
Aké druhy vodných filtrov poznáme?  
 

• Nádobové filtre sú zariadenia s hornou a dolnou nádobou, ktoré majú objem 
spravidla 1-2 litre, pod hornou nádobou je upevnený filter s objemom 
filtračných hmôt cca 0,1 litra. Voda, naliata do hornej nádoby preteká cez filter 
do dolnej nádoby, kde sa zachytáva.  

• Filtre tretieho kohútika. Zariadenia s jedným a viac komponentami je 
umiestnené na kuchynskej doske alebo pod doskou kuchynskej linky, v 
blízkosti drezu. Studená voda je privádzaná k filtrom kohútikom, umiestneným 
tesne pred prívodom studenej vody do zmiešavacej batérie alebo prepínačom 
filter – drez, umiestneným na začiatku či na konci výtokového ramienka nad 
drezom. Samostatný tretí kohútik, upevnený na doske kuchynskej linky býva 
používaný pri umiestnení filtrov pod linkou. Objem hmôt v jednom filtri je 
spravidla okolo 0,5 l litra. 

• Batériové (drezové) filtre sú konštrukčnou podskupinou zariadenia tretieho 
kohútika. Vlastné filtračné teleso malých rozmerov tvorí s prepínačom jeden 
celok, našróbovaný na koniec výtokového ramienka nad drezom. Objem – 
spravidla aktívneho uhlia – okolo 0,1 litra. 

  
Vodné filtre na vstupe sa takmer výlučne používajú pre techologickú úpravu vody. 
Spravidla sa jedná o viacčlenné súbory filtrov s objemom filtračných hmôt v desiatkach 
litrov. Označenie na vstupe je odvodené z obvyklého umiestnenia na vstupe do domu 
alebo objektu. Väčšinou sa jedná o výkonnejšie a väčšie stanice, pripravujúce napr. 
len kvalitnú pitnú vodu pre plniace linky limonád, pre veľkokuchyne, školy, nemocničné 
oddelenia atď.  
 
Aký druh filtra si mám vybrať?  
Závisí to od konkrétnych podmienok – napr. či žijete v meste ( kde je predpoklad 
zvýšeného obsahu chlóru), v priemyselnej zóne (ortuť, kadmium, arzén, ...) alebo na 
vidieku (dusičnany, organické reziduá hnojív, postrekov, riziko mikrobiálneho 
znečistenia a pod.), či máte tzv. tvrdú alebo mäkkú vodu, či žijete sám, alebo máte 
veľkú rodinu, prípadne malé deti, atď. Pokiaľ napr. žijete sám, vystačíte i s bežne 
dostupným nádobovým ( tzv. „prekvapkávacím“ ) filtrom. Pre bežnú rodinu je však 
určite ekonomicky najvýhodnejším riešením inštalácia prietokového filtra s 
vymeniteľnými vložkami na resp. pod kuchynskú linku.  
 
Na čo by som si mal/a dávať pozor pri výbere vhodného filtra? 
Najdôležitejším kritériom je definovať problém, ktorý chceme riešiť. Napr. ak máme 
vo vode nadmerné množstvo chlóru zameriame sa pri výbere na filtre, ktoré dokážu z 
vody odstrániť chlór. Ak je našim problémom tvrdá voda, alebo dusičnany, snažíme sa 
nájsť filtre vhodné na odstránenie týchto nedostatkov. Dôležité je zistiť, aká je voda 
na vstupe, aby človek vedel, aký problém chce riešiť. Nesmieme však zabudnúť aj na 
kvalitu filtrácie. Stolové filtre majú oveľa menší obsah filtračných hmôt a nemôžme od 
nich očakávať, že dokážu odstrániť škodliviny rovnako ako filtre prietokové. Keďže je 
filter investíciou do zdravia celej rodiny a je to investícia na celý život, je potrebné 
pozerať aj na prevádzkové náklady (výmena filtračných vložiek, resp. servis).  
 


