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Voda ve všech skupenstvích
Voda je všudypřítomná. Nejčastěji ji vidíme 

v tekutém stavu. Ve skutečnosti je voda stále kolem nás 
v podobě vodní páry obsažené ve vzduchu. V zimě se 

setkáme s jejím pevným skupenstvím, ledem. 

Voda má tedy 3 skupenství – pevné, tekuté a plynné.

Stav vody (skupenství) je určen její teplotou. 

Víte, při jakých teplotách se voda mění v led a v páru?



Pevné (sníh a led)
Voda tuhne při teplotách blížících se nule a na 0 stupních zamrzne úplně. 

Proto se nultý stupeň celsia nazývá bod mrazu. Takových teplot voda 
dosáhne pouze ve vysokých výškách nebo v chladnějších oblastech. 

Některá místa jako póly či nejvyšší pohoří jsou pokryta sněhem a ledem 
trvale, zde se vytváří mohutné ledovce, které obsahují obrovské množství 
vody a dosahují tloušťky až několika kilometrů. Led má větší objem než 

voda (je lehčí).

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_ice_terrain.jpg>



Kapalné (voda)
Voda v tekutém (kapalném stavu) je v každém z nás. Představuje základní 

přírodní látku. Většina vody je slaná, protože pouze zlomek veškerých 
zásob se nachází na pevnině, největší množství vody obsahují moře a 

oceány. Lidé využívají vodu nejen k pití, ale také k zavlažování, rekreaci. 
Bohužel zásoby pitné vody nejsou nekonečné a ne všude pravidelně prší, 

proto některá místa sužují sucha a vznikají pouště.

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lago_Nahuel_Huapi.jpg >                                [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_martin_wüste_(49).jpg>



Plynné (vodní pára)
Voda se mění na páru (vypařuje se) při jakékoliv teplotě. Avšak čím vyšší teplota, tím rychleji. 

Při běžných teplotách si toho ani nevšimneme, při vaření už ano. Proto si zapamatujeme  teplotu  
100°C – bodu varu. Ale pozor! Při takové teplotě je voda vysoce nebezpečná, při kontaktu 

s organickými látkami .Vodní pára je jednou ze složek vzduchu – vytváří vzdušnou vlhkost. Pára je 
rozmístěna nerovnoměrně a je závislá na výskytu vody. Na poušti nebo na pólech, kde není téměř 

žádná kapalná voda se takřka nic nevypařuje a proto je zde vzduch suchý.  V pralesech,  které 
zadržují velké množství vody a mají vyšší teplotu než ČR, je  vlhkost vysoká.

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_forest_Ecuador.jpg>




