z týchto

distribúciu do spotrebísk, musí byť upravovaná, čo si

zdrojov sú studne v oblasti Bratislavy v blízkosti rie-

vyžaduje najmä rôzne chemikálie a elektrickú energiu

ky Dunaj. Sú to veľmi výdatné vodárenské zdroje s vo-

na činnosť úpravne vody.

dou takej výbornej kvality, že voda z nich má kvalitu
pitnej vody bez potreby úpravy. Sú to najmä vodárenské zdroje Sihoť, Pečniansky les, Rusovce – Ostrovné

Voda z miesta týchto vodárenských zdrojov sa privádza potrubiami do miest a obcí celej oblasti.
Najdôležitejšie prívody vody sú do samotného mesta Bratislava a v rámci mesta do jednotlivých jeho čas-

lúčky – Mokraď (Obr. 51), Kalinkovo a Šamorín.
Ďalšie vodárenské zdroje sú pramene na úpätiach

tí, ďalej prívod vody z Bratislavy do oblasti Malaciek,

Malých Karpát (Obr.: 52). Voda z týchto prameňov je

z Bratislavy do oblasti Pezinka, Modry a aj Senca, ale

čo do kvality tiež veľmi dobrá. Pramene majú výho-

aj ďalšie prívody vody v oblasti Senice a Myjavy.
Bratislava má vodárenské zdroje na svojom území,

du aj v tom, že sa nachádzajú vo vyšších polohách,
odkiaľ sa voda dá dopraviť do spotrebísk samospá-

takže napr. zo zdrojov Sihoť a Pečniansky les sa voda

dom. Výdatnosť týchto prameňov je celkovo podstatne

dopravuje priamo do vodovodnej siete. Z vodárenské-

nižšia ako studní podunajskej oblasti. Ďalšou nevý-

ho zdroja Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď sa napr.

hodou týchto zdrojov je, že ich výdatnosť závisí od

voda privádza do mesta dvomi veľkokapacitnými prí-

množstva zrážok (klimatických podmienok), a preto je

vodmi vody s priemerom 1400 mm.

počas roka dosť rôznorodá. To znamená napr. aj to, že
práve v letných mesiacoch v čase najväčších horúčav

Vodojemy mesta, ktoré vytvárajú potrebnú zásobu,
sú umiestnené nad mestom v oblasti Rače, Krasňan,

a sucha, kedy je aj najvyššia spotreba vody, majú tieto

Koliby, Kramárov, ale aj Lamača, Dúbravky, Karlovej

zdroje práve najnižšiu výdatnosť.

Vsi. Najväčším vodojemom je vodojem Bôrik s obsahom

ŽILINA

POPRAD

SKALICA
BANSKÁ
BYSTRICA

KOŠICE

SENICA

TRNAVA

MALACKY
PEZINOK
SENEC
BRATISLAVA

Obr. 50 Územná pôsobnosť BVS, a. s.
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Obr. 51 Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky-Mokraď

Obr. 52 Jeden z prameňov v Malých Karpatoch

Obr. 53 Úpravňa vody Holíč

Obr. 54 Vodojem Bôrik – pod zeleným trávnikom sa skrýva
48 000 m3 vody

Obr. 55 Čerpacia stanica Petržalka

Obr. 56 Čistiareň odpadových vôd Petržalka

48 000 m3 (Obr. 54). Pre názornosť – tento obsah zodpovedá približne veľkosti hokejového štadióna, ktorý

Najvýznamnejším vodojemom oblasti Malaciek je
vodojem Dúbrava s obsahom 10 000 m3 umiestnený

by sme naplnili vodou do výšky 15 m. Vidíme, že ide

medzi Stupavou a Lozornom. Najvýznamnejší vodojem

o úctyhodnú zásobu vody.

oblasti Pezinka s obsahom 11 000 m3 je medzi Pezin-

Najväčšie čerpacie stanice, ktorými sa plnia vodojemy mesta a zároveň ho zásobujú vodou, sú čerpacia

kom a Svätým Jurom v oblasti Grinavy.
Nosným distribučným systémom oblasti Senica je

stanica Karlova Ves, Podunajské Biskupice a Petržalka

potrubie zabezpečujúce distribúciu vody z vodáren-

Starohájska (Obr. 55).

ských zdrojov v Malých Karpatoch a v Kútoch do spot-

Najdôležitejšie potrubné prívody vody na ostatnú časť územia mimo mesta Bratislavy sú na Záhorí
prívod z Bratislavy do Malaciek s priemerom potru-

rebísk oblasti Senica s významným vodojemom Senica
– Sotina s obsahom 3 000 m3.
Samostatným vodovodným systémom sú skupinový

bia 500 mm. Potrubie takého istého priemeru vedie aj

vodovod Holíč – Skalica, skupinový vodovod Brezová

z Bratislavy cez Bernolákovo do Pezinka a ďalej až do

pod Bradlom a Myjavský skupinový vodovod.

Modry s odbočkou v Bernolákove do Senca.
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Kanalizačné systémy

zachytávala na svahoch, zhromažďovala sa pomo-

Voda dodaná do miest a obcí sa po použití (už ako

cou kanálov vykladaných kamennými dlaždicami do

odpadová voda) v prípade, že je vybudovaná verejná

zberných objektov a odtiaľ sa privádzala drevený-

kanalizácia, odvádza verejnou kanalizáciou.
V Bratislave sú 3 samostatné systémy stokovej

mi a neskôr medenými a olovenými potrubiami do
studní a fontán v meste. Pravdepodobne najstarší

siete, z ktorých každý končí v samostatnej čistiarni

vodovod bol napojený na prameň na Hlbokej ceste

odpadových vôd (ČOV) – ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka

a viedol cez kláštor kapucínov do verejnej studne

(Obr. 56) a ČOV Devínska Nová Ves. Z týchto čistiarní

na Hurbanovom námestí. Zo 16. storočia pochádza

odpadových vôd sú odpadové vody po vyčistení vy-

vodovod z Kalvárie a Hlbokej cesty, ktorý zásoboval

púšťané do Malého Dunaja (z ČOV Vrakuňa), do Dunaja

verejné studne na Hlavnom, Františkánskom a Ryb-

(z ČOV Petržalka) a do potoka Mláka (z ČOV Devínska

nom námestí. V 17. storočí bol postavený vodovod

Nová Ves).

z Búdkovej cesty do Primaciálneho letohrádku te-

Mimo Bratislavy majú verejnú kanalizáciu vybudované mestá Malacky, Senica, Holíč, Skalica, Myjava,
Brezová pod Bradlom, Senec a niektoré ďalšie mestá

rajšej divíznej nemocnice na Kniežacom námestí.
Všetky tieto vodovody fungovali ako gravitačné.
V roku 1788 nariadil cisár Jozef II. „raz a navždy ve-

a obce. Odpadové vody z Pezinka sú odvádzané kana-

novať peňažné čiastky pre potrebu mesta Prešporka na

lizačným potrubím do ČOV Vrakuňa v Bratislave. V čis-

údržbu a opravu potrubí privádzajúcich vodu z hôr“.

tiarňach odpadových vôd vyčistené odpadové vody sú
vypúšťané do riek Dunaj, Malý Dunaj a Morava, prípad-

Osobitnou kapitolou je zásobovanie Bratislavského hradu. Voda sa sem najprv dopravovala cisternou,

ne do potokov vlievajúcich sa v konečnom dôsledku do

neskôr – v roku 1434 – dal cisár Žigmund Luxembur-

týchto riek.

ský vybudovať hradnú studňu s priemerom 1,75 m

Vyššie uvedené sústavy verejných vodovodov a ve-

a hĺbkou 66 m. Za vlády Márie Terézie sa uskutočnila

rejných kanalizácií na území v pôsobnosti BVS boli

rekonštrukcia hradu, súčasťou ktorej bola aj výstavba

budované postupne od konca 19. storočia, kedy v roku

samostatného vodovodu pre hrad podľa návrhu Jána

1886 boli uvedené do prevádzky prvé objekty verejné-

Wolfganga Kempelena, bratislavského rodáka, mecha-

ho vodovodu mesta Bratislavy.

nika a vynálezcu. Vodovod bol zásobovaný zo studne

História budovania vodovodných a kanalizačných systémov mesta Bratislavy

čerpali vodu zo studne medenými potrubiami až do

Vodovody – Verejné zásobovanie pitnou vodou pred

za približne 1,5 minúty. Toto dômyselné zariadenie

na brehu Dunaja. Tlakové čerpadlá, poháňané koňmi,

vybudovaním vodovodu
Tradičným spôsobom zásobovania obyvateľstva
vodou pred vybudovaním vodovodu v Bratislave bolo

výšky 70 m. Kapacita vodovodu bola jedno vedro vody
bolo v prevádzke 125 rokov a zrušili ho až v súvislosti
s pripojením objektov na mestský vodovod.
V druhej polovici 19. storočia malo mesto asi

čerpanie vody zo studní. Jedna z najstarších studní

50 000 obyvateľov a približne 1 200 studní. Verejné

na území Bratislavy bola objavená na námestí SNP,

studne a fontány však už nestačili pokryť potrebu pit-

v blízkosti dnešného Ministerstva kultúry SR, a pochá-

nej a úžitkovej vody.

dza z obdobia Rímskej ríše. Ďalšia významná studňa sa

Budovanie verejného vodovodu – Myšlienkou

nachádzala v blízkosti Rusoviec, kde ležala Gerulata –

postaviť deﬁnitívny celomestský vodovod a vybudovať

vojenská stanica na severnej hranici Rímskej ríše, kto-

vodáreň sa zaoberala mestská rada už od roku 1868.

rá pochádza z 1. – 4. storočia n. l.

V roku 1882 vykopala pražská ﬁrma C. Corté a spol.

Rozmach stredovekej Bratislavy si vyžadoval čoraz

pokusnú studňu na ostrove Sihoť medzi Devínom

intenzívnejšie riešenie problému prístupu obyvateľstva

a Bratislavou ako navrhovaný zdroj vody pre mesto.

k vode. V polovici 15. storočia vznikla tradícia mest-

Voda mala veľmi priaznivé kvalitatívno-kvantitatív-

ských trhov a s nimi zakladanie verejných studní na

ne vlastnosti, preto v auguste 1884 začala výstavba

námestiach a trhoviskách. Voda sa z nich čerpala ruč-

vodovodu a vo februári 1886 bol vodovod uvedený

ne pomocou vedra na reťazi alebo háku. Uvedené stud-

do prevádzky. Vodáreň prevzala Rakúska vodárenská

ne postupne na zásobovanie obyvateľstva nestačili. Asi

spoločnosť. Keďže podnik veľmi dobre prosperoval,

800 domov nemalo vlastné studne a ich obyvatelia boli

rozhodla sa bratislavská mestská rada odkúpiť vodá-

odkázaní na verejné studne, ktorých bolo v tom obdo-

renské zariadenie. To sa stalo 1. februára 1894, odkedy

bí veľmi málo – najznámejšie boli na Hlavnom námestí,

je vodáreň vo vlastníctve mesta Bratislavy. Kúpna cena

pri Vydrickej a Michalskej bráne, na Kapitulskej a Zá-

bola 2 227 542,78 korún.

močníckej ulici. Úžitkovú vodu brali občania z Dunaja
a o pitnú neprejavovali veľký záujem, lebo mali víno
vynikajúcej povesti a len v obvode hradu 7 pivovarov.
V 16. storočí sa začala privádzať voda z prame-

Po odkúpení mestom bola vodáreň organizačne spojená s mestskou plynárňou, s ktorou zotrvala v spoločnom mestskom podniku až do roku 1942.
Pôvodné zariadenie bratislavského vodovodu pozostá-

ňov Malých Karpát. V tomto období môžeme hovoriť

valo z kopanej spúšťanej studne s priemerom 250 cm,

o vzniku prvých jednoduchých vodovodov. Voda sa

násoskového liatinového potrubia s priemerom
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Obr. 57 Parné čerpadlá v čerpacej stanici Karlova Ves (1889 - 1924)

Obr. 58 Pokládka vodovodného potrubia, Dunajské nábrežie, 1928

400 mm, čerpacej stanice v Karlovej Vsi s dvoma pies-

škodu na svojich zariadeniach, okrem – na mnohých

tovými parnými čerpadlami s výkonom 35 l / s, výtlač-

miestach rozbitého –pouličného potrubia, a preto moh-

ného liatinového potrubia a koncového vodojemu na

la byť prevádzka vodárne ihneď obnovená. Vodáreň

Oslom vrchu s objemom 3 000 m3.
V roku 1886 žilo v Bratislave asi 50 tisíc obyvateľov
a denná priemerná dodávka vody bola 1 095,9 m3 . Na
obyvateľa pripadalo teda vyše 20 l denne. Nároky na

bola prvým podnikom v Bratislave, ktorý už 6. apríla
obnovil prevádzku.
Po roku 1945 prežívalo mesto búrlivý rozvoj. Budovanie priemyslu a veľký rast bytovej výstavby boli

dodávku vody sa každoročne zvyšovali. V roku 1895

hlavnými faktormi, ktoré spôsobili mohutný rast spot-

došlo k prvému rozšíreniu výkonu čerpacej stanice.

reby vody. Pre porovnanie, vodovodná sieť v roku 1945

Podľa vlastného projektu vyrobila a dodala ﬁrma Pra-

merala 183 km, v roku 1965 mala už 435 km a 109 km

ger Maschinenbau Actien-Gessellschaft tretie piestové

vodovodných prípojok.

čerpadlo. Už v roku 1906 uviedli do prevádzky druhú

Dňa 1. 1. 1949 bol mestský podnik pretvorený

studňu na vodnom zdroji ostrova Sihoť, ktorá bola

na komunálny podnik. V roku 1951 sa stala vodáreň

v prevádzke až do roku 1966.

zložkou Krajskej vodohospodárskej služby. Po ďalšej

Po dlhšom schvaľovacom konaní sa v roku 1910

reorganizácii bola táto premenovaná na Západoslo-

prikročilo k rozsiahlemu rozšíreniu zariadenia verejné-

venské vodárne a kanalizácie a v roku 1955 na Krajskú

ho vodovodu. Na ostrove Sihoť bola postavená pred-

správu zásobovania vodou a kanalizácií. V roku 1960

čerpacia stanica s elektrickými čerpadlami. Objekt je

sa vodáreň opäť vrátila k mestu ako Vodohospodár-

v prevádzke doteraz a vidieť ho z Devínskej cesty. Pod

ska správa mesta Bratislavy, ktorá bola rozpočtovou

ramenom Dunaja bol vybudovaný priechodný betóno-

organizáciou Mestského národného výboru v Bratisla-

vý tunel s dvoma potrubiami proﬁlu 350 mm. Tunel je

ve. Podnik s názvom Vodárne a kanalizácie Bratislava

dodnes funkčný a potrubia sú v prevádzke.
Medzivojnové obdobie prinieslo rozsiahlu investič-

bol zriadený 1.1.1967. V roku 2003 bol štátny podnik
sprivatizovaný a pretransformovaný na akciovú spo-

nú činnosť vo vodárni. Bola rozšírená hlavná čerpacia

ločnosť s názvom Bratislavská vodárenská spoločnosť,

stanica v Karlovej Vsi (1924 – 1925), bol postavený vo-

ktorá existuje dodnes.

dojem na Podkolibskej ceste (1929 – 1930) s obsahom

Kanalizácie – Pred začatím budovania kanalizácie

3600 m3, druhá predčerpacia stanica na ostrove Sihoť

sa v Bratislave na odvádzanie povrchových a splaško-

(1931 – 1933), dve nové spúšťané studne (1925, 1930)

vých vôd z najhustejšie zastavanej časti mesta použí-

a transformačná stanica v Karlovej Vsi (1933).

vali stoky z kamenného alebo tehlového muriva.

Pri prechode frontu cez Bratislavu počas druhej
svetovej vojny neutrpela vodáreň žiadnu podstatnú

S výstavbou kanalizácie sa začalo v roku 1903,
kedy sa začali budovať prvé kanalizačné zberače.
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Obr. 59 Propeler

Obr. 60 Rieka Dunaj – vzácna prírodná danosť aj pre vodárenstvo

V roku 1913 dosiahla verejná kanalizačná sieť celkovú

Dunaj

dĺžku 53 km a do roku 1938 ďalším postupným rozši-

Treba poznamenať, že špeciﬁckým fenoménom na úze-

rovaním 120 km.
Každoročné čistenie kanalizácie sa robilo ručne

mí pôsobnosti BVS je rieka Dunaj (Obr. 60). Geologická
stavba územia podunajskej oblasti je charakterizovaná

lopatou do vozíka, ktorý sa pristavil k revíznej šachte,

vrstvou prevažne štrkopieskov. Voda z Dunaja pre-

odkiaľ sa materiál vyťahoval pomocou vedra na povrch.

sakuje do týchto štrkopiesčitých vrstiev (inﬁltruje), pri-

Robotníci si pri čistiacich prácach svietili sviečkami

čom sa po ceste ﬁltruje, zbavuje nečistôt, mení svoju

alebo petrolejovými lampami, neskôr akumulátorovými

kvalitu a následne sa akumuluje, vytvára veľké zásoby.

lampami.

Takouto ﬁltráciou potom dosahuje vynikajúcu kvali-

Po vojne sa v roku 1947 prikročilo k rozšíreniu ka-

tu – úroveň vysoko kvalitnej pitnej vody. Obdivuhodnú

nalizácie vo východnej oblasti – vybudovala sa sústava

schopnosť prírody „vyprodukovať“ vysoko kvalitnú

zberačov „C“. Hlavný zberač bol napojený na otvorené

pitnú vodu si uvedomíme najlepšie tak, že pohľadom

Mlynské rameno. V roku 1958 sa začalo s rozsiahlou

porovnáme mútne vody Dunaja a krištáľovo čistú

výstavbou verejnej kanalizačnej siete. Bola riešená

vodu v studniach vodárenských zdrojov vyhĺbených

hlavne otázka odkanalizovania ďalšej sídliskovej vý-

do štrkopiesčitých vrstiev podunajskej oblasti. BVS

stavby, odstránenie nevyhovujúcej kanalizácie a zvýše-

má privilégium toto nesmierne prírodné bohatstvo čo

nie celkovej kapacity kanalizácie. V roku 1967 dosiahla

do množstva i kvality využívať pre zásobovanie čoraz

celková dĺžka verejnej kanalizačnej siete 341 km.

širšieho rozsahu miest a obcí na svojom území pitnou

Súčasná verejná kanalizácia v Bratislave je vybudovaná jednotným systémom, ktorým sú odvádza-

vodou. Práve to je aj dôvod, prečo sa BVS usiluje o rozšírenie distribučných ciest tak, aby dodávka vody vy-

né splaškové aj dažďové vody z územia mesta do

nikajúcej kvality z vodárenských zdrojov podunajskej

recipientov Dunaj, Malý Dunaj a Mláka. Bratislavská

oblasti smerovala do čo najväčšieho počtu spotrebísk

vodárenská spoločnosť dnes prevádzkuje 1 166 km

v regióne. V hre už nie je zďaleka len dostatok pitnej

kanalizačnej siete a takmer 220 km kanalizačných prí-

vody pre spotrebiteľov, ale aj nadštandardná kvalita

pojok. Na verejnú kanalizáciu je na území pôsobnosti

dodávaného tovaru – vody – všetkým spotrebiteľom.

BVS napojených 98,36 % obyvateľstva, čo je najvyšší

K tomu práve disponuje BVS už vyššie spomínaným

počet na Slovensku.

privilégiom, s ktorým nakladá zodpovedne a v záujme

Pridelené podniky – Mestská vodáreň v Bratislave
počas svojej existencie nezabezpečovala len zásobo-

cieľa vysokej kvality vedúcej k spokojnosti zákazníkov.
Rieka Dunaj je však aj v ďalšom ohľade vzácnym

vanie pitnou vodou a odkanalizovanie mesta, ale aj

fenoménom pre vodárenskú spoločnosť ako je BVS:

niektoré ďalšie služby pre občanov mesta. Prevádz-

predstavuje veľmi dobrý recipient pre vyčistené od-

kovala továreň na výrobu ľadu (Ľadová továreň na

padové vody z ČOV. Vhodnosť Dunaja ako recipientu

Trnavskej ceste a Podhradskom námestí), spravovala

spočíva najmä v jeho vodnatosti, ktorá zabezpečuje

dunajský prievoz medzi bratislavským a petržalským

v súhre s vysokým stupňom čistenia odpadových vôd

brehom (známy pod názvom Propeler), Ľudové kúpele

ekologicky priaznivú a neškodiacu symbiózu na jednej

na Kollárovom námestí, Letné kúpalisko na ul. Odbo-

strane – znečistenia – a na druhej – prírody. Preto sa

járov a od roku 1940 aj Zimný štadión. V priebehu

BVS usiluje vo svojich riešeniach koncentrovať čistia-

niekoľkých rokov po vojne väčšina týchto prevádzok

renské kapacity k tomuto recipientu a odbremeniť od

prešla pod správu iných mestských podnikov.

vypúšťaných vyčistených odpadových vôd malé, málo
vodnaté recipienty, nachádzajúce sa v ostatnom území,
ktorými sú neraz ledva tečúce potoky podstatne ekologicky zraniteľnejšie a citlivejšie.
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5 CENA PITNEJ VODY
Zásobovanie pitnou vodou a odvedenie a čistenie od-

ná a vyžaduje výraznejšiu úpravu, treba túto vykonať,

padových vôd sa uskutočňuje pomocou vodárenských

a to v úpravni vody. V úpravni vody sa voda prečer-

a kanalizačných zariadení. Tieto zariadenia sú, čo sa

páva tak, aby mohla pretekať jednotlivými zariade-

týka zásobovania vodou, predovšetkým vodárenské

niami. Prečerpávanie i zariadenia samotné vyžadujú

zdroje, úpravne vody, vodárenské čerpacie stanice,

elektrickú energiu, a tiež ďalšie rôzne chemikálie. Vodu

vodojemy, vodovodné potrubia. Kanalizačné zariadenia

je potrebné dopraviť do spotrebiska a v samotnom

sú predovšetkým kanalizačné potrubia, kanalizačné

spotrebisku dosiahnuť dostatočný tlak vody. To je mož-

čerpacie stanice a čistiarne odpadových vôd. Prevažnú

né opäť čerpaním čerpadlami, ktoré – ako je už vyššie

väčšinu týchto zariadení vlastní a zabezpečuje ich pre-

uvedené – potrebujú elektrickú energiu.

vádzku (prevádzkuje) príslušná vodárenská spoločnosť.

Voda dodaná spotrebiteľom je po použití (už ako

V prípade územia Bratislavy a ďalších oblastí Pezinok,

odpadová voda) odvádzaná do čistiarne odpadových

Senec, Malacky, Senica, Skalica a Myjava je to Brati-

vôd. Toto odvádzanie je často za použitia čerpacích

slavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS).

staníc, ktoré opäť vyžadujú elektrickú energiu. V sa-

Prevádzka každého zariadenia niečo stojí. Napríklad, ak niekto používa (prevádzkuje) práčku, potre-

motnej čistiarni odpadových vôd je potrebná elektrická energia na čerpanie odpadovej vody, na výrobu

buje do nej priviesť vodu, elektrickú energiu, dávkovať

tlakového vzduchu napr. do aktivačných nádrží, na

prášok na pranie, rôzne prísady až po soľ proti vod-

chod rôznych zariadení (stieranie hrablíc, zhrabováky

nému kameňu. Práčku musí ošetrovať podľa návodu,

usadzovacích nádrží...). Taktiež je potrebné dávkovať

udržiavať v čistote (napr. čistením ﬁltra). V prípade

rôzne chemikálie, ktoré je potrebné zakúpiť. Napokon

menšieho problému tento odstráni aj sám, väčšie

odpadové vody sú po vyčistení vypúšťané do toku, za

poruchy musí dať opraviť opravárovi. Po čase život-

čo treba opäť zaplatiť, a to správcovi toku (odplaty).

nosti práčky napokon pristúpi ku kúpe novej, pretože

Elektrická energia je potrebná aj pre diaľkové

opravy a údržba starého zariadenia by už bola neú-

ovládanie vodárenského a kanalizačného systému

nosne drahá.

z dispečingu, pre osvetlenie a bežné vybavenie pre-

K používaniu (prevádzkovaniu) práčky sú teda
nevyhnutné voda, elektrický prúd, prášok na pranie,
prísady - napr. soľ proti vodnému kameňu. Toto všetko
niečo stojí a treba za to zaplatiť. Ale aj ostatné veci,
ako je udržiavanie a drobné opravy, stoja – i keď nie
peniaze – ale čas a námahu.
Podobne je to aj s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ich zariadení. Náklady
na prevádzku začínajú už pri samotnom odbere vody

vádzkových priestorov a budov (vrátane vykurovania
– napr. plynom).
Okrem toho vznikajú náklady na opravy, služby,
pracovnú silu, rôzne odvody, poistenie a pod.
Tieto položky nákladov sú z pohľadu prevádzky
najvýraznejšie a najviac ovplyvňujú kalkuláciu ceny,
preto sa vodárenská spoločnosť usiluje tieto náklady
rôznymi úspornými opatreniami.
Nakoľko sa všetky zariadenia verejných vodovodov

z vodárenského zdroja. Voda v prírodnom prostredí

a verejných kanalizácií opotrebovávajú, vekom sa stá-

je obnoviteľná surovina, ktorá patrí štátu; jej odber

vajú poruchovejšie a menej spoľahlivé, je potrebné po-

pre verejné zásobovanie je spoplatnený. Vodárenská

čítať aj s prostriedkami na ich obnovu (rekonštrukcie).

spoločnosť zaplatí za vodu odobratú vodárenským

Okrem toho niektoré zariadenia už časom nepostačujú

zdrojom z prírodného prostredia štátu, a to v čiast-

svojou kapacitou (výkonom) zvýšeným nárokom na

ke úmernej množstvu odobratej vody.

dodávku pitnej vody a kanalizáciu a preto je potrebná

Na nasledujúcom príklade si vysvetlíme ďalšie

ich modernizácia, čiže výmena za zariadenie nielen

náklady spojené s dodávkou vody verejným vodovo-

nové, ale aj väčšej kapacity. S tým sú samozrejme spo-

dom a odvedením a čistením odpadovej vody verejnou

jené vysoké náklady na realizáciu (výstavbu). Napokon

kanalizáciou.
Voda v studniach je niekoľko metrov pod povrchom
zeme a bez čerpania nie je možné ju ťažiť. Preto sa
musí čerpať čerpadlami. Čerpadlá sú poháňané elektromotormi, ktoré spotrebovávajú elektrickú energiu,

treba mať na zreteli, že všetky tieto zariadenia raz
museli byť vybudované a ich výstavba bola ﬁnančne
značne náročná.
Hlavným zdrojom na pokrytie (úhradu) týchto
potrieb sú tržby od zákazníkov, ktorí vodu z verej-

za ktorú treba zaplatiť. Po prečerpaní vody zo studní

ného vodovodu odoberajú a do verejnej kanalizá-

do zemného vodojemu treba vodu hygienicky ošetriť

cie odpadové vody vypúšťajú. Vodné sa platí podľa

(chlórovanie). K tomu je potrebné zakúpiť príslušnú

množstva odobratej vody na základe nameraných

chemikáliu. Táto chemikália musí byť do vody veľmi

hodnôt na vodomere. Stočné za splaškovú vodu sa

presne dávkovaná. K tomu je potrebné dávkovacie

platí úmerne množstvu, ktoré sa predpokladá totož-

zariadenie, ktoré potrebuje k svojmu chodu elektrickú

né s množstvom odobratej vody z verejného vo-

energiu. Pokiaľ voda z vodárenského zdroja je nekvalit-

dovodu (teda množstvo vypúšťaných splaškových
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vôd sa bežne nemeria). V prípade, že do verejnej
kanalizácie sú odvádzané aj vody z povrchového
odtoku, napr. dažďové vody zo striech, tieto sa merajú podľa plochy strechy, z ktorej odtekajú a podľa
toho sa vyčísli platba za vypúšťanie týchto vôd.
Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovuje Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO). To
znamená, že návrh na tieto jednotkové ceny predkladá
vodárenská spoločnosť, ktorý potom schvaľuje ÚRSO.
Je cena vody vysoká? Uvážme, že za 1 liter pitnej
vody – kvalitnej, čerstvej, optimálnej teploty a nepretržite prítomnej vo vodovodnej batérii priamo v domácnosti – dáme sotva desatinu centa. 1 m3, čo je
napr. nádrž s rozmermi 1 x 1 x 1 m plná vody, kúpime
za približne 1 Euro, a to ešte netreba ísť do žiadneho obchodu, ale je k dispozícii kedykoľvek a priamo
v dome (len otvoriť vodovodnú batériu a natečie koľko
potrebujeme), a to stále čerstvá. Za aký iný tovar
dáme tak málo peňazí, ako práve za vodu? Navyše ide
o najvzácnejšiu a nenahraditeľnú tekutinu, bez ktorej
sa nezaobídeme...

II. časť ZÁSOBOVANIE VODOU
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6 ZÁVER
Doplnkové štúdijné texty o vodepre základné ško-

V rámci vzdelávacieho programu BVS organizuje

ly –nižšie sekundárne vzdelávanie sú súčasťou vzde-

viacero aktivít, akými sú súťaže pre deti, školenia pre

lávacieho programu Bratislavskej vodárenskej

pedagógov, semináre pre študentov, tvorba náučných

spoločnosti, a. s. (BVS) Modrá škola. BVS vyjadruje

publikácií, exkurzie do vybraných vodárenských ob-

presvedčenie, že štúdijné texty budú pre pedagógov

jektov a podobne. Viac sa o programe, jeho aktivitách

užitočné pri ich príprave na vyučovací proces a pri ich

a možnosti zapojenia doň dozviete na internetovej

plánovaní mimoškolských aktivít.

stránke www.modraskola.sk

Modrá škola je dlhodobým vzdelávacím progra-

Pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť je okrem

mom pre deti a mládež všetkých vekových kategórií od

podpory vzdelávania dôležitá aj podpora charitatív-

materských škôl po vysoké školy. Cieľom programu je

nych, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

zvýšiť informovanosť mladých ľudí o téme pitnej vody

prioritne v rámci územia jej pôsobenia. Sponzoruje

z vodovodu a ovplyvniť ich postoje k nej. Zámerom

konkrétne osoby a inštitúcie, podporuje alebo je spo-

programu je rozšíriť vedomosti mládeže o hodnote

luorganizátorom rôznych programov, podujatí a pro-

vody, ochrane vody a vodných zdrojov a o ochrane ži-

jektov. V našom úsilí pokračujeme aj prostredníctvom

votného prostredia. BVS v rámci programu študentom

Nadácie Voda.

ponúka možnosť konzultácií vodohospodárskych tém

Osveta o pitnej vode z vodovodu sa prelína aj mar-

a motivuje ich pre profesionálnu orientáciu na vodá-

ketingovými aktivitami našej spoločnosti. Zámerom je

renské odvetvie.

prostredníctvom nich budovať dôveru s našimi zákaz-

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa pre re-

níkmi, dodávateľmi a partnermi. Snažíme sa neustále

alizáciu programu Modrá škola rozhodla na základe

zlepšovať služby pre zákazníkov, komunikovať s nimi

výsledkov prieskumu, ktorý poukazuje na nedostatoč-

a širokou verejnosťou prostredníctvom PR akcií, PR

nú informovanosť mladých ľudí o kvalite pitnej vody

článkov, prostredníctvom informačných a propagač-

na Slovensku, o hodnote pitnej vody, o spôsobe, ako sa

ných materiálov, ročnej správy a podobnými aktivitami.

do domácností pitná voda dostane, o účeloch využitia

Pre verejnosť BVS každý rok organizuje podujatia

vody a podobne. Prieskum tiež ukázal, že deti a mlá-

Deň otvorených dverí a Noc múzeí a galérií vo Vodá-

dež majú často nesprávne hygienické návyky a nedo-

renskom múzeu, počas ktorých je pre návštevníkov

držujú správny pitný režim.

pripravený zaujímavý program. Vodárenské múzeum

V spolupráci so školami, učiteľmi a v osvete zame-

je zároveň prístupné verejnosti v priebehu celého roka

ranej na deti a mládež vidí BVS veľký potenciál, ako

s možnosťou exkurzie do múzea a ďalších objektov

vhodným spôsobom šíriť informácie o pitnej vode z vo-

BVS. Viac informácií o Vodárenskom múzeu nájdete

dovodu a vodárenských činnostiach. Kľúčom k pozitív-

na internetovej stránke www.vodarenskemuzeum.sk

nym výsledkom v tejto oblasti je dlhodobosť a neustály
rozvoj rozbehnutého programu.
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