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2 voda prameň života

Postupom času z našich miest, dedín i lazov zmizli 
staré vŕzgajúce pumpy, dožívajú zrubové studne, z 

ktorých sme si mohli vytiahnuť vedro čistej, primerane 
chladnej, osviežujúcej vody... Inde sú bahnom zanášané 
a burinou zarastané pramene a studničky, ktoré si 
naši predkovia vážili a opatrovali tieto zdroje vody v 
poli, na lúke, v lese, jednoducho niekde pri roľníckom, 
pastierskom, či poľovníckom obydlí alebo turistickom 
chodníku. Pravdou ale je, že sa ešte stále nájdu ochotní 
ľudia, ktorí si nájdu čas a chuť na údržbu a oživenie 
týchto prameňov.

Vyčistiť studničku od viditeľných nánosov lístia alebo 
upraviť jej okolie nie je až taký problém – stačí pár 
šikovných rúk, odhodlanie, prípadne nejaké základné 
náradie a ochranné prostriedky (podľa toho, do čoho 
sa pustíte). To, či bude v studničke pitná voda alebo 
nie, závisí od viacerých faktorov. Poďme sa preto bližšie 
pozrieť na jej kvalitu.

Voda studničná

Aby sme mohli existovať, nezaobídeme sa bez 
obyčajnej vody – nebudeme ju ale nazývať 

obyčajná, i keď takýto prívlastok dostáva často, pre 
nás bude nenahraditeľná a životu potrebná. Obyčajná 
logika nám hovorí, že keďže je taká jedinečná, mali by 
sme sa o ňu starať, ak na nej závisí náš život... žiaľ, nie 
vždy je tomu tak...  

Existuje jedno pekné čínske príslovie: „Ak piješ vodu, 
mysli na prameň.“  Každá voda, ktorá nám pretečie 
ústami, hltanom a pažerákom priamo do žalúdka, 
prekonala dlhú cestu až k nám. Preskočme tisícky 
kilometrov, či všetky spôsoby úpravy vody na pitnú 
verziu a pozrime sa, kde to všetko začalo...

Miesto, kde sa voda dostáva prirodzeným výverom 
na povrch zeme a krajine tak dodáva život, nazývame 
prameň. Voda na povrch nemusí vždy vyvierať, môže 
napríklad aj presakovať, alebo výver môže byť skrytý, 
či priam utajený. Pre pramene na začiatku toku sa tiež 
zaužíval romantický výraz studnička. 

AK PIJEŠ  
VODU, ...  

Nájdite vo svojom okolí existujúce studničky a zistite ich stav. Ak potrebujú vašu pomoc, údržbu a vyčistenie, dohodnite sa 
s vyučujúcim, na čo vám stačia vaše sily. Viac informácií o tom, čo môžete pre studničku urobiť, nájdete na stránke www.

zmos.sk v časti Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe (viď. Použité zdroje). 

  

Úloha:
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Prečo sa zaoberať kvalitou studničnej vody, ak zo 
studničky neplánujeme piť? Treba si uvedomiť, 

že všetky podzemné vody sú prednostne určené na 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ak zistíme 
znečistenie studničnej vody, takéto znečistenie mala 
pravdepodobne aj naša pitná voda ešte pred úpravou 
a čistením. Ak zistíme, že voda zo studničky je pitná, 
vyhrali sme - môžeme ju pri budúcich potulkách po 
okolí využiť ako miesto odpočinku a osvieženia.

Kvalita studničnej vody závisí jednak od geologického 
podložia, jednak od priesaku znečisťujúcich látok 
z jej okolia. Ak sa v okolí studničky nachádza 
poľnohospodársky podnik, je riziko znečistenia 
podzemnej vody vysoké – buď používaním dusíkatých 
hnojív v rastlinnej výrobe na poliach, alebo fekálnym 
znečistením zo živočíšnej výroby. 

Medzi najbežnejšie kontaminanty, ktoré môžeme 
nájsť v studničnej vode patria baktérie, olovo, 
pesticídy, dusičnany, dusitany, chlór, meď a železo. 
Dôležitými ukazovateľmi kvality pitnej vody sú aj pH 
a tvrdosť vody. 

...v minulosti boli pramene často predmetom ľudovej úcty. 
V západnom svete v pohanských dobách boli často spájané s 
bohmi, v kresťanskom svete zase boli studničky často považované 
za liečivé alebo zasvätené svätým.

...voda má často v náboženstvách, napr. v kresťanstve, 
symbolický význam. Aj pri krste sa dieťa polieva, alebo ponára do 
vody, aby sa zmyl dedičný hriech. Na Veľkonočný piatok si zase 
dievčatá pred východom Slnka umývajú v potoku tvár pre zdravie 
a krásu.

...podľa úradu verejného zdravotníctva SR má asi ¼ studní v 
Bratislavskom a Trnavskom kraji nevyhovujúcu vodu. Prieskum 
sa realizoval na studniach v intravilánoch obcí, počas ktorého bol 
zistený výrazne prekročený povolený limit dusičnanov na jeden 
liter. Na juhu stredného Slovenska je situácia ešte horšia, tam 
sa odhaduje znečistenie vo viac ako ½ z celkového počtu studní.

  Viete, že...?  Viete, že...?

KVALITA  
STUDNIČNEJ VODY  

Uskutočnite malý prieskum medzi vašimi príbuznými 
a známymi (uprednostnite dospelých kvôli lepšiemu 
prehľadu). Spýtajte sa ich, či vedia o nejakých 
studničkách (najlepšie s pitnou vodou) vo vašom okolí, 
ktoré sa ešte využívajú. Zistenia zakreslite (aspoň 
orientačne) do mapy vášho okolia. Do mapy taktiež 
zakreslite potenciálne zdroje znečistenia pitnej vody 
– priemyselné podniky, poľnohospodárske družstvo, 
cestu prvej a druhej triedy apod. Pri pohľade na 
mapu skúste odhadnúť, ktorá studnička môže mať 
vodu znečistenú a prečo.    

  

Úloha:
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Nachádzajú sa blízko studničky nejaké hospodárske 
zvieratá? Alebo žumpy? Potom môžeme predpokladať 

v studničnej vode výskyt nebezpečných baktérií, ktoré 
spôsobujú závažné zdravotné problémy. 

Pri sledovaní mikrobiologickej kvality sledujeme hlavne 
výskyt koliformných baktérií, Escherichia coli (alebo  
E. coli), či črevné enterokoky. Tie sú najčastejšie 
indikátorom fekálneho znečistenia. Kontaminácia vody 
baktériami môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako 
sú hnačka, nevoľnosť a zvracanie.

Zistite, odkiaľ pochádza voda vo vašich 
vodovodoch. Ak nenájdete informácie na 
internete, obráťte sa na príslušný  úrad životného 
prostredia, kde vám túto informáciu poskytnú. 
Vypočítajte (podľa mapy), akú dlhú cestu prejde 
voda, kým sa dostane na váš stôl. 

 

...enterokoky sú pôvodcovia infekcií močových ciest, zápalu 
srdcového svalu, brušných infekcií. Rezistencia na antibiotiká 
umožňuje prežiť enterokokom aj v nemocničnom prostredí.

...najväčšou prirodzenou zásobárňou podzemnej vody v SR a v 
strednej Európe je Žitný ostrov.

  Viete, že...?

BAKTÉRIE

 

Úloha:
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Olovo (Pb, latinsky Plumbum) sa do studničnej 
vody môže dostať presakovaním odpadových 

vôd z priemyselnej výroby, alebo baníckych vôd. 
Jeho výskyt však v podzemných vodách zvyčajne 
nepresahuje stanovené limity.

Olovo je v podstate jed kumulatívneho charakteru. 
Pôsobí nepriaznivo na nervový systém a červené 
krvinky, v ľudskom tele sa hromadí predovšetkým v 
kostiach. Zvyšuje krvný tlak, poškodzuje obličky a 
spôsobuje anémiu.
Meď (Cu, latinsky Cuprum) sa do vody dostáva 
vzácne, prirodzenou cestou obohacuje studničnú 
vodu geologické podložie.

Meď na nás pôsobí jednak akútne – môže vyvolať 
zvracanie, nevoľnosť, či iné žalúdočné problémy, 
jednak chronicky – poškodzuje obličky a pečeň.

Naše telo železo potrebuje pre správne fungovanie. Jedným z prvých príznakov 
jeho nedostatku je únava a celková ochabnutosť. Zistite, v ktorých zložkách našej 
každodennej potravy sa železo nachádza (druhy zeleniny, mäsa, orechov, olejov a 
pod.). Na základe vášho jedálnička odhadnite, či vám náhodou v potrave nechýba 

železo. Spravte si vzorový jedálny lístok na jeden deň na doplnenie železa.

 

...zemská kôra obsahuje 
6,3% železa. Z toho 43% je 
obsiahnutých v pôde, z ktorej 
sa dostáva do podzemných 

vôd. 

  Viete, že...?

OLOVO, MEĎ  
ČI ŽELEZO?

 

Úloha:

V podzemných vodách sa často vyskytuje železo (Fe, latinsky Ferrum) prírodného pôvodu. Železo vo väčšom 
množstve spôsobuje vode trpkú chuť a hnedý zákal, vytvára vhodné prostredie pre život viacerých druhov vláknitých 

železitých baktérií. Medzná hodnota železa v pitnej vode je 0,2 mg.l-1.

Železo v studničnej vode nepredstavuje dramatické zdravotné riziko, skôr nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti 
vody a sfarbuje ju do hrdzava, prípadne zmení neutrálnu chuť vody na mierne horkastú. Výrazne nadlimitné množstvá však 

poškodzujú pečeň a krvotvorbu.
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Účinok pesticídov na zdravie človeka je rôznorodý, 
od netoxických až po vysokotoxické. Ich toxicita 

závisí od chemického zloženia, často obsahujú kovy, 
ako ortuť, arzén, ktoré sú veľmi škodlivé pre človeka. 
Najčastejšie vyvolávajú poškodenie obličiek a pečene, 
spôsobujú bolesti hlavy, či poškodzujú nervovú 
sústavu. Jednoducho, nič dobré pre nás ani živočíchov, 
ktorí sa (na rozdiel od nás) môžu spoliehať len na vodu 
z prirodzených vodných zdrojov... 

Pod pojmom pesticídy 
sa schováva chemicky 

rôznorodá skupina látok, 
používaná na ničenie 
škodcov  a burín v 
poľnohospodárstve. 

Poznáme štyri hlavné 
cesty, akými sa môžu 
pesticídy dostať z 
poľnohospodárstva do 
vôd: priamo pri leteckých 
postrekoch vo forme 
kvapôčok, priesakom cez 
pôdu, vyplavením z 
pôdy a náhodným alebo 
úmyselným uvoľnením 
do prostredia.

Zdravotné riziko dusičnanov (NO3
) vyplýva z ich premeny 

na toxickejšie dusitany (NO2
) v organizme človeka, ale aj 

živočíchov. Považujú sa za jedny z najsilnejších karcinogénov. 

Súčasné výskumy zároveň upozorňujú na podozrenie z vplyvu 

dusičnanov na reprodukčné funkcie živých organizmov. 

Dusičnany sú nebezpečné aj preto, lebo nespôsobujú zmenu 

chuti a ani zápach vody, takže na seba neupozorňujú. Na zistenie 

kontaminácie treba vykonať jej chemický rozbor. Najvyššia 

medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode pre dospelého je 50 

mg.l-1 a pre kojencov sa odporúča menšia hodnota ako 15 mg.l-1.

KOKTAIL ZVANÝ  
PESTICÍDY

...podľa niektorých štúdií majú pesticídy a ich výskyt v 
pitnej vode čiastočne na svedomí potravinové alergie. 
Zistila sa totiž súvislosť medzi potravinovými alergiami a 
väčším množstvom dichlórfenolov (používaných okrem 
iného aj v pesticídoch) v ľudskom tele.

  Viete, že...?

  Viete, že...?
Zistite, kde sa vo vašom okolí nachádza poľnohospodársky podnik a čomu sa venuje 
(rastlinná alebo živočíšna výroba). Ako ďaleko sa nachádza od prameňov vody - môže 
prípadne ohrozovať zdroje pitnej vody vo vašom okolí? Diskutujte. 

  

Úloha:

Účinky pesticídov



voda prameň života 7 

Dusičnany (NO3) sa v nízkych 
koncentráciách vyskytovali 

vo vode od nepamäti. 
Kolobeh dusíka prechádza 
cez biochemické reakcie, tzv. 
oxidácie zlúčenín dusíka a 
pokračuje následne spotrebou 
dusičnanov rastlinami, ktoré 
ich potrebujú pre rast – do 
svojich buniek ich rastliny 
zabudovávajú ako organický 
dusík, čím sa kolobeh dusíka 
uzatvorí. Rastliny používajú 
dusičnany na uspokojenie 
nutričných požiadaviek a môžu 
hromadiť dusičnany vo svojich 
listoch a stonkách. Ale ... 

Najčastejším problémom 
studničných vôd sú práve 
dusičnany. Vo vode v dnešnej 
dobe ich nachádzame oveľa 
viac, ako by sme očakávali 
pre ich prirodzený výskyt. 
Zvýšeným zdrojom dusíka 
sú hlavne chemické hnojivá, 
presakujúce žumpy a septiky, 
ktoré sa dažďovými zrážkami 
a zmývaním po povrchu 
dostávajú do povrchových 
a následne priesakom aj do 
podzemných vôd.

Zdravotné riziko dusičnanov (NO3
) vyplýva z ich premeny 

na toxickejšie dusitany (NO2
) v organizme človeka, ale aj 

živočíchov. Považujú sa za jedny z najsilnejších karcinogénov. 

Súčasné výskumy zároveň upozorňujú na podozrenie z vplyvu 

dusičnanov na reprodukčné funkcie živých organizmov. 

Dusičnany sú nebezpečné aj preto, lebo nespôsobujú zmenu 

chuti a ani zápach vody, takže na seba neupozorňujú. Na zistenie 

kontaminácie treba vykonať jej chemický rozbor. Najvyššia 

medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode pre dospelého je 50 

mg.l-1 a pre kojencov sa odporúča menšia hodnota ako 15 mg.l-1.

DUSIČNANY  
A DUSITANY

...prítomnosť dusičnanov v strave 
6-mesačných detí vytvára stav známy 
ako „syndróm modrého dieťaťa“. 
Najviditeľnejším príznakom je modrastá 
farba kože, najmä okolo očí a úst.

...dusitany v organizme po vstrebaní do 
krvi spôsobia premenu krvného farbiva 
hemoglobínu na methemoglobín. Jeho 
schopnosť prenášať kyslík je značne obmedzená a nedostatok kyslíka môže viesť k 
poškodeniu funkcií mozgu, prípadne až k zlyhaniu základných životných funkcií.

  Viete, že...?

Máte doma záhradku? Spravte malý prieskum 
u svojich rodičov, ktorí sa snažia pestovať 
vlastnú zeleninu, ovocie, či zemiaky. Spýtajte 
sa ich, či na zlepšenie úrody používajú hnojivá 
a aké. Svoje zistenia porovnajte v triede. Čo 
myslíte, môžu dusíkaté hnojivá u malých 
pestovateľov ovplyvniť kvalitu podzemnej 

vody pre celú obec/mesto?

 

Riziká dusišnanov

 

Úloha:
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pH indikuje kyslosť alebo zásaditosť studničnej vody. Je ovplyvnená zložením okolitej pôdy, napríklad 
prítomnosťou vápenca, ktorý do určitej miery môže neutralizovať kyslosť vody. Kyslosť vody v studničke 

môže ovplyvňovať aj množstvo rastlín a organického materiálu v jej okolí – rozkladom sa totiž uvoľňuje oxid uhličitý, 
ktorý s vodou vytvára slabú kyselinu uhličitú. A nezabúdajme ani na činnosť človeka – priemysel vypúšťa množstvo 
chemických látok do vôd, do ovzdušia a kyslé dažde či priesaky do podzemných vôd nám tie chemikálie vracajú naspäť 
ako bumerang – zmenené, prefiltrované, či v premenenej alebo skrytej podobe.

Studničky v lesoch a na lúkach sú unikátne malé ekosystémy, so svojím kolobehom a mikrosvetom. To ich robí veľmi 
citlivými na akékoľvek zmeny. Stačí iba malá zmena pH vody a veľa organizmov môže zomrieť - obzvlášť vodné 
bezstavovce. 

Niektorí odborníci tvrdia, že pH nemá priamy vplyv na zdravie. Iní tvrdia, že zvýšením pH vody sa voda stáva zásaditou 
a veľmi prospešnou pre naše zdravie, keďže sa predpokladá, že nerovnováha v ľudskom tele súvisí so zvýšenou 
kyslosťou prostredia v organizme.

Počuli ste už tvrdenie, že zhoršený zdravotný stav človeka priamo súvisí s 

prekyslením organizmu? Rozdeľte sa na dve diskutujúce skupiny – jedna bude 

podporovať túto myšlienku, druhá bude tvrdiť opak. Skúste nájsť informácie 

o vplyve prekyslenia organizmu na choroby na internete pre podporu vašich 

tvrdení. Vyberte z každej skupiny 1 – 2 zástupcov, ktorí vaše zistenia prezentujú 

ostatným. Diskutujte na túto tému. Na konci diskusie skúste obe skupiny prísť 

k spoločnému záveru.

  

Úlohy:
...v prirodzených vodách je rozpätie 

pH od 3 (v kyslých rašelinových 

vodách) až po pH 11 (vo vodách s 

intenzívnou fotosyntézou)? Hodnota 

pH vody vhodnej pre človeka by sa 

mala pohybovať v intervale od 6,5 

do 8,5.

  Viete, že...?

pH VODY

...zvýšenú tvrdosť vody v škole alebo doma môžeme zistiť, ak sa pri 
umývaní rúk ťažko vytvára mydlová pena? V mäkkej vode totiž mydlo 
pení oveľa lepšie. Presnejšie tvrdosť vody odmerajú rôzne testovacie 

zariadenia (testovacie prúžky, digitálne pH metre a pod.). 

  Viete, že...?

  

Úloha:
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pH indikuje kyslosť alebo zásaditosť studničnej vody. Je ovplyvnená zložením okolitej pôdy, napríklad 
prítomnosťou vápenca, ktorý do určitej miery môže neutralizovať kyslosť vody. Kyslosť vody v studničke 

môže ovplyvňovať aj množstvo rastlín a organického materiálu v jej okolí – rozkladom sa totiž uvoľňuje oxid uhličitý, 
ktorý s vodou vytvára slabú kyselinu uhličitú. A nezabúdajme ani na činnosť človeka – priemysel vypúšťa množstvo 
chemických látok do vôd, do ovzdušia a kyslé dažde či priesaky do podzemných vôd nám tie chemikálie vracajú naspäť 
ako bumerang – zmenené, prefiltrované, či v premenenej alebo skrytej podobe.

Studničky v lesoch a na lúkach sú unikátne malé ekosystémy, so svojím kolobehom a mikrosvetom. To ich robí veľmi 
citlivými na akékoľvek zmeny. Stačí iba malá zmena pH vody a veľa organizmov môže zomrieť - obzvlášť vodné 
bezstavovce. 

Niektorí odborníci tvrdia, že pH nemá priamy vplyv na zdravie. Iní tvrdia, že zvýšením pH vody sa voda stáva zásaditou 
a veľmi prospešnou pre naše zdravie, keďže sa predpokladá, že nerovnováha v ľudskom tele súvisí so zvýšenou 
kyslosťou prostredia v organizme.

Tabuľka Stupnica tvrdosti vody

Stupnica

Veľmi mäkká

Mäkká

Stredne tvrdá

Tvrdá

Značne tvrdá

Veľmi tvrdá

Ca + Mg

[mmol.l-1]
 

0 – 0,71

0,71 – 1,42

1,42 – 2,14

2,14 – 3,20

3,20 – 5,40

nad 5,40

Tvrdosť ako Ca

[mg.l-1]
 

0 – 20
20 – 40
40 – 60
60 – 80
80 – 120
nad 120

Jedným z ukazovateľov kvality 
studničnej vody je jej tvrdosť. 

Je to vlastne spoločné množstvo 
vápnika (Ca, latinsky Calcium) a 
horčíka (Mg, latinsky Magnesium) 
vo vode. Na Slovensku je tvrdosť 
vody v studniach veľmi rozdielna 
a závisí od typu pôdy a ročného 
obdobia. Voda v oblastiach 
bohatých na zrážky, ktorá však 
pochádza z málo rozpustných 
vrstiev hornín, je mäkká. Voda v 
oblastiach chudobných na zrážky, 
je tvrdšia. V oblastiach bohatých 
na vápenec a sadrovec môže byť 
voda veľmi tvrdá. 

Prvky Ca a Mg sú v obmedzenej 
miere vo vode žiadúce, keďže 
priaznivo vplývajú na ľudské 
zdravie, ako napríklad na srdcovo-
cievne ochorenia a majú aj 
preventívny účinok pred ďalšími 
ochoreniami. Tvrdá voda má 
navyše lepšiu chuť ako mäkká. 
Ale pozor, všetkého moc škodí – 
napríklad nadbytok horčíka môže 
spôsobiť hnačky, až bezvedomie. 

Tvrdosť vody sa v praxi hodnotí 
stupnicami tvrdosti vody - mäkká, 
stredne tvrdá (optimálna), tvrdá, 
príp. veľmi tvrdá.

TVRDOSŤ  
VODY

...zvýšenú tvrdosť vody v škole alebo doma môžeme zistiť, ak sa pri 
umývaní rúk ťažko vytvára mydlová pena? V mäkkej vode totiž mydlo 
pení oveľa lepšie. Presnejšie tvrdosť vody odmerajú rôzne testovacie 

zariadenia (testovacie prúžky, digitálne pH metre a pod.). 

  Viete, že...?

Viete, akú tvrdosť má voda, ktorú pijete? Zistite tvrdosť vody vo 
vašej škole. Vyššie uvedenú tabuľku použite na to, aby ste odhadli 
množstvo vápnika  a horčíka vo vode. Odporúčané množstvo 

vápnika je viac ako 30 mg/l, horčíka od 10 – 30 mg/l.

  

Úloha:
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Chlór sa používa hlavne na dezinfekciu 
vody, takže v studničnej vode v 

intraviláne obce, ktorá slúži na zásobovanie 
pitnou vodou, sa chlór môže nachádzať – 
je totiž celosvetovo považovaný za jeden z 
najúčinnejších prostriedkov zdravotného 
zabezpečenia vody a predchádzania vzniku a 

šírenia ochorení.

Prirodzené zlúčeniny chlóru sú v prírode skôr 
výnimkou. Prevažná väčšina organických 

molekúl obsahujúcich atóm chlóru, s ktorými sa 
bežne stretávame, vznikla chemickou syntézou,  
čiže ľudským zásahom. Chlór (Cl, latinsky Chlorum) 
môže byť prítomný vo vode prevažne ako chlorid. 
Chloridy nie sú, podľa odborníkov, hygienicky 
závadné v nízkych koncentráciách, vo vyšších 
koncentráciách však ovplyvňujú chuť vody. Ak sa 
v okolí studne nachádza nejaká živočíšna výroba, 
môžu byť vo vode chloridy živočíšneho pôvodu.

Chlór a dezinfekcia

CHLÓR  
VO VODE

...v prvej svetovej vojne použili Nemci chlór 
a jeho ďalšie zlúčeniny ako chemickú zbraň 
hromadného ničenia.

  Viete, že...?

Chlór je prchavá látka. V pitnej vode z 
vodovodu sa ho môžeme zbaviť tak, že vodu 
necháme jednoducho 10-15 minút postáť. 
Urobte malý experiment vo dvojiciach. Do 
pohára naberte vodu z vodovodu a nechajte 
ju odstáť cca 15 min. Zaviažte spolužiakovi oči 
a dajte sa mu napiť z dvoch pohárov, pričom 
v jednom je odstáta voda a v druhom čerstvo 
napustená z vodovodu. Ktorá chutí viac? 

  

Úloha:
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Vyhľadajte vo svojom okolí studničku alebo prameň, o ktorom viete alebo predpokladáte, že voda, ktorá v ňom 
pramení by mohla byť pitná. Na e-mailovej adrese kancelaria@stromzivota.sk si vyžiadajte testovaciu sadu na 
meranie kvality studničnej vody a my vám ju bezplatne zašleme. Testovacia sada obsahuje všetko čo potrebujete 
na jednoduché a presné zistenie, či voda neobsahuje nebezpečné alebo neželané hodnoty desiatich bežných 
kontaminantov. Pozorne sledujte inštrukcie pre každý test, ktoré nájdete v manuáli, ktorý je prílohou tohto 

projektu. Vaše výsledky porovnajte s limitnými hodnotami a svoje zistenia zapíšte do záznamovej karty.

Úrovne maximálnej kontaminácie alebo normy smernice Agentúry ochrany životného prostredia (USA):

Prosím, vezmite na vedomie, že tento test a nemôže byť použitý na kvalifikovanie vody ako pitnej alebo 
nepitnej. 

Pitie vody, ktorej merané hodnoty sú mimo požadovaný rozsah, 
môže byť nebezpečné pre vaše zdravie!

Namerané hodnoty sú len orientačné. To či je voda úplne nezávadná na pitie musí potvrdiť odborný 
mikrobiologický a chemický rozbor, ktorý u nás vykonáva niekoľko inštitúcii a firiem. Veľmi jednoducho sa 

dajú vyhľadať na internete.
Nezabudnite okolie prameňa alebo studničky vyčistiť od odpadkov.

Požadované hodnoty testu vody

Lokálny bioindikátor
Meranie kvality vody v reálnych a potenciálnych zdrojoch pitnej vody

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: KVALITA VODY V REÁLNYCH 
A POTENCIÁLNYCH ZDROJOCH PITNEJ VODY

 Baktérie  žiadne
 Meď   pod 1.3 ppm
 Železo   pod 0.3 ppm
 Celkom dusičnany/
 dusitany  pod 10.0 ppm
 Dusitany  pod 1.0 ppm

 

 pH   od 6.5 do 8.5
 Celkom tvrdosť  50 ppm alebo menej
 Celkom chlór  pod 4 ppm
 Olovo   pod 15 ppb
 Pesticídy  pod 3 ppb (atrazín),  
    pod 4 ppb (simazín)

kancelaria@stromzivota.sk
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Záznamová karta

Pitie vody, ktorej merané hodnoty sú mimo požadovaný rozsah, 
môže byť nebezpečné pre vaše zdravie!

Namerané hodnoty sú len orientačné. To či je voda úplne nezávadná na pitie musí potvrdiť odborný 
mikrobiologický a chemický rozbor, ktorý u nás vykonáva niekoľko inštitúcii a firiem. Veľmi jednoducho sa 

dajú vyhľadať na internete.
Nezabudnite okolie prameňa alebo studničky vyčistiť od odpadkov.

Maximálny možný počet bodov, ktorý môžete dosiahnuť je 27, čo predstavuje 100%. Dosiahnutý počet bodov 
prerátajte na percentá. Vaše zistenie skúste počas diskusie zdôvodniť a hľadajte spoločné riešenia na nápravu 
alebo zachovanie súčasného stavu.

V prípade ak zistíte, že vodný zdroj je vhodný na pitie, upovedomte samosprávu, že vo vašom blízkom okolí sa 
nachádza takýto vzácny zdroj. Skúste s nimi prediskutovať návrhy na jeho zveľadenia (zastrešenie, vyloženie 
kameňmi, odstránenie náletov, vyčistenie a pod.). Upozornite predstaviteľov samosprávy aj v tom prípade ak 

v už existujúcom zdroji pitnej vody zaznamenáte zvýšenú koncentráciu niektorého z kontaminantov.

Vyhodnotenie 
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