
ROZBOR VODY



VODA - ZÁKLAD ŽIVOTA

 H2O

 71% zemského povrchu

 skupenství: - plynné

- kapalné

- pevné

 dělení: - podle vlastností

- podle mikrobiologie

 vědní obory : meteorologie, 

hydrologie
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ROZBOR VODY





1.DUSIČNANY NO3
-

 Dusíkaté sloučeniny, pozitivní 

vliv na růst rostlin

 Jsou důležité pro vodní 

hospodářství

 Při nadměrném hnojení se 

NO3
- dostávají do povrchových 

i spodních vod a neúměrně 

podporují růst rostlin a řas

 Zvýšeným odumíráním rostlin 

se narušuje biologická 

rovnováha

 Do ovzduší a vod se dostávají 

také díky technickým 

zařízením

 Mikrobiologická přeměna 

dusičnanů na dusitany je 

nebezpečná pro naše tělo



2.DUSITANY NO2
-

 Vyšší obsah dusitanů než 0,01 

mg/ l poukazuje na znečištění 

vody

 Nebezpečné pro ryby



3.AMONIUM NH4
+

 Vniká rozkladem dusíkatých 

látek, mikroorganismy v 

prostředí chudém na kyslík

 Do vod se dostává 

přehnojením nebo vyplavením 

hnojiva

 Voda sloužící ke koupání by 

neměla obsahovat více než 0,1 

mg/ l



4.FOSFOREČNANY PO4
3-

 Přijatelný obsah fosforu je pod 

0,1 mg/ l

 V současnosti hodně 

používáme sloučeniny fosforu 

v průmyslu i domácnostech

 Fosfor se z vody nevyloučí ani 

filtrací v ČOV, ale vrací se zpět 

do „fosfátového koloběhu“ v 

podobě hnojiva



5.pH
 Jeho stanovení je velmi důležité 

pro zhodnocení kvality vody

 Čistá voda by měla mít kolem 7, 

pitná voda 6-8

 Pokles pH na 5,5-6 způsobuje 

slabá kyselina uhličitá, kterou 

obsahují i minerální vody v 

podobě kysličníku uhličitého

 Snížení pH na 4-5 vede ke korozi 

potrubí a k následnému znečištění 

vody rozpuštěným kovem

 Zvýšení pH nad 7 poukazuje na 

přílišnou rostlinnou vegetaci v 

ekosystému



6.TVRDOST

 Měří se ve stupních tvrdosti (°N)

 Určují ji ve vodě rozpuštěné soli 

Ca

 Voda chudá na Ca = měkká voda 

(srážková, tekoucí)

 Voda bohatá na Ca = tvrdá voda 

(voda z hlubokých studní, 

podzemní voda



Děkuji za pozornost


