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PREDHOVOR 
 

 
 
Čisté životné prostredie je základným predpokladom života. 

Od čias priemyselnej revolúcie však dochádza k znečisťovaniu 
jednotlivých sfér predovšetkým ľudskou (antropogénnou) činnosťou. 
Znečisťujúcimi látkami sú ako anorganické, tak aj organické látky. 
Odhaduje sa, že v súčasnosti sa na trhu objavuje 70 000 až 100 000 
rôznych chemických látok a tento počet rýchlo narastá. Takmer 5 000 
týchto látok sa vyrába vo veľkom množstve, čo predstavuje viac ako 
jeden milión ton ročne. O ich potenciálnych vplyvoch na verejné 
zdravie, životné prostredie a o ich vzájomnej interakcii sa často vie len 
málo. Medzi antropogénne zdroje znečistenia jednotlivých sfér patrí 
predovšetkým spaľovanie fosílnych palív, doprava, priemysel, 
domácnosti, poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo. Znečisťu-
júce látky môžu prírodné ekosystémy poškodiť priamo alebo 
nepriamo. Vnášanie látok do vodného prostredia vedie k zmene jeho 
kvality, dôsledkom čoho môže byť eutrofizácia, či acidifikácia. 
Pri vodnej zložke prostredia je človekom znečisťovaná nielen 
povrchová, ale aj podzemná voda. K nepriamemu ovplyvneniu môže 
dôjsť prostredníctvom prenosu potravnými reťazcami, na vrchole 
ktorých je človek. Znečistenie hydrosféry ovplyvňuje aj atmosféru, 
do ktorej sa polutanty môžu dostávať vyparovaním a vzdušnými 
prúdmi môžu byť prenášané aj do väčších vzdialeností. Vo forme 
zrážok sa môžu potom tieto látky aj v pozmenenej forme dostávať 
opäť na povrch Zeme. Nielen atmosféra a hydrosféra je ohrozená 
acidifikáciou, ale aj pedosféra, v ktorej aj týmto spôsobom dochádza 
k degradácii takého pôdneho fondu, ktorý zaberajú predovšetkým 
lesy. Do veľkej miery je ľudskou aktivitou v životnom prostredí 
ovplyvnená aj pôda, na ktorej dochádza vo zvýšenej miere k erózii.  

 
Týmto a ďalším oblastiam súvisiacim s antropogénnym 

vplyvom na životné prostredie sa preto venuje aj predložená 
publikácia, ktorá je určená nielen ako doplnková učebnica 
pre študentov environmentálneho zamerania, ale aj pre širokú 
verejnosť, ktorú táto téma zaujíma a chce si rozšíriť svoje vedomosti.  

 
 

      autorky 
 





ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK:  
 
 
BKF biokoncentračný faktor 
CFC  chlórované fluorouhľovodíky 
ČOV  čistiareň odpadových vôd 
DMA  kyselina dimetylarzeničná  
EC  efektívna koncentrácia 

FAO Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN 
(z angl. „Food and Agricultural Organization of the 
United Nations“)  

GSH   redukovaný glutatión 
GSSG   oxidovaný glutatión 
HO•  hydroxylový radikál 
H2O2  peroxid vodíka 
LC  letálna koncentrácia 
MAU  monocyklické aromatické uhľovodíky 
MDA  malondialdehyd 
MMA  kyselina monometylarzeničná 
NH3  amoniak 
1O2  singletový kyslík   
O2

• -  superoxidový radikál 
O3  ozón 
PAN  peroxyacetylnitrát 
PAU  polycyklické aromatické uhľovodíky 
PCB  polychlórované bifenyly 
PCDD  polychlórované dibenzo-p-dioxíny 
PCDF  polychlórované dibenzofurány 
PM2,5  tuhé aerosólové častice s priemerom 2,5 µm 
PM10  tuhé aerosólové častice s priemerom 10 µm 
POPs  perzistentné organické polutanty 
PTP  potenciálne toxické prvky 
ROS reaktívne radikály kyslíka („Reactive Oxygen 

Species“) 
‒SH  tiolová (sulfhydrylová) skupina 
TCDD  2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín 
TCP  2,4,5-trichlórfenol 
THM  trihalometán 
US EPA  United States Environmental Protection Agency 
VOC   prchavé organické látky (z angl. „Volatile Organic 

  Compounds)  
WHO Svetová zdravotnícka organizácia (World Health 

Organization)  
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1 ATMOSFÉRA A JEJ ANTROPOGÉNNE ZNEČISTENIE 
 

 
MARIANNA MOLNÁROVÁ 

 
 
 

 
Zemská atmosféra, či vzdušný obal Zeme sa zvykne 

označovať aj pojmom ovzdušie. Je základnou zložkou biosféry a je 
nevyhnutná na udržanie života na Zemi. Kyslík, ktorý sa vo vzduchu 
nachádza, plní životodarnú funkciu pre človeka aj zvieratá, dýchajú ho 
aj mikroorganizmy, ale najväčšia spotreba je v odvetví energetiky, 
priemyslu, či dopravy. Odhaduje sa, že osobný automobil 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia spotreboval na 1000 km toľko 
kyslíka, koľko človek za celý rok; a že prúdové dopravné lietadlo 
na trase Paríž-New York spotrebuje 35 ton kyslíka, teda približne 
denné množstvo produkcie 3000 hektárového lesa (Tölgyessy a kol., 
1989). Významné je aj použitie kyslíka v zdravotníctve, letectve, 
kozmonautike a v technológii čistenia odpadových vôd. Celosvetové 
množstvo kyslíka, ktoré je vyprodukované pri fotosyntéze, sa 
odhaduje na 500 miliárd ton. Ale množstvo zelených rastlín – hlavne 
lesov, ktorých produkcia kyslíka je významná - ustavične ubúda spolu 
s vodnými rastlinami a morským fytoplanktónom, ktoré miznú 
v dôsledku znečisťovania vôd. Potreba ochrany zelených rastlín, 
lesov, parkov a podobne je teda veľmi aktuálna.  
 

1.1 ZLOŽENIE A ROZDELENIE ATMOSFÉRY  
 

Zem, podobne ako niektoré ďalšie planéty slnečnej sústavy, 
obklopuje plynný obal, ktorý sa nazýva atmosféra. Je zložená 
z rôznych látok, z ktorých hlavnú časť predstavujú chemické: plyny, 
vodná para, čiastočky (nazývané tiež aerosól) v pevnom a kvapalnom 
skupenstve v plynnej látke; organické: živé organizmy alebo časti ich 
tiel (napr. vlákna mikroskopických húb, či peľové zrná, prípadne 
mikroorganizmy) a poslednou nezanedbateľnou zložkou je rada 
znečisťujúcich látok. Až 99,9 % objemu atmosféry tvoria tri plyny – 
dusík (78,09 %), kyslík (20,95 %) a argón (0,93 %). Ostatné plyny 
vrátane polutantov sú iba v stopových množstvách. Patria k nim oxid 
uhličitý (CO2), metán (CH4), hélium (He), kryptón (Kr), oxid dusný 
(N2O), molekulový vodík (H2), ozón (O3), xenón (Xe), oxid sírový 
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(SO3), či chlórované fluorouhľovodíky (CFC). Preto vzduch 
môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny plynov:  

 
1) plyny s relatívne konštantným percentuálnym zastúpením 

vo vzduchu do výšky 90-100 km nad zemským povrchom 
(viac ako 99 objemových percent  vzduchu predstavujú dusík 
a kyslík, 1 % zastupuje prevažne argón a stopové množstvá 
ďalších vzácnych plynov) 

 
2) plyny s meniacou sa koncentráciou v čase i priestore 

(najvýznamnejší je oxid uhličitý, ozón a vodná para) a ktoré 
výrazne ovplyvňujú radiačný prenos v atmosfére.  

 
Vzduch obsahuje pevné aj kvapalné častice a v tejto súvislosti 

sa spolu označujú pojmom atmosférický aerosól. V termodynamike 
atmosféry hrá zásadnú úlohu vodná para, ktorej správanie je dôležité 
pre vznik a ďalší vývoj vodných kvapiek alebo ľadových kryštálov. 
Vodné kvapky a ľadové kryštáliky tvoriace oblaky sú tiež súčasťou 
atmosférického aerosólu. Spolu s dažďom a ďalšími formami zrážok 
sa súhrnne označujú ako hydrometeory. Z hľadiska atmosférickej 
termodynamiky sa môže vzduch chápať ako zmes dvoch plynných 
zložiek: suchého vzduchu a vodnej pary, ktoré sa označujú súhrnne 
pojmom vlhký vzduch a ich termodynamické vlastnosti sa študujú ako 
kombinácia vlastností suchého vzduchu a vodnej pary. Z hľadiska 
zloženia možno atmosféru preto rozdeliť na tri kvalitatívne zložky:  

 
1) tzv. suchú a čistú atmosféru tvorenú zmesou plynov, ktoré sa 

pri bežných teplotách a tlaku môžu veľmi dobre považovať 
za termodynamicky ideálne plyny, riadiace sa presne stavovou 
rovnicou: p.α = R.T, kde p je tlak plynu, α = 1/ρ je merný objem 
plynu, ρ je hustota, T teplota v kelvinoch a R merná plynová 
konštanta.  

 
2) vodnú paru, vodné kvapky, príp. ľadové častice, pretože voda 

sa môže za bežných meteorologických podmienok v atmosfére 
vyskytovať v troch skupenstvách. Vodná para sa v ovzduší 
správa ako reálny plyn, to znamená, že sa približne riadi 
stavovou rovnicou, okrem prípadu nasýtenej pary. Množstvo 
vodnej pary a vody vo zvyšných dvoch skupenstvách je 
vo vzduchu priestorovo i časovo veľmi premenlivá. 
V atmosférických podmienkach môže vodná para prechádzať 
na kvapalnú vodu kondenzáciou alebo priamo desublimovať 
(prechádzať z plynnej fázy do tuhej) na ľad.  
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3) rôzne znečisťujúce prímesi, najmä prímesi aerosólovej povahy 
(zložky tzv. atmosférického aerosólu).  
 
Plynný obal Zeme sa rozdeľuje aj podľa teplotných 

charakteristík smerom od zemského povrchu k vesmírnemu priestoru 
(obr. 1). Najbližšie k zemskému povrchu je troposféra, kde sa 
nachádza prevažná väčšina organizmov (približne do 8-15 km 
od zemského povrchu), nad ňou sa nachádza stratosféra 
(do 50-55 km), potom mezosféra (do 80-90 km), termosféra (približne 
do 400 km) a exosféra (nad 400 km).   
 

 
 
Obr.1: Rozloženie jednotlivých vrstiev. (zdroj: 
http://www.terradaily.com/Blue_Sky.html, dostupné na: 
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1943-atmosfera-zeme, z dňa 
1.9.2011)  
 

1.2 OBLAKY A ZRÁŽKY  
 

Svetová meteorologická organizácia definuje oblak ako: 
„Viditeľnú sústavu nepatrných častíc vody alebo ľadu, prípadne 
oboch, v ovzduší. Táto sústava môže obsahovať zároveň i väčšie 
častice vody alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napríklad 
z priemyselných exhalátov, dymu alebo prachu.“ Táto tradičná 
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definícia z poslednej českej verzie atlasov oblakov (HMÚ, 1965) 
vychádza predovšetkým z vizuálneho pozorovania. Pojmom „oblak“ sú 
dnes označované aj také oblaky, ktoré sú síce ľudským okom 
nepostrehnuteľné, ale sú detegované inými prostriedkami, ako 
napríklad družicovým pozorovaním v infračervenej oblasti.  

 
Oblaky vznikajú takým ochladením vzduchu, pri ktorom sa 

vodná para, ktorá sa v ňom nachádza, stane nasýtenou, skondenzuje 
sa a vytvorí veľké množstvo drobných oblačných kvapiek. K takémuto 
ochladeniu môže dôjsť najčastejšie z dvoch základných príčin:  

 
a) vzostupnými pohybmi vzduchu, pri ktorých sa nahor 

vystupujúca vzduchová hmota takmer adiabaticky (teda 
bez výmeny tepla s okolím) rozpína a ochladzuje. V určitej 
hladine (tzv. kondenzačnej hladine) sa vzduch stane 
nasýteným a pri ďalšom stúpaní vznikajú v dôsledku 
kondenzácie vodné pary oblakov 
 

b) izobarickým (teda prebiehajúcim pri konštantnom tlaku 
vzduchu) ochladzovaním určitých vzduchových vrstiev 
v atmosfére, pri ktorom teplota klesne pod teplotu rosného 
bodu a dochádza ku kondenzácii vodnej pary.  

 
Prvým uvedeným spôsobom vznikajú voľným prúdením tzv. 

konvektívne (tiež konvekčné) oblaky druhu cumulus. V tomto prípade 
je primárnym impulzom najčastejšie intenzívne nerovnomerné 
zahrievanie zemského povrchu slnečným žiarením, kde 
nad zohriatejšími miestami vznikajú vzostupné pohyby teplého 
vzduchu, ktorý je ľahší (tzv. termická konvekcia) a jeho rýchlosť sa 
rádovo pohybuje v metroch za sekundu, v extrémnych prípadoch 
dokonca aj desiatky metrov za sekundu. Vzostupné prúdy, ktoré sú 
kompenzované nad menej zohriatymi miestami zostupnými pohybmi 
vzduchu, môžu dosiahnuť kondenzačnú hladinu a pri ďalšom 
vzostupe vytvárať konvekčnú oblačnosť. Takáto oblačnosť sa 
vyskytuje najmä v lete s výrazným denným chodom a maximom 
v popoludňajších hodinách, kedy je zahrievanie zemského povrchu 
slnečným žiarením najväčšie. Podobným spôsobom vzniká tzv. 
orografická oblačnosť, kde oblaky vznikajú vzostupnými pohybmi 
vzduchu, ktoré sú vyvolané prúdením cez horské alebo terénne 
prekážky. V oblastiach nízkeho tlaku vzduchu ako sú tlakové níže, 
brázdy alebo pásy nízkeho tlaku, sa vyskytujú usporiadané vzostupné 
pohyby s pomerne nízkou rýchlosťou iba v centimetroch za sekundu, 
ktoré však zasahujú rozsiahle oblasti zemského povrchu. Tieto 
vzostupné pohyby sa prejavujú tvorbou vrstevnatej oblačnosti, z ktorej 
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často padajú významné zrážky. Vzostupné pohyby teplého vzduchu 
na frontálnych rozhraniach, ktorými sú výsuvné pohyby pozdĺž 
frontálneho rozhrania v prípade teplého frontu, či „nadvihovanie“ 
teplého vzduchu na studenom fronte pri prenikaní „klinu“ studeného 
vzduchu, spôsobia vznik frontálnych systémov oblačnosti.  

 
Druhým spôsobom vzniká hlavne tzv. podinverzná (inverzná) 

oblačnosť pod výškovými teplotnými inverziami. Pod zadržujúcou 
vrstvou teplotnej inverzie sa hromadí vodná para, ktorá je prenášaná 
spolu s kondenzačnými jadrami turbulentným premiešaním alebo 
vzostupnými pohybmi vzduchu. Pretože vodná para intenzívne 
vyžaruje dlhovlnné (infračervené) žiarenie, dôjde tak k radiačnému 
ochladeniu podinverznej vrstvy vzduchu, v ktorom sa vodná para 
nahromadila. Ak klesne teplota týmto spôsobom pod teplotu rosného 
bodu, vzniká väčšinou nie príliš vertikálna mohutná vrstevnatá 
oblačnosť, najčastejšie typu stratus (St). Podinverzná oblačnosť má 
denný chod s maximom výskytu v ranných hodinách. Počas dňa sa 
pôsobením slnečného žiarenia obyčajne rozpúšťa. V zime 
a v neskoršej jeseni, kedy je príkon slnečného žiarenia zvyčajne veľmi 
malý, sa však môže spojite udržiavať aj niekoľko dní. Dolné hranice 
inverzných vrstiev bývajú často zvlnené v podobe „stojatých vĺn“. 
V tomto prípade má podinverzná oblačnosť vzhľad dlhých pásov 
oddelených medzerami alebo niektoré jej časti nadobúdajú podobu 
rybej chrbtice. Príčinou je intenzívnejšia tvorba oblakov vplyvom 
lokálnych vzostupných pohybov vzduchu v oblastiach vrchov 
spomínaných „stojatých vĺn“, kým medzi nimi sa oblaky v zostupných 
pohyboch rozpúšťajú, a preto hovoríme o vlnovom charaktere 
oblačnosti.  

 
Prítomnosť prechladenej vody v oblakoch sa preukázala 

mnohými meraniami, ktorými sa zistilo, že prechladené vodné 
kvapky môžu existovať v oblaku aj pri teplotách -30 °C. S klesajúcou 
teplotou rastie pravdepodobnosť výskytu ľadových kryštálov, takže 
pri teplotách okolo -20 °C je už len asi 10 % oblakov zložených iba 
z prechladených vodných kvapiek. Ľadové kryštály môžu rásť difúziou 
vodnej pary a zachytávaním drobných prechladených vodných 
kvapiek, pričom v prípade, že je množstvo namrznutých kvapiek tak 
malé, že základný tvar kryštálu je zrejmý, ide o ozrnené ľadové 
kryštály, ale ak sa vzhľadom k veľkému množstvu zachytených 
kvapiek kryštalická štruktúra stráca, ide o krúpky. Oba uvedené typy 
nepresahujú rozmery veľkosti 5 mm, ale ak túto veľkosť presiahnu 
krúpky, označujú sa takéto častice pojmom krúpy. Pri hodnotách tlaku 
vzduchu zvyčajných v atmosfére a pri teplote medzi 0 °C a -80 °C 
vznikajú z vodnej pary alebo z vody kryštáliky ľadu, ktoré svojím 
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tvarom zodpovedajú šesťuholníkovej (hexagonálnej) kryštalografickej 
sústave – ľadové kryštály majú tvar hexagonálneho hranola s dvoma 
základňami a šiestimi bočnými stenami. Šikmé steny, ktoré môžu byť 
niekedy na kryštáloch rozoznateľné, nie sú stabilné, a pri ďalšom 
raste miznú. Šesťuholníková symetria súvisí s usporiadaním molekúl 
vody v kryštálovej mriežke ľadu a niektoré základné typy sú 
znázornené aj na obr. 2.  
 

 
 
Obr.2: Tvorba ľadových kryštálov v závislosti od teploty a nasýtenia 
(supersaturácie) vzduchu. (dostupné na: 
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/primer/primer.htm 
(SnowCrystals.com), z dňa 10.9.2011)   
 

1.2.1 TYPY OBLAKOV  
 
Medzinárodná klasifikácia oblakov rozlišuje 10 základných 

druhov, ktoré sa pre jednoduchší prehľad môžu orientačne rozdeliť 
podľa výšok ich základne. V našich zemepisných šírkach sa 
najčastejšie vyskytujú:  

 
1) vo výškach 6-9 km, prípadne vyššie, v zime niekedy nižšie 

(cirrus, cirrocumulus, cirrostratus)  
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2) vo výškach 2-5 km nad terénom (altostratus, 
altocumulus)  

3) oblaky so spodnou základňou zvyčajne do výšky 2 km 
nad terénom (stratus, stratocumulus, nimbostratus, tiež 
konvektívne oblaky – cumulus, cumulonimbus) 
 

Detailnejšie sú jednotlivé druhy oblakov opísané 
v nasledujúcich odsekoch a v tab. 1 sú uvedené aj medzinárodne 
používané skratky oblaku, či ich slovenské označenia. Podľa tab. 1 
možno teda oblaky rozdeliť podľa výšky na nízke, stredné, vysoké 
a na oblaky vertikálneho vývoja. Celé delenie sa dá rozdeliť na tri 
základné skupiny:  

a) stratus (vrstevnaté oblaky) 
b) cumulus (kopovité oblaky)  
c) cirrus (riasovité oblaky). 

 
Cirrus, cirrocumulus a cirrostratus sú vysoké oblaky, ktoré 

bývajú väčšinou predzvesťou zlého počasia. Oblaky typu stratus sú 
vytvorené z vrstiev, ale tie nemusia byť vždy pozorované. Zvyčajne 
vytvárajú len pochmúrnu nevýraznú sivú oblohu. Oblaky cumulus (tzv. 
baránky) vznášajúce sa na letnej oblohe sú zvesťou dobrého počasia. 
Ak rastú a menia sa na cumulonimbus, prinášajú dážď, krupobitie 
a sneh. Často ich sprevádza hromobitie, niekedy aj tornáda.  

 
Tab. 1: Výškové rozloženie jednotlivých druhov oblakov  
 

 
skupina 

Druh 
slovenský 
názov 

 
latinský 
názov 

 
skratka 

    Výška  
spodná 
hranica 

(km) 
vrchná 
hranica 

      
riasa cirrus Ci 4-10 13-16 
riasová kopa cirrocumulus Cc 6-8 13-16 

vysoké 
oblaky 

riasová sloha cirrostratus Cs 7-8 13-16 
      

vyvýšená kopa altocumulus Ac 2,5-5,0 5-6 stredné 
oblaky vysoká sloha altostratus As 2,5-5,0 5-6 
      

dažďová sloha nimbostratus Ns 0,1-2,0 6-8 
slohová kopa stratocumulus Sc 0,2-2,5 2,5 

nízke 
oblaky 

sloha stratus St 0,05-0,60 1,0-2,5 
      

kopa cumulus Cu 0,3-2,5 6-8 
búrková kopa cumulonimbus Cb 0,6-2,0 8-12 

oblaky 
vertikálneho 
vývoja      
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K vysokým typom oblakov patria cirrus, cirrocumulus 
a cirrostratus, ktoré vznikajú z veľmi suchého vzduchu. Často 
vytvárajú vrstvu oblačnosti, ktorá so sebou väčšinou prináša aj zrážky.  

 
Oblaky, ktoré sú zložené z ľadových kryštálikov, sa označujú 

cirrus (obr. 3-6). Sú to jemné biele obláčiky bez vlastných tieňov, 
s vláknitou štruktúrou v podobe jednotlivých vlákien alebo ich zväzkov, 
prípadne zhlukov, často s hodvábnym leskom. Nazývajú sa aj 
kobylími chvostmi. Vznikajú na miestach teplých frontov, kde sa teplý 
vzduch dvíha nahor na studený vzduch a pri tomto výstupe až do 
vrchných vrstiev troposféry, kde je najchladnejšie, sa vzduch 
ochladzuje do takej miery, že vodná para v ňom desublimuje 
a premení sa na už spomínané drobné kryštáliky ľadu. Tieto oblaky 
majú malú hustotu, preto tvoria jemné celkom biele oblaky s vláknitou 
štruktúrou. Ich hrúbka sa pohybuje okolo 100 až 500 metrov s malou 
hustotou, preto sa slnko aj mesiac ľahko pozorujú. Keď mesiac, či 
slnko presvitá cez ich vrstvu, má okolo seba vytvorenú badateľnú 
žiaru, ktorá ich obkolesuje, a je tu veľká pravdepodobnosť, že sa 
v najbližšom čase na danom mieste vyskytnú zrážky. Cirrus sa často 
po svojom vzniku premieňa do ďalších foriem – najčastejšie na oblaky 
cirrostratus (obr. 11), ktoré predpovedajú zhoršenie počasia.  

 

 
 
Obr.3: Pole oblakov typu cirrus. (autor: PiccoloNamek, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.4: Oblak typu cirrus fibratus. (autor: Nissim Angdembay, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 29.8.2011)   
 
 

 
 
Obr.5: Oblak typu cirrus uncinus. (dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.6: Oblak typu cirrus meniaci sa postupne na cirrocumulus. (autor: Simon 
Eugster, dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 
29.8.2011)   

 
Oblaky s ľadovými kryštálikmi, často i s výskytom 

prechladených vodných kvapiek, sa volá cirrocumulus (obr. 7-10). 
Ide o menšie belavé plôšky v tvare zŕn, vločiek a podobne, často 
s perleťovým nádychom (tzv. iridescenciou). Pojem „prechladený“ 
súvisí s faktom, že veľmi malé vodné kvapky nezamŕzajú pri 0 °C, 
stávajú sa len "prechladenými". Čím je kvapka menšia, tým potrebuje 
na zamrznutie nižšiu teplotu. Táto skutočnosť súvisí s molekulárnym 
napätím nad zakriveným povrchom. Väčšina kvapiek mrzne 
pri teplotách -12 až -15 °C v hladine ľadových jadier. Tieto oblaky sa 
tvoria v hornej vrstve troposféry dôsledkom pôsobenia vlnitých 
a konvektívnych pohybov vzduchu. Majú hrúbku 200 až 400 metrov 
a ich okraje ostro irisujú, keď cez ne ľahko presvitajú slnko alebo 
mesiac. Najčastejšie sprevádzajú studené fronty, preto aj ich 
prítomnosť na oblohe nasvedčuje vratkú rovnováhu v horných 
častiach troposféry. Do tohto druhu sa zaraďujú aj kondenzačné pásy, 
alebo kondenzačné stopy cirrocumulus tractus (Cc trac, obr. 9). Tvoria 
sa za lietadlami, ktoré lietajú vo vysokých výškach, pričom ich motory 
uvoľňujú do studeného vzduchu vodnú paru, ktorá kondenzuje a 
mrzne.  
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Obr.7: Pole oblakov typu cirrocumulus. (autor: Typhoonchaser, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 29.8.2011)  
 
 

 
 
Obr.8: Oblak typu cirrocumulus undulatus. (dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011) 
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Obr.9: Oblak typu cirrocumulus tractus - kondenzačné stopy za lietadlom 
B747. (dostupné na: http://korzar.sme.sk/c/5705978/ponad-kosice-lieta-aj-
jumbo-z-bangkoku-do-mnichova.html, z dňa 1.9.2011) 
 

 
 
Obr.10: Oblak typu cirrocumulus meniaci sa postupne na altocumulus. 
(autor: Simon Eugster, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

Cirrostratus (obr. 11) je oblak zložený z ľadových kryštálikov 
a často sa dajú v ňom pozorovať halové javy (obr. 12) – častý a 
zaujímavý úkaz, keď sa v okolí Slnka vytvorí biely kruh. Jemný biely 
závoj čiastočne alebo úplne zakrýva oblohu. Slnečné žiarenie 
spravidla nie je zoslabované natoľko, aby úplne zmizli tiene, ktoré 
vrhajú predmety. Obrysy slnečného disku bývajú dobre viditeľné. Tieto 
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oblaky priamo súvisia s teplým frontom, ale sú aj oznamovateľmi 
vlhkého počasia alebo jeho blízkeho zhoršenia. Ich hrúbka je už 
dostatočná – niekoľko sto metrov až niekoľko kilometrov.  
 

 
 
Obr.11: Oblak typu cirrostratus. (zdroj: Simon Eugster, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

 
 
Obr.12: Slnečný halový jav. (autor: Wing-Chi Poon, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud, z dňa 29.8.2011)   
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Stredné oblaky zvestujú prichádzajúce zrážky, čomu 
nasvedčuje aj ich sivasté sfarbenie. Obyčajne zakrývajú podstatnú 
časť oblohy a patria sem altostratus a altocumulus.  

 
Pri altostratus (obr. 13-16) sa nevyskytujú halové javy, je to 

oblačná vrstva plsťového vzhľadu, najčastejšie svetlo šedá. Slnečný 
disk, či mesiac často presvitá ako za matným sklom, ale predmety 
nevrhajú tiene. Na oblohe vytvárajú tenkú vláknitú alebo prúžkovanú 
záclonu sivej, alebo svetlobelasej farby. Ich hrúbka je okolo 
1-2 kilometrov. Z týchto oblakov môžu padať „slabé zrážky“, ktoré sa 
v letnom období väčšinou stihnú vypariť ešte pred dopadom 
na zemský povrch, preto zrážky z nich padajú len v zime v podobe 
drobného snehu. Tento druh oblakov má niekoľko obmien, 
najvýznamnejšie sú altostratus translucidus (obr. 14), prezývaný tiež 
ako tenký altrostratus, ktorý sa podobá oblakom cirrostratus, teda je 
presvitajúci. Hustý altostratus – altostratus opacus (obr. 15) – tvorí 
hustú záclonu hustých sivých oblakov, cez ktorú slnko nepresvitá. 
Obidve obmeny tohto druhu sa vo svojich horných častiach skladajú 
z kryštálikov ľadu, v spodnej časti sa nachádzajú aj prechladené 
kvapôčky vody a v najnižšej časti snehové hviezdice, ak je teplota 
nižšia ako 0 °C.  
 

 
 
Obr.13: Oblak typu altostratus. (autor: Benutzer, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.14: Oblak typu altostratus translucidus. (autor: Stefan Bauer, dostupné 
na: http://www.wolken-
online.de/wolkenatlas/altostratus/images/altostratus_translucidus.htm, z dňa 
10.9.2011)   
 
 

 
 
Obr.15: Oblak typu altostratus opacus. (dostupné na: 
http://www.morris.umn.edu/~sboyd/weather/cloudsystems/Clouds_files/Altost
ratus.htm, z dňa 1.9.2011)   
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Obr.16: Oblak typu cirrus a altostratus undulatus. (autor: Simon Eugster, 
dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 
29.8.2011)   
 

Oblaky typu altocumulus (obr. 17-22) vytvárajú tzv. veľké 
baránky, ktoré vyzerajú ako sploštené guľôčky bielych a sivých 
mrakov. Ich okraje majú často perleťový lesk, irisujú. Skladajú sa 
prevažne z prechladených kvapiek vody, v ktorých sa občas 
nachádzajú kryštáliky ľadu. Ich prítomnosť znamená veľkú vratkosť 
vo vrchných vrstvách troposféry a teda blízky príchod búrky do 2 až 
3 hodín. Z týchto oblakov neprší, iba občas z nich padajú ojedinelé 
kvapky. Niekedy vznikajú pozdĺž vysoko umiestnených inverzných 
vrstiev, alebo na málo naklonených plochách frontu následkom 
vlnivých pohybov vzduchu, či vo výške nad 2000 metrov následkom 
vzniku konvektívnych prúdov. Vznikajú aj pri vlnivých pohyboch 
podmienených prítomnosťou hôr – v závetrí horských prekážok sa 
vyskytuje oblak šošovkovitého tvaru altocumulus lenticularis (Ac lent), 
ktorý sa nachádza na obr. 18. Altocumulus translucidus (Ac trans, 
obr. 19) je presvietiteľný typ týchto oblakov, ale altocumulus opacus 
(Ac op, obr. 20) často tvorí hustú masu oblakov, cez ktorú nie je slnko 
vidieť. Altocumulus castellanus (Ac cast) má vežičkovitý tvar oblakov 
a tvorí ho vrstva oblakov altocumulus, z ktorých vyrážajú jednotlivé 
vežičky (obr. 21). Spomínané typy sú významné druhy oblakov tohto 
typu.  
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Obr.17: Oblak typu altocumulus. (autor: Bidgee, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 
 

 
 
Obr.18: Oblak typu altocumulus lenticularis. (zdroj: PDTillman, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 



Molnárová, M.        1 Atmosféra a jej antropogénne znečistenie 

 

24 

 
 
Obr.19: Oblak typu altocumulus translucidus. (autor: Matthias Kuhnle, 
dostupné na: http://www.wolken-
online.de/wolkenatlas/altocumulus/images/altocumulus_translucidus_4.htm, 
z dňa 1.9.2011)    
 
 

 
 
Obr.20: Oblak typu altocumulus opacus. (dostupné na: 
http://www.meteoplaneta.rs/atlas-oblaka/, z dňa 1.9.2011)   
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Obr.21: Oblak typu altocumulus castellanus. (autor: Bidgee, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

 
 
Obr.22: Oblak typu altocumulus undulatus. (autor: H. Floreen, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

Veľmi blízko zemského povrchu sa nachádzajú nízke oblaky – 
stratus, stratocumulus a nimbostratus.  

 
Oblaky, ktoré vytvárajú jednotvárnu šedú oblačnú vrstvu 

bez očividnej štruktúry a spodná základňa sa javí niekedy zvlnenou, 
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sa označujú pojmom stratus (obr. 23 a 24). Môžu z nich padať iba 
veľmi slabé zrážky, ktoré sa prejavia ako mrholenie, alebo v zime ako 
slabé sneženie. Základňa tohto oblaku býva vo výškach do 1 km 
nad zemským povrchom, niekedy sa k nemu približuje. Vznikajú 
počas príchodu teplých vzduchových hmôt na chladné podložie, keď 
sa v nočných hodinách ako dôsledok vyparovania zrážok schladia 
spodné vrstvy ovzdušia, preto vznikajú najnižšie v podobe hmly, ale 
nedosahujú zemský povrch. V lete ich tvoria drobné kvapôčky 
a v zime prechladené kvapôčky a kryštáliky ľadu. Ich hrúbka je okolo 
200 až 800 metrov.  
 

 
 
Obr.23: Oblak typu stratus. (autor: trigaranus, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.24: Oblak typu stratus fractus alebo cumulus fractus. (autor: Stanislav 
Doronenko, dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, 
z dňa 29.8.2011)   
 

Asi najbežnejšie oblaky sú stratocumulus (obr. 25 a 26), 
ktoré vytvárajú najčastejšie nízku sivú alebo bielu vrstvu. Sú často 
guľaté, ale vytvárajú aj pravidelné vzory, a sú tvorené kvapôčkami 
vody. Dosahujú hrúbku 200 až 800 metrov, zhlukujú sa a rýchlo 
rozpadávajú a presvecuje ich slnko. Môžu existovať medzery, 
medzi ktorými je vidieť modrú oblohu, alebo oblak vytvára splývavú 
vrstvu. Vznikajú na úrovni nižšej ako 2000 metrov, pozdĺž inverzných 
vrstiev v prítomnosti vlnivých pohybov vzduchu, alebo vlnivými 
pohybmi vyvolanými terénnymi vyvýšeninami. Vytvárajú sa aj 
rozpadom kopovitých oblakov – cirrocumulus (obr. 7), altocumulus 
(obr. 17) alebo cumulonimbus (obr. 32).  
 

 
 
Obr.25: Oblak typu stratocumulus cumulogenitus. (zdroj: Simon Eugster, 
dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 
29.8.2011)   
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Obr.26: Oblak typu stratocumulus castellanus. (autor: Janne Naukkarinen, 
dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 
29.8.2011)   
 

Množstvo dlhotrvajúcich zrážok prinášajú oblaky nimbo-
stratus (obr. 27), ktoré sú beztvarého vzhľadu, jednoliate a tmavé, 
pokrývajú celú oblohu s hrúbkou aj 2-3 kilometre vo výškach od 100 
do 1000 metrov. Sú typické pre teplé fronty a tvoria ich prechladené 
kvapôčky a kryštáliky ľadu. Je to typický dažďový oblak.  
 

 
 
Obr.27: Oblak typu nimbostratus virga. (autor: Simon Eugster, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

Základne oblakov vertikálneho vývoja ležia na úrovniach 
nízkych oblakov, ale ich vrchné časti môžu siahať oveľa vyššie. Ich 
ploché základne mávajú tmavosivú farbu na rozdiel ich vrcholov, ktoré 
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sú snehovo bielej farby. Celkovo majú vypuklé a zaoblené tvary a je 
pre nich typická kompaktná stavba. Zaraďujú sa sem cumulus 
a cumulonimbus.  

 
Cumulus (obr. 28-31) je hustý oblak, ktorý sa vyvíja do výšky 

v podobe kôp. Vytvára sa pôsobením vzostupných prúdov vzduchu 
vznikajúcich najčastejšie následkom nerovnomerného zahrievania 
zemského povrchu slnečným žiarením. Nízke kumuly, pri ktorých je 
zdanlivý pomer vertikálneho rozmeru k horizontálnemu rozmeru 
približne 1:1 alebo aj menej, sa označujú cumulus humilis (Cu hum, 
obr. 28), ak je tento pomer asi 1,5:1 až 2:1, ide o cumulus mediocris 
(Cu med, obr. 29) a vysoké kumuly, ktoré majú často vzhľad 
karfiolových hlávok, sa označujú pojmom cumulus congestus (Cu con, 
obr. 30). Najčastejšie je cumulus zložený z vodných kvapiek, vyššie 
časti Cu con však môžu obsahovať aj ľadové častice. Cu con sa 
v niektorých prípadoch ďalej vyvíja v búrkový oblak cumulonimbus. 
Štvrtým druhom kopovitého oblaku cumulus je cumulus fractus (Cu fr, 
obr. 24), ktorý na oblohe predstavuje oblaky v podobe potrhaných 
chumáčov bielej farby, sú to útržky kopovitých oblakov. Z neho sa 
vytvára Cu hum, ktorý má plochý kopovitý tvar a je bielej farby. Vzniká 
najčastejšie pri peknom počasí („oblak pekného počasia“) 
v dopoludňajších hodinách, na poludnie dozrieva a večer zaniká. 
Práve cumulus humilis vyhľadávajú bezmotoroví letci na vetroňoch, 
pričom využívajú konvektívne výstupné prúdy, pomocou ktorých 
dosahujú veľké výšky. Pri dostatočne veľkej konvekcii sa tento oblak 
môže vyvinúť na Cu con, ktoré sa zlievajú potom dokopy a vytvárajú 
veľké komplexy. Ďalším vývojovým článkom je potom typ oblakov 
vertikálneho vývoja – cumulonimbus.  
 

 
 
Obr.28: Oblak typu cumulus humilis. (autor: Gryffindor, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.29: Pohľad zhora na oblak typu cumulus mediocris. (autor: Arun 
Kulshreshtha, dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, 
z dňa 29.8.2011)   
 

 
 
Obr.30: Oblak typu cumulus congestus. (autor: Bidgee, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.31: Oblak typu cumulus pileus. (dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

Búrkovým oblakom s vertikálnym rozsahom najmenej niekoľko 
km, ktorý môže prerastať až do spodnej stratosféry, je 
cumulonimbus (obr. 32-34). Má tvar vysokých veží, zospodu je 
tmavý, ožiarené boky sú jasne biele a vrcholky majú vláknitú štruktúru. 
Horné časti sú pretiahnuté v smere výškového prúdenia, čím vzniká 
charakteristická podoba nákovy. Sú tvorené v hornej časti 
z kryštálikov ľadu a prechladených kvapôčok vody, v spodnej časti 
z kvapiek vody, snehových hviezdic a občas aj zrniek ľadovca a krúp. 
Búrky môžu vznikať iba z tohto druhu oblaku, i keď nie každý 
cumulonimbus sa prejavuje búrkovými efektmi. Delia sa 
na cumulonimbus calvus (Cb calv, obr. 32) a cumulonimbus capillatus 
(Cb cap, obr. 33). Panoráma búrky je na obr. 35.  
 

 
 
Obr.32: Oblak typu cumulonimbus calvus. (autor: Bidgee, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.33: Oblak typu cumulonimbus capilatus. (dostupné na: 
http://www.meteoplaneta.rs/atlas-oblaka/, z dňa 1.9.2011)   
 
 

 
 
Obr.34: Oblak typu cumulonimbus incus. (autor: Sfortis, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
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Obr.35: Panoráma búrky. (autor: Bidgee, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cloud_types, z dňa 29.8.2011)   
 

Okrem uvedených desiatich základných druhov oblakov 
rozlišuje Medzinárodná klasifikácia oblakov ešte tvary, odrody, 
zvláštnosti a tzv. materské oblaky. Podrobnosti sú v Medzinárodnom 
atlase oblakov, ktorý je oficiálnym dokumentom Svetovej 
meteorologickej organizácie. Z hľadiska mikroštrukturálneho zloženia 
sa oblaky delia na vodné, vytvorené iba z vodných kvapiek, oblaky 
zmiešané – kvapky prechladenej vody sú premiešané s ľadovými 
časticami, a oblaky ľadové. Vodné oblaky sa delia na teplé oblaky, 
ktoré existujú pri teplotách nad 0 °C a oblaky prechladené, tvorené 
z kvapiek prechladenej vody za teplôt pod 0 °C.  
 

1.2.2 TEÓRIE VZNIKU ZRÁŽOK  
 
V počiatočnej fáze mikroštrukturálneho vývoja oblaku vzniká 

na kondenzačných jadrách veľký počet mikroskopických kvapiek, 
ktorých veľkosti dosahujú rádovo niekoľko mikrometrov. Aby mohli 
všetky tieto kvapky postupne narásť do rozmerov dažďových kvapiek, 
musí byť dostatok vodnej pary v oblačnom vzduchu. Pri dažďových 
kvapkách pádová rýchlosť, ktorá je daná rovnováhou medzi silou tiaže 
a silou odporu vzduchu voči pohybu kvapky, prevyšuje rýchlosť 
vzostupných prúdov vzduchu zvyčajne existujúcich vo vnútri oblakov, 
Skutočná zásoba vodnej pary v oblačnom vzduchu však nemôže 
v žiadnom prípade na tvorbu dažďových kvapiek stačiť. Mechanizmus 
vzniku padajúcich atmosférických zrážok (dážď, mrholenie, sneženie, 
krúpy a pod.) teda musí spočívať v tom, že z určitého dôvodu časť 
maličkých oblačných elementov (t.j. vodných kvapiek, či ľadových 
častíc) začne intenzívne rásť na úkor ostatných. V súčasnej dobe má 
meteorológia k dispozícii viaceré teórie, ktoré vysvetľujú tento 
mechanizmus a možno ich rozdeliť do dvoch skupín:  
 

1)  Prítomnosť ľadových častíc v oblaku je dôležitá na to, aby 
mohli vzniknúť zrážky v miernych a vyšších zemepisných 
šírkach. Predpokladajme, že pri teplotách pod 0 °C menšia 
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časť prechladených vodných kvapiek, ktoré obsahujú vhodné 
kryštalizačné jadrá, zmrzne na ľadové čiastočky. Pretože je 
tlak nasýtenej vodnej pary nad ľadom menší ako taký istý tlak 
nad kvapalnou vodou, vytvorí sa čoskoro stav, pri ktorom sa 
kvapky prechladenej vody vyparujú, kým ľadové častice 
narastajú postupným ukladaním molekúl vodnej pary 
na svojom povrchu. Okrem toho je prechladená voda 
z termodynamického hľadiska v nestabilnej fáze a ak sa 
kvapka prechladenej vody zrazí pri teplote pod 0 °C s ľadovou 
časticou, takmer okamžite na nej namrzne. Týmito 
naznačenými spôsobmi dochádza k intenzívnemu narastaniu 
ľadových častíc na úkor prechladených vodných kvapiek, 
a po dosiahnutí kritickej veľkosti (teda keď ich pádová rýchlosť 
prevýši rýchlosť vzostupných pohybov vzduchu v oblaku) 
začnú ľadové častice padať dole, kde sa v oblasti pod hladinou 
teploty 0 °C (hladina nulovej izotermy) roztápajú a menia 
v dažďové kvapky. Podľa tejto teórie by každá dažďová 
kvapka bola pôvodne roztápajúcim sa kúskom ľadu, ale 
termodynamické analýzy pri typických teplotách -10 až -20 °C 
(teploty, pri ktorých sa v našich zemepisných podmienkach 
väčšinou rozbiehajú v zmiešaných oblakoch intenzívne 
zrážkotvorné procesy) poukazujú na často kvantitatívne 
nedostatočnú primárnu produkciu ľadu na vyvolanie 
významnejších zrážok. Preto sa prisudzuje nezanedbateľný 
prínos tzv. sekundárnej produkcii ľadu spôsobenej trieštením, 
rozpadom, praskaním a pod. primárne vzniknutých ľadových 
častíc, pričom svoju úlohu pri tom hrajú vzájomné kolízie, 
turbulentné podmienky vo vnútri oblakov a ďalšie javy.  

 
2) Predstavu o výlučnej platnosti vyššie spomínanej teórie 

vyvracia skutočnosť, že intenzívne zrážky často padajú najmä 
v nízkych zemepisných šírkach - napr. vo forme tropických 
lejakov z tzv. teplých oblakov, ktoré sa nachádzajú 
pod hladinou nulovej izotermy. Vzniknutú medzeru vypĺňa tzv. 
koalescenčná teória vzniku zrážok. Medzi kondenzačnými 
jadrami sa vyskytujú obrie kondenzačné jadrá s polomermi 
niekoľko mikrometrov, ktorých koncentrácia býva rádovo 
menšia ako koncentrácia všetkých kondenzačných jadier 
vo vzduchu. Tieto relatívne veľké častice sú pravdepodobne 
tvorené hygroskopickými kryštálikmi morskej soli. Za vhodných 
podmienok môžu na nich vznikať kvapky s rozmermi až 
o jeden rád väčšími ako sú kvapky, ktoré sa vytvorili 
na ostatných kondenzačných jadrách, a zachytávať tak 
pri vzájomných zrážkach menšie kvapky (koalescencia – 
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vzájomné splývanie zrážajúcich sa kvapiek). Takto potom 
narastajú do rozmerov, že začnú padať cez vzostupné prúdy 
vzduchu formujúceho oblak, pri páde ďalej urýchlene narastajú 
koalescenciou s malými kvapkami a keď narastú do istej 
veľkosti (s polomerom približne 2-5 mm podľa konkrétnych 
podmienok vo vnútri oblaku), samovoľne sa rozpadajú 
na niekoľko málo väčších zvyškov a veľmi veľa 
mikroskopických kvapiek. Rozpadnú sa preto, že blana 
povrchového napätia už nie je schopná udržať zväčšujúci sa 
objem vody pohromade a praská. Vzostupnými prúdmi 
vzduchu sa uvedené väčšie zvyšky opäť dostávajú nahor, 
opätovne narastajú koalescenciou, znova padajú a celý proces 
sa opakuje, čím sa vo vnútri oblaku vytvorí „reťazovou 
reakciou“ zásoba väčších vodných kvapiek, ktorým stačí 
impulz napr. v podobe oslabenia vzostupných prúdov vzduchu 
pôsobením tiaže nahromadenej vody, aby došlo k ich 
vypadnutiu. Podľa koalescenčnej teórie je podmienkou vzniku 
zrážok veľký obsah vodnej pary a kvapalnej vody v oblaku, čo 
je typické pre oblaky rovníkovej oblasti.  

 
Fyzikálnou zaujímavosťou je elektrický jav – Leonardov efekt – 

ku ktorému dochádza pri uvedenom rozpadávaní kvapiek, kde väčšie 
zvyšky nesú kladný náboj a mikroskopické kvapky záporný náboj, 
ktorý tiež difunduje do okolia prostredníctvom záporných iónov, preto 
tento jav hrá svoju úlohu v dejoch oblačnej elektriny.  

 

1.2.3 ZNEČISTENIE OBLAČNEJ A ZRÁŽKOVEJ VODY  
 
Do zrážkovej vody sa rôzne znečisťujúce prímesi dostávajú 

pri samotnom vzniku zrážkových elementov (vodných kvapiek a 
ľadových častíc) vo vnútri oblakov alebo v priebehu ich padania 
v podoblačnej vrstve vzduchu. V anglosaskej literatúre sa prvý 
mechanizmus označuje pojmom „rain out“, znamená v preklade 
„vypršanie“ a ide o znečistenie oblačnej vody. Znečistenie zrážkovej 
vody sa označuje výrazom „wash out“, čo v preklade znamená 
„vymytie“. Určité znečistenie zrážok je celkom prirodzeným 
a v podstate nevyhnutným javom. Podľa výskytu istých látok 
v zrážkovej vode možno usudzovať o pôvode a kvalite 
kondenzačných jadier – napr. sodné katióny Na+ alebo chloridové 
anióny Cl- poukazujú na morský pôvod kondenzačných jadier, 
čiastočiek hygroskopických morských solí. Prítomnosť katiónov 
draselných K+ alebo vápenatých Ca2+ naznačuje na kontinentálny 
pôvod zrážok. Príklady účinkov kondenzačných jadier, ktoré sú 
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uvedené v kapitole 1.2.2., poukazujú na pozitívne pôsobenie 
niektorých prirodzených zložiek znečistenia prítomných v ovzduší 
na kondenzačné procesy. Už pri samotnom vzniku zárodkov 
zrážkových elementov dochádza k ich „infekcii“ týmito znečisťujúcimi 
prímesami, ale závažný ekologický problém predstavuje aj tak 
antropogénne znečistenie, t.j. znečistenie spôsobené človekom. 
Znečisťujúce prímesi sa do padajúcich zrážkových elementov 
dostávajú i v podoblačnej vrstve vzduchu. Zrážky predstavujú dôležitý 
mechanizmus napomáhajúci samočisteniu ovzdušia, pretože 
padajúce zrážkové elementy zachytávajú častice nečistôt a absorbujú 
plynné zložky znečistenia. Z pozorovaní vyplýva, že bezprostredne 
po spadnutí významnejších zrážok alebo ešte počas ich padania 
obsahuje vzduch často podstatne menej znečisťujúcich prímesí než 
pred ich začiatkom. Preto zrážky pôsobia priaznivo na vlastnú čistotu 
atmosféry. Nečistoty takto odstránené zo vzduchu prechádzajú 
do zrážkovej vody a môžu potom negatívne pôsobiť na vegetáciu, 
zamorovať pôdu, povrchové a podzemné vody, poškodzovať stavby 
atď., čo je dôležité najmä v súvislosti s antropogénnym znečistením.  

 
Vážnu ekologickú hrozbu predstavovali donedávna 

(a čiastočne ešte aj dnes) dobre rozpustné zlúčeniny síry 
(predovšetkým SO2), ktoré sa v značných množstvách dostávajú 
do vzduchu hlavne pri spaľovaní uhlia s obsahom síry, 
a po rozpustení vytvárajú ekologicky veľmi škodlivú kyslosť zrážok. 
Oxidy dusíka sú tiež významné, a v posledných desaťročiach 
v porovnaní so sírou stále dominujúce látky, ktoré výrazne prispievajú 
k vzniku nadmernej kyslosti zrážok. Dažďová voda bez antropo-
génneho znečistenia by mala byť mierne kyslá s pH asi 5,6, ktorá je 
spôsobená hlavne rozpusteným oxidom uhličitým. Antropogénnym 
znečisťovaním ovzdušia však dochádza k výraznému zvýšeniu 
kyslosti zrážok, typickou hodnotou pH v strednej Európe je 4,5-5,0. 
Vďaka obmedzovaniu emisií kyselinotvorných znečisťujúcich prímesí 
(najmä poklesu emisií SO2) do ovzdušia došlo v poslednej dobe 
k zastaveniu, či zníženiu dlhodobého nárastu kyslosti zrážok, ale 
situácia je naďalej ekologicky vážnou. Popri padajúcich zrážkach, 
ktorými sú dážď, mrholenie, sneženie a pod., dochádza aj 
k znečisteniu tzv. usadených zrážok (napr. rosa, inovať, námrazy), 
pri ktorých sú ekologické dôsledky dosiaľ málo preštudovaným 
problémom. Nedá sa však pochybovať o tom, že napr. výskyt rosy 
alebo námrazy môže v jednotlivých prípadoch významne ovplyvňovať 
sedimentáciu niektorých znečisťujúcich prímesí na zemskom povrchu, 
či vegetácii.  
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1.3 OZÓNOVÁ VRSTVA A JEJ VÝZNAM 
 

Približne vo výške 15-40 km od povrchu Zeme sa nachádza 
ozónová vrstva, z ktorej asi 90 % ozónu sa nachádza v stratosfére, 
kde vytvára ozónový štít a chráni Zem pred prenikaním škodlivého UV 
žiarenia (predovšetkým UV-B žiarenia). Zvyšných 10 % ozónu je 
v troposfére, kde vzniká prirodzene najmä vplyvom bleskov. Vo výške 
15-25 km nad Zemou sa nachádzajú ¾ objemu ozónu. Závislosť 
ozónu od nadmorskej výšky je znázornená na obr. 36.  

 

 
 
Obr.36: Schematické usporiadanie atmosféry s teplotným (prerušovanou) 
a ozónovým profilom (plnou čiarou). (zdroj: http://www.uni-
mainz.de/FB/Physik/IPA/, dostupné na: 
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1943-atmosfera-zeme, z dňa 
1.9.2011)  
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Súčasťou dopadajúceho slnečného žiarenia na Zem je aj 
ultrafialové žiarenie (UV), ktoré má kratšiu vlnovú dĺžku ako viditeľné 
svetlo, a ktoré sa delí na viaceré typy (tab. 2). Čím je vlnová dĺžka UV 
žiarenia kratšia, tým majú jeho častice väčšiu energiu a výraznejšie 
poškodzujú bunky organizmu. Práve toto nebezpečné žiarenie je však 
pohlcované ozónovou vrstvou. UV žiarenie má viaceré nebezpečné 
účinky, z nich dôležité je spomenúť napr. spomalenie až blokovanie 
procesov fotosyntézy, priame poškodenie nielen rastlinných pletív, ale 
aj živočíšnych tkanív (poškodzuje najmä bielkoviny a nukleové 
kyseliny), dokáže usmrcovať mikroorganizmy, ako aj vážne poškodiť 
zdravie človeka (napr. môže spôsobovať niektoré formy kožnej 
rakoviny). Vďaka ozónovej vrstve dopadá na zemský povrch len malé 
množstvo tohto žiarenia. Pri pohlcovaní ultrafialového žiarenia sa 
zohrievajú zriedené masy vzduchu a tým aj atmosféra.  
 
Tab. 2: Typy ultrafialového žiarenia (UV), ktoré sa dostávajú do atmosféry  
 

typ UV  
žiarenia 

vlnová dĺžka 
(nm) 

škodlivosť  
pre bunky 

pohltenie  
v atmosfére 

    
UV-A (α) 320-400 neškodné malé 
UV-B (β) 280-320 smrtiace výrazné 
UV-C (γ) 180-280 smrtiace úplné 

 
Ako vzniká ozónová vrstva? Po dopade slnečného žiarenia 

na Zem sa energetická UV zložka v stratosfére stretáva s molekulami 
kyslíka, ktoré rozbíja na nestále atómy tohto prvku (1). Tie veľmi 
rýchlo reagujú so stálejšími molekulami kyslíka, pričom vzniká väčšia 
trojatómová molekula ozónu O3 (2). Molekuly ozónu sú následne 
rozbíjané ďalšou zložkou UV žiarenia (3). Pri rozklade molekuly O3 sa 
spotrebuje energia žiarenia, ktorej časť sa premení na teplo. Vznik aj 
zánik ozónu je v rovnováhe, výrazne ho nepribúda ani neubúda.  

 
              UV (180-240 nm) 

 O2    O + O   (1) 
 
 
 O2 + O    O3  (2) 
 
               UV (200-320 nm) 
 O3     O2 + O   (3) 
 
V atmosfére je celkové množstvo ozónu nízke. Ak by sa všetok 

ozón zo stratosféry aj z troposféry zhromaždil na povrchu Zeme, 
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vznikla by vrstvička s hrúbkou 3 mm. Obsah ozónu sa meria v tzv. 
Dobsonových jednotkách (DU). Teda 100 DU zodpovedá 
pomyselnému stĺpcu ozónu pri zemskom povrchu s hrúbkou 1 mm.  
 

1.3.1 GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE A POŠKODZOVANIE OZÓNOVEJ 

VRSTVY SPÔSOBENÉ ANTROPOGÉNNOU ČINNOSŤOU  
 
Na Zemi pomáha udržiavať podmienky vhodné pre život najmä 

prirodzené zloženie atmosféry a základné deje, ktoré v nej prebiehajú. 
V posledných dvoch storočiach však s nástupom éry industrializácie 
a v poslednom polstoročí aj s rozvojom moderných technológií 
dochádza práve antropogénnou činnosťou k narušovaniu nielen 
ozónovej vrstvy, ale aj k tzv. skleníkovému javu. Doteraz prevláda 
názor, že ak sa zvýši množstvo plynov schopných zadržovať teplo, 
znamená to, že sa zvýši i teplota pri zemskom povrchu a dôjde 
postupne ku globálnemu otepľovaniu. Otepľovanie atmosféry môže 
mať ďalekosiahle následky, preto je v posledných desaťročiach tejto 
oblasti venovaná väčšia vedecká pozornosť. Uvažuje sa napr. 
o postupnom roztápaní vysokohorských aj polárnych ľadovcov, 
následnému zvýšeniu hladiny svetového oceánu, o zmenách 
zrážkového režimu v rôznych oblastiach sveta, ako aj o rozšírení 
infekčných a parazitárnych onemocneniach zo subtropických 
a tropických oblastí do mierneho pásma.  

 
Človek môže tvorbu a koncentráciu ozónu v stratosfére 

a troposfére do veľkej miery ovplyvňovať svojou činnosťou, ako napr. 
skúškami jadrových zbraní v atmosfére, preletmi lietadiel vo vyšších 
vrstvách troposféry i v stratosfére (oxidy dusíka z výfukových plynov 
pri nadzvukovom letectve spôsobujú redukciu ozónu), aplikáciou 
dusíkatých hnojív, spaľovaním fosílnych palív (vznikajúci oxid dusný 
sa dostáva až do stratosféry), a predovšetkým tvorbou 
halogénovaných uhľovodíkov (používaných v rozpúšťadlách, 
riedidlách i chladiacich kvapalinách), chlórfluorokarbónov alebo 
freónov, ktoré sú uvedené v tab. 3.  
 

Posledná spomínaná skupina – freóny – sú veľmi výhodné 
chladiace kvapaliny a nosné médiá sprejov a tesniacej peny. Keďže 
sú to zlúčeniny stále a netoxické, môžu byť z pohľadu ozónovej vrstvy 
nebezpečné, pretože môžu zotrvávať v atmosfére aj stovky rokov 
(tab. 3). Aj keby bolo používanie týchto látok okamžite zastavené, 
následky ich pôsobenia ponesú aj ďalšie generácie.  
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Tab. 3: Najznámejšie freóny, halóny a chlórované uhľovodíky s negatívnymi 
vplyvmi na ozónosféru  
 

 
vzorec 

látka 
označenie 

životnosť v troposfére 
(roky) 

   
CFCl3 CFC-11 (freón 11) 75,0-76,5 
CF2Cl2 CFC-12 (freón 12) 110-139 
CHF2Cl CFC-22 (freón 22) 14-22 

CF2Cl-CFCl2 CFC-113 (freón 113) 90-92 
CF2Cl2-CF2Cl CFC-114 (freón 114) 185 

CF3-CF2Cl CFC-115 (freón 115) 380 
CF2ClBr H-1211 (halón 1211) 12-25 
CF3Br H-1301 (halón 1301) 101-110 
CCl4 tetrachlórmetán 50-67 

CCl3-CH3 metylchloroform 6,5-8,5 

 
Nebezpečenstvo freónov je v obsahu prvkov ako chlór 

a ďalšie halogény (fluór, bróm), ktoré môžu s ozónom reagovať až 
30 000-krát a rozložiť ho. Teda jeden atóm chlóru môže rozbiť 30 tisíc 
molekúl ozónu. Podobných reakcií sa môžu zúčastniť aj iné plyny. 
Rozklad O3 je znázornený v nasledovných reakciách (4 – 6):  

 
 Cl + O3    ClO + O2   (4) 
 
 O + ClO    Cl + O2  (5) 
 
 O + O3    2 O2    (6) 
 
Oblasti, v ktorých je znížená koncentrácia ozónu, sa nazývajú 

ozónové diery. Nimi prechádza na zemský povrch zvýšené množstvo 
UV žiarenia, ktoré môže poškodiť rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá, 
alebo narušiť fotosyntézu. Ozónové diery boli v stratosfére 
pozorované najmä na južnom póle nad Antarktídou a nad veľkými 
mestami.  

 
Prvé dôkladné meranie úbytku ozónu uskutočnili 

nad Antarktídou až v rokoch 1985-1987, i keď vedci poukazovali 
na možnosť ovplyvňovania stratosférického ozónu antropogénnou 
činnosťou už v 70. rokoch 20. storočia. Z mora sú prirodzene 
uvoľňované látky, ktoré obsahujú chlór (HCl a CH3Cl) a bróm, preto sa 
ešte donedávna uvažovalo o prirodzenej prítomnosti ozónovej diery 
najmä nad Antarktídou v období ku koncu zimy. Tieto uvoľňované 
halogénové prvky sa zúčastňujú reakcií, ktoré ľahšie prebiehajú 
na ľadových kryštáloch stratosférických oblakov, ktoré sa v polárnych 
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oblastiach vyskytujú častejšie. Najnovšie výskumy však dokazujú, že 
na znižovaní množstva ozónu sa stále viac podieľajú práve halogény 
z freónov a halónov. V roku 1995 udelili Nobelovu cenu za chémiu 
pánom Paul J. Crutzen, Mario J. Molina a Frank Sherwood 
Rowland za popis reakcií, ktorých sa zúčastňujú ozón a freóny 
v atmosfére.  

 
Ochrana stratosférickej ozónovej vrstvy je preto súčasťou 

celkovej koncepcie ochrany životného prostredia. V súvislosti s jej 
ochranou bolo prijatých viacero medzinárodných konvencií a dohôd, 
z ktorých najdôležitejšie sú:  

 
- Viedenská dohoda  (22.5.1985), ktorú podpísalo 21 štátov, 

tzv. rámcová dohoda o ochrane ozónovej vrstvy.  
 
- Montrealský protokol (16.9.1987), ktorý prijalo 24 štátov 

a ktorý stanovil konkrétnu veľkosť redukcie výroby 
a spotreby halogénovaných uhľovodíkov. Vstúpil 
do platnosti 1.1.1989.  

 
- Londýnska konferencia signatárov Montrealského protokolu 

(27.-29.6.1990) revidovala a sprísnila prijaté opatrenia. 
Pripojila sa aj vtedajšia ČSFR. Od roku 2000 môžu byť 
freóny používané iba v prípadoch, keď nie je iná alternatíva, 
nie však dlhšie ako do roku 2040.  

 
 

Okrem podporovateľov hypotézy o globálnom otepľovaní 
spôsobenom iba (alebo predovšetkým) skleníkovými plynmi 
a antropogénnou činnosťou sú v menšine aj odporcovia tejto 
hypotézy. Napr. v správe Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu 
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) z roku 2007 sa 
konštatovalo, že za posledných sto rokov sa priemerná globálna 
teplota zvýšila o 0,74 °C. Globálna teplota povrchu Zeme sa však 
za posledných 31 rokov meria zo satelitov, čo považujú 
meteorológovia za najobjektívnejší dôkaz o globálnom otepľovaní. 
Avšak uvedený rast globálnej teploty neznamená, že vyhodnotením 
teplôt na ktoromkoľvek mieste na Zemi bude táto hodnota stále 
0,74 °C, pretože ako sa líši klíma rôznych regiónov, tak sú rôzne 
hodnoty nárastu priemernej teploty za posledné storočie. 
V rovníkových oblastiach je nárast nepatrný a postupne k pólom sa 
nárast teploty zvyšuje, teda rastie so zemepisnou šírkou. Tieto zmeny 
sú výraznejšie na severnej pologuli. Zmeny nárastu teploty súvisia aj 
s polohou regiónu na kontinente, pretože odlišné sú hodnoty 
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vnútrozemskej klímy v porovnaní s klímou, ktorá je ovplyvnená 
oceánom. Preto odporcovia hypotézy o globálnom otepľovaní 
spôsobovaného iba alebo predovšetkým skleníkovými plynmi a teda aj 
antropogénnou činnosťou naznačujú, že pre tieto odlišnosti je ťažké 
stanoviť globálnu hodnotu otepľovania iba z meraní na pozemských 
meteorologických staniciach. Ako uvádza Kutílek (2008) vo svojej 
knihe, v materiáloch IPCC, ktorého zdrojom je Solomon a kol. z roku 
2007, sú uvedené príklady o topení sa vysokohorských ľadovcov 
a o zmenšovaní objemu ľadu v arktickom ľadovci. Podľa údajov 
z družíc sa zmenšila rozloha arktického ľadu za posledné desaťročie 
o 2,7 % a teplota večne zamrznutej pôdy (tzv. permafrostu) vzrástla 
podľa IPCC od roku 1980 až o 3 °C, pričom sa plocha sezónne 
premŕzajúcej pôdy na severnej pologuli zmenšila od roku 1900 o 7 %. 
Avšak v antarktickom ľadovci zrejme k žiadnemu podstatnému 
zmenšeniu nedochádza, dokonca sa v literatúre objavujú aj údaje 
o tendencii zväčšovania objemu ľadu, čo môže súvisieť s tým, že 
v južných polárnych oblastiach je ľadovcový príkrov na pevnine, ako aj 
s faktom, že faktory a mechanizmy tvorby ľadu sú pri oboch polárnych 
oblastiach odlišné. Zmena klímy sa prejavuje tiež v zmene zrážok, 
keď podľa IPCC (Solomon a kol., 2007) sa celoročný úhrn zrážok 
zvýšil v mnohých regiónoch od roku 1900 do roku 2005 napr. 
vo východnej časti Severnej a Južnej Ameriky, v severnej Európe 
a Ázii, a zároveň sa zväčšila aj plocha pôd trpiacich suchom. 
Z nepriamych dôkazov v živej prírode sa dá usudzovať, že tu globálne 
otepľovanie predsa len nastáva. Otepľovanie spôsobuje posun 
severnej hranice výskytu niektorých druhov hmyzu, zmenu začiatku 
pučania pukov, čo má tiež vplyv na dobu príletu sťahovavých vtákov, 
vtáci znášajú prvé vajcia skôr, ježkovia a sysle sa v strednej Európe 
prebúdzajú skôr zo zimného spánku, žeriavy podľa ornitológov 
prezimujú už v Nemecku miesto pôvodných krajín Španielska 
a Portugalska, alebo ústup vysokohorských ľadovcov spôsobuje 
posun celých populácií niektorých živočíšnych druhov do vyšších 
nadmorských výšok. Avšak deChainy a Martin roku 2005 publikovali 
podrobnú štúdiu dvoch druhov motýľov v Skalnatých horách 
a pravidelnú migráciu živočíšnych druhov v smere ústupu ľadovca 
v medziľadovom období (interglaciál), kým pri raste ľadovca 
v ľadovom období glaciálu prebieha migrácia do nižších nadmorských 
výšok. V súčasnosti je Zem v geologickom období holocén, pričom 
geológovia predpokladajú, že ho vystrieda ďalší glaciál, pretože 
v pleistocéne sa za posledných osemsto rokov takmer pravidelne 
striedali dlhé ľadové obdobia s podstatne kratšími medziľadovými 
obdobiami. Pre ekosystém však globálne otepľovanie nie je žiadnou 
katastrofálnou zmenou, pretože tu podobná situácia bola pomerne 
nedávno – podľa nepriamych dôkazov boli teploty v Európe v teplej 
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perióde klímy v stredoveku vyššie ako v zimnom tak aj v letnom 
období.  

 
Čoskoro po vynájdení teplomera sa začala merať teplota 

vzduchu a vznikli prvé meteorologické záznamy. Prvá meteorologická 
sieť vznikla roku 1653 v severnom Taliansku a záznamy o teplote boli 
vzápätí pravidelne publikované. V Prahe v Klementíne začal jezuitský 
rád pravidelne merať tento údaj už v roku 1755 a dodnes dochované 
záznamy denných teplôt sú archivované už od roku 1775. 
Zakladateľom tejto ojedinelej meteorologickej stanice bol profesor 
matematiky a pôvodne jezuitský mních Josef Stepling, pričom teploty 
sa merali podľa „mannheimských hodín“, teda o 7., 14. a 21. hodine. 
Keďže sa nemerala teplota v noci, brala sa teplota z 21. hodiny 
dvakrát a z týchto štyroch hodnôt sa počítala priemerná denná teplota. 
Dodnes sa tento spôsob merania vykonáva. Prístroje sa umiestňovali 
na stene budovy na prvom poschodí, ale neskôr sa zaviedol systém 
meteorologických búdok s meraním vo výške dvoch metrov od zeme. 
Podobne ako v Taliansku a v Prahe boli vo vyspelých štátoch 
zakladané meteorologické stanice nielen pre vedecké účely, ale aj 
ekonomické (poľnohospodárske výnosy súviseli s vývojom počasia), 
či pre vojenské účely (mnoho bitiek generáli prehrali, keď sa strhol 
lejak a ťažká jazda sa začala boriť v hlbokom blate, takže armáda 
nemohla využiť moment prekvapenia náhlym nasadením obrnených 
vojakov). V súčasnosti je sieť meteorologických staníc hustejšia v tých 
krajinách, ktoré sú vyvinutejšie a bohatšie. Keďže táto hustota 
meteorologickej siete nie je rovnaká na celej Zemi, vyplývajú z toho 
ťažkosti pri stanovení globálnej teploty Zeme. K prenosom tepla 
a zmenám teploty dochádza v niekoľkých systémoch, ktoré sú 
vzájomne odlišné, ale súčasne aj prepojené a keďže je každý systém 
heterogénny a skladá sa z niekoľkých subsystémov, teploty sa merajú 
síce pravidelne v niektorých týchto subsystémoch, ale v iných 
subsystémoch vôbec nie. Teplota sa môže v regióne aj odhadovať, 
ale čím vzdialenejšie je toto miesto bez priamych meraní 
od meteorologickej stanice, tým ťažšie sa odhaduje jeho teplota, 
pretože treba brať do úvahy čas, ako aj súčasné podmienky (napr. 
údaje v suchom lete nebudú platiť pre vlhkú jar). Metódy stanovenia 
globálnej teploty sú preto dosť zložité, môžu byť rozdielne, a preto sa 
takéto údaje o globálnej teplote môžu odlišovať. Určité zjednodušenie 
prinieslo meranie teploty v troposfére od roku 1978 zo satelitov. 
Troposféra je okolo rovníka vo výške približne 16 až 18 km, v našich 
oblastiach okolo 11 km, a na póloch je jej hrúbka asi 7 až 9 km. 
V troposfére sa mieša (gr. „tropos“) vzduch a prebieha väčšina 
meteorologických dejov. V literatúre sa uvádza, že teploty stanovené 
z družicových meraní, majú presnosť až 0,03 °C, pričom merania sú 
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kontrolované dvoma nezávislými postupmi. Nemeria sa teplota 
klasickými prístrojmi, ale odvodzuje sa zo žiarenia s rôznymi vlnovými 
dĺžkami. Pre takéto stanovenie teploty existujú rôzne matematické 
postupy, z nich najčastejší je RSS („Remote Sensing System“, systém 
diaľkového prieskumu) a UAH („University of Alabama, Huntsville“, 
názov odvodený podľa Alabamskej univerzity). UAH ukazuje menšie 
oteplenie ako RSS. Dve, či tri storočia, z ktorých existujú údaje 
z priamych meraní teplôt, nie sú postačujúce na určenie globálnej 
teploty v minulosti, ale určitým zdrojom môžu byť kroniky, pretože 
v Európe existujú relatívne bohaté zápisy o úrodách, povodniach 
a prevládajúcom počasí v stredoveku, i keď sú zápisy zo starovekých 
civilizácií oveľa skromnejšie na hodnoverné údaje. Pre obdobia 
pred priamym meraním sa preto používajú údaje o teplotách 
odvodené z iných meraní, ktoré predstavujú súbory nepriamo 
stanovených hodnôt, označovaných v literatúre názvom proxy. 
Najčastejšie používané proxy dáta pochádzajú z nasledovných 
meraní:  

 
1) Zo zmeny koncentrácie izotopov vodíka a kyslíka v ľade 

jadrových vrtov v ľadovcoch sa odvodzujú zmeny teplôt 
ľadu.  

2) Zmena koncentrácie izotopu berýlia 10Be v sedimentoch, 
prípadne v ľade je indikátorom slnečnej aktivity.  

3) Peľová analýza v neporušenom pôdnom kryte, z ktorých sa 
usudzuje na dominantný druh rastlín, a odhadujú sa 
klimatické pomery (najmä teploty a zrážky).  

4) Šírka a charakteristika letokruhov stromov slúži na odhad 
zmien teplôt a na výpočet veku.  

5) Pomer izotopov a zmeny chemického zloženia v koraloch 
pomáha stanoviť povrchovú teplotu mora.  

6) Zmeny vo vrstvičkách zvaných „varve“ v ročných 
sedimentoch na brehoch a dnách jazier pomáhajú odvodiť 
zmeny teplôt a vek.  

7) Zmeny v raste stalagmitov v krasových jaskyniach svedčia 
o klimatických zmenách – hlavne zrážkach a teplotách. 
Stanovujú sa tiež pomery izotopov.  

8) Veľkosť lišajníkov.  
9) Fosílne a pochované pôdy pomáhajú svojou pedogenézou 

naznačiť klimatické pomery v dobe vzniku týchto pôd.  
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1.4 SKLENÍKOVÝ JAV A JEHO PRÍČINY 
 

Vďaka veľkému množstvu vzájomne sa kombinujúcich faktorov 
je prúdenie hlavných vzdušných más dosť zložité. Významnú úlohu 
pri pohybe vzduchu hrajú rozdiely teplôt pri zemskom povrchu 
v rôznych ročných obdobiach ako aj v rôznych častiach Zeme. Tieto 
rozdiely vznikajú nerovnomerným ožiarením Zeme Slnkom počas dňa 
a noci, ako aj v rámci ročných období, či nerovnakým rozložením 
pevnín a oceánov. Úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory, ktorými sú rôzny 
odraz povrchu vody, ľadovcov, pevniny a oblakov, rotácia zemegule, 
či trenie vzdušných más o jej povrch. Okrem týchto stabilných faktorov 
treba brať do úvahy aj množstvo nepravidelných vplyvov, ku ktorým 
patria náhle zmeny slnečnej aktivity, či sopečná činnosť. Atmosférické 
pochody sú závislé na cirkulácii vody v oceánoch. Všetky uvedené 
vplyvy neustále vytvárajú klimatické podmienky na našej planéte.  

 
Na Zemi sú základnými procesmi udržiavané konštantné 

teplotné podmienky, ktoré sú vhodné pre život. K nim patrí 
mechanizmus prieniku, zadržovania a výdaja slnečného žiarenia 
cez atmosféru, ktorý sa označuje pojmom skleníkový jav alebo tiež 
skleníkový efekt. Skleníkové plyny sa dajú rozdeliť na prirodzené, 
ku ktorým patria CO2, CH4, N2O a troposférický O3, a na tie, ktoré 
vznikajú antropogénnou činnosťou, a ktoré sú často umelými 
produktmi. Umelé produkty v porovnaní s prirodzenými skleníkovými 
plynmi v oveľa väčšej miere pohlcujú infračervené žiarenie, ktoré 
uniká zo Zeme (tab. 4).  
 
Tab. 4: Prirodzená a umelá produkcia skleníkových plynov  
 

plyn prirodzená produkcia umelá produkcia 
   
oxid 
uhličitý 

dýchanie rastlín 
a živočíchov, rozklad 
organických látok v pôde, 
zvetrávanie, vulkanická 
činnosť, uvoľňovanie 
z oceánov 

spaľovanie fosílnych palív, 
odlesňovanie a vypaľovanie 
lesov (trópy) a pôdna erózia 

   
metán v mokradiach ako bahenný 

plyn, tlenie, vulkanická 
činnosť 

ťažba zemného plynu a uhlia, 
pestovanie ryže, chov dobytka, 
skládky odpadov 

   
oxid 
dusný 

uvoľňovanie z oceánov, 
pochody v atmosfére, 
prirodzené lesné požiare 

spaľovanie fosílnych palív, 
hnojenie dusíkatými hnojivami   
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Zdroje tzv. skleníkových plynov možno rozdeliť do dvoch 
skupín:  

 
a) zdroje, ktoré súvisia s výrobou a spotrebou energie 
b) zdroje prírodného pôvodu ako aj zdroje, ktoré sa netýkajú 

výroby a spotreby energie.  
 

Na Zem dopadá zo Slnka neustály prúd elektromagnetického 
žiarenia širokého spektra – od krátkovlnného kozmického žiarenia až 
po dlhé rádiové vlny (tab. 5). Prevažná časť dlhovlnného 
a krátkovlnného žiarenia je pohltená ešte v atmosfére a nedostáva sa 
na zemský povrch. Svetelné žiarenie, ktoré tvorí hlavnú zložku 
slnečného žiarenia, sa čiastočne odráža od vrchných vrstiev 
atmosféry, ale jeho prevažná časť preniká až k zemskému povrchu. 
Tu je väčšina žiarenia pohltená povrchom planéty, a časť sa z neho 
odrazí (hlavne od vodnej hladiny, snehu a ľadu). Pohltením žiarenia 
sa povrch Zeme zohrieva a vyžaruje teplo vo forme infračerveného 
žiarenia (IČ), ktoré neprechádza atmosférou do kozmického priestoru 
tak ľahko ako svetelné žiarenie.  
 
Tab. 5: Rozdelenie elektromagnetických žiarení (1 km = 1000 m, 1 m = 1000 
mm, 1 mm = 1000 µm, 1 µm = 1000 nm)  
 

vlnová dĺžka 
(λ) 

charakteristika 

  
1-15 km dlhé vlny (rozhlasové) 

200-1000 m stredné vlny 
2-100 m krátke a veľmi krátke vlny 

0,1-2,0 m Hertzove vlny 
1-100 mm radarové vlny a mikrovlny 

10-1000 µm tepelné žiarenie 
0,75-10,00 µm infračervené žiarenie (IR) 

350-750 nm viditeľné svetlo (VIS) 
100-350 nm ultrafialové svetlo (UV) 

1-100 nm mäkké žiarenie (X) 
0,01-1,00 nm tvrdé žiarenie (X), mäkké žiarenie γ 

0,0001-0,01 nm tvrdé žiarenie γ 
 elektromagnetická zložka kozmického žiarenia  

 

 
IČ žiarenie je niektorými plynmi v atmosfére na určitú dobu 

zachytené a vrátené naspäť k povrchu Zeme i do kozmického 
priestoru. Spomínané plyny sú uvedené v tab. 6. Nejde teda 
o pohltenie a hromadenie tepla v atmosfére, ale pribrzdenie jeho 
úniku späť do kozmického priestoru. Rovnováha medzi príjmom 
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a výdajom energie, ktoré Zem prijíma od Slnka, je ustálená na úrovni, 
kedy sú prízemné vrstvy atmosféry stále ohrievané dočasne 
zadržaným teplom. Keďže je účinok týchto plynov podobný efektu 
skleníkových skiel, pri ktorých svetlo bez väčších prekážok prechádza 
sklom do vnútra, zohrieva pôdu v skleníku a vzniknuté teplo 
prechádza sklom von len v obmedzenej miere a pomaly, tak sú tieto 
plyny označované ako skleníkové plyny. Patria k nim hlavne vodná 
para, už spomínaný oxid uhličitý, metán ako aj ďalšie zložky 
atmosféry, ktorých percentuálne zastúpenie je uvedené v tab. 6.  
 
Tab. 6: Podiel plynov na prirodzenom skleníkovom jave  
 

plyn účinnosť 
(%) 

  
vodná para 62,0 
oxid uhličitý 22,0 

troposférický ozón 7,0 
oxid dusný 4,0 

metán 2,5 
ostatné plyny 2,5 

 

1.4.1 OXID UHLIČITÝ (CO2) 
 

K uvoľňovaniu oxidu uhličitého dochádza pri spaľovaní 
fosílnych palív. Pri tejto zlúčenine patrí 3 – 20 % z celkového ročného 
množstva emisií do a) skupiny zdrojov skleníkových plynov (tie, ktoré 
súvisia s výrobou a spotrebou energie). Prevažujúca časť emisií ale 
spadá do b) skupiny (zdroje prírodného pôvodu a zdroje, ktoré sa 
netýkajú výroby a spotreby energie). Prírodné zdroje oxidu uhličitého 
sú v rovnováhe. V ovzduší sa nachádza vo veľmi malej koncentrácii, 
ktorá predstavuje objemovo asi 0,03 %. V skutočnosti je to životne 
dôležitý plyn, pretože je hlavnou živinou pre rastliny a ich fotosyntézu, 
pri ktorej vzniká cukor a škrob. Oxid uhličitý tiež podstatne ovplyvňuje 
teplotu zemského povrchu skleníkovým javom – bráni vyžarovaniu 
tepla zo Zeme do kozmu a tým je akousi pascou pre časť 
pozemského tepla. Ak vzrastie jeho obsah o približne 25 %, oteplí sa 
povrch Zeme asi o 1 °C. Vo vyšších zemepisných šírkach bude tento 
tepelný efekt väčší než v šírkach blízko rovníka. Pre upravenie 
narušenej rovnováhy CO2 v prírode by bolo treba vypestovať a vysadiť 
na celej Zemi rýchlo rastúce dreviny na rovnako veľkej ploche, akú 
v súčasnej dobe zaberajú všetky čistiny. Už na začiatku tisícročia 
výsledky meraní Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) 
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upozorňovali na ďalšie plyny, ktorých obsah v troposfére narastá, 
a ktoré sú schopné znásobovať skleníkový účinok oxidu uhličitého. Sú 
to najmä oxidy dusíka (NOx), metán (CH4) a freóny. Modelovanie 
klimatických zmien ukazuje, že nárast koncentrácií všetkých týchto 
tzv. skleníkových plynov môže spôsobiť zvýšenie globálnej priemernej 
teploty zemského povrchu až o 4,5 °C.  
 

1.4.2 METÁN (CH4) A ZEMNÝ PLYN 
 

Do a) skupiny zdrojov skleníkových plynov možno zaradiť asi 
20 – 25 % emisií metánu, ktoré súvisia so spaľovaním, pričom 
zvyšných 75 či 80 % emisií CH4 produkujú ryžové polia, rôzne zeminy, 
zemné plyny unikajúce pri ťažobných prácach, doprave a ťažbe uhlia, 
vlhká pôda, termity, oceány a sladká voda. Celková atmosférická 
koncentrácia tohto plynu sa ročne zvyšuje až o 1,2 %. Približne 50 až 
98 % metánu sa nachádza v zmesi uhľovodíkov v prírodnom 
horľavom zemnom plyne, ktorý je významným plynným fosílnym 
palivom. Na územie Slovenskej a Českej republiky sa z Ruska ročne 
dodáva približne 7.1010 m3 zemného plynu. Celkovú sústavu potrubí 
na území bývalého ČSFR tvorí asi 4 300 km potrubia 
a 11 kompresných staníc. Počas tranzitu je zemný plyn vlastníctvom 
obchodných spoločností v Rusku alebo odberateľov v západnej 
Európe. Straty plynu sú úmerné rozsiahlosti sústavy a prietoku 
a stratový plyn s hlavnou zložkou metánu zaťažuje naše územie a je 
druhou z hlavných príčin skleníkového javu nad strednou Európou. 
Metán v stratosfére vytvára oxid uhličitý a vodu, čím znásobuje účinok 
skleníkového javu. Celkové svetové množstvo uvoľneného metánu je 
asi 0,54.1012 kg, z toho asi 0,035.1012 kg sa uvoľní pri ťažbe uhlia, čo 
predstavuje 35 miliónov ton.  

1.4.3 OXIDY DUSÍKA (NOX) 
 

Do a) skupiny zdrojov skleníkových plynov možno zaradiť 
približne 30 % emisií NOx, ktoré súvisia so spaľovaním, avšak 
zvyšných 70 % patrí do b) skupiny a vznikajú pri prírodnom 
uvoľňovaní zeminy, kultivácii pôdy a používaním priemyselných 
hnojív. Celková atmosférická koncentrácia oxidov dusíka sa ročne 
zvyšuje síce len o 0,2 %, ale životnosť týchto oxidov je veľká (až 
150 rokov pri N2O). Hlavnou zložkou oxidov dusíka je tu tzv. rajský 
plyn (N2O).  
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1.4.4 FREÓNY 
 

Tieto fluórované uhľovodíky patria do b) skupiny zdrojov 
skleníkových plynov a sú v atmosfére veľmi stabilné – 75 rokov vydrží 
CFC13 a 110 rokov CF2Cl12. Najznámejšie freóny s negatívnymi 
vplyvmi na ozónosféru sú uvedené aj v tab. 3.  
  

1.4.5 OZÓN (O3) 
 

Pôsobením termoemisií a slnečného žiarenia vzniká 
v troposfére (do výšky 11 km) v prítomnosti vysokej koncentrácie 
oxidov dusíka, uhlíka a uhľovodíkov fotochemický smog s veľkým 
obsahom ozónu. Aj keď katalyzátory znížili emisie škodlivín 
z motorových vozidiel v civilizačnej kotline mesta Los Angeles, 
koncentrácia ozónu stále presahuje hodnotu 200 ppb (počet molekúl 
ozónu pripadajúcich na 1 miliardu molekúl vzduchu). Kalifornskú 
metropolu už dobehli mestá Mexiko, Sao Paulo, Santiago de Chile, 
Tokio, Atény, Kolín nad Rýnom, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe 
a mnoho ďalších. Koncentrácia ozónu 100 ppb je v Nemecku 
považovaná za medznú hodnotu, nad ktorú je potrebné obávať sa 
zdravotných rizík, ktorými sú dráždenie nosnej a hrtanovej sliznice. 
Pri 200 a 300 ppb sa po polhodinovej expozícii dostavuje únava, 
úzkosť sprevádzaná zvieravým pocitom na hrudníku a zhoršuje sa 
zrak. V letnom smogu sa okrem ozónu ešte navyše vyskytujú aj 
jedovaté látky. V USA sa pri trvalom suchu ukázalo, že niekoľko hodín 
pretrvávajúce koncentrácie ozónu 60 až 80 ppb môžu v ľuďoch 
vyvolať typické symptómy pôsobenia ozónu. Ešte pred 100 rokmi boli 
ľudia vystavení koncentrácii ozónu 10, maximálne 20 ppb, ale 
od polovice päťdesiatych rokov vzrástla jeho koncentrácia v troposfére 
v krajinách severnej pologule o viac než 60 %. Výskyt ozónu ako 
dôsledok smogových epizód je však vyšší na vidieku, ktorý je 
vystavený vetrom vejúcim od mesta. V mestách je totiž časť ozónu 
„odbúravaná“ inými škodlivinami (najmä oxidom dusným), takže v noci 
pri nedostatku slnečného žiarenia sa ozón nevytvára a jeho 
koncentrácia poklesne. Naopak – na vidieku, kde je „čistý vzduch“, 
zostávajú hodnoty O3 počas 24 hodín takmer konštantné. Keďže ozón 
je prudký jed pre rastliny, považuje sa za spolupôvodcu lesných škôd 
obzvlášť pri jeho maximálnej koncentrácii v nadmorských výškach 
od 500 do 1 500 m. Pri smreku dochádza k chronickému poškodeniu 
ozónom už pri koncentrácii 50 až 75 ppb a vo všeobecnosti možno 
povedať, že neexistuje prahová hodnota, pod ktorou by sa 
pri rastlinách neprejavili negatívne vplyvy ozónu, pretože už pri jeho 
najnižšej koncentrácii je nepriaznivo ovplyvnená fotosyntéza a rast 
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rastlín. Tento jav sa prejavuje pri mnohých poľnohospodárskych 
plodinách (napr. pri pšenici a sójových bôboch).  
 

1.4.6 TERMOEMISIE 
 

Pri modelovaní skleníkových javov sa často zabúda 
na skutočnosť, že absorbovaná radiačná energia je daná nielen 
rozdielom vstupujúcej a vystupujúcej slnečnej energie, ktorá zostáva 
v atmosfére ako zachytené teplo, ale tiež termoemisiami, ktoré sú 
spojené s uvoľňovaním energie v dôsledku antropogénnej činnosti. 
Tak sa môže stať, že aj po vylúčení zdrojov chemických 
a mechanických nečistôt v elektrárňach, teplárňach a automobiloch sa 
bude atmosféra zohrievať. Ročné termoemisie energetiky 
a geotermálnej energie na Zemi sú rádovo 1016 kW.h. Navyše slnečnú 
energiu pravdepodobne nebude atmosféra schopná vyžiariť, pretože 
tomu budú brániť zdroje skleníkových plynov b) skupiny (ryžové polia, 
zemina, zemný plyn, vlhká pôda, termity a pod.). Celý vývoj energetiky 
totiž zatiaľ zodpovedá tomu, že k načrtnutému stavu sa Zem dostane 
v prvej polovici budúceho storočia.  
  

1.5 ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 
 

Vysoká spotreba kyslíka a obavy z narušenia jeho prirodzenej 
rovnováhy v atmosfére, či ohrozenie ozónovej vrstvy, sú len jednou 
stránkou celkovej problematiky ovzdušia. V súčasnosti sa javia ako 
veľmi vážne práve problémy znečisťovania ovzdušia látkami 
rozličného skupenstva, fyzikálno-chemickými vlastnosťami aj živými 
organizmami (vírusy, baktérie, prvoky atď.). Okrem látok, ktoré sa 
uvoľňujú napr. pri rozklade uhynutých rastlinných a živočíšnych tiel, 
zo stepných a lesných požiarov, či z výbuchu sopiek, sa do atmosféry 
stále vo väčšej miere dostávajú exhaláty z energetiky, priemyslu, 
dopravy, poľnohospodárstva a zo zneškodňovania odpadov. 
Exhalátov v ovzduší ustavične pribúda, zvyšuje sa nielen ich 
množstvo, ale aj rozmanitosť a zložitosť.  

 
V atmosfére sa prirodzene vyskytujú nielen dusík, kyslík 

a argón, ale aj stopové množstvá ďalších plynov. Prírodné procesy 
bez prispenia človeka sú zdrojom oxidu siričitého (SO2), oxidov 
dusíka (NOx), amoniaku (NH3) a metánu (CH4). Najväčším 
prirodzeným zdrojom najrôznejších plynných zlúčenín a aerosólu je 
práve oceán. Okrem pohlcovania a výdaja oxidu uhličitého (CO2) je 
tiež hlavným zdrojom oxidu dusného (N2O), sulfánu (sírovodíka, 
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H2S) a chlorovodíka (HCl), ktorý je uvoľňovaný z morskej soli. 
Oceány sú aj zdrojom niektorých chlórovaných uhľovodíkov, akým je 
napr. metylchlorid (CH3Cl), ktorý vzniká biologickými procesmi. 
Podobne aj vegetácia prirodzene vytvára množstvo látok popri 
produkcii CO2 pri dýchaní a O2 pri fotosyntéze sú nimi aj metán, CO, 
aldehydy, ketóny, organické peroxidy, terpény a izoprén. Tieto látky 
môžu byť niekedy aj príčinou vzniku aerosólu a môžu znižovať tak 
viditeľnosť. Prirodzeným zdrojom látok známych zo spaľovania 
fosílnych palív môžu byť požiare lesov, krovín a stepí. Vulkanickou 
činnosťou sa do ovzdušia uvoľňujú SO2, CO2, HCl, NH3 a prašný 
aerosól. Na obr. 37 je schéma kyselinotvorných látok, ktoré sa 
dostávajú do atmosféry vulkanickou činnosťou, ako aj ich vplyv 
na pochody prebiehajúce v atmosfére. Mikroorganizmy vytvárajú 
plyny ako H2S, N2O a CH4. K významným biologickým zdrojom 
zlúčenín obsahujúcich síru patrí aj dimetylsulfid. Podobne aj blesky 
môžu byť zdrojom ozónu a oxidov dusíka, označovaných spoločnou 
skratkou NOx, ktoré zahŕňajú NO, NO2 a N2O.  

 
Človek svojou činnosťou významne prispieva k tvorbe 

atmosférických prímesí predovšetkým spaľovacími procesmi 
(vypaľovanie lesov, spaľovanie fosílnych palív, kúrenie drevom, 
automobilizmus) ako aj produkciou potravín vo forme pestovania 
rastlín a chovu domácich zvierat. Znečistenie ovzdušia zasahuje 
do mnohých zásadných prirodzených mechanizmov, čo je znázornené 
aj na obr. 38.  
 

Pri ochrane ovzdušia treba rozlišovať medzi znečisťovaním 
a znečistením ovzdušia. Znečisťovanie ovzdušia je vypúšťanie 
(vnášanie, emisia) znečisťujúcich látok do atmosféry, pričom sa 
rozlišuje primárne znečisťovanie (úlet škodlivín zo zdrojov = emisia) 
a sekundárne znečisťovanie (chemické zmeny niektorých látok, ktoré 
prebiehajú pri šírení exhalátov v atmosfére). Znečistenie ovzdušia 
znamená prítomnosť (obsah, imisiu) znečisťujúcich látok v ovzduší. 
Znečisťovanie je teda činnosť alebo dej, a znečistenie je určitý stav, 
ktorý je dôsledkom pôvodného deja.  
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Obr.37: Vulkanická emisia kyselinotvorných chemických látok. (autor: United 
States Geological Survey, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%BD_d%C3%A1%C5%BE%C4%8F, 
z dňa 1.9.2011)  
 

 
 
Obr.38: Procesy, ktoré súvisia so vznikom kyslého dažďa. (autor: United 
States Federal Government, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%BD_d%C3%A1%C5%BE%C4%8F, 
z dňa 1.9.2011)  
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Znečistená atmosféra ohrozuje alebo aj poškodzuje živé 
organizmy vrátane človeka, poškodzuje životné prostredie alebo 
niektoré jeho zložky – prírodné, obytné alebo pracovné prostredie – čo 
obťažuje okolie zhoršením pohody prostredia, či už zápachom, alebo 
znížením viditeľnosti. Znečistenie môže byť:  
 

a) lokálne - vzťahuje sa na územie s plochou na km2 (napr. 
znečistenie ovzdušia miest a priemyselných oblastí) 

 
b) regionálne – ide o znečistenie ovzdušia dolnej časti 

troposféry celých územných celkov až častí kontinentov 
 
c) globálne – znečistenie atmosféry, teda zmena zloženia 

atmosféry ako celku.  
 
Pri lokálnom znečistení je úroveň koncentrácie vysoká, 

pričom sa prejavujú aj výrazné denné a sezónne zmeny, ktoré sú 
vyvolané zmenami miestnych emisných a meteorologických 
podmienok. Hlavnými zdrojmi znečistenia sú exhaláty z miestneho 
priemyslu, stavebníctva, energetiky, automobilovej dopravy, 
domáceho vykurovania a zneškodňovania odpadov. Hlavnými 
zložkami znečistenia sú najmä produkty spaľovania, exhaláty 
z priemyselných technológií. Typickými škodlivinami sú CO, SO2, NOx, 
uhľovodíky a tuhé častice. Výrazne sa prejavujú aj sekundárne formy 
znečistenia ako zvýšenie koncentrácie ozónu a oxidantov.  

 
Negatívne následky regionálneho znečistenia sa dajú 

pozorovať aj do vzdialenosti väčšej ako 1000 km od zdroja 
znečisťovania, vo vyspelých priemyselných krajinách sa regionálne 
uplatňujú najmä exhaláty oxidov síry a dusíka, sledujú sa však aj 
oxidanty, uhľovodíky a niektoré ťažké kovy. Pri vyhodnocovaní 
regionálneho znečistenia atmosféry treba analyzovať dlhodobý vplyv 
a jeho následky na vodu, pôdu a citlivé ekosystémy.  

 
Za najškodlivejšie znečisťujúce látky v atmosfére sa 

pri globálnom znečistení považujú oxid uhličitý ako aj drobné 
čiastočky tuhých a kvapalných látok. Exhaláty z rôznych zdrojov 
a druhov ľudskej činnosti podliehajú často sekundárnym premenám 
v dôsledku oxidácie vzdušným kyslíkom a ozónom, alebo v dôsledku 
vzájomných reakcií, ktorého príkladom je oxid siričitý, ktorý sa oxiduje 
na oxid sírový, či oxid dusnatý sa premieňa na oxid dusičitý.  
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1.5.1 KYSLÉ DAŽDE 
 
Spaľovacími procesmi vznikajú produkty (najmä SO2, SO3 

a NOx), ktoré sa v atmosfére postupne oxidujú, reagujú s vodou 
a premieňajú sa na silné anorganické kyseliny (H2SO4, HNO3), ktoré 
padajú v zrážkovej vode (sneh, dážď, rosa, či námraza) na zem ako 
kyslé zrážky, alebo známe tiež pod pojmom kyslé dažde. Podobne 
môže ku vzniku kyslých zrážok prispievať aj H2S, ktorý sa 
za priaznivých okolností môže v atmosfére oxidovať na oxid siričitý. 
Takéto dažde zaznamenali už v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
v Nórsku, Švédsku, Fínsku, vo východných oblastiach Kanady, v štáte 
New York a na ďalších miestach. V uvedených krajinách dôsledkom 
sústavného okysľovania vôd v jazerách a riekach vyhynuli vzácne 
druhy rýb, ako pstruhy, či lososy, a zostali desiatky až stovky jazier 
úplne bez rýb. Normálne vodné zrážky majú pH 5,6, kým pri kyslých 
dažďoch klesá táto hodnota na 4,2. Rekordne kyslý dážď bol 
zaznamenaný pri búrke v roku 1980 vo Wheelingu v USA, kde bola 
hodnota pH 10-krát kyslejšia (pH=1,5) ako je hodnota pH octu. 
V osemdesiatych rokov minulého storočia boli hodnoty pH 
atmosférických zrážok pre Vysoké Tatry 4,3-5,5 a pre Bratislavu 
4,9-7,5, v severných Čechách, kde sa nachádzajú uhoľné bane, sa 
namerali hodnoty 6,4-6,6 (Tölgyessy a kol., 1989).  

 
Živé organizmy majú pre svoju existenciu vyhradené určité 

optimálne pH. Po prekročení tohto optima dochádza k výraznému 
zhoršeniu ich života a dokonca k ich úhynu. Nebezpečnejší 
pre organizmy je väčšinou pokles pH ku kyslejším hodnotám, v takých 
prípadoch sú ohrozené lesy, dochádza k okysľovaniu jazier a tokov 
(ohrozenie života rýb a planktónu), a degradácii pôdy (ohrozenie 
pôdnych organizmov, zmena chémie pôdy). Kyslými zrážkami je 
popri prírode ohrozený aj materiál, ktorý reaguje s kyselinami z dažďa 
a koroduje. Týmto procesom tak môžu byť poškodené aj stavby, 
sochy (často krát sú výrazne zničené hlavne pieskovcové sochy 
v exteriéroch) a iné historické pamiatky v mestách (obr. 39 a 40).  

 
Kyslý dážď nemusí na každej lokalite spôsobiť výrazné škody. 

Veľa záleží od chemického zloženia pôdy a vody, pretože lokality 
s alkalickou pôdou znesú veľké dávky kyslého dažďa bez výraznej 
zmeny celkového pH prostredia. V iných lokalitách je zas v ovzduší 
rozptýlený jemný alkalický prach, ktorý už vo vzduchu môže 
neutralizovať kyslé dažďové kvapky, ale výskyt takýchto miest je 
ojedinelý a vzácny. V niektorých miestach, kde dochádza vplyvom 
kyslých dažďov k poškodeniu lesného porastu uvoľneným „hliníkom“ 
z pôdy, ktorý sa dostáva do stromov a spôsobuje ich odumieranie. 
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Ľudia znižujú škodlivé účinky kyselín posypaním pôdy vápnom alebo 
vápencom. Kyslé zrážky za určitých podmienok môžu vylúhovať 
z pôdy viaceré toxické kovy (napr. ortuť, či olovo). Najväčšie 
nebezpečenstvo je na jar, keď sa za celú zimu kovy a kyseliny 
zhromažďujú v snehu a ľade a po oteplení, keď sa topia vrchné 
najviac kontaminované vrstvy snehu, steká potom do jazier a riek 
voda obsahujúca kyseliny a obohatená toxickými kovmi. Voda 
z roztopeného snehu alebo ľadu po prvom oteplení býva 5 až 10-krát 
kyslejšia, ako zvyšná, a táto voda má zhubný vplyv nielen na vodné 
živočíchy, ale aj na vodné rastliny. Za takých podmienok vymiera 
fytoplanktón a znížením jeho množstva svetlo preniká hlbšie do vody, 
čím je navodený dojem neprirodzene priehľadnej – čistej vody 
v jazere.  
 

 
 
Obr.39: Stromy poškodené kyslým dažďom. (dostupné na: 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/preco/preco.html, z dňa 1.9.2011)  
 

Ak sa zníži vypúšťanie oxidov síry a dusíka do atmosféry, 
znížia sa aj účinky kyslých zrážok. Jedným zo spôsobov významného 
obmedzenia emisií oxidu siričitého z veľkých zdrojov (napr. tepelné 
elektrárne, spaľujúce sírnaté uhlie) je odsírovanie. Rozšíreným 
postupom je tzv. odsírovanie mokrou cestou, kedy sa do spalín 
vstrekuje jemne pomletý vápenec (CaCO3) s vodou, čím sa zachytia 
unikajúce spaliny s obsahom SO2 za vzniku sadrovca (CaSO4) (7):  

 
SO3 + CaCO3   CO2 + CaSO4  (7) 
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Obr.40: Socha poškodená pôsobením kyslého dažďa. (dostupné na: 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/preco/preco.html, z dňa 1.9.2011)  
 

Odsírovanie týmto spôsobom je účinné približne na 90 %. 
Podobných spôsobov odsírovania je viacero, ale žiaden z nich 
neodstraňuje tento problém na 100 %. Vzniknutý sadrovec sa ďalej 
spracuje na sadru a sadrokartónové dosky, ktoré sú veľmi dobre 
využívané v stavebníctve. Zároveň sa však z vápenca do ovzdušia 
uvoľňuje viac oxidu uhličitého, ktorý je tiež významným skleníkovým 
plynom. Odsírovanie teda nie je dokonalá metóda, ktorá by zabránila 
znečisteniu ovzdušia, len posúva problém na inú úroveň. Preto 
jedinou naozaj účinnou metódou k zníženiu koncentrácie škodlivín, 
ktoré vznikajú pri spaľovaní uhlia s obsahom síry, je obmedzenie tohto 
spôsobu výroby elektrickej energie, čo sa môže dosiahnuť hlavne 
úsporami energie, prechodom na alternatívne zdroje energie 
a nahradením doterajších technológií takými technológiami, ktoré sú 
priaznivejšie pre životné prostredie.  

 
Keďže zlúčeniny síry prenikajú atmosférou do vzdialenosti 

niekoľko sto kilometrov i viac, môžu znečisťovať atmosféru 
i susedných štátov, preto otázky čistoty ovzdušia treba riešiť nielen 
na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, osobitne v podmienkach 
Európy.  
 

1.5.2 SMOG 
 
Pojmom smog (obr. 41) sa označuje veľmi rôznorodá zmes 

škodlivých látok v ovzduší, ktorá sa tvorí nad veľkomestami alebo 
priemyselnými centrami za určitých podmienok, akými sú vhodný reliéf 
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krajiny (kotlina), hmla, bezvetrie, vysoká relatívna vlhkosť a teplotná 
inverzia (teplejšia vrstva vzduchu nad chladnejšou). Uvedené 
podmienky znemožňujú rozptyl škodlivín a najvýraznejšie sa na vzniku 
smogu podieľajú priemyselné exhaláty, výfukové plyny motorových 
vozidiel a produkty ich vzájomných reakcií. V mestách 
a priemyselných oblastiach znečistenia teda vzniká kombináciou 
spaľovacích procesov a klimatických faktorov jav nazývaný smog 
(z anglických slov „smoke“ = dym a „fog“ = hmla). Rozoznávame tieto 
typy smogu:  

a) zimný (londýnsky), označovaný tiež ako  redukčný 
b) letný (losangelský), tiež ako fotooxidačný 
c) zmiešaný (priemyselný) smog.  

 
Zimný (londýnsky) smog je pomenovaný podľa situácií, ktoré 

sa objavovali v Londýne už od 18. a 19. storočia. Tento typ smogu 
vzniká v hmlistých dňoch alebo pri teplotných inverziách (keď sa 
studená vrstva vzduchu drží pri zemi a teplejšia vrstva je nad ňou) 
pri spaľovaní pevných palív s vysokým obsahom popolčeka a síry, 
za spoluúčasti sadzí, dymu a nedokonale zoxidovaných organických 
látok. Je zložený z jemných čiastočiek popolčeka a sadzí (tzv. prašný 
aerosól) s obsahom SO2 a CO. Podľa prítomnosti oboch uvedených 
plynných škodlivín s redukčnými vlastnosťami sa zimný smog 
označuje aj ako redukčný smog. Smog tohto typu zapríčinil v Londýne 
v rokoch 1952 a 1962 smrť niekoľkých tisícov ľudí a poškodenie 
zdravia ďalším tisícom. Práve tieto a ďalšie ekologické katastrofy 
viedli k realizácii opatrení proti znečisťovaniu ovzdušia. Vďaka 
účinným zásahom sa londýnske ovzdušie výrazne zlepšilo.  

 

 
 
Obr.41: Smog nad mestom. (dostupné na: 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/preco/preco.html, z dňa 1.9.2011)  
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Smog má preukázateľný vplyv na zhoršenie zdravotného stavu 

obyvateľov, najmä na vyšší výskyt bronchitídy, astmy a ďalších 
dýchacích ťažkostí, ako aj na zvýšení úmrtnosti. „Londýnsky“ smog sa 
bude v zimných obdobiach vyskytovať nielen vo väčších mestách, ale 
aj v malých dedinách dovtedy, pokým sa bude na kúrenie používať 
tuhé palivo.  

 
Za intenzívneho slnečného svitu pôsobí UV žiarenie 

na splodiny zo spaľovacích motorov, predovšetkým na NOx, CO 
a uhľovodíky, pričom vzniká letný (losangeleský) smog. Vytvára sa 
ozón, ktorý sa zúčastňuje zložitých fotooxidačných reakcií, ktorých 
produktom sú aldehydy, kyselina dusičná, peroxidy a mnoho ďalších 
látok. Takto vznikne zmes, ktorá dráždi očné rohovky a spojivky, 
sliznice dýchacích ciest a zhoršuje pľúcne funkcie. Pri rastlinách 
znižuje ich produkciu a poškodzuje aj umelecké pamiatky. Po prvýkrát 
bol letný smog zaznamenaný a študovaný v Los Angeles, preto sa 
označuje aj týmto mestom. Síce sa vyskytuje predovšetkým v letnom 
období, ale môže vznikať aj počas teplých jesenných a jarných dní. 
Keďže má vysoký obsah peroxidov a ozónu so silnými oxidačnými 
účinkami a keďže má slnečné žiarenie významnú účasť pri reakciách 
v ovzduší, označuje sa aj ako fotooxidačný smog. Podmienkou vzniku 
fotochemického smogu je teda prítomnosť NOx (NO + NO2 z emisií 
výfukových plynov), rôznych uhľovodíkov a intenzívneho slnečného 
žiarenia. Prchavé organické látky (z angl. „Volatile Organic 
Compounds = VOC“) vytvárajú v reťazových reakciách najmä O3, 
aldehydy, NO2, PM10, PM2,5 (tuhé aerosólové častice s priemerom 10 
alebo 2,5 µm), ako aj sekundárne produkty (vysoko toxický 
peroxyacetylnitrát PAN, zlúčeninu štruktúrneho vzorca 
CH3C(O)OONO2, kyselinu dusičnú, formaldehyd HCH=O, kyselinu 
mravčiu HCOOH), takže výslednú sumárnu reakciu fotochemického 
smogu možno napísať (8):  

 
VOC + NOx + hν  O3 + PAN + HNO3 + častice  (8) 

 
Fotochemický smog klesá po západe slnka, ale jeho toxické produkty 
(hlavne O3 a PAN), ktoré sú v špinavej disperznej mase vznášajúcej 
sa nad mestom, sú prenášané vetrom do vzdialených pôvodne čistých 
oblastí, kde následne dochádza k znečisteniu životného prostredia 
a poškodzovaniu rastlín tzv. rastlinným morom. Popri fytotoxicite boli 
pre PAN dokázané aj mutagénne účinky. Charakteristické škodlivé 
symptómy fotochemického smogu sú známe viac ako 50 rokov, ale 
samotná toxická zlúčenina PAN bola identifikovaná oveľa neskôr. 
Nedávno sa zistilo, že PAN slúži aj ako redistribútor reaktívnych NOx 
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do vzdialených oblastí. V nižšej troposfére je vzdialenosť transportu 
PAN limitovaná jeho tepelnou stabilitou, vo vyššej troposfére približne 
okolo 7 km je prevažujúcou reakciou rozkladu PAN fotolýza, ktorej 
produkty vznikajú v závislosti od vlnovej dĺžky žiarenia (9 – 11):  
 
PAN + hν           CH3C(O)OO• + NO2  (λ = 990 ± 240 nm)  (9) 

 
PAN + hν           CH3C(O)• + O2 + NO2  (λ = 445 ± 35 nm)  (10) 

 
PAN + hν           CH3C(O)O• + NO3

•    (λ = 1025±215 nm)  (11) 
 

Nasleduje fotolýza nitrátového radikálu NO3
• (12) a rozklad CH3C(O)O• 

radikálu (13):    
 
NO3

• + hν  NO2 + O   (12) 
 
CH3C(O)O•   •CH3 + CO2  (13)  

 
Zistilo sa, že pomer NO/NO2 je ovplyvňovaný fotolýzou PAN len 
do veľmi malej miery. Kľúčovou reakciou PAN v smogových 
oblastiach však zostáva jeho homolytické rovnovážne štiepenie 
na reaktívne radikály (14):  
 

CH3C(O)OONO2             CH3C(O)OO• + NO2 (14)  
 
Tiež je známe, že PAN urýchľuje vznik fotochemického smogu najmä 
vďaka svojmu radikálovému rozkladu, ktorý je uvedený v rovnici (14).  

 
Okrem uvedených dvoch základných typov smogu často 

vznikajú aj rôzne zmiešané typy, tzv. priemyselný smog, ktorý sa 
vyskytuje v priemyselných centrách s veľkým množstvom 
priemyselných a dopravných exhalátov.  

 
V posledných rokoch sa produkcia oxidov síry znížila, ale 

neustále využívanie uhlia s obsahom síry v lokálnych kúreniach 
v menších mestách a dedinách spolu s príspevkom tepelných 
elektrární môžu i v budúcnosti spôsobovať výskyt zimného smogu 
na území našej republiky. K zlepšeniu môžu prispieť modernejšie 
spaľovacie technológie, ako aj šetrenie energií a hľadanie 
alternatívnych zdrojov kúrenia a produkcie elektriny. Vysoký nárast 
automobilovej dopravy najmä od začiatku 90. rokov 20. storočia 
spôsobuje v mestách častejší výskyt letného smogu spolu s nárastom 
koncentrácie škodlivín. Jedinou ochranou proti jeho vzniku je 
obmedzenie množstva automobilov využívaných v individuálnej 
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a nákladnej doprave a uprednostnenie či už hromadnej dopravy 
v mestách (električky, trolejbusy), či mimo mesta na väčšiu 
vzdialenosť (železnice), prípadne prechod na ekologické automobily, 
ktoré sa začínajú vo väčšom rozsahu objavovať už aj na slovenskom 
trhu.  
 

1.5.3 EMISIE A IMISIE 
 
Tieto pojmy sa často vyskytujú v populárnej literatúre, či 

v mnohých dokumentoch. Emisie sú znečisťujúce látky, ktoré unikajú 
zo zdrojov, napr. z komína alebo výfuku automobilu. V okamihu, keď 
sa dostanú do ovzdušia, zúčastňujú sa ďalších fyzikálnych procesov, 
chemických reakcií, alebo sú prenášané z miesta na miesto, označujú 
sa imisiami. Emisia škodlivín je vždy oveľa koncentrovanejšia ako 
škodlivina vo forme imisie. Prechodom emisie do ovzdušia 
a prenosom v priestore sú totiž tieto škodliviny vždy zriedené 
neznečisteným alebo málo znečisteným vzduchom. Z pohľadu emisie 
možno rozoznávať primárne polutanty atmosféry, ktoré sa môžu 
v priebehu zotrvania v atmosfére meniť na sekundárne polutanty 
atmosféry. Stav, ktorý je dôsledkom tejto činnosti, sa označuje ako 
znečistenie ovzdušia a je chápaný ako prítomnosť (imisia) týchto 
látok v ovzduší v takej miere a dobe trvania, v ktorej môžu nepriaznivo 
ovplyvniť životné prostredie. V súvislosti so znečistením atmosféry sa 
používa pojem emisný limit, ktorý je definovaný ako miera povoleného 
znečisťovania ovzdušia z umelého zdroja. Emisný limit je najvyššia 
prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky zo zdroja, zariadenia 
alebo inej súčasti zdroja znečisťovania do ovzdušia, a vyjadruje sa 
vo forme:  

 
a) hmotnostnej koncentrácie v odpadových plynoch 
b) hmotnostného toku znečisťujúcej látky za časovú 

jednotku 
c) hmotnostnom množstve znečisťujúcej látky, ktoré je 

vztiahnuté na jednotku produkcie alebo výkonu.  
 
Ďalšími používanými pojmami sú imisný limit, ktorý vyjadruje 

najvyššiu prípustnú koncentráciu znečisťujúcej látky, ktorá sa 
nachádza v ovzduší; ako aj depozičný limit, ktorý predstavuje 
najvyššie prípustné množstvo škodliviny usadenej po dopade 
na jednotkovej ploche za časovú jednotku.  

 
Zdroje znečistenia môžu byť prírodného charakteru, alebo 

antropogénneho, pričom obe skupiny obsahujú početnú škálu veľmi 
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rôznorodých zdrojov. Niektoré prírodné zdroje vznikajú ako dôsledok 
predchádzajúcej antropogénnej činnosti, ako je to v prípade prašnosti. 
Dôsledkom lesných požiarov zas vznikajú vysoko toxické chlórované 
dioxíny. Asi 90 % všetkých emisií pochádza podľa odhadov 
z prírodných zdrojov (erózia pôdy a hornín, vulkanická činnosť, 
prírodné požiare, morský sprej a biologické procesy) a 10 % 
z antropogénnych zdrojov. Tento pomer sa však stále mení 
a rovnováhe neprospievajú ani toxické a perzistentné látky, ktoré sa 
do atmosféry dostávajú ľudskou činnosťou. Emisie z antropogénnych 
činností sa koncentrujú najmä v priemyselných a mestských 
aglomeráciách, čo zvyšuje zdravotné a ekologické riziká. 
Podľa príbuznosti alebo praktického použitia možno obrovské 
množstvo chemických zlúčenín, ktoré znečisťujú životné prostredie, 
rozdeliť na skupiny. Napríklad podľa aplikácie ich možno deliť 
na pesticídy a liečivá, alebo skupinu druhovo rôznych chemikálií 
s rovnakými biologickými účinkami na mutagénne a karcinogénne 
látky, či podľa ich chemickej príbuznosti na fenolové zlúčeniny, 
halogénderiváty, polycyklické aromatické zlúčeniny, atď.  

 
Z druhového zloženia a kvantitatívneho hodnotenia možno 

emisie rozdeliť na chemické zlúčeniny vždy prítomné v troposfére 
a na chemické zlúčeniny často prítomné v troposfére, ktoré sú 
uvedené v tab. 7.  

 
Zdroje znečistenín môžu byť charakterizované aj na základe 

produkcie určitého počtu zlúčenín (napr. najvýznamnejším zdrojom je 
cigaretový dym s produkciou vyše 4000 rôznych chemických zlúčenín, 
z ktorých asi 60 je preukázaných karcinogénov). V tab. 8 je uvedená 
doba zotrvania rôznych chemických zlúčenín v atmosfére a je 
vyjadrená životnosťou polutantov, ktorá je významným 
ukazovateľom chémie ovzdušia a môže dosahovať aj niekoľko storočí, 
ako je to napr. pri freónoch (200 rokov).  
 

Distribúciu rôznych skupín chemikálií v jednotlivých fázach 
atmosféry (plynná fáza, aerosól, hmla, ľad, dážď a pod.) je 
znázornená v tab. 9. Z týchto hodnôt sa dajú získať informácie 
o možných formách transportu polutantov medzi jednotlivými sférami, 
či fázami, pretože suchá a mokrá depozícia predstavuje rozhodujúce 
formy transportu jednotlivých polutantov z atmosféry na hydrosféru, 
pedosféru a povrch rastlín.  
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Tab. 7: Zoznam chemických zlúčenín prítomných v troposfére  
 

vždy 
prítomné v 
troposfére 

často prítomné v troposfére 

  
plynná fáza plynná fáza 
O2, N2, He, 
Ne, Ar, Kr, Xe, 
H2O 

O3, HO•, HOO•, H2O2 

H2, N2O, CO, 
CO2, COS, 
SO2 

NH3, NO, NO2, HNO3, H2S, HCl  

CH4, C2H6, 
benzén, toluén 

C3-C8 alkány, C2-C5 alkény, C2H2  

HCHO, 
HCOOH, HCN 

izoprén, cyklohexán, pinén, naftalén 

CF2Cl2, CFCl3, 
CH3CCl3 

fenol, acetón, acetaldehyd, CH2=CHCHO 

 benzaldehyd, metylamíny 
 PAN, CH3SCH3, CH3Cl, Cl2C=CHCl 
  
aerosól aerosól 
H+, Na+, Mg2+, 
K+, Ca2+, Cl- 

NH4
+, SO4

2-, NO3
-  

Na2O, MgO, 
Al2O3, SiO2, 
CaO, Fe2O3 

NH4NO3, NH4Cl, Cx (sadze), minerálne častice 

 C16-C30 alkány, C16-C30 alkoholy, C16-C30 karboxylové 
kyseliny 

 naftalén, fluorén, fenantrén, antracén  
 fluorantén, pyrén, chryzén, HCHO   
  
zrážky zrážky 
H+, NH4

+, Na+, 
Mg2+, K+, Ca2+ 

naftalén, fluorén, fenantrén, antracén 

Cl-, NO3
-, 

SO4
2- 

fluorantén, pyrén, CH3COOH, ClCH2COOH, Cl3CCOOH 

HCHO, 
HCOOH 
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Tab. 8: Životnosť a koncentrácia atmosférických zlúčenín, ktoré pochádzajú 
z viacerých zdrojov  
 

zlúčenina typická urbanistická 
koncentrácia (ppb) 

atmosférická životnosť 
(dni) a) 

   
acetaldehyd 5 1 

toluén 20 4 
benzén 25 20 
amoniak 5 150 

H2S 2 4 
etanol 1 8 
acetón 2 8 

formaldehyd 10 2 
CO 10 000 70 

fenol 1 1 
metanol 4 20 

COS 0,5 > 103 

CS2 0,2 > 104 

SO2 2 40 
CH4 2000 3 000 

propanal 2 1 

a) Životnosť bola stanovená na základe reakcie jednotlivých zlúčenín s HO• 
radikálom pre uvažovanú koncentráciu hydroxylových radikálov 
5x105 radikálov.cm-3. (1 ppm = 1 000 ppb; 1 ppm = 2,46 x 1013 molekúl.cm-3 = 
40,9 x Mh µg.m-3, kde Mh – mólová hmotnosť polutanta) 
 
Tab. 9a: Celkové počty látok a súčty nachádzajúce sa v rôznych fázach 
v ovzduší  
 

chemická skupina celkový počet a) 
 

anorganické látky 
 

260 
uhľovodíky 729 

étery 44 
alkoholy 233 
ketóny 227 

aldehydy 108 
deriváty kyselín 219 

karboxylové kyseliny 174 
O-heterocykly 93 

N-deriváty 384 
S-deriváty 99 

halogénderiváty 216 
organokovy 41 

Spolu:  2827 
a) spoločne so zlúčeninami, zistenými v emisiách a okolitom vzduchu 
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Tab. 9b: Celkové počty látok a súčty nachádzajúce sa v rôznych fázach 
v ovzduší  
 
chemická 
skupina 

 
g 

počty 
a 

zistené 
c 

v 
 f 

 jedno 
i 

tlivých  
r 

fázach  
s 

b) 
S 

 
I 

          
anorg.  
látky 

38 137 11 11 7 22 17 52 14 

uhľovodíky 310 314 0 0 1 52 24 4 110 
étery 16 2 0 0 0 0 0 0 2 

alkoholy 26 60 0 0 0 3 0 2 19 
ketóny 23 51 1 0 1 2 1 2 10 

aldehydy 31 20 5 5 4 5 1 0 14 
deriváty  
kyselín 

28 65 0 0 0 7 6 0 17 

karbox.  
kyseliny 

32 118 1 7 0 69 35 0 19 

O-hetero-
cykly 

21 7 0 0 0 1 0 0 5 

N-deriváty 30 92 0 0 0 9 0 2 10 
S-deriváty 10 14 0 0 0 1 0 0 2 
halogén-
deriváty 

113 43 0 0 1 33 16 19 38 

organokovy 21 8 0 0 0 1 1 0 13 

Spolu:  699 931 18 23 14 205 101 81 273 

b) g - plynná fáza, a - aerosól, c – oblaky, f – hmla, i – ľad, r – dážď, s – sneh, 
S - stratosféra, I – vo vnútri objektov.  

 
Keďže v súčasnosti existuje obrovské množstvo rôznych 

polutantov, sú vypracované zoznamy prioritných polutantov (napr. 
chlórfenolov, ťažkých kovov) a z týchto zoznamov sú vybrané 
najtoxickejšie alebo najrizikovejšie látky, ktoré sú uvedené ako 
prioritné polutanty červeného zoznamu (tab. 10).  
 

Prírodné sféry (atmosféra, hydrosféra a pedosféra) navzájom 
interagujú a sú vzájomne prepojené s biosférou. Vnášaním rizikových 
faktorov do jednotlivých sfér sú ovplyvňované všetky ostatné sféry 
a preto sa niekedy hovorí o životnom cykle danej zlúčeniny v životnom 
prostredí. Napr. metabolicky využité síranové anióny mikroorganizmy 
premieňajú na prchavý dimetylsulfid (CH3SCH3), ktorý sa v atmosfére 
mení naspäť na SO4

2- a suchou, prípadne mokrou, depozíciou je 
transportovaný na zemský povrch. Množstvo síranov (napr. v morskej 
vode) a biogénneho železa Fe určuje aj množstvo biologicky 
produkovaného dimetylsulfidu DMS, ktorý znovu rozhoduje 
o vznikajúcom množstve síranov v oblakoch a súčasne aj o objeme 
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zrážok, ktoré sú iniciované prítomnosťou síranov ako nukleačných 
jadier v oblakoch, preto v tejto súvislosti sa niekedy spomína aj účinok 
spätnej väzby. Málo toxické zlúčeniny môžu byť tiež vnášané 
do životného prostredia, kde sa však v znečistenej atmosfére (dolná 
troposféra) môžu premieňať na oveľa toxickejšie látky, ako je to 
v prípade emitovaného benzénu, ktorý sa transformuje na fenol a ten 
na nitrofenol, alebo príklad polyaromatických uhľovodíkov PAH, ktoré 
sa premieňajú na nitrozlúčeniny PAH. Látky, ktoré ovplyvňujú ozónovú 
vrstvu v stratosfére (perhalogénované zlúčeniny typu freónov), 
zvyšujú tak prenikanie UV žiarenia cez atmosféru na zemský povrch, 
čo má negatívny biologický dopad na rastliny, živočíchy a človeka 
(fototoxicita). Naopak – zvýšený obsah ozónu v troposfére vyvoláva 
tiež negatívne biologické účinky na živé organizmy. Najnegatívnejším 
dopadom znečistenín atmosféry je tvorba rôznych reaktívnych častíc, 
ktoré v prípade fotochemického smogu vedú k výrazným zdravotným 
a ekologickým rizikám, prípadne až k smrti ľudí, živočíchov a rastlín.  

 
Tab. 10: Zoznam polutantov najvyššej priority, ktoré sú uvedené v červenom 
zozname  
 

  
2-amino-4-chlórfenol 1,3-dichlórpropán-2-ol 
antracén 1,3-dichlórpropén 
azinfos-etyl  
(3-(dietoxyfosfinotioylsulfanylmetyl)-
1,2,3-benzotriazín-4-ón) 

dimetoát  
(O,O-dimetyl S-[2-(metylamino)-2-
oxoetyl] ditiofosfát) 

bifenyl etylbenzén 
kyselina chlóroctová fentión  

(O,O-dimetyl O-[3-metyl-4-
(metylsulfanyl)fenyl] fosforotioát) 

2-chlóretanol hexachlóretán 
4-chlór-2-nitrotoluén linuron  

(3-(3,4-dichlórofenyl)-1-metoxy-1-
metylurea) 

2,4,6-trichlór-1,3,5-triazín  
(cyanuric chloride) 

mevinfos  
(2-metoxykarbonyl-1-
metylvinyldimetylfosfát) 

2,4-D-(2,4-dichlórfenoxyoctová 
kyselina) 

paratión  
(O,O-dietyl O-(4-
nitrofenyl)fosforotioát) 

demeton–O  
(O,O-dietyl O-2-
etyltioetylfosforotioát) 

pyrazón  

1,4-dichlórbenzén 1,1,1-trichlóretán 
1,1-dichlóretén  
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Stále viac poznatkov poukazuje na ovplyvnenie metabolizmu 
rastlinnej bunky (rastu rastliny, jej výnosov a kvalitu produkcie) 
atmosférickými znečisteninami homogénneho aj heterogénneho 
charakteru. Do rastlinného metabolizmu zasahujú najmä reaktívne 
radikály kyslíka („Reactive Oxygen Species“ = ROS) a jeho zlúčeniny: 
superoxidový radikál O2

• -, hydroxylový radikál HO•, singletový kyslík 
1O2, ozón O3 a peroxid vodíka H2O2. Niektoré vedecké štúdie 
zo súčasnosti poukazujú na poškodenie obilnín a lesných porastov, 
pričom hlbšie poškodenie rastlín spôsobujú predovšetkým plynné 
znečisteniny (O3, H2O2, SO2 a NOx). V súvislosti s toxickým vplyvom 
atmosférických polutantov sa používajú určité pojmy – dávka, prahová 
dávka, akútne a chronické poškodenie. Dávka príslušného polutantu, 
ktorou je exponovaná daná rastlina, je definovaná koncentráciou 
polutantu, prípadne priemernou koncentráciou polutantu, a dobou 
expozície. Prahová dávka je najmenšie množstvo polutantu, ktoré 
ešte vyvolá merateľnú odozvu. Akútne poškodenie vyvolané akútnou 
expozíciou často vedie k bunkovej smrti (nekrózou alebo apoptózou) 
a môže sa vyskytnúť pri rastlinách, ktoré boli vystavené vysokým 
koncentráciám znečistenín za krátky čas. Ak je rastlina chronicky 
vystavená (exponovaná) nízkym koncentráciám polutantov, ide 
o chronické poškodenie.  
 

1.5.4 REAKTÍVNE ČASTICE A ICH REAKCIE V ATMOSFÉRE 
 
V čistej aj znečistenej atmosfére prebiehajú viaceré chemické 

a fotochemické reakcie, ktoré sú zväčša radikálovej povahy. Vlastné 
reaktívne častice predstavujú primárne radikály (napr. HO• radikál) 
alebo reaktívne molekuly, akými sú O3 a H2O2. Prechodné kovy sú 
často katalyzátormi atmosférických reakcií, z nich najdôležitejšie sú 
Fe, Cu a Mn. Reaktívne častice a molekuly v atmosfére vznikajú 
pri rôznych reakciách, ale len niektoré z nich vytvárajú tieto častice 
vo významných koncentráciách.  

 
Chemickými a fotochemickými reakciami vzniká hydroxylový 

radikál (HO•), ktorý je veľmi reaktívny, ale jeho životnosť je pomerne 
krátka (10-9 s). V stratosfére vzniká pri fotolýze ozónu (15 a 16):  
 

O3 + hν   O (1D) + O2     (λ ≤ 336 nm)  (15) 
 

O (1D) + H2O   2 HO•   (16) 
 

Alebo fotolýzou kyseliny dusitej (HNO2 = HONO) (17) a peroxidu 
vodíka (H2O2 = HOOH) (18):  
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HONO + hν   HO• + • NO    (λ < 400 nm)  (17) 

 
HOOH + hν   2 HO•        (λ < 370 nm) (18) 

 
Jednou z najdôležitejších reakcií vzniku HO• radikálu je reakcia 

hydroperoxylového radikálu (HOO•) s oxidom dusnatým (NO) ( 19):  
 

HOO• + • NO  HO• + • NO2   (19) 
 
Hydroxylový radikál je väčšinou vytváraný fotochemickými 

reakciami, preto je reaktívnou časticou najmä cez deň. Nedávno sa 
však zistilo, že hydroxylové radikály vznikajú aj v reakciách O3 
s alkénmi v prítomnosti vzdušnej vlhkosti a tieto reakcie teda môžu 
prebiehať aj v noci. To mení aj globálne modelovanie rôznych situácií 
v závislosti od gradientu znečistenia.  

 
Ozón (O3) je stratosférického alebo troposférického pôvodu. 

Troposférický ozón sa tvorí fotolýzou NO2, ktoré je produkované 
prevažne emisiami výfukových plynov a spaľovaním fosílnych palív 
(20 a 21):  

 
NO2 + hν   NO + O (3P)     (λ < 420 nm)  (20) 

 
O (3P) + O2 + M   O3 + M (M – kov) (21) 

 
Fotolýza NO2 je síce hlavným zdrojom troposférického ozónu, 

ale ozón má dlhú životnosť a môže byť preto prenášaný z miesta 
svojho vzniku aj do vzdialenejších lokalít, preto sa ozón môže 
zúčastňovať reakcií aj počas dňa a aj v noci.  

 
Oxidáciou NO2 ozónom vzniká v troposfére nitrátový radikál 

(•ONO2 = NO3
•) (22), ktorý sa cez deň fotolyticky rozkladá a preto jeho 

hlavná úloha v chémii atmosféry spočíva v nočných atmosférických 
reakciách.   
 

NO2 + O3  NO3
• + O2   (22) 

 
Dôležitým prekurzorom hydroxylového radikálu je 

hydroperoxylový radikál (HOO•), ktorý dokáže iniciovať vlastné 
degradačné reakcie polutantov atmosféry. Vzniká z H• alebo 
odštiepením vodíka kyslíkom z alkoxylového radikálu R-CH2-O

• (23 a 
24):  

H• + O2   HOO•     (23) 
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R-CH2-O

• + O2    RCH=O + HOO•    (24)  
 

Reakcie (23 a 24) sú významným zdrojom HOO• a teda aj H2O2 
v atmosfére.  
 

V heterogénnych aj homogénnych reakciách v troposfére sa 
generuje atómový chlór, resp. Cl• radikál, ktorého reaktivita je 
porovnateľná s reaktivitou hydroxylového a nitrátového radikálu. 
V prímorských oblastiach dosahuje koncentráciu 104 až 106 atómov 
na 1 cm3. I keď je vo všeobecnosti reaktivita Cl•  radikálu menšia ako 
HO•, niektoré reakcie sú výnimkou – napr. tetrachlóretén reaguje 
adičnou reakciou s Cl• rýchlejšie ako s HO•.  

 
Životnosť organických polutantov atmosféry sa počíta 

pre určitú reaktívnu časticu a pre jej priemernú atmosférickú 
koncentráciu, ich odhadované životnosti sú uvedené v tab. 11. 
Z tabuľky vyplýva, že reaktivita jednotlivých polutantov sa výrazne líši 
v rámci rovnakej reaktívnej častice ako aj v rámci rovnakej organickej 
zlúčeniny a rôznych reaktívnych častíc. Možno tak vyvodiť, že 
medzi najdôležitejšie reakcie jednotlivých typov chemických zlúčenín 
patria:  

 
a) alkány – reakcie s HO•, v menšej miere s NO3

• a Cl• 
radikálmi  

b) alkény – reakcie s HO•, O3, NO3
• a menej s Cl• radikálmi  

c) alkíny – reakcie s HO• a Cl• radikálmi  
d) aromatické uhľovodíky – reakcie s HO• a Cl• radikálmi  
e) aldehydy – reakcie s HO•, NO3

• a Cl• radikálmi.  
 
Pri reakcii alkánov s HO•, NO3

• a Cl• radikálmi dochádza k vytrhnutiu 
(abstrakcii) vodíka za vzniku príslušného radikálu R• (25). Táto reakcia 
patrí k hlavným reakciám spomínaných látok.  
 
R-H + HO•  (NO3

•, Cl•)  R• + H2O (HNO3, HCl)  (25)  
 
Výsledné produkty reakcie (H2O, HNO3, HCl) prispievajú ako kyseliny 
k vzniku kyslých dažďov. S alkénmi a alkínmi reagujú radikály HO•, 
NO3

• a Cl• cykloadičnými (O3) reakciami, ktoré sa uplatňujú aj 
pri aromatických uhľovodíkoch. Dôležité je spomenúť, že adíciou Cl• 
radikálu vznikajú ako výsledné produkty chlórderiváty.  
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Tab. 11: Odhadované životnosti vybraných organických polutantov troposféry  
 

organická  
zlúčenina 

HO•  
(1.106 cm-3) 

O3  
(100 ppb) 

NO3
•  

(50 ppt) 
Cl•  

(1.104 cm-3) 
     

n-bután 5 dní ≥ 1 300 rokov 205 dní 5 dní 
trans-2-bután 4,3 h 36 min 35 min ~ 4 dni 

acetylén 14 dní ≥ 400 dní ≥ 188 dní ~ 22 dní 
toluén 2 dni ≥ 400 dní 138 dní 20 dní 

HCH=O 1,2 dňa ≥ 463 dní 16 dní 16 dní 

  
Na príklade najrozšírenejšieho alkánu - metánu (CH4) – sú 

uvedené atmosférické transformačné reakcie, ktoré majú charakter 
reťazovej radikálovej reakcie (26 – 30).  

 
CH4 + HO•  •CH3 + H2O   (26) 

 
• CH3 + O2  CH3OO•    (27) 

 
CH3OO• + NO  CH3O

• + NO2   (28) 
 

CH3O
• + O2  HCH=O + HOO•   (29) 

 
HOO• + NO  HO• + NO2   (30) 

 
V iniciačnom kroku reaguje nereaktívny metán CH4 s hydroxylovým 
radikálom HO• za vzniku reaktívneho •CH3 radikálu (26). Dôležitá je 
však posledná premena tejto reťazovej reakcie, kde reakciou 
hydroperoxylového radikálu HOO• znovu vzniká hydroxylový radikál 
HO•, ktorý na rozdiel od HOO• dokáže znovu naštartovať radikálovú 
degradačnú reakciu príslušného RH derivátu (30).  
 

Reaktívne častice tvoria určitú oxidačnú kapacitu vonkajšieho 
ale aj vnútorného znečisteného prostredia. Jednotlivé polutanty sú 
takto v príslušnej sfére degradované až mineralizované a v niektorých 
prípadoch transformované na ešte toxickejšie látky. Touto cestou 
vznikajú potom sekundárne polutanty. Negatívne pôsobenie 
znečisteného životného prostredia pôsobí na zdravie ľudí a ostatných 
živých organizmov.  
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1.5.5 ANORGANICKÉ ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 
 
Ovzdušie je znečisťované veľkou skupinou látok, ktoré sa 

nazývajú anorganické, a možno ich rozdeliť na nasledovné 
podskupiny (Tölgyessy a kol., 1989):  

 
a) produkty oxidácie síry (oxid siričitý, sírový, kyselina 

sírová, sírany) 
b) produkty oxidácie dusíka (oxidy dusíka, kyselina dusitá 

a dusičná) 
c) oxid uhoľnatý a uhličitý 
d) ostatné škodliviny (napr. zlúčeniny olova, sulfán, 

amoniak, chlór, chloridy, fluorovodík, fluoridy) 
e) čiastočky tuhých látok (prach, sadze) 
f) druhotné splodiny (O3, oxidanty, atď.)  

 
V nasledujúcich kapitolách sa budú tieto podskupiny bližšie 

charakterizovať najmä z pohľadu ich škodlivosti na životné prostredie, 
atmosféru a zdravie človeka. V zákone č. 300/2007 Z.z. sú definované 
najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre človeka v práci 
ako najvyššia koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo 
hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti 
nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí 
neodôvodnené obťažovanie napríklad nepríjemným zápachom, a to aj 
pri opakovanej a dlhodobej expozícii denne počas osemhodinovej 
pracovnej zmeny a 40-hodinového pracovného týždňa. Najvyššie 
prípustné expozičné limity pre chemické faktory sú stanovené 
priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. Najvyššie prípustný 
expozičný limit priemerný predstavuje časovo vážený priemer 
hodnôt koncentrácií nameraných v dýchacej zóne zamestnanca za 
osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. 
Najvyššie prípustný expozičný limit krátkodobý stanovuje 
povolené krátkodobé prekročenie hodnôt NPEL v dĺžke 15 minút 
v priebehu zmeny. Povolené krátkodobé prekročenie nad NPEL 
(píková koncentrácia) je limitované s ohľadom na lokálne dráždivé 
alebo systémové účinky chemických faktorov a je určené 
koncentráciou a pri niektorých chemických faktoroch aj kategóriou 
I a II. Pre všetky tieto chemické faktory musí byť dodržaný aj 
priemerný osemhodinový NPEL. Pre chemické faktory s výraznými 
lokálnymi dráždivými účinkami je stanovený len krátkodobý NPEL. 
Najvyššie prípustné expozičné limity plynom a parám sú stanovené 
nezávisle od teploty a tlaku v ml.m-3 (ppm - parts per milion) a závisle 
od týchto premenných v mg.m-3 pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa. 
Prepočet mg.m-3 na ppm je nasledovný:  
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          molekulová hmotnosť (g) 
koncentrácia mg.m-3 v ovzduší = ––––––––––––––––––––   (v ppm)  
         24,1  
 
kde 24,1 je molekulový objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C 
a 101,3 kPa.  
   
Kategória I znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti 
prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2-krát pri niektorých 
chemických faktoroch. Kategória II znamená, že NPEL môže byť 
krátkodobo prekročený maximálne 2- až 8-krát za zmenu. Maximálne 
trvanie priemernej píkovej koncentrácie nesmie presiahnuť 15 minút, 
4-krát za zmenu, v intervale 1 hodina medzi píkmi, pričom priemerný 
NPEL za osemhodinovú pracovnú zmenu musí byť dodržaný. 
Označenie písmenom K znamená, že faktor môže byť ľahko 
absorbovaný kožou, pričom niektoré faktory ľahko prenikajúce kožou 
môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov 
(napr. fenoly). Pri týchto látkach s významným prienikom cez kožu 
v podobe kvapalín alebo pár je osobitne dôležité zabrániť kožnému 
kontaktu. Označenie písmenom S znamená látku, spôsobujúcu 
senzibilizáciu. Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú 
vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu a pri práci s nimi je 
potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných 
expozičných limitov nezabezpečí, že nevzniknú u vnímavých osôb 
alergické reakcie. Označenie písmenom R znamená, že expozícia je 
meraná ako respirabilná frakcia aerosólu, ktorá môže preniknúť až 
do pľúcnych alveol a pre ktorú je stanovený limit. Podobne označenie 
písmenom I znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná 
frakcia aerosólu, ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest 
a pre ktorú je stanovený limit.  
 

1.5.5.1 Zlúčeniny síry 

 
Medzi najrozšírenejšie škodliviny v ovzduší patria zlúčeniny 

síry a z nich predovšetkým oxid siričitý (SO2). Uvoľňujú sa najmä 
pri spaľovaní a spracovávaní uhlia. Nielen všetky druhy uhlia, ale aj 
ropa obsahuje určité množstvo síry, ktorá sa najčastejšie viaže 
v organických zlúčeninách, zriedkavejšie vytvára sulfidy a sírany. 
Pri spaľovaní sa 95 % síry oxiduje na SO2 a zvyšok predstavuje oxid 
sírový (SO3). V ovzduší je SO2 citeľné čuchom už pri koncentrácii 
0,88-2,92 mg.m-3, v prítomnosti predovšetkým sadzí a katalyticky 
pôsobiacich oxidov kovov alebo oxidov dusíka sa mení na oxid sírový.  
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K akútnej otrave oxidom siričitým dochádza pri koncentrácii 
400-500 mg.m-3 vzduchu, ktorá sa v praxi zvyčajne nevyskytuje. 
Niekedy však pri bežne sa vyskytujúcej koncentrácii tejto zlúčeniny 
dochádza k poškodeniu povrchu sliznice a jej dráždením vznikajú 
zápaly. Ale nebezpečnejšia je situácia v prítomnosti stopových 
koncentrácií železa, mangánu, vanádu, arzénu, benzo-(a)-pyrénu, 
pretože sa škodlivý účinok oxidov síry zvyšuje 3 až 5-násobne. 
Predpokladá sa, že hmla kyseliny sírovej a siričitej vznikajúca 
oxidáciou oxidu siričitého na oxid sírový a účinkom vodných pár ako aj 
sírany majú na zdravie škodlivejší účinok ako SO2. Rastliny sú tiež 
veľmi citlivé na oxid siričitý. Stačí ho nechať pôsobiť niekoľko hodín 
vo zvýšenej koncentrácii počas vegetačného obdobia a rastline sa 
poškodia bunky s chlorofylom, teda aj naruší sa aj fotosyntéza 
a dýchacie procesy rastliny, čoho výsledkom môže byť aj úhyn 
samotnej rastliny. Medzi najcitlivejšie patria ihličnaté stromy (najmä 
jedľa), machy, lišajníky a rastliny so širokou a pritom jemnou listovou 
čepeľou, najodolnejšími sú niektoré druhy tráv.  

 
Negatívnymi vplyvmi oxidov síry, z nich najmä SO2, je 

postihnutá predovšetkým oblasť Krušných hôr v Českej republike, kde 
došlo k úhynu lesov na veľkých plochách a k narušeniu celkovej 
ekologickej rovnováhy krajiny. Oxidy síry poškodzujú stavebný 
materiál, kultúrne pamiatky a spôsobujú koróziu kovov. Jedným 
zo spôsobov zníženia týchto negatívnych vplyvov je rozptyľovanie 
exhalátov a tým znižovanie ich koncentrácie pomocou vysokých 
komínov nad 200 m. V poslednej dobe sa na komíny povinne montujú 
sitá, ktoré odstraňujú škodliviny. Ďalším spôsobom je odsírovanie 
palív pred ich spaľovaním, čím sa zabráni vzniku emisií oxidu 
siričitého. Táto metóda je ekonomicky výhodnejšia len pre ľahké oleje, 
kde je síra voľnejšie viazaná a uskutočňuje sa pôsobením tlaku, 
teploty a katalyzátorov. Pre tuhé palivá (najmä uhlie) a ťažké oleje je 
táto metóda neperspektívna.  

 
Oxid siričitý, nachádzajúci sa v spalinách vznikajúcich 

pri spaľovaní tuhých odpadov alebo kvapalných fosílnych palív, je 
prednostne odstraňovaný alebo viazaný pri odsírovaní spalín. 
Používajú sa dve metódy – mokré alebo suché. Mokré metódy sú 
založené na vypieraní oxidov síry v roztokoch alebo suspenziách 
alkalických látok. Prvé takéto čistenie spalín urobili v elektrárni 
Battersea pri Londýne ešte v 30. rokoch 20. storočia a to absorpciou 
vody z Temže. Za socializmu bol vo vtedajšom ZSSR vypracovaný 
postup absorpcie v suspenzii oxidu horečnatého, ktorý sa od 50. rokov 
20. storočia používal v metalurgickom priemysle. Nevýhodou mokrých 
metód je to, že sa počas vypierania plyny veľmi ochladia, stratia tým 



Molnárová, M.        1 Atmosféra a jej antropogénne znečistenie 

 

73 

prirodzenú stúpavosť, teda aj schopnosť zriediť sa v ovzduší 
rozptýlením a klesnú na zem hneď blízko komína. Zariadenia na 
takéto odsírovanie sú veľké a majú problémy s koróziou, lebo sa 
pracuje s tekutými chemikáliami. Pri suchej metóde sa používajú 
katalytické postupy (katalyzátor obsahuje zlúčeniny vanádu) pri 
zvýšenej teplote, pri ktorých sa oxid siričitý oxiduje na sírový 
s výsledným produktom kyseliny sírovej. Výsledným produktom sú 
sírne zlúčeniny v suchom a koncentrovanom stave, ktoré sa môžu 
použiť ako suroviny, alebo ďalej spracovávať. Mokrou cestou sa 
katalyzátor v tomto prípade rozpustí vo vode. Ďalšie procesy 
odsírovania sú založené na suchých absorpčných a adsorpčných 
procesoch. Pri absorpčných metódach sa spaliny vedú pri teplotách 
do 300 °C vrstvami zrnitých kovových oxidov, v ktorých sa pohlcujú. 
Pri adsorpčných za zlúčeniny síry zadržia na aktívnom uhlí, silikagéle, 
oxide hlinitom a podobne. Z hľadiska ekonomického aj technického sú 
vhodnejšie adsorpčné metódy. V posledných desaťročiach sa vyvinuli 
nielen nové odsírovacie postupy, ale technicky sa realizovali vo 
väčšom rozsahu, čím sa zlepšila kvalita ovzdušia.  

 
Popri oxidoch síry, kyseliny siričitej a sírovej, sa do ovzdušia 

dostávajú aj sírovodík (sulfán, H2S), a anorganické, či organické 
sulfidy. Tieto látky sa uvoľňujú napr. pri výrobe koksu, spracovaní 
dechtu, ropy, alebo výrobe viskózových vlákien. Sírovodík sa 
v ovzduší prejavuje charakteristickým zápachom skazeného vajíčka 
už pri relatívne nízkych koncentráciách vo vzduchu (0,5 mg.m-3). Je to 
jedovatý plyn, ktorý reaguje so železom niektorých dýchacích 
enzýmov a spôsobuje tkanivové aj pletivové dusenie, pôsobí aj ako 
nervový jed. Otravy sírovodíkom sa prejavujú podľa koncentrácie 
vo vzduchu pálením v očiach, podráždením nosohltana, nevoľnosťou, 
bolesťami hlavy a pri koncentráciách nad 1000 mg.m-3 vzduchu 
zapríčiňujú rýchlu stratu vedomia a pri neposkytnutí okamžitej prvej 
pomoci aj smrť človeka. Postihnutého treba preniesť na čerstvý 
vzduch a v prípade, že nedýcha, rýchlo zaviesť umelé dýchanie.  

 
Do tejto skupiny zlúčenín síry možno ešte zaradiť sírouhlík 

(CS2), ktorý sa objavuje v pracovnom prostredí viacerých chemických 
závodov, kde sa používa ako rozpúšťadlo a extrahovadlo tukov, 
surovina na výrobu viacerých zlúčenín síry, na ničenie škodlivého 
hmyzu (napr. v minulosti Pilomor), pri výrobe viskózových vlákien 
a pri výrobe celofánu. Do organizmu sa dostáva hlavne dýchacími 
cestami, hromadí sa v centrálnom nervovom systéme a v periférnych 
a vegetatívnych nervoch v lipidovom tkanive, ba po expozícii 
sírouhlíka sa zvyšuje jeho obsah v obličkách a v pečeni. Akútna 
otrava sa prejaví narkotickým účinkom, kedy sa najskôr objaví 
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vzrušenie, sčervenanie, nepokoj, zrakové a sluchové halucinácie, 
potom nastáva otupenie, prípadne až bezvedomie, kŕče a smrť 
nastáva ochrnutím dýchacieho centra.  

 
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) priemerný pre oxid 

siričitý je 0,5 ml.m-3 (ppm), prípadne 1,3 mg.m-3. Najvyššie prípustný 
expozičný limit krátkodobý je 1,3 mg.m-3 a táto látka patrí do kategórie 
I. Pre oxid sírový je zákonom č. 300/2007 Z.z.  určený len NPEL 
priemerný, ktorý má hodnotu 1 mg.m-3. Hodnota NPEL priemerná je 
pre sírovodík 5 ml.m-3 (ppm), prípadne 7,1 mg.m-3, pre NPEL 
krátkodobý patrí do I. kategórie a hodnota je 14,2 mg.m-3. 
Pre sírouhlík je NPEL priemerný 5 ml.m-3 (ppm), prípadne 16 mg.m-3, 
pre NPEL krátkodobý patrí do II. kategórie a hodnota je 32 mg.m-3. 
Sírouhlík je látka prenikajúca cez kožu a označená písmenom K.  
 

1.5.5.2 Zlúčeniny dusíka 

 
Pojmom „nitrózne plyny“ (NOX) sa označujú pre atmosféru 

najškodlivejšie oxidy dusíka, ktorými sú oxid dusnatý (NO), oxid 
dusičitý (NO2) a N2O. Ako produkt biologických procesov (najmä 
z bakteriálnej činnosti) sa do atmosféry vo veľkej miere dostáva oxid 
dusnatý. Antropogénnymi zdrojmi sú hlavne spaľovacie procesy 
v priemysle a doprave. Oxid dusičitý v ovzduší je výsledkom priamej 
oxidácie NO, ktorý je nestály a reaguje s molekulovým kyslíkom 
nasledovne (31):  

2 NO + O2   2 NO2    (31) 
 

Obsah NO2 a NO sa v atmosfére udržiava v dynamickej rovnováhe 
v pomere 2,5:1. V ovzduší vznikajú z oxidov dusíka aj dusičnany, 
ktoré padajú na zem vo vodných zrážkach.  
 

Oxidy dusíka katalyzujú oxidáciu SO2 na výrazne škodlivejší 
SO3, zúčastňujú sa na tvorbe fotochemického smogu a redukciou 
ozónu narúšajú aj ochrannú vrstvu v stratosfére. Sú charakteristické 
typickým amoniakovým zápachom, dráždia dýchacie cesty a sú 
vo vyšších koncentráciách toxické, pričom oxid dusičitý je škodlivejší 
ako oxid dusnatý. Vo veľkých koncentráciách oxidy dusíka reagujú 
s vlhkosťou v pľúcach za vzniku kyseliny dusičnej a kyseliny 
dusitej. V oblastiach postihnutých exhalátmi týchto oxidov je častejší 
výskyt akútnych ochorení dýchacích ciest, zvyšuje sa počet 
chronických zápalov priedušiek, zhoršujú sa choroby srdca, môžu 
vyvolávať cyanózu (zmodranie pokožky), rozširujú krvné cievy a tým 
znižujú krvný tlak. Pôsobia škodlivo aj na rastliny, ktorých poškodenie 
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sa podobá poškodeniu oxidom siričitým. Pri nárazovom pôsobení 
oxidov dusíka listy zblednú, scvrkávajú sa a odumierajú.  

 
Amoniak (čpavok, NH3) je veľmi významný v chemickom 

priemysle, pretože sa používa ako surovina na výrobu kyseliny 
dusičnej, amónnych solí, sódy, močoviny, plastov, dusíkatých hnojív, 
nitrocelulózy, syntetického hodvábu, ako aj v chladiarenskej technike. 
Do ovzdušia preniká hlavne z biochemických rozkladných procesov 
odumretých rastlinných a živočíšnych tiel, ako aj z kanalizácie. 
Vo forme exhalátov uniká z výrobní svietiplynu, koksu, závodov 
na spracovanie čierneho uhlia, i keď sa výrobcovia snažia 
o zabránenie tohto úniku. Je to bezfarebný plyn s výrazným 
nepríjemným zápachom a čuchom sa dá rozoznať aj v nepatrných 
koncentráciách. Do ľudského tela preniká dýchacími cestami, akútny 
účinok sa prejaví podráždením horných dýchacích ciest vo forme 
pocitu dusenia, či záchvatu kašľa, podráždením očných spojoviek, 
kedy nastáva slzenie, alebo rezavá bolesť v očiach, a rohovky. 
Pri vysokých koncentráciách môže poleptať zasiahnutú pokožku.  

 
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) priemerný pre oxid 

dusičitý je 5 ml.m-3 (ppm), prípadne 9,5 mg.m-3. Pre oxid dusnatý je 
zákonom č. 300/2007 Z.z.  určený tiež len NPEL priemerný, ktorý má 
hodnotu 25 ml.m-3 (ppm), prípadne 30 mg.m-3. Pre amoniak je NPEL 
priemerný 20 ml.m-3 (ppm), prípadne 14 mg.m-3, pre NPEL krátkodobý 
je hodnota je 36 mg.m-3.  

 

1.5.5.3 Oxid uhoľnatý a oxid uhličitý 

 
Ak nie sú dostatočne odvádzané dymové plyny, alebo je 

nedostatočný prívod kyslíka k horiacemu palivu, môže vznikať oxid 
uhoľnatý (CO). Tento plyn sa bežne nachádza v dymoch ohnísk 
spaľujúcich uhlie, koks alebo naftu, bohatým zdrojom môžu byť 
výfukové plyny motorových vozidiel vrátane lietadiel. Spaľovanie 
ropných uhľovodíkov v benzínových a naftových motoroch je 
nedokonalá a výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý a iné látky, ktoré 
znečisťujú ovzdušie, z ktorých napr. polycyklické uhľovodíky sú 
známymi karcinogénmi. Staré automobily produkujú viac škodlivín ako 
nové, a je známe, že spomaľovanie, zastavovanie a opätovné 
rozbiehanie sa vozidiel v mestskej doprave negatívne vplýva 
na čistotu ovzdušia. Preto sú autá povinné absolvovať pravidelné 
technické a emisné kontroly (kontrola, pri ktorej sa overuje, či 
objemové koncentrácie CO a nespálených uhľovodíkov neprekračujú 
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ustanovené emisné limity), čím sa znižuje znečistenie ovzdušia 
výfukovými plynmi.  

 
Najbohatším zdrojom CO v atmosfére, ktorý predstavuje až 

80 % produkcie, je pomerne málo známa reakcia hydroxidových 
aniónov OH- vznikajúcich pri dennom svetle fotolýzou vody 
s molekulami metánu, pochádzajúceho z rozkladu odumretých 
organizmov (vrátane rastlín). Približne 10 % celkovej produkcie CO sa 
dostáva do atmosféry z oceánov. Priemerná koncentrácia CO 
v atmosfére je v rovnováhe vďaka pôdnym baktériám a hydroxidovým 
aniónom v ovzduší, ktoré ho premieňajú na oxid uhličitý (CO2) 
a metán (CH4). Sú prípady, keď sa pri nízkych teplotách vytvárajú 
inverzné stavy, pri ktorých je v prízemnej vrstve atmosféry až životu 
nebezpečná koncentrácia CO (napr. v hlbokých uhoľných lomoch). Je 
to bezfarebný plyn, bez zápachu, ľahší ako vzduch, veľmi jedovatý 
a zákerný, pretože pri vdychovaní sa absorbuje cez pľúca do krvi, kde 
sa nereverzibilne viaže na železo krvného farbiva hemoglobínu (Hb) 
za vzniku karbonylhemoglobínu (COHb). Hemoglobín má k CO 
240-krát väčšiu afinitu ako ku O2 a preto aj veľmi nízke koncentrácie 
CO môžu výrazne znížiť obsah kyslíka v krvi tvorbou veľkého 
množstva COHb. Pri absorpcii a vylučovaní CO je dôležitá jeho 
hladina vo vzduchu, množstvo COHb v krvi, trvanie expozície 
a intenzita pľúcnej ventilácie. K akútnej otrave dochádza pri hodinovej 
expozícii 0,06 až 0,12 % obsahu CO vo vzduchu, čo sa prejaví 
bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, hučaním v ušiach, dýchacími 
ťažkosťami, búšením srdca, spavosťou až bezvedomím. Pri hodinovej 
expozícii 0,35 % obsahu oxidu uhoľnatého človek umiera. 
Nebezpečná je aj kombinácia účinku oxidu uhoľnatého s alkoholom 
a s liečivami. Pri poskytovaní prvej pomoci treba predovšetkým 
zabezpečiť dôkladné vetranie miestnosti, alebo vyviesť postihnutého 
na čerstvý vzduch. Ak je v bezvedomí, okamžite mu poskytnúť umelé 
dýchanie a zabezpečiť urýchlený prevoz do nemocnice.  

 
Oxid uhličitý (CO2) nepatrí ani k toxickým ani ku škodlivým 

plynom, preto nie je považovaný v prípade jeho prítomnosti 
za atmosférického polutanta. Jeho produkcia je spojená 
so spaľovaním fosílnych palív v priemysle, energetike a doprave, 
pričom sa v ostatných desaťročiach rýchlo zvyšuje a jeho 
koncentrácia v ovzduší narastá. Rovnováhu zaisťujú zelené rastliny 
v procese fotosyntézy, kedy ho chemicky viažu do cukrov 
za uvoľnenia kyslíka (32):  

    hν 
n CO2 + n H2O    (CH2O)n + n O2 (32) 

          uvoľnenie tepla  
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Na jednej strane sa obsah oxidu uhličitého v atmosfére 
zvyšuje, ale na druhej strane ubúda množstvo zelených rastlín najmä 
v dôsledku výrubu lesa, či ničenia zelených plôch aj morských rastlín 
znečisťovaním morí ropou a ropnými látkami. Narastajúci obsah CO2 
v ovzduší môže mať dopad na celkovú tepelnú bilanciu našej planéty, 
pretože oxid uhličitý spolu s vodnými parami prepúšťajú krátkovlnnú 
zložku slnečného žiarenia zohrievajúcu zemský povrch, ale 
zadržiavajú tepelné žiarenie vyžarované zemským povrchom (tzv. 
skleníkový jav). Pri uplatnení skleníkového javu sa predpokladá 
oteplenie Zeme, čo sa výrazne prejavuje na stave ľadovcov 
na planéte, ktoré sú regulátormi tepelných extrémov jednotlivých 
kontinentov. Ak by sa všetky roztopili, narušil by sa celý tepelný režim 
na Zemi a súčasne by zaniklo 75 % zásob obyčajnej („sladkej“) vody, 
ktorá je v nich viazaná, čo je približne 29 miliónov km3 
nemineralizovanej obyčajnej vody. Odhaduje sa, že ich roztopením by 
sa hladina svetových oceánov zvýšila asi o 60 m, čo by znamenalo 
zaplavenie rozľahlých prímorských oblastí, narušenie tektonickej 
rovnováhy Zeme a stredná teplota by mohla stúpnuť podľa niektorých 
autorov o 2-4 °C.  

 
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) priemerný pre oxid 

uhličitý je 5 000 ml.m-3 (ppm), prípadne 9 000 mg.m-3. Pre oxid 
uhoľnatý je zákonom č. 300/2007 Z.z.  určený NPEL priemerný 
30 ml.m-3 (ppm), prípadne 35 mg.m-3, pre NPEL krátkodobý je pre túto 
látku II. kategórie je hodnota je 70 mg.m-3.  

 

1.5.5.4 Halové prvky v atmosfére 

 
Z týchto prvkov negatívne ovplyvňuje atmosféru najmä fluór, 

chlór a ich zlúčeniny.  
 
Zlúčeniny fluóru – konkrétne fluorovodík (HF), fluoridy (F-) 

a samotný fluór (F2) sa dostávajú do ovzdušia výlučne z priemyslu – 
najväčšími producentmi sú výrobne hliníka, skla, fosforečných hnojív 
a kyseliny fosforečnej. Hliník sa vyrába elektrolýzou roztaveného 
oxidu hlinitého, kde sa tavenie Al2O3 urýchľuje zlúčeninami fluóru, 
akými sú kryolit, fluorid sodný a fluorid hlinitý. Pri tejto elektrolýze sa 
uvoľňujú plyny s obsahom fluóru, ktoré vznikajú na dotykovej ploche 
anódy s elektrolytom spolu s ďalšími nebezpečnými látkami, ku ktorým 
patria aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, decht a iné zložky. Na každý 
kilogram vyrobeného hliníka pripadá asi 10 g zlúčenín fluóru. 
Množstvo zlúčenín fluóru emitované do ovzdušia do istej miery závisí 
od typu elektrolyzéra a od druhu anódových elektród, ale v súčasnosti 
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sa už výlučne používajú uzavreté elektrolyzéry, z ktorých sa 
vznikajúce exhaláty dostávajú do odlučovacích zariadení. 
Pri zavedení moderných odlučovacích systémov je množstvo 
vypúšťaných zlúčenín fluóru významne znížené. V sklárstve pri výrobe 
niektorých druhov skla, ako aj pri úprave povrchu skla sa tiež 
používajú zlúčeniny fluóru. Exhaláty zlúčenín fluóru vznikajú pri tavení 
skloviny, pri jej čírení a dozrievaní, ako aj pri leštení, či leptaní skla 
roztokmi s obsahom kyseliny fluorovodíkovej. Pri výrobe fosforečných 
hnojív a kyseliny fosforečnej rozkladom prírodných fosforečnanov 
obsahujúcich 3,5 až 4 % fluoridov (napr. z fluorapatitu Ca10F2(PO4)6) 
kyselinou sírovou sa tiež používajú zlúčeniny fluóru. Pri výrobnom 
postupe sa uvoľňuje 33 – 50 % prítomných fluoridov v podobe fluoridu 
kremičitého a kyseliny fluorokremičitej. Aj keď moderná technológia 
vybavená absorbérmi je schopná zachytiť až 99 % fluoridov, môže 
závod pri spracovaní 500 t surovín vypustiť do ovzdušia až 50 kg 
fluoridov denne.  

 
Fluórové exhaláty škodia rastlinám a mnohým už pri nízkej 

koncentrácii. Najcitlivejšími sú marhuľa, slivka, broskyňa, vinič, jahoda 
a kukurica. Rastliny, ktoré majú pletivá poškodené fluórom, majú 
hnedé, žltkasté, červenohnedé, červené, niekedy až čierne sfarbenie. 
Fluórové exhaláty popri rastlinách poškodzujú aj pôdu, ktorej znižujú 
fyziologickú aktivitu, čo sa napokon prejaví na nižšom vzraste rastlín 
a na znížení ich produkcie. Tieto exhaláty sa viažu do rastlinných 
pletív, čo je nebezpečné pri krmivách pre hospodárske zvieratá. 
Zlúčeniny fluóru sa dostávajú do zvierat nielen prostredníctvom 
krmiva, ale aj vdychovaním, a môžu najmä u oviec a hovädzieho 
dobytka vyvolať tzv. fluorózu. Pri akútnej forme tohto ochorenia sa 
u zvierat objavuje nechuť prijímať potravu, malátnosť, ochabnutosť 
svalov, zníženie telesnej hmotnosti a môže sa vyskytnúť aj ich úhyn. 
Pri chronickej fluoróze sú výrazné zmeny na zuboch: objavuje sa 
škvrnitosť, odštepovanie skloviny, lámavosť a pod., ako aj hrubnutie 
kostí. Približne o 10 % sa znižuje produkcia mlieka a skracuje sa 
produkčný vek dojníc. Fluór a jeho zlúčeniny pôsobia škodlivo aj 
na človeka a prejavujú sa dráždením očných spojoviek a dýchacích 
ciest, defektmi zubnej skloviny, či škvrnitosťou zubov.  

 
Ďalším nebezpečným prvkom z tejto skupiny je chlór, plyn 

žltozeleného sfarbenia, štipľavého zápachu a vysoko reaktívny – 
zlučuje sa takmer so všetkými prvkami. Plynná forma chlóru má silné 
toxické účinky, z nich nebezpečné sú hlavne leptajúce, a preto bol 
napr. v 1. svetovej vojne použitý ako prvá plynná bojová otravná látka. 
Chlorovodík (HCl) hlavne v minulosti vypúšťali niektoré chemické 
závody, vyrábajúce napr. chlór, plasty chlórované uhľovodíky, bielenú 
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celulózu a papier, a spôsobovali lokálne znečisťovanie ovzdušia. 
Toxicita chlóru pre rastliny je asi 3-krát vyššia ako toxicita SO2. 
Poškodenie rastlín chlórom a chlorovodíkom sa prejaví okrajovými 
nekrózami. Plynné imisie chlóru a chlorovodíka poškodzujú aj pôdu, 
pretože zvyšujú jej kyslosť. Zlúčeniny chlóru väčšinou nie sú veľmi 
jedovaté a ľudský organizmus ako aj rastliny a živočíchy sú voči nim 
dosť odolné. Živé organizmy však majú isté hranice odolnosti, ktoré 
môže človek svojou činnosťou prekročiť. Napríklad je známe, že sa 
zľadovatené vozovky posypávajú niekedy soľami, ktoré obsahujú 
chlór, zvyčajne NaCl. Koncentrované vodné roztoky solí ničia 
vegetáciu v okolí vozoviek, zasoľujú pôdu a zvyšujú aj koncentráciu 
solí v povrchových vodách. Do ovzdušia sa chlór dostáva ako produkt 
fotochemického rozkladu chloridu nitrozylu (ClNO), ktorý vzniká 
v prítomnosti NO2 a NaCl. Mechanizmus rozkladu ochrannej ozónovej 
vrstvy v prítomnosti chlóru je uvedený v reakciách (4), (5) a (6). 
Podľa výsledkov výskumov sú zdrojom atómového chlóru freóny, 
ktoré sa vyrábajú vo väčšej miere pre ich široké technické použitie 
(osviežujúce aerosólové spreje, donedávna aj náplne do chladničiek, 
čistiace a hasiace prostriedky) a niektoré z nich, ktoré sú nebezpečné 
pre rozklad ozónu, sú uvedené v tab. 5.  

 
Pre fluór je zákonom č. 300/2007 Z.z.  určený NPEL priemerný 

1,0 ml.m-3 (ppm), prípadne 1,58 mg.m-3, pre NPEL krátkodobý 
je pre túto látku hodnota je 3,16 mg.m-3, pre fluoridy a fluorovodík 
pri súčasnom pôsobení je zákonom definovaná iba hodnota NPEL 
priemerný, ktorá je 2,5 mg.m-3, teda rovnaká ako pre fluoridy – 
anorganické, pre ktoré je ešte navyše určená hodnota NPEL 
krátkodobý 5,0 mg.m-3. Pre fluorovodík ako kyselinu fluorovodíkovú je 
NPEL priemerný 1,8 ml.m-3 (ppm), čo zodpovedá 1,5 mg.m-3, a NPEL 
krátkodobý s hodnotou 2,5 mg.m-3. Najvyššie prípustný expozičný limit 
(NPEL) krátkodobý pre chlór je 1,5 mg.m-3. Pre chlorovodík je 
zákonom č. 300/2007 Z.z.  určený NPEL priemerný 5 ml.m-3 (ppm), 
prípadne 8 mg.m-3, pre NPEL krátkodobý je pre túto látku hodnota je 
15 mg.m-3.  
 

1.5.5.5 Ťažké kovy v atmosfére 

 
Veľmi rozšírenými metabolickými jedmi sú arzén, olovo, 

ortuť, kadmium, chróm, nikel, tálium a ďalšie prvky. Mechanizmus 
ich účinku na živé organizmy nie je zatiaľ dostatočne preskúmaný. 
Na rozdiel od organických látok sú kovy v prírode nerozložiteľné 
a preto v životnom prostredí pretrvávajú, čím ich účinok na jednotlivé 
zložky biosféry pretrváva.  
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Arzén (As) a jeho zlúčeniny sa dostávajú do ovzdušia 
tepelným spracovaním sulfidových rúd a pri nedokonalom zachytávaní 
exhalátov, pri používaní pesticídov na báze arzénu a pri spaľovaní 
uhlia s obsahom zlúčenín As. Uhlie z Novák má nezvyčajne vysoký 
obsah zlúčenín arzénu s obsahom 530 až 1 040 g.t-1, ktoré 
predstavujú najmä arzenopyrit FeAsS, auripigment As2S3 a realgár 
As4S4. Pri spaľovaní uhlia rozomletého na prach v tepelnej elektrárni 
sa sulfidové zlúčeniny arzénu chemicky menia a výsledkom je 
termostabilná zlúčenina arzeničnan vápenatý, ktorý sčasti uniká 
komínom vo forme aerosólu a sčasti sa viaže (adsorbuje) na povrch 
popolčeka, preto najjemnejšie frakcie popolčeka majú pre svoj veľký 
povrch najvyšší obsah zlúčenín arzénu. I keď závod v Novákoch má 
odlučovače s účinnosťou až 99 %, unikajú komínom do okolia závody 
zlúčeniny arzénu. Arzénovými exhalátmi v podobe aerosólov je 
postihnutá na Slovensku najmä oblasť Hornej Nitry, kde je v činnosti 
od roku 1953 jedna z našich najväčších tepelných elektrární – 
Elektráreň Nováky (ENO).  

 
Arzénové exhaláty spolu s popolčekom, SO2, a ďalšími 

škodlivinami prenikajú do pôdy, rastlín, živočíchov i človeka. Zlúčeniny 
As, ktoré sa nachádzajú v pôde, môžu sa vodou postupne vymývať 
do nižších vrstiev a prenikať až do podzemných vôd, alebo je časť 
z týchto zlúčenín prijímaná rastlinami prostredníctvom koreňového 
systému spolu s chemicky podobnými fosforečnanmi. Arzénové 
zlúčeniny negatívne vplývajú na asimilačný aparát rastlín 
(fotosyntézu) a inhibujú príjem fosforečnanových iónov koreňmi, 
pri vyšších koncentráciách aj rast rastlín. Mimoriadne citlivým 
na arzénové imisie je blanokrídly hmyz, z nich najmä včely, ktoré hynú 
už pri relatívne nízkych koncentráciách As v ovzduší. Takto vyhynuli 
tisíce včelstiev v zasiahnutom areáli Elektrárne Nováky v okresoch 
Prievidza a Topoľčany v prvých rokoch činnosti ENO, kedy 
odlučovače popolčeka mali nízku účinnosť a boli poruchové. 
Nedostatok blanokrídleho hmyzu vrátane včiel sa prejaví na zníženej 
úrode ovocných stromov, ktorí sú opeľovačmi, ako aj na nedostatku 
vtáctva, ktoré sa živí hmyzom. Príznaky otráv zlúčeninami arzénu sa 
prejavili na drobnej aj na vysokej zveri. Záznamy z minulosti popisujú 
aj hromadné ochorenia hovädzieho dobytku, čo sa prejavilo celkovým 
zhoršením kondičného stavu zvierat, kašľom, značným chudnutím, 
minimálnou dojivosťou a slabosťou, ako aj príznakmi mäknutia kostí. 
Ľudia žijúci v imisiami zasiahnutom areáli Elektrárne Nováky trpeli 
najmä v minulosti vo zvýšenej miere na ochorenie dýchacích ciest, 
očných spojoviek a na kožné choroby, deti mali znížený počet 
červených krviniek, zaostávali v telesnej hmotnosti a výške 
v porovnaní s kontrolnou skupinou z nezamorenej oblasti (Tölgyessy 
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a kol., 1989). Arzén a jeho zlúčeniny môžu prenikať do organizmu 
dýchacími aj tráviacimi cestami, vylučujú sa veľmi pomaly stolicou, 
močom, pľúcami a pokožkou. Zvýšené množstvá As sa v postihnutých 
osobách nachádzajú napr. v kostiach, pečeni, obličkách, pokožke, 
vlasoch a nechtoch. Toxickejšie sú arzenité zlúčeniny (AsIII), menej 
toxické sú arzeničné zlúčeniny (AsV). Zlúčeniny arzénu pôsobia 
v ľuďoch ako kumulatívny protoplazmatický jed, ktorý znižuje aktivitu 
tiolových skupín (-SH) v enzýmoch, ktoré sprostredkovávajú produkciu 
bunkovej energie.  

 
V zložkách životného prostredia sa vo veľkej miere nachádza 

aj olovo (Pb), ktorého ďalšie uvoľňovanie emisií sa po prechode 
na bezolovnatý benzín znížilo. Olovo sa do životného prostredia 
dostáva z priemyslu, alebo z poľnohospodárstva. V minulosti sa 
v benzínových motoroch pri spaľovaní pohonných látok používali ako 
antidetonátory zlúčeniny olova, a to predovšetkým tetraetylolovo, 
Pb(C2H5)4. Emisie zlúčenín Pb pochádzajúce z výfukových plynov 
spaľovacích motorov predstavovali na konci osemdesiatich rokov 
20. storočia až 97 % celkových emisií olova. Ďalším zdrojom zlúčenín 
olova sú hutnícke závody, ktoré vyrábajú čisté olovo. Tieto huty 
znečisťujú nielen ovzdušie, ale aj pôdu a vodu, lebo väčšie častice 
sedimentujú v blízkom okolí závodov. Na znečisťovaní atmosféry 
olovom sa popri už spomínaných zdrojoch podieľajú aj závody 
na výrobu zliatin olova. Zlúčeniny Pb sa do organizmu dostávajú 
predovšetkým dýchacími cestami, čiastočne pokožkou, čiastočne sa 
z tela vylučujú obličkami a stolicou (priemerne sa môže takto denne 
odstrániť až 2 mg Pb). Ak je príjem Pb väčší ako výdaj, jeho obsah 
v krvi je vyšší, pretože až približne 95 % Pb sa viaže na červené 
krvinky, zároveň sa zvyšuje jeho ukladanie v pečeni a v kostiach. 
Ukladanie olova v tele je nebezpečné najmä pre duševný a telesný 
vývin detí, pri dospelých ako následok ukladania olova v kostnej dreni 
vzniká anémia, a podobne ako pri arzéne sa blokujú aj tiolové skupiny 
(-SH) enzýmov. Zistilo sa, že umývaním rastlín zo zasiahnutých 
oblastí možno odstrániť 50-90 % celkového olova, ktoré bolo v nich 
namerané, čo dokázalo, že väčšia časť olova z imisií sa adsorbuje 
na povrch rastlín, menšia sa zabuduje (inkorporuje) do rastlín, 
v ktorých je pohyblivosť zlúčenín olova nízka. To naznačuje, že 
v prípade prijatia zlúčenín olova zo substrátu ich rastlina akumuluje 
v koreňovom systéme, v prípade aplikácie na list zostávajú 
v nadzemnej časti rastliny.  

 
Medzi najznámejšie atmosférické škodliviny patrí ortuť (Hg). 

S jej parami sa možno stretnúť všade tam, kde sa vyrába alebo sa 
s ňou pracuje, pretože sa vyparuje do ovzdušia už pri bežnej teplote. 
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Škodlivosť ortuti závisí od jej oxidačného stupňa. Jednomocný katión 
je málo toxický, pretože je nepatrne rozpustný. V krvi a tkanivách sa 
môže oxidovať na vysoko toxický dvojmocný katión. Medzi výrazne 
toxické patria aj organické zlúčeniny ortuti a kovová ortuť v podobe 
pár. Na rozdiel od ostatných prvkov je ortuť prítomná v ovzduší 
v tuhom aj plynnom skupenstve – v prízemnej vrstve atmosféry 
prevažuje elementárna plynná ortuť popri ďalších tuhých formách, 
ktorými sú monometylortuť, dimetylortuť, či zlúčeniny s halogénmi. 
Koncentrácia ortuti v ovzduší je priemerne 20 µg.m-3, zvyčajne však 
pod 50 µg.m-3. Z vdychovaného množstva sa v organizme zadrží asi 
80 % ortuti. Hlavným zdrojom príjmu do ľudského organizmu sú 
potraviny – ortuť v rybách je obzvlášť nebezpečná, lebo sa v nich 
nachádza ako alkylortuť, ktorá spôsobuje encefalopatiu. Tento prvok 
môže spôsobiť ako akútne, tak aj chronické otravy (tzv. 
merkuralizmus), čo sa prejaví zápalom ďasien, uvoľnení zubov, 
bolesťou hlavy, trasením rúk, oslabením pamäti a pod. Pri otrave 
metylortuťou sú prejavmi mravenčenie, poruchy sluchu a závrate. 
V súvislosti s alkylzlúčeninami ortuti je známa hromadná otrava 
v rokoch 1953 až 1960 v zálive Jacuširo pri meste Minamata 
v Japonsku, kde 111 obyvateľov živiacich sa prevažne rybacím 
mäsom bolo otrávených ortuťou a z toho 43 ľudí umrelo na následky 
otravy. Ortuť bola vypúšťaná v odpade z chemickej továrne do mora, 
a keďže prvý výskyt choroby bol zistený pri Minamate, týmto názvom 
bola označená aj táto choroba. Kontaminované ryby obsahovali 
1-20 mg.kg-1 ortuti a postihnuté osoby tak mali denný príjem až 5 mg 
metylortuti, preto sa akútne príznaky objavili už za 1-2 mesiace. 
Nastalo poškodenie nervov a svalov, zúženie zorného poľa, poruche 
sluchu a ďalších príznakov. Z patologického nálezu bolo zrejmé, že 
došlo k poškodeniu mozgovej kôry s degeneráciou neurónov. 
Matkám, ktoré jedli kontaminované ryby, sa narodilo 19 detí 
s vrodenými defektmi.  

 
Nebezpečná vzdušná škodlivina je kadmium (Cd), ktoré 

pochádza z baní, metalurgie, úpravy kovov, chemického priemyslu, 
atď. Používa sa najmä v galvanotechnike pri výrobe ľahko taviteľných 
zliatin, v sklárskom a fotografickom priemysle. Jeho koncentrácia 
vo voľnej atmosfére nebýva natoľko vysoká, aby bola pre človeka 
toxická, zvyčajne býva najviac postihnuté pracovne prostredie 
niektorých závodov. Z prostredia prechádza kadmium do rastlín, 
živočíchov aj ľudského tela (asi 75-80 % Cd pochádza z rastlinnej 
potravy, 20-25 % zo živočíšnej potravy a 3-10 % z vody). Rastliny nie 
sú na prítomnosť Cd v ich organizme viditeľne citlivé na rozdiel 
od živočíchov, v ktorých dochádza k poškodeniu obličiek, pečene, 
často sa vyskytuje anémia, a pri pobyte v znečistenom ovzduší 
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nastupujú poruchy funkcie dýchacích orgánov. Známe sú aj 
karcinogénne a teratogénne účinky kadmia. Chronické toxické účinky 
kadmia sa zistili pri tragickej havárii banského komplexu v Japonsku, 
kde došlo k znečisteniu vody a ryžových polí týmto prvkom. 
Obyvatelia, ktorí pili kontaminovanú vodu s kadmiom a jedli ryžu, ktorá 
bola touto vodou zavlažovaná, mali veľké bolesti a často ojkali, preto 
sa táto choroba označuje „itaj-itaj“, čo v preklade znamená „oj-oj“. 
Kadmium spôsobilo vylučovanie vápnika z tela, demineralizáciu 
a mäknutie kostí a teda následné bolestivé zlomeniny, deformovanie 
stavcov a zmenšovanie kostry. Toto ochorenie malo dlhodobý 
priebeh, často krát aj vyše 12 rokov, pričom asi polovica postihnutých 
nakoniec umrela na následky tohto ochorenia.  

 
Látka, ktorá sa hromadí v ovzduší ako jemný a stabilný 

aerosól, a ktorá je nebezpečná pre ľudské zdravie, je aj nikel (Ni). 
Do atmosféry sa dostáva v podobe prchavého jedovatého 
tetrakarbonyl niklu (Ni(CO)4), ktorý vzniká v stopových množstvách 
pri spaľovaní fosílnych palív a následnom kontakte niklu s uhlíkom 
a jeho zlúčeninami. Nezanedbateľné množstvo niklu je aj v tabakovom 
dyme a pre svoje karcinogénne účinky sa považuje za jednu 
z možných príčin rakoviny pľúc. Tento prvok je toxický aj pre rastliny 
(približne od koncentrácie 100 mg.l-1). Podľa odhadov v celosvetovom 
meradle uniká do ovzdušia 70 000 t niklu ročne.  

 
Prvkom, ktorý sa dostáva do atmosféry len ľudskou činnosťou, 

je meď (Cu). Z približne 6 miliónov ton vyťaženej medi sa väčšina 
využíva v elektrotechnickom priemysle, zvyšok vo vodárenstve, 
pri výrobe zliatin a kuchynského riadu, vo farmácii a podobne. 
Vdychovaním prachu, hmloviny alebo pár s obsahom zlúčenín medi 
dochádza k prekrveniu nosových slizníc a horných dýchacích ciest, 
pričom pary medi spôsobujú zvracanie, bolesti žalúdka a hnačky.  

 
Spaľovaním uhlia a pri niektorých metalurgických procesoch 

sa do ovzdušia dostáva aj berýlium (Be), ktoré môže aj vo forme 
zlúčenín vyvolať akútny alebo chronický zápal pľúc.  

 

1.5.5.6 Rádioaktívne látky v atmosfére 

 
V nerastoch, horninách, vo všetkých druhoch vôd, v ovzduší aj 

v pôdnom vzduchu sa nachádzajú rádioaktívne nuklidy. Živé 
organizmy na Zemi vznikli a neustále sa vyvíjajú v podmienkach 
stáleho pôsobenia rádioaktívneho pozadia, ktoré vzniklo kozmickým 
žiarením a prírodnými rádionuklidmi z hornín, ovzdušia a z iného 
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zdroja. Až do začiatku 20. storočia malo prírodné rádioaktívne pozadie 
milióny rokov pomerne nemennú hodnotu, čo sa však dôsledkom 
skúšok jadrových zbraní, mierového použitia rádionuklidov a vývoja 
i prevádzky jadrových elektrární zmenilo – nastalo rádioaktívne 
zamorenie prírodného prostredia. Trvalým nárastom pozadia 
rádioaktívneho žiarenia na Zemi sa zvyšuje ohrozenie ľudí. Hlavný 
rozdiel medzi chemickými a rádioaktívnymi toxickými látkami je v 
koncentrácii – napr. pre rádioaktívne olovo 210Pb je najvyššia 
povolená hodnota vystavenia približne 5.10-6 mg.m-3, kým 
pri neaktívnom olove je to až 102 mg.m-3.  

 
Priamymi aj nepriamymi zdrojmi stoviek rádioizotopov desiatok 

prvkov sú pokusné výbuchy jadrových bômb, kde pri štiepení uránu 
235U tepelnými neutrónmi primárne vzniká asi 60 rádionuklidov. Ich 
počet sa postupnými jadrovými premenami za krátky čas zvyšuje asi 
na 180 rádioizotopov 35 prvkov s protónovými číslami 30-65 
a nukleónovými číslami 72-161, ďalšie rádionuklidy vznikajú nepriamo 
aktiváciou konštrukčných materiálov nálože, vymršteného prachu, či 
bežných súčastí čistého ovzdušia. Čiastočky od atómových rozmerov 
až po veľké zrnká piesku umožňujú usadzovanie rádioaktívnych 
produktov jadrového výbuchu na nich, pričom ťažšie častice sa začnú 
usadzovať na zemský povrch krátko po výbuchu, čo sa označuje 
pojmom rádioaktívny spád. Vo všeobecnosti ho môžeme rozdeliť 
do troch časových kategórií:  

 
a) okamžitý spád – dopadne do blízkeho okolia výbuchu 

v prvých hodinách po výbuchu  
 

b) krátkodobý spád – je tvorený jemnými čiastočkami, ktoré 
sa po výbuchu dostanú len do nižšej atmosféry 
(troposféry) a jeho aerosólový charakter spôsobuje jeho 
usadzovanie aj počas niekoľkých týždňov, preto 
zasahuje územia kontinentálnych rozmerov 

 
c) stratosférický spád – rádioaktívne atómy, molekuly 

a častice veľkosti aerosólu, ktoré pri výbuchu prenikli až 
do stratosféry. Stratosférický spád dopadá na zemský 
povrch niekoľko mesiacov až roky a má globálny 
charakter.  

 
Výroba palivových článkov, či prepracovanie vyhorených 

jadrových palív patrí k spracovaniu jadrového materiálu, ktoré je 
výrazným producentom veľkého množstva či už plynných, kvapalných 
alebo tuhých rádioaktívnych odpadov, ktoré sa neodstraňujú bežnými 
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postupmi. Využitie rádionuklidov v hospodárstve, vede, či v lekárstve 
a inde sa veľmi prísne kontroluje, preto táto škála rádioaktívnych látok 
nepredstavuje vážnejší podiel na rádioaktivite životného prostredia. 
I keď jadrová energetika má stále svoje riziká (napr. v r. 1986 
Černobyľ na Ukrajine – obr. 42, 43, či v r. 2011 Fukušima v Japonsku 
– obr. 44), z ekologického hľadiska je vhodnejšia ako elektrárne 
na uhlie a vykurovacie oleje. Jadrová elektráreň nepotrebuje totiž 
kyslík na spaľovanie v porovnaní s elektrárňami na fosílne palivá, tiež 
je kontrolované a nízke množstvo vypúšťania rádioaktívnych látok 
(uhlie ich tiež obsahuje). Činnosťou jadrovoenergetických zariadení sa 
do atmosféry síce dostávajú relatívne veľké množstvá rádioaktívnych 
nuklidov, ale vo väčšine prípadov zapríčiňujú len lokálnu kontamináciu 
do vzdialenosti 10 až 20 km v okolí jadrového reaktora. Podstatne iná 
je situácia pri haváriách jadrových reaktorov, kde dochádza nielen 
ku kontaminácii atmosféry a životného prostredia, ale aj k zhoreniu 
aktívnej zóny reaktora (napr. v roku 1957 vo Windscale vo Veľkej 
Británii), k vážnemu poškodeniu väčšieho počtu palivových článkov 
v jadrovom reaktore (v roku 1979 v Three Mile Island v USA), havárii 
na štvrtom bloku Černobyľskej jadrovej elektrárne (v roku 1986 
v ZSSR), či v roku 2011 ku katastrofe, keď boli ničivým zemetrasením 
dňa 11. marca 2011 poškodené všetky štyri reaktory jadrovej 
elektrárne vo Fukušime (Japonsko). Odborníci sa zhodujú v tom, že 
havária Fukušimy nedosiahla rozmery ukrajinského Černobyľu, ale 
obe sú už hodnotené najvyšším stupňom INES („International Nuclear 
Events Scale“) ako vážne havárie s účinkom na okolie. Táto katastrofa 
sa odohrala v roku 25. výročia najväčšej civilnej jadrovej katastrofy 
v histórii, ktorou bol výbuch elektrárne Černobyľ (obr. 43). Príčinou 
vypnutia bezpečnostných systémov v Černobyle bol zásah 
zamestnancov, ktorí sa paradoxne pripravovali na test bezpečnosti 
turbíny a na overenie, či je schopná v prípade odstávky dodávky 
prúdu rotáciou poháňať čerpadlá na chladiacu vodu. V Japonsku 
zemetrasenie zničilo niektoré systémy a záložné dieselgenerátory, 
ktoré mali zabezpečiť chladenie reaktora, sa „vypli“ vlnami cunami.  
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Obr.42: Po havárii v Černobyle bolo toto 30-tisícové mesto natoľko 
kontaminované rádioaktivitou, že sa pre ľudí stalo neobývateľné. (dostupné 
na: http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/preco/preco.html, z dňa 1.9.2011)  
 
 

 
 
Obr.43: Pohľad na Černobyľ po havárii. (autor: TASR/AP, dostupné na: 
http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1231375, 
z dňa 1.9.2011)  
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Obr.44: Pohľad na štvrtý blok kolabujúcej elektrárne vo Fukušime v 
Japonsku. (autor: TASR/AP, dostupné na: 
http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1231375, 
z dňa 1.9.2011)  
 

Geologické podložie často obsahuje rádioaktívny prvok 
radón (222Rn), ktorý sa dostáva do ovzdušia aj zo stavebného 
materiálu. Radón je prírodný rádioaktívny vzácny plyn, ktorý vzniká 
premenou uránu obsiahnutého v zemskej kôre a vďaka svojim 
vlastnostiam preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok zeme. Jeho 
šírenie umožňujú najmä tektonické poruchy a pórovitosť hornín 
a sedimentov. Z podložia domov sa cez rôzne netesnosti a pukliny 
dostáva priamo do domu, čím vystavuje obyvateľov svojim účinkom. 
Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón ako produkty 
jeho premeny, ktorými sú už tuhé rádioaktívne látky viažuce sa na 
aerosóly a prachové častice vo vzduchu. Po vdýchnutí sa zachytávajú 
v hlienovej súvislej vrstve dýchacích ciest. Toto ožarovanie sa 
považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc, pretože môže dôjsť 
k vzniku zhubného nádoru. Preto sa pred začatím výstavby nového 
domu alebo pri prestavbe staršieho objektu odporúča zmerať 
objemovú aktivitu radónu priamo na stavebnom pozemku, alebo si 
zistiť kategóriu radónového rizika pozemku podľa radónovej mapy 
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Slovenska. V súčasnosti sa totiž už na trhu nachádzajú stavebné 
materiály na protiradónovú hydroizoláciu.  

Okrem spomínaného prvku môžu zvýšenú rádioaktivitu 
ovzdušia spôsobiť napr. havárie jadrových elektrární, vyhoreté jadrové 
palivo, alebo pokusy s jadrovými zbraňami. V Českej republike bol 
dokázaný výskyt rádioaktívnych popolčekov z tepelných elektrární, 
ktoré spaľujú veľké množstvo uhlia so stopovým obsahom 
rádioaktívnych prvkov.  

 
Rádioaktivitu atmosféry spôsobuje prítomnosť rádioaktívnych 

aerosólov a plynov. Rádioaktívne látky môžu vytvárať tuhé alebo 
kvapalné častice priamo, alebo nepriamo – sorpciou na povrchu 
neaktívnych častíc. Tieto častice tvoriace často kondenzačné jadrá 
pre atmosférickú vodu sú potom mokrou alebo suchou depozíciou 
transportované na zemský povrch. V závislosti od zdroja možno 
rádionuklidy rozdeliť na prírodné a umelé. Prírodné rádionuklidy sa 
ďalej môžu deliť na:  

 
a) nestabilné nuklidy s polčasom premeny porovnateľným 

s vekom Zeme (napr. 235U, 238U, 40K, 232Th) 
b) rádionuklidy vznikajúce priamo v atmosfére jadrovými 

reakciami vplyvom kozmického žiarenia (napr. 3H, 7Be, 14C, 
22Na, 32P, 35S, 36Ce, 85Kr).  

 
Prírodné rádioaktívne látky sú v atmosfére za normálnych okolností 
v atómovom stave. Prírodná aktivita atmosférického vzduchu kolíše 
najmä v závislosti od obsahu rádioaktívnych látok v pôde 
a od intenzity výmeny látok medzi atmosférou a zemským povrchom. 
V atmosfére sa nachádzajú aj umelé rádionuklidy, ktoré možno 
rozdeliť do štyroch základných skupín:  
 

a) pokusné výbuchy jadrových bômb (pri štiepení 235U 
tepelnými elektrónmi primárne vzniká asi 
60 rádionuklidov a v priebehu jadrových premien sa 
zvyšuje asi na 180 rádioizotopov 35 prvkov) 

b) spracovanie jadrového materiálu (85Kr, 241Pu, 241Am, kde 
85Kr vykazuje v atmosfére neustály rast) 

c) prevádzka jadrových elektrární (najdôležitejšie sú 85Kr, 
90Sr, 137Cs, 14C, 3H, 129I a 131I)  

d) využitie rádioizotopov v národnom hospodárstve 
(nepredstavuje však výrazný podiel na rádioaktivite 
atmosféry).  
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Vzťahom rádioaktívnych látok a žiarenia k prostrediu sa 
zaoberá radiačná ekológia (rádioekológia), ktorá študuje nasledovné 
oblasti:  

 
- význam účinkov žiarenia na jednotlivca, populáciu, 

spoločenstvá a ekosystémy 
- osud rádioaktívnych látok, uvoľňovaných do prostredia 
- spôsoby, ktorými ekologické spoločenstvá a populácia 

pôsobia na šírenie rádioaktivity.  
 
Pri hodnotení účinkov rádioaktívnych látok na živé organizmy sa 
študuje hlavne:  
 

- rozdelenie a migrácia rádionuklidov v biosfére 
- metabolizmus rádionuklidov v živom organizme 
- účinky žiarenia na priebeh životne dôležitých procesov.  

 
Obeh rádioaktívnych látok sa dá sledovať v biosfére 

na všetkých stupňoch ekologickej pyramídy a pri všetkých 
rádionuklidoch, nezávisle od pôvodu rádionuklidov, teda či ide 
o prírodné alebo umelé.  

 
Údaje o radiačnej situácii v Slovenskej republike zhromažďuje 

a vyhodnocuje Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete 
(SÚRMS), pričom podľa meraní je obsah rádionuklidov v ovzduší 
stabilizovaný. Príkon efektívnej dávky vo vzduchu je v rozsahu 82 až 
158 nSv.h-1 a vykazuje regionálnu závislosť. Slovenský päťročný 
priemer je 108 nSv.h-1. Rádioaktívne výpuste do ovzdušia 
(a povrchových vôd) z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa 
pohybujú hlboko pod povolenými hodnotami. V spáde a aerosóloch 
identifikovali okrem prírodných rádionuklidov aj izotopy 137Cs. 
Najväčšia radiačná záťaž bola v Slovenskej republike pozorovaná 
po havárii v Černobyle. K radiačnej záťaži obyvateľstva najviac 
prispieva ožiarenie zo zdrojov žiarenia používaných pri lekárskych 
vyšetreniach v zdravotníctve, čo predstavuje až 0,6 mSv 
na 1 obyvateľa. Ročný limit pre celotelové ožiarenie civilných osôb je 
5 mSv.rok-1, pre pracovníkov so žiarením 50 mSv.rok-1. Smrteľná 
dávka je nad 5 000 mSv. Priemerná dávka žiarenia 3 mSv.rok-1 
pochádza prevažne z prírodných zdrojov, ktorými sú kozmické 
žiarenie, či zemná radiácia, menej ich pochádza z lekárskych 
vyšetrení (0,6 mSv).  
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1.5.6 ČIASTOČKY TUHÝCH LÁTOK A AEROSÓLY V ATMOSFÉRE 
 
Do tejto skupiny látok sa zaraďujú ióny, zhluky molekúl, 

kryštáliky ľadu, peľ kvetov, mikroorganizmy a drobný hmyz; 
a z produktov ľudskej činnosti prach, sadze, popolček a dym. 
Častice sa do ovzdušia dostávajú pri vulkanickej činnosti, 
zo zemského povrchu sú do atmosféry zanášané vetrom, vznikajú 
pri lesných požiaroch, pri morskom spreji alebo pochádzajú 
z kozmického priestoru v podobe meteoritov. Z antropogénnych 
zdrojov majú hlavný podiel na emisiách častíc doprava a komunálne 
zdroje, energetika a priemysel. V mestách môžu prvé dva zdroje 
produkovať až vyše 60 % všetkých emisií častíc, vo veľkých 
priemyselných oblastiach však môžu ¼ prispievať výrobne procesy 
a podobným podielom aj priemyselné spaľovanie palív. Podľa pôvodu 
sa všetky tuhé častice delia na primárne a sekundárne. Primárne 
častice sa do ovzdušia dostávajú z príslušného zdroja priamo – môžu 
byť produktmi prírodných procesov, či rôznych výrobných postupov, 
technológií, dopravy a pod. Chemické zloženie je spolu s ich 
veľkosťou dosť rozmanité a líši sa podľa svojho pôvodu. Z prírodných 
sú najviac zastúpené sírany, dusičnany, silikáty, uhličitany, chloridy 
fluoridy, oxidy kovov, uhľovodíky, baktérie, plesne a peľ. 
Z antropogénnej činnosti k častým úletom patria sadze, popolček, 
popol, uhľovodíky a oxidy kovov. Sekundárne častice sú výsledkom 
chemických reakcií v atmosfére v prítomnosti už existujúcich častíc. 
Z hľadiska znečisťovania atmosféry majú globálny význam 
najjemnejšie prachové čiastočky, ktoré nesedimentujú, ale zostávajú 
trvale vo vrchných vrstvách atmosféry. Tieto čiastočky nemožno 
odstrániť z ovzdušia ani dažďom, či inými spôsobmi a ak sa ich 
množstvo bude zvyšovať, možno očakávať zníženie priemernej 
prízemnej teploty zemskej atmosféry.  

 
Primárne a sekundárne častice v ovzduší majú v atmosfére 

významnú úlohu. Atmosférické reakcie prebiehajú v plynnej aj 
v kvapalnej (oblaky) fáze, ako aj na povrchu tuhej fázy (tuhé častice, 
sadze, aerosól). Kvapalné a tuhé častice sa do ovzdušia dostávajú 
prevažne z prírodných zdrojov a len asi 11 % pochádza 
z antropogénnej činnosti. Sekundárne častice vznikajú priamo 
v atmosfére buď pri zmene skupenstva alebo pri reakciách primárnych 
emisií spojených s tvorbou kvapalných a tuhých produktov. Veľkosť 
atmosférických častíc sa pohybuje od molekulových rozmerov až 
do priemeru viac ako 10 µm, ale práve častice s priemerom 
od 0,1 do 10 µm môžu ovplyvňovať odraz a rozptyl slnečného 
žiarenia, lokálnu oblačnosť i množstvo zrážok, preto sa pozornosť 
sústreďuje na práve na ne. Častice s priemerom menším ako 0,1 µm, 



Molnárová, M.        1 Atmosféra a jej antropogénne znečistenie 

 

91 

ku ktorým patria molekuly a Aitkenove jadrá (atmosférické častice 
s veľkosťou v rozsahu 0,01 až 0,1 µm), nepredstavujú významný 
problém, podobne aj častice s priemerom väčším ako 10 µm, pretože 
tie sú z atmosféry odstraňované gravitáciou. Koncentrácia častíc sa 
v ovzduší výrazne líši a to v závislosti od podmienok. Ak sa zoberie 
do úvahy čistý vzduch, ktorý ako ideálny plyn neobsahuje nijaký prach 
ani plynné znečisťujúce látky, sám o sebe obsahuje približne 
3000 častíc v 1 cm3, a tieto častice sú s priemerom menším ako 
0,02 µm. Vo výrazne znečistenom vzduchu sa však koncentrácia 
častíc pohybuje rádovo medzi 104 až 105 častíc v 1 cm3. Imisné 
hodnoty koncentrácie častíc sú približne 10 µg.m-3, v mestskej 
atmosfére 60 až 220 µg.m-3 a vo veľmi znečistenom ovzduší môže byť 
táto koncentrácia až 2000 µg.m-3. Denné maximum je počas rannej 
dopravnej špičky a počas roka sa najvyššie koncentrácie častíc 
dosahujú v zimnom období. V blízkosti prachových zdrojov môže 
dosiahnuť spád prachových častíc až 70 µg.cm-2. Častice sú 
v atmosfére dispergované a môžu vytvárať aerodisperzné sústavy. 
V závislosti od skupenstva vzniká potom dym, hmlový opar alebo 
hmla a ak priemer častíc v týchto sústavách nepresahuje 2 µm, 
označujú sa pojmom aerosól. Na povrchu častíc prebiehajú viaceré 
chemické a fotochemické heterogénne atmosférické reakcie, ktoré 
majú globálny význam, pretože sú časticami napr. prenášané rôzne 
naadsorbované znečisteniny. Vdychovanie častíc určitých rozmerov a  
vlastností môže zapríčiniť niektoré choroby.  

 
Pre človeka nie sú častice vznášajúceho sa prachu pri dýchaní 

nosom nebezpečné, pretože sa zadržia na slizniciach. Horšie je to 
v prípadoch, kedy sa dostávajú do pľúc, kde sa zadržiavajú, a môžu 
nepriaznivo pôsobiť na ich fyziologickú činnosť práve pre rôznorodosť 
chemických látok v prachu, Zníži sa tak samočistiaca schopnosť 
dýchacích orgánov, následne nastáva zadržiavanie a hromadenie 
tuhých častíc v tele a ak sú rozpustné, prenikajú z pľúc do krvi 
a roznášajú sa po celom tele. Ak ide o nerozpustné čiastočky prachu, 
sú pohlcované fagocytujúcimi bunkami, ktoré ich prepravia až 
do miazgových uzlín. Ľudia z veľkomesta alebo zo silne znečisteného 
prostredia často trpia na chronickú bronchitídu (vlečúci sa zápal 
priedušiek), pričom na vznik tohto ochorenia významne vplýva aj 
fajčenie. Okrem chemicky neúčinného prachu (tzv. inertného) existuje 
aj nebezpečný toxický prach, ktorý vzniká pri spracovaní medi, zinku, 
ortuti a ďalších kovov. Osobitnými vlastnosťami sa vyznačuje 
kremenný prach v kameňolomoch, čiernouhoľných baniach, 
cementárniach a iných pracoviskách, pretože vyvoláva ochorenie 
známe ako silikóza. Do pľúc sa dostáva vdychovaním oxidu 
kremičitého (SiO2), ktorý podnecuje bujnenie pľúcneho väziva, ktoré 
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zároveň utláča a ničí pľúcne komôrky a cievy, v dôsledku čoho trpí 
organizmus nedostatkom kyslíka. Kremenného prachu sa môže 
človek nadýchať aj pri silnom vetre, ktorý zo suchej pôdy odnáša 
prach s obsahom kremíka pri prašnej búrke.  

 
Vdychovanie akéhokoľvek prachu a jeho usadzovanie sa 

v pľúcach spôsobuje zaprášenie pľúc. Osobitnú skupinu týchto 
exhalátov predstavuje tzv. aeroplanktón s obsahom napr. živých 
organizmov, zrniek peľu, živých mikroorganizmov. Značné množstvá 
mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú aj v oblakoch, majú veľký 
význam nielen z hľadiska geobiocyklov, ale najmä z pohľadu ich 
globálneho transportu. Alergie (napr. senná nádcha, záchvaty 
prieduškovej astmy) vyvolávajú niektoré druhy prachu, v ktorom je 
najmä rastlinný peľ, prípadne prášky na pranie, či iné chemické látky.  

 
Atmosférické aerosóly zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe 

klímy a v chémii atmosféry – rozptyľujú slnečné žiarenie, zabezpečujú 
kondenzačné jadrá pre tvorbu kvapiek oblakov a zúčastňujú sa 
heterogénnych chemických reakcií. Rozlišuje sa sulfátový a organický 
aerosól a ich hlavným zdrojom sú mnohé prírodné biogénne procesy 
závislé od environmentálnych a ekologických podmienok. Minerálne 
aerosóly v atmosfére významne vplývajú na cykly dusíka, síry 
a atmosférických oxidantov (teda na veľkosť oxidačnej kapacity). 
Biogénne aerosóly predstavujú emisie dimetylsulfidu (DMS) 
z oceánov a emisie uhľovodíkov (okrem metánu) zo suchozemskej 
vegetácie a po zistení, že morský biogénny aerosól ovplyvňuje 
globálnu klímu, sa vedci sústredili na výskum aerosólov. Dominantnou 
zložkou morského aerosólu sú sírany, nad kontinentmi prevažujú 
organické aerosólové častice. Zloženie ako aj množstvo terpénov 
a iných biogénnych uhľovodíkov je závislé od klimatických 
parametrov, množstva a druhu porastu a od vegetačného obdobia. 
Odhaduje sa, že biogénna tvorba monoterpénov a iných prchavých 
organických látok (VOC) je v rozmedzí od 300 do 500 Tg uhlíka za rok 
(1 Tg = teragram = 1 bilión gramov, čiže miliarda kilogramov). 
Najvyššia produkcia je v tropických oblastiach – najmä v povodí 
Amazonky. V závislosti od chemickej štruktúry uhľovodíkov 
a od podmienok, za ktorých oxidačné reakcie prebiehajú, sú výťažky 
organického aerosólu z reakcií VOC s reaktívnymi časticami 
atmosféry (O3, radikály HO• a NO3

•) veľmi rozdielne. Za denného 
svetla sa výťažky fotooxidačných reakcií terpénov pohybujú od 5 
do 100 %, najvyššie hodnoty majú oxidačné reakcie seskviterpénov. 
Nočná oxidácia väčšiny zlúčenín ozónom dokonca produkuje vyššie 
výťažky ako fotochemické procesy cez deň. Predpokladá sa, že ročná 
výťažnosť organického aerosólu sa pohybuje od 30 ado 270 Tg 
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za rok, čo je rádovo porovnateľné s hodnotami produkcie biogénneho 
a antropogénneho sulfátového aerosólu, ktorý sa pohybuje od 90 
do 140 Tg za rok. Výsledné hodnoty ročnej produkcie sú len 
odhadované, pretože samotné odhady výťažnosti organického 
aerosólu sa dosť líšia. Tuhé častice s väčším polomerom podliehajú 
za bežných meteorologických podmienok rýchlej gravitačnej 
sedimentácii a považujú sa za prach. Pravé aerosóly sú zmesou 
plynov a častíc, vyznačujú sa neveľkou rýchlosťou usadzovania 
a v gravitačnom poli Zeme sú stále. Preto je atmosféra ako celok 
aerosólom, pretože vždy obsahuje vznášajúce sa častice, ktoré sa 
podľa veľkosti delia na tri základné typy: základné alebo šumové 
častice, ktoré sa nachádzajú v čistom ovzduší, oceánske 
a kontinentálne častice. Význam aerosólových častíc je v transporte 
rôznych toxických zlúčenín ovzduším a že na ich povrchu prebiehajú 
rôzne transformačné reakcie (napr. PAH sa na povrchu aerosólových 
častíc mení na karcinogénne nitro-PAH, ktoré sú spolu s časticami 
rozptyľované od zdrojov svojho vzniku). Aerosólové častice sú 
zodpovedné aj za mnohé alergické ochorenia.  

 
Atmosféra je znečisťovaná viacerými spôsobmi 

antropogénneho pôvodu – na obr. 45-47 je uvedených zopár 
príkladov, akými spôsobmi bolo ovzdušie znečisťované na Slovensku, 
ale treba dodať, že v súčasnosti je vypúšťanie emisií regulované aj 
zákonmi Slovenskej republiky, či Európskej únie, čím sú priemyselné 
podniky nútené zvyšovať bezpečnosť prevádzky a znižovať 
vypúšťanie nebezpečných škodlivín do životného prostredia.  
 

 
 
Obr.45: Cementáreň znečisťovala ovzdušie tuhými exhalátmi v okolí 
Lietavskej Lúčky, od roku 1998 bola výroba cementu zastavená. (dostupné 
na: http://www.cll.sk/, z dňa 29.8.2011)  
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Obr.46: Azbestová továreň s haldou odpadu azbestu nad Dobšinou. 
(dostupné na: 
http://v8.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/ori
ginal/37579560.jpg?ir=1&redirect_counter=1, z dňa 29.8.2011)  
 

 
 
Obr.47: Tepláreň v Žiline (dostupné na: http://www.patriot.sk/2011/03/zilina-
teplaren-o-spalovni-neuvazuje-potrebuje-splnit-emisne-limity/, z dňa 
29.8.2011)  
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Na obr. 48 a 49 je znázornených zopár príkladov 
ekologickejšieho zneškodňovania komunálneho a toxického odpadu 
v spaľovniach – v bratislavskej a v spoločnosti Duslo a.s. v Šali.  
 

 
 
Obr.48: Ekologická spaľovňa komunálneho odpadu v Bratislave. (dostupné 
na: http://www.vahostav-sk.sk/index.php?page=27, z dňa 29.8.2011) 
 

 
 
Obr.49: Spaľovňa nebezpečných odpadov Duslo, a.s., v Šali. (dostupné na: 
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100399/das-slowakische-
abfallrecht.aspx, z dňa 29.8.2011)  
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1.5.7 ZNEČISTENIE OVZDUŠIA TEPLOM A HLUKOM 
 
Popri chemických látkach sa na znečistení ovzdušia podieľajú 

aj fyzikálne faktory, ku ktorým patria teplo a hluk.  
 
Sústredenie najrôznejších spaľovacích a chladiacich procesov 

spôsobuje nad veľkými mestami a priemyselnými centrami vyššiu 
teplotu ovzdušia. Zmena teploty tzv. tepelným znečistením atmosféry 
môže spôsobovať aj zmenu miestnych klimatických pomerov, zmenu 
tvorby oblačnosti ako aj miestne búrky.  

 
Ďalším fyzikálnym faktorom je hluk. Hluk je spolu s vibráciami 

prejavom mechanického vlnenia pružného prostredia, a teda sa 
nemôže šíriť vo vákuu. Za hluk je považovaný akýkoľvek zvuk 
v rozsahu ľudského sluchu, čo je v ideálnom prípade asi 16 Hz – 
20 kHz. Teda zvuk, ktorý môže poškodiť sluchový orgán alebo 
ovplyvniť duševnú pohodu človeka. Vysoké intenzity okolo hodnoty 
140 dB (decibelov) narúšajú štruktúru vnútorného ucha mechanickou 
silou zvukovej vlny. Nižšie intenzity (od 75 dB vyššie) poškodzujú 
sluch po dlhodobejšej expozícii. Hluk pochádza predovšetkým 
z dopravy, z využívania strojov a nástrojov, či z často hlasnej 
reprodukovateľnej hudby. V mestách sa stretávame s vysokými 
hladinami hluku. Pri vyšších intenzitách tento faktor výrazne 
ovplyvňuje zdravie človeka. Prostredníctvom sluchových centier 
v mozgu môže dôjsť aj k ovplyvneniu iných funkcií organizmu. Takéto 
účinky sa označujú za mimo sluchové. Hluk znižuje sústredenosť, 
obmedzuje krátkodobú pamäť a môže spôsobiť zvýšenie krvného 
tlaku.  

 

1.5.8 ZNEČISTENIE OVZDUŠIA INTERIÉROV 
 
Vonkajšie a vnútorné znečistené prostredie spolu úzko súvisia, 

a tejto problematike sa venuje prakticky rovnaká pozornosť. 
Podstatným rozdielom pri ich vzájomnom porovnávaní je fakt, že 
vo vnútornom prostredí neprebiehajú fotochemické reakcie v takej 
miere a význame, ako vo vonkajšom prostredí, kde tieto reakcie 
predstavujú najvýznamnejšie transformačné reakcie znečistenín 
ovzdušia. Problematike kvality vnútorného prostredia a jej vplyvu 
na zdravie človeka sa venuje pozornosť od konca sedemdesiatych 
rokov.  

 
Veľkou nevýhodou uzavretých priestorov je často slabá 

vetrateľnosť. Preto ovzdušie v domoch, bytoch, továrňach, 
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kanceláriách, či v školách býva často znečistené najrôznejšími 
látkami, ktoré budú v tejto podkapitole stručne popísané.  

 
Významnými škodlivinami sú produkty spaľovania, ktoré 

vznikajú pri varení, fajčení, či kúrení. Patria k nim hlavne oxidy dusíka, 
oxid uhoľnatý, benzo-(a)-pyrén a prachové častice. V nedostatočne 
vetraných domácnostiach, kde sa na varenie, kúrenie a ohrev vody 
používa zemný plyn alebo svietiplyn, možno zistiť vysoké 
koncentrácie NO2. V niektorých čínskych domácnostiach, v ktorých sa 
kúrilo uhlie, boli typické koncentrácie častíc vo vnútornom prostredí 
250 až 900 µg.m-3, a v domoch s biologickým palivom na kúrenie 950 
až 3 500 µg.m-3. Tieto hodnoty sú v protiklade s koncentráciou častíc 
vo vonkajšom prostredí, ktoré boli 250 až 410 µg.m-3. Vysoká 
koncentrácia častíc z uhlia ako paliva koreluje s mutagénnymi 
účinkami emisií, ktoré sa prejavujú vo zvýšenom výskyte rakoviny 
pľúc v Číne. Podobne v Nepáli, kde v domácnostiach využívajú 
biomasu ako palivo, sa vo vnútornom ovzduší namerali vysoké 
koncentrácie častíc (2 900-42 000 µg.m-3), kým koncentrácia častíc 
v okolitom ovzduší bola iba 280 µg.m-3. Častice menšie ako 4 µm boli 
v rozsahu 870 až 14 000 µg.m-3.  

 
Vzhľadom na charakter vnútorného znečistenia predstavujú 

sekundárne znečisteniny z biologického hľadiska často podstatne 
toxickejšie deriváty, akými je produkcia HNO2, HNO3 a nitro-PAH. 
Toxicita sekundárnych znečistenín je závislá od formy ich výskytu. 
Tak ako pri transformačných reakciách vo vonkajšom prostredí 
vznikajú aj vo vnútornom prostredí veľké množstvá rôznych 
reaktívnych intermediátov často radikálovej povahy, akými sú ROS, 
ktoré reakciou s ďalšími molekulami vytvárajú tuhé častice 
znečisťujúce vnútorné prostredie. V závislosti od veľkosti a zloženia 
vykazujú tieto častice zodpovedajúce biologické odozvy, medzi ktoré 
patria hlavne alergie, astma, či bronchitída. Priemerný človek strávi 
v kvalitatívne rôznom vnútornom prostredí 80 až 90 % svojho času, 
z čoho 62 % predstavuje čas strávený doma, 25 % v práci alebo škole 
a 8 % v dopravných prostriedkoch. Preto je zrejmá zvýšená potreba 
poznatkov z oblasti znečisteného vnútorného prostredia.  

 
Znečisteniny vnútorného prostredia sú plynné formy (O3, NOx, 

CO, CO2, H2O2, HNO3), reaktívne častice a intermediáty (ROS), 
prchavé organické látky (VOC), prchavé a iné tuhé častice (PM10, 
PM2,5, polietavý prach), viaceré druhy húb a plesní (mykotoxíny) 
a baktérií. Osobitné miesto zaujíma radón 222Rn s polčasom rozpadu 
3,8 dňa. Zvýšené koncentrácie uvedených látok vytvárajú 
nekonformnú vnútornú klímu, ktorá je v budovách príčinou tzv. 
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syndrómu chorej budovy („Sick Building Syndrome“, SBS). 
Znečisteniny vnútorného prostredia sa do ovzdušia vnútornej klímy 
môžu dostávať infiltráciou z vonkajšieho prostredia alebo zo zdrojov 
nachádzajúcich sa priamo vo vnútornom prostredí. Vnútorné zdroje 
znečistenín sa delia podľa ich veľkosti a emitovaného množstva alebo 
podľa chemických transformačných reakcií, ktorých produktmi sú 
sekundárne VOC. Primárne a sekundárne VOC vytvárajú aj baktérie 
a huby, ktoré sa nachádzajú v znečistenom vnútornom prostredí. 
Najvýznamnejšie znečisteniny predstavujú VOC, O3 a NOx, ktoré tiež 
reagujú rôznymi chemickými transformačnými reakciami, pričom 
vznikajú reaktívne častice a intermediáty sekundárnych znečistenín. 
Významným zdrojom VOC sú koberce, predovšetkým nové alebo 
čerstvo vyčistené, pričom produkcia VOC závisí od rubovej úpravy 
a charakteru vlastného materiálu koberca. Najčastejšie je to 
styrén-butadiénový, polyvinylchloridový a polyuretánový rubový záter. 
Ďalším významným zdrojom emisií znečistenín je pracujúca 
kopírka,(a tlačiarne) ktorá za 1 hodinu vyprodukuje 760 µg.h-1 
toluénu, 27 000 µg.h-1 etylbenzénu, 29 000 µg.h-1 m- a p-xylénu, 
17 000 µg.h-1 o-xylénu, 9 900 µg.h-1 styrénu, 1 100 µg.h-1 
α-metylstyrénu, 2 000 µg.h-1 n-undekánu, 1 800 µg.h-1 benzaldehydu, 
500 µg.h-1 formaldehydu, 710 µg.h-1 acetaldehydu, 2 000 µg.h-1 
acetónu a 3 000 µg.h-1 ozónu. Tieto množstvá znečistenín sa menia 
rádovo až o jeden poriadok medzi jednotlivými kopírkami. Zistilo sa, 
že zvýšením vnútornej teploty kopírky z 23 °C na 32 °C sa emisie 
VOC zvýšili o 20 %. Podobne pri obojstrannom kopírovaní sa emisie 
VOC zvýšili až o 40 % a okrem toho vznikal aj NO2 a respirabilné 
častice (PM2,5). Zlúčeniny produkované v nedávno renovovaných 
budovách a novostavbách sú tiež významným zdrojom VOC 
vo vnútornom prostredí, ktorých koncentrácie sa pohybujú 
v nasledovných hodnotách: 9 741 µg.m-3 toluénu, 7 763 µg.m-3 
acetónu, 7 162 µg.m-3 cyklohexánu, 5 300 µg.m-3 benzénu, 
4 576 µg.m-3 trimetylbenzénu, 1 567 µg.m-3 1,1,1-trichlóretánu, 
1 267 µg.m-3 formaldehydu, 504 µg.m-3 n-heptanal, 224 µg.m-3 
limonénu a 219 µg.m-3 naftalénu. Do vnútorného prostredia sú tak 
emitované rôzne reaktívne VOC, ktoré ľahko podliehajú chemickým 
transformačným reakciám. Dôležitými emisiami z týchto zdrojov je 
tvorba ozónu a oxidov dusíka do vnútorného prostredia, pretože práve 
tieto molekuly vedú k mnohým chemickým reakciám v ovzduší 
vnútornej klímy. Nedávno sa zistili najrozšírenejšie VOC, ktoré patria 
medzi prioritné znečisteniny a budú určovať charakter a význam 
chemických reakcií v ovzduší ako aj vznikajúce produkty. Napríklad 
Austrália má nasledovný výskyt znečistenín vnútorného prostredia: 
benzén, tetrachlóretylén, 1,4-dichlórbenzén, etylbenzén, m-,p-xylén, 
1,1,1-trichlóretán, o-xylén, dekán, toluén, 1,2,4-trimetylbenzén, hexán, 
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nonán a limonén, kým USA o-xylén, benzén, tetrachlóretylén, 
m-,p-xylén, etylbenzén, trichlóretylén, toluén, 1,1,1-trichlóretán, 
dichlórbenzény, styrén, undekán, dodekán a oktán. Európsky audit 
preukázal trochu iné zloženie vnútorného ovzdušia oproti uvedeným 
dvom krajinám: acetón, izoprén, 2-metylpentán, hexán, 2-metylhexán, 
benzén, heptán, toluén, m-,p-xylén, o-xylén, dekán, trimetylbenzén 
a limonén. Podobné výsledky boli zistené aj švédskym a nemeckým 
auditom.  

 
Ďalšie chemické látky prchavého charakteru sa okrem 

kobercov uvoľňujú z nábytku, bytových doplnkov ako aj z už 
naznačeného stavebného materiálu. Ide napríklad o styrén z plastov 
a umelých vlákien, alebo formaldehyd z tmeliacich živíc 
drevovláknitých dosiek. Z prostriedkov, ktoré sa používajú na čistenie 
a konzerváciu textílií, sa uvoľňujú tetrachlóretylén a tetrachlórmetán, 
prípadne paradichlórbenzén. Väčšina prchavých látok tohto typu 
vyvoláva podráždenie slizníc, nervové poruchy, ako aj môže 
prispievať k tvorbe rakoviny. Klasický drevený nábytok obsahuje veľmi 
malé množstvo prchavých látok a pomáha navyše aj vyrovnávať 
vlhkosť v byte. Zo stavebníctva a tepelných izolácií sa najmä 
v minulosti uvoľňovali do ovzdušia jemné azbestové vlákna 
s preukázateľne karcinogénnymi účinkami.  

 
Tuhé častice hrajú významnú úlohu aj vo vnútornom 

znečistenom prostredí. Sú to najmä častice PM2,5 a PM10 (Particulated 
Matter, PM), ktoré sa sledujú z hľadiska ich rozdielnych toxických 
účinkov. PM10 postihujú hlavne horné dýchacie cesty, kým PM2,5 sú 
respirabilné častice, ktoré sa dostávajú hlboko do pľúcnych kanálikov, 
kde spôsobujú rôzne druhy poškodenia. Vyššie množstvo častíc súvisí 
predovšetkým s činnosťami vo vnútornom prostredí (napr. fajčenie 
patrí medzi najväčšie zdroje častíc). Tabakový dym vytvára vyše 
4 500 rôznych zlúčenín, z nich mnohé sú toxické a 60 z nich je 
preukázaných karcinogénov. Mnohé častice sú zložené z PAH alebo 
nitro-PAH a ich vdychovaním dochádza k expozícii týmito 
genotoxickými látkami, ktoré majú mutagénne a karcinogénne účinky.  

 
Skupina látok, ktorá pri styku s pokožkou alebo sliznicou 

dýchacích ciest vyvoláva rôzne alergické prejavy, sa nazýva 
všeobecne pojmom alergény. Môžu nimi byť časti tiel roztočov, 
vlákna a spóry plesní, úlomky chlpov, či peria domácich zvierat, alebo 
niektoré patogénne mikroorganizmy.  

 
V niektorých málo vetraných  miestnostiach je možné namerať 

vysoké hodnoty rádioaktívneho radónu. Do obytných priestorov sa 
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dostáva z geologického podložia, či zo stavebného materiálu, ktorý 
môže byť vyrábaný z rádioaktívnych popolčekov.  

 
S výrazne vyšším znečistením ovzdušia sa stretávame nie 

v bytoch, či v kanceláriách, ale v priemyselných prevádzkach. Nielen 
vyššie spomínané látky sa tu môžu nachádzať vo vysokých 
množstvách, ale navyše sa tu objavujú aj ďalšie látky vrátane napr. 
ťažkých kovov, organických rozpúšťadiel, alebo faktory fyzikálnej 
povahy (vysoká teplota, osvetlenie, hluk, vibrácie, a pod.).  
 

1.5.9 OCHRANA, SLEDOVANIE A MERANIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 
 
Rôzne plyny, ktoré nie sú prirodzenou zložkou vzduchu, 

vznikajú rozličnými výrobnými procesmi človeka. Takto vznikajú aj 
rôzne disperzie (aerosóly) so škodlivým nosným plynom, ktoré sa 
označujú pojmom škodlivinové vzdušniny a sú nimi každá disperzia 
tuhých častíc (prach) a každá disperzia kvapalných častíc (hmla) 
kvapaliny odlišnej od vody. Zachytávaním škodlivých látok 
z vychádzajúcich vzdušnín vznikajúcich pri prevádzkovej činnosti, 
vyčleňovaním škodlivých zložiek, ich zneškodňovanie alebo 
premieňanie na menej škodlivé rôznymi spôsobmi a technologickými 
zariadeniami predstavuje ochranu ovzdušia. Účinnosť likvidácie 
označovanej vo všeobecnosti ako odlučovanie škodlivín, je 
definovaná pomerom množstva škodliviny zachytenej v likvidačnom 
zariadení za časovú jednotku a množstva škodliviny, ktorá je 
privádzaná do likvidačného zariadenia za určitú časovú jednotku. Táto 
veličina sa označuje celková odlúčivosť a podľa rozmedzia veľkosti 
častíc (pri prachoch) sa rozlišuje odlúčivosť celková, čiastočná 
a frakčná. Škodliviny v odvádzaných škodlivých vzdušninách sa 
likvidujú na základe rôznych fyzikálnych, chemických, či 
fyzikálno-chemických procesoch a ich likvidácia prebieha 
v upravených komorách - odlučovačoch. Škodlivé vzdušniny sa 
najčastejšie perú (sprchujú), podchladzujú, filtrujú, odstreďujú, ionizujú 
a pod. Z fyzikálnych a fyzikálno-chemických procesoch sa najčastejšie 
využívajú usadzovanie dispergovaných častíc, sorbovanie 
zo vzdušnín, termická alebo katalytická oxidácia (spaľovanie) alebo 
redukcia škodlivín, kondenzácia. Súborne sa uvedené technické 
operácie a fyzikálno-chemické procesy označujú ako odlučovacie 
procesy. Odlučujú sa jednotlivé druhy škodlivín postupne. V prípade 
viacerých druhov škodlivín prebieha odlučovanie jednotlivých druhov 
v poradí:  

 
1. odlučovanie dispergovaných tuhých častíc  
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2. odlučovanie dispergovaných kvapalných častíc  
3. odlučovanie pár  
4. odlučovanie plynov.  

 
Samotná zmes plynov a pár sa obyčajne odlučuje naraz v jednom 
zariadení. Pri zneškodňovaní VOC a rôznych zápachotvorných látok 
najmä toxického charakteru môže byť použitá absorpcia vo vodnom 
roztoku, adsorpcia na aktívnom uhlí, silikagéli, oxide hlinitom a pod. 
Veľmi výhodne sa aktívnym uhlím zachytáva chlór, benzén, sírouhlík, 
alkoholy a ďalšie látky, zneškodňujú sa ním zápachy aj vo veľmi 
nízkych koncentráciách. Na odstránenie zapáchajúcich látok v nízkych 
koncentráciách sú vhodné oxidačné procesy, akým je napr. oxidácia 
ozónom.  

 
Označenie sústavy opakovaných pozorovaní jednej alebo 

viacerých zložiek prírodného prostredia v priestore a čase s určenými 
cieľmi vykonávaných v súlade s vopred pripraveným programom je 
monitoring. Komplexným podsystémom monitoringu biosféry je 
ekologický monitoring, ktorý zahŕňa antropogénne zmeny abiotických 
zložiek biosféry, reakciu ekosystémov na tieto zmeny a antropogénne 
zmeny v ekosystémoch. Jeho osobitne dôležitou časťou je monitoring 
antropogénneho znečisťovania prostredia. Monitoring zahŕňa tieto 
základné smery činností:  

 
1) pozorovanie faktov, ktoré pôsobia na prírodné prostredie 

a pozorovanie stavu prostredia 
2) hodnotenie skutočného stavu prírodného prostredia 
3) predpovedanie budúceho stavu prírodného prostredia 

a hodnotenie tohto stavu.  
 

Z hľadiska úrovne znečistenia prostredia sa monitoring delí na:  
 
a) impaktný – monitoring v pomerne silne antropogénne 

znečistených územiach 
b) regionálny – spoznanie pozadia znečistenia 

charakteristického pre veľké územia 
c) globálny – určuje pozadie znečistenia v rozsahu celej 

zemegule.  
 
Pre monitoring ovzdušia sa stanovilo nasledovné poradie dôležitosti 
jednotlivých škodlivín:  
 

1. SO2 a polietavý prach vo všetkých programoch merania 
(impaktné, regionálne a globálne) 
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2. O3 v impaktnom a globálnom programe (pri globálnom ide 
o stratosférický ozón) 

3. NOx v impaktnom programe 
4. Pb v impaktnom a CO2 v globálnom programe 
5. CO v impaktnom programe 
6. azbest v impaktnom programe 
7. reaktívne uhľovodíky v impaktnom programe.  

 
V monitoringu antropogénneho znečisťovania ovzdušia sa monitorujú 
zdroje znečistenia ovzdušia a činitele, ktoré ovplyvňujú šírenie 
znečistenia, zmeny a interakcie škodlivín v priebehu procesu šírenia 
a ich prechod do iných zložiek prostredia. Pri posudzovaní kvality 
ovzdušia sa väčšinou používajú štandardy spolu s určením časovej 
platnosti koncentrácie – hodinový, osemhodinový, celoročný priemer. 
V ochrane ovzdušia sú dva základné druhy merania – emisné 
a imisné, ktoré sa líšia nielen meranou koncentráciou, ale aj 
podmienkami, za ktorých sa meranie uskutočňuje. Emisné meranie sa 
stanovuje na vybraných zdrojoch znečisťovania jednorazovo, 
kontinuálne alebo poloautomaticky. Výsledky sú následne spracované 
a ukladané v registri emisií a zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
(REZZO). Meranie imisií prebieha kontinuálne alebo v pravidelných 
intervaloch v miestach, pevne stanovených oblastných meracích sietí 
buď v stacionárnych meracích staniciach, alebo v mobilných 
zariadeniach a namerané údaje sú registrované v imisnom 
informačnom systéme (IIS).  

Väčšinou je koncentrácia škodlivín v ovzduší monitorovaná 
skupinou jednotných automatických meracích staníc – tzv. 
monitorovacou sieťou, ktoré merajú lokálnu imisnú situáciu 
kontinuálne. V SR tvorí hlavnú monitorovaciu sieť stanica 
Slovenského hydrometeorologického ústavu. Svoje siete má 
i hygienická služba, jednotlivé stanice môžu prevádzkovať tiež 
priemyselné podniky, miestne a okresné úrady, či vedecké ústavy. 
Koncentrácie hlavných škodlivín (NOx, SO2 a prachového aerosólu) sa 
vyjadrujú najčastejšie v µg.m-3 (mikrogram na meter kubický).  

Zodpovednosť za sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia 
podľa nového zákona o ochrane ovzdušia má Ministerstvo životného 
prostredia SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom 
poverenej odbornej organizácie, ktorou je Slovenský 
hydrometeorologický ústav. Na účel hodnotenia kvality ovzdušia bolo 
územie SR rozdelené na aglomerácie a zóny. Pre oxid siričitý, oxid 
dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice frakcie PM10 a PM2,5, oxid uhoľnatý 
a benzén sú to 2 aglomerácie, územie hlavného mesta SR Bratislavy 
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a územie mesta Košice a 8 zón, ktoré sú identické s územiami 
administratívneho členenia SR na kraje. Pre olovo, arzén, kadmium, 
nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón je to 
aglomerácia Bratislava a zóna Slovensko, vymedzená územím SR 
okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy. Hodnotenie kvality 
ovzdušia sa vykonáva pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené 
limitné hodnoty znečistenia ovzdušia (oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy 
dusíka, tuhé častice frakcie PM10 a PM2,5, olovo, oxid uhoľnatý, 
benzén) a cieľové hodnoty (ozón, arzén, kadmium, nikel, 
polyaromatické uhľovodíky - hlavne benzo-(a)-pyrén). V zákone 
o ovzduší je ustanovené, aké techniky a v ktorých prípadoch sa môžu 
použiť pre hodnotenie kvality ovzdušia. V tých aglomeráciách a 
zónach, kde je úroveň znečistenia ovzdušia danou znečisťujúcou 
látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie znečistenia ovzdušia sa 
hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva na základe stálych meraní. 

Ochrana čistoty ovzdušia sa zabezpečuje aj legislatívne – 
organizácie, ktoré znečisťujú ovzdušie nad prípustnú mieru platia 
pokuty, poplatky a náhradu za spôsobené škody. Na dodržiavanie 
prípustných noriem znečisťovania atmosféry dohliada v Slovenskej 
republike Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia a orgány 
hygienickej služby.  
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2 HYDROSFÉRA A JEJ ANTROPOGÉNNE ZNEČISTENIE 

 
 

ZUZANA KRAMAROVÁ 
 

 
 
 
2.1 VÝZNAM VODY 
 

Voda je prostredím, v ktorom vznikol život, a vyvíjali sa jeho 
rôzne formy. Je najrozšírenejšou látkou na Zemi, z toho vyplýva jej 
strategický význam pre pozemský život, zároveň patrí 
k najzraniteľnejším zložkám životného prostredia. Je podstatnou 
zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie 
výživy ľudstva. Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom 
pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. Pre mnohé 
organizmy je voda priamo životným prostredím. 

 
2.2 HYDROSFÉRA 
 

Hydrosféra je geosféra zahŕňajúca všetko vodstvo na povrchu, 
pod povrchom alebo nad povrchom, v stave kvapalnom, tuhom (ľad) 
a plynnom (para). Do hydrosféry sa nezahŕňa voda viazaná 
v hydratovaných mineráloch, živých organizmoch a rastlinách.  

 
Podľa výskytu rozoznávame sedem základných skupín vôd:  

 
• vody oceánov: voľná morská voda  

pórová voda v dnových sedimentoch  
 

• vody kontinentov: kontinentálna povrchová voda  
kontinentálna podpovrchová voda  
kontinentálne ľadovce  
 

• atmosférická voda: vodná para  
vyzrážaná voda vo forme kvapalnej 
vody alebo ľadu (sneh, ľadovce, 
námraza, srieň a pod.). 
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2.2.1 GLOBÁLNY A HYDROLOGICKÝ OBEH VODY  
 
Globálny obeh   
 

Globálny obeh vody zahŕňa obeh vody v planetárnom merítku, 
t.j. pohyb vody vo všetkých geosférach. V rámci globálneho obehu 
rozlišujeme veľmi pomalý, tzv. geologický obeh, a pomerne rýchly 
hydrologický obeh vody. Geologický obeh súvisí so vznikom 
a premenou hornín. Na hydrologickom obehu sa podieľa niekoľko 
dejov: evaporácia, transpirácia, prenos atmosférou, zrážky, povrchový 
odtok, prúdenie v tokoch, infiltrácia a podpovrchový odtok. Tento obeh 
je poháňaný predovšetkým slnečnou energiou a gravitáciou, za istých 
podmienok sú významné aj kapilárne sily a osmotický tlak.  

 
Hydrologický obeh 
 

Hydrologický obeh prebieha v atmosfére, biosfére, hydrosfére 
a vrchnej časti litosféry. Výmena vody medzi oceánom a atmosférou 
nad ním sa nazýva malý kolobeh vody, výmena medzi atmosférou 
a pevninou zase veľký obeh vody. 

 
Vyparujúca sa voda zo svetového oceánu je v podobe 

atmosférickej vlhkosti transportovaná vo veľkom kolobehu 
nad pevninu. Tu v dôsledku teplotných zmien dochádza ku konden-
zácii vodnej pary okolo kondenzačných jadier a k jej vypadávaniu 
z atmosféry v podobe kvapalných alebo tuhých zrážok. 

 
Osud zrážok dopadajúcich na zem spočíva v niekoľkých 

dejoch:  
 

• intercepcia – zachytávanie zrážok rastlinným pokryvom; časť 
takto zachytených zrážok dopadne na pôdny povrch, ako tzv. 
odkvapkávané zrážky  

• evaporácia – vyparovanie zrážok do atmosféry  
• infiltrácia – okamžité vsakovanie zrážok, ktoré dopadli 

na pôdny povrch, alebo akumulácia v povrchových 
nerovnostiach a následná oneskorená infiltrácia, alebo 
vyparovanie  

• povrchový odtok – odtekanie vody z povrchu do povrcho-
vých tokov alebo nádrží, ak je intenzita zrážok väčšia ako 
intenzita infiltrácie  

• vytváranie alebo dopĺňanie zásob pôdnej vlhkosti  
• presakovanie do nenasýtenej zóny – nenasýtená zóna 

alebo aj zóna aerácie je zvlášť biologicky a chemicky aktívny 
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povrch pôdy, pôsobí ako rozhodujúci filter pre transport vody 
a roztokov a teda určuje risk zamorenia podzemných vôd 
nečistotami  

• podpovrchový odtok – je odtok vody cez priepustné 
horninové prostredie  

• vytváranie zásob podzemnej vody infiltrovanou vodou, ktorá 
dosiahla nepriepustné podložie, tieto môžu odtekať v podobe 
podzemného odtoku  

• kapilárne vzlínanie - časť podzemných vôd, ktoré sa 
dostávajú kapilárnym vzlínaním do koreňovej zóny 
a spotrebúvajú sa transpiráciou  

• dopĺňanie zásob povrchových vôd. 
 
Jednotlivé deje hydrologického obehu sú dôležité pre distri-

búciu znečisťujúcich látok v hydrosfére.  

2.3 NAJVÝZNAMNEJŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VODNÉHO 

PROSTREDIA 

 
Znečistenie životného prostredia sa definuje ako vnášanie 

takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov 
do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou 
podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie. 
Znečisťujúce látky rozdeľujeme na kontaminanty a polutanty. 
O kontaminantoch hovoríme, ak prítomnosť látky (kontaminantu) 
v životnom prostredí nespôsobuje preukázané nebezpečenstvo 
(kontaminant – látka, ktorá sa prirodzene nevyskytuje, obyčajne taká, 
ktorá potenciálne môže mať nepriaznivý vplyv na organizmy alebo 
prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré sa jej pôsobením môžu stať 
toxickými), zatiaľ čo o polutantoch vtedy, keď ide o látky s jasne 
preukázanými škodlivými účinkami.  

 
Čistá voda je základným predpokladom života, i keď pojem 

čistá voda je veľmi relatívny. Prírodná voda nie je nikdy úplne čistá. 
O tom, do akej miery je znečistená, rozhoduje hlavne jej účinok 
na živú zložku. Pri výskyte znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí 
rozlišujeme medzi kontamináciou a znečistením, často zamieňanými 
pojmami. Kontaminácia je termín, ktorý by sa mal používať vtedy, ak 
sa v médiu pozoruje zvýšená koncentrácia niektorých prvkov (látok), 
ale ich skutočné negatívne pôsobenie nie je zistené, prípadne sa 
vôbec nemusí prejaviť. Znečistenie je človekom spôsobený prínos 
látok (mikroorganizmov, prvkov, toxických látok, odpadu 
a odpadových vôd) alebo energie do environmentálneho systému, 
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ktorý ohrozuje ľudské zdravie, negatívne ovplyvňuje živé zdroje alebo 
ekosystémy, poškodzuje ich štruktúry alebo možnosti využitia.  

 
V nasledujúcej časti sú uvedené najvýznamnejšie skupiny 

znečisťujúcich látok, ktoré podľa dostupnej literatúry predstavujú 
najväčší problém z hľadiska znečistenia vôd. 
  

2.3.1 ANORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY 

2.3.1.1 Potenciálne toxické prvky 

 
Termín potenciálne toxické prvky (PTP) sa používa najmä 

pre toxické kovy a polokovy, v minulosti tiež označované ako ťažké 
kovy. Z chemického hľadiska bývajú ťažké kovy určené mernou 
hmotnosťou nad 5 000 kg.m-3. V zákone 364/2004 Z.z. (Zákon 
o vodách) sú medzi škodlivými látkami (t.j. jednotlivé látky a skupiny 
látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie) tieto polokovy, 
kovy a ich zlúčeniny: zinok (Zn), meď (Cu), nikel (Ni), chróm (Cr), 
olovo (Pb), selén (Se), arzén (As), antimón (Sb), molybdén (Mo), titán 
(Ti), bárium (Ba), cín (Sn), berýlium (Be), bór (B), urán (U), vanád (V), 
kobalt (Co), tálium (Tl), telúr (Te) a striebro (Ag). Medzi obzvlášť 
škodlivé látky sa zaraďujú kadmium (Cd) a ortuť (Hg) s ich 
zlúčeninami. Obzvlášť škodlivé látky sú látky vybrané hlavne 
na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie.  

 
Takmer všetky PTP sa vo vodách prirodzene vyskytujú aspoň 

v stopových množstvách. Prirodzená koncentrácia PTP závisí 
predovšetkým od geologických podmienok, vyššia koncentrácia býva 
zaznamenaná napríklad v blízkosti rudných nálezísk. PTP sa do vôd 
dostávajú aj ľudským pričinením (spaľovanie fosílnych palív, 
vylúhovanie zo skládok komunálneho a priemyselného odpadu, 
vypúšťanie splaškových a priemyselných vôd do recipientu, umelé 
hnojivá a ochranné prostriedky v poľnohospodárstve), v dôsledku 
čoho vzrastá ich koncentrácia a stávajú sa tak jednými 
z najbežnejších, nie biologicky rozložiteľných, polutantov v globálnom 
merítku. Príkladom zdroja PTP v prírodných vodách je vypúšťanie 
neupravených galvanických odpadových vôd do recipientu, tieto 
obsahujú veľké množstvo rôznych PTP a pH môže klesnúť až na 2. 
Prepojením cez riečny systém dochádza k plošnému znečisteniu 
a ohrozeniu rastlinstva a živočíšstva kontaminovaného ekosystému. 
Výsledkom je zníženie biodiverzity a ohrozenie ľudského zdravia, 
prostredníctvom využívania znečistenej povrchovej vody a konzu-
máciou rýb a iných živočíchov.  
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Toxický účinok PTP závisí od mnohých faktorov (prítomnosť 

ligandov a iných PTP, pH, celkové zloženie roztoku, forma výskytu 
atď.). Z toxikologického hľadiska predstavujú najväčšie nebezpe-
čenstvo arzén, kadmium, ortuť a olovo. Špecifické funkčné skupiny 
enzýmov, receptorov alebo koenzýmov, ako tiolové (‒SH) skupiny, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri aktivite týchto molekúl. Arzén, kadmium 
a ortuť ľahko reagujú s molekulami obsahujúcimi ‒SH skupiny, 
za tvorby komplexov. Reakcia zlúčenín týchto prvkov s ‒SH 
skupinami vedie k ich rýchlemu vyčerpávaniu, dôsledkom je zvýšenie 
miery oxidačného stresu s následným poškodením tkanív. Kadmium 
zasahuje do metabolizmu cukrov a inhibuje sekréciu inzulínu. 

 
Arzén 
 

Arzén je známy ako prvok s toxickými vlastnosťami, avšak 
dokázaný bol aj jeho priaznivý vplyv na niektoré živé organizmy. 
V niektorých štúdiách sa uvádza zlepšenie kvality srsti potkanov 
a myší pri dennej dávke arzénu (vo forme As(V)) 0,26 µg.100 g-1 
potkana/myši (testovaných bolo 3000 zvierat), bez prejavenia sa 
toxického účinku arzénu. V literatúre sa dokonca uvádza, že arzén 
môže predstavovať esenciálny prvok aj pre človeka. 

  
Toxický účinok arzénu závisí od formy a oxidačného stupňa 

v akom vystupuje. Za toxickejší sa vo všeobecnosti považuje As(III) 
ako As(V). Smrteľná dávka pre dospelého človeka je 1-3 mg.kg-1 
anorganického arzénu. Anorganický arzén je toxickejší ako organicky 
viazaný arzén. Toxický účinok As(V) spočíva v jeho schopnosti 
nahradiť fosforečnany v niektorých biochemických reakciách 
prebiehajúcich v organizme (napr. pri fosforylácii).  

 
Chronický toxický účinok arzénu sa u ľudí prejavuje kožnými 

léziami, typická je hyperpigmentácia a hyperkeratóza. Tieto symptómy 
boli zaznamenané vo veľkej časti populácie Bangladéša, kde 
koncentrácie arzénu v pitnej vode vysoko prekračujú limitné hodnoty. 
Akútna otrava arzénom sa okrem kožných lézií môže prejaviť celou 
škálou ďalších príznakov, akými sú gastrointestinálne, hematologické, 
hepatálne, kardiovaskulárne a pľúcne problémy. 

 
Z globálneho hľadiska patrí arzén medzi najvýznamnejšie 

anorganické kontaminanty podzemnej vody. V oblastiach s vysokými 
koncentráciami arzénu predstavuje podzemná voda hlavný zdroj 
možnej expozície. Arzén obsiahnutý v sulfidoch, čiernej bridlici 
a holocénnych aluviálnych sedimentoch je ľahko rozpúšťaný 
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v závislosti od pH, Eh, teploty a zloženia roztoku. K najvýznamnejším 
oblastiam, ktoré v posledných rokoch vzbudili zvýšenú pozornosť 
v súvislosti so zvýšenými koncentráciami arzénu v podzemnej vode, 
patrí India a Bangladéš. Limitná hodnota arzénu v pitnej vode je podľa 
World Health Organization (WHO) 0,01 mg.l-1 (Nariadenie vlády SR 
496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu, pripúšťa maximálnu koncentráciu arzénu v pitnej vode, ktorá 
je tiež 0,01 mg.l-1). V Indii a Bangladéši koncentrácie arzénu 
v podzemnej vode na mnohých miestach tento limit niekoľkonásobne 
prekračujú a ohrozené sú milióny ľudí. 

 

 
 
Obr.50: Hydrologický cyklus arzénu. (spracované podľa Mukhopadhyay et 
al., 2002)  
 

Hlavným antropogénnym zdrojom arzénu je spaľovanie uhlia, 
priemyselné tavenie kovov a v poslednej dobe aj polovodičový 
priemysel a uvoľňovanie arzénu do prostredia pri ťažbe rúd bohatých 
na arzén.  
 

Arzén vo vodnom prostredí podstupuje transformácie (obr. 50). 
Jeho hydrologický cyklus je ovplyvnený živými bunkami (hlavne 
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mikroorganizmami). Arzeničnany, hlavná forma arzénu vode, sú 
prijímané a akumulované vodnými organizmami (fytoplanktón, 
kôrovce, mäkkýše, ryby atď.) a konvertované na organické zlúčeniny 
(kyselina monometylarzeničná (MMA), dimetylarzeničná (DMA), 
arzenobetaín a i.).  

 
Kadmium 
 

Nie je esenciálnym prvkom pre žiadny organizmus. Príjem 
kadmia pitnou vodou predstavuje len niekoľko percent z celkového 
príjmu tohto prvku človekom. Avšak v silne znečistených oblastiach, 
v blízkosti tovární, ktoré emitujú kadmium, alebo banských oblastí 
môžu byť rieky ako aj voda v studniach značne kontaminované týmto 
prvkom.  

 
Hlavným zdrojom expozície kadmia pre človeka je potrava 

a fajčenie tabaku. Atmosférická depozícia, banská činnosť a aplikácia 
fosfátových hnojív s obsahom kadmia na poľnohospodársku pôdu 
môžu viesť ku kontamináciu pôd týmto prvkom a k jeho zvýšenému 
príjmu obilninami a zeleninou. Kadmium je v podstate prítomné 
vo všetkých potravinách, ale jeho koncentrácia je rôzna v závislosti od 
druhu jedla a stupňa kontaminácie prostredia. Vysoký obsah obsahujú 
mäkkýše, kôrovce, kraby a hlavonožce. Vysoké koncentrácie 
obsahujú aj vnútornosti (pečeň, obličky) hlavne starších zvierat, 
takisto niektoré semená, kakaové bôby a niektoré divorastúce huby. 
Potraviny rastlinného pôvodu (hlavne obilniny, zelená listová zelenina, 
zemiaky a koreňová zelenina) majú vo všeobecnosti vyššie obsahy 
kadmia ako potraviny živočíšneho pôvodu. Fajčenie je ďalším 
významným zdrojom expozície kadmia. Vyfajčením jednej krabičky 
cigariet dôjde k absorbcii zhruba 1 µg Cd. 

 
Kadmium a jeho soli sú z toxikologického hľadiska veľmi 

nebezpečné. Kademnaté soli sa hromadia v pečeni, obličkách, 
mozgu, pľúcach, srdci, semenníkoch a nervovom tkanive. Bolo 
dokázané, že kadmium má taktiež karcinogénne účinky (môže 
spôsobiť rakovinu prostaty, obličiek a prsníka). 

 
Chronická expozícia zlúčeninám kadmia má nešpecifický 

priebeh a následkom môže byť aj smrť. Najviac postihnutým orgánom 
sú obličky (napr. v prípade proximálnej obličkovej tubulopatie). 
Indikátorom otravy je zlatožltý lem zubnej skloviny. Z Japonska 
(povodie rieky Jinzu) je známy epidemický výskyt choroby Itai-Itai 
(bolí-bolí), spôsobenej konzumáciou ryže kontaminovanej zlúčeninami 
kadmia. Ide o ochorenie postihujúce kosti a obličky, pre ktoré sú 
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typické početné zlomeniny a skrivenie dlhých kostí. Ochorenie je 
veľmi bolestivé. Medzi postihnutých patrili najmä ženy po menopauze. 
Niektoré štúdie poukazujú na súvis medzi chronickou expozíciou 
kadmia, osteoporózou a osteomaláciou. Ochorenie Itai-Itai je známe 
ako jedno zo štyroch veľkých, znečistením vyvolaných ochorení 
v Japonsku, ktoré boli zapríčinené nesprávnym zaobchá-dzaním 
s priemyselným odpadom japonskými spoločnosťami. Ocho-renie 
Itai-Itai bolo prvou známou otravou kadmiom na svete. Kadmium sa 
uvoľňovalo do riek v dôsledku banskej činnosti. Intenzívna ťažba 
viedla k zvýšeniu znečistenia rieky Inzu, ktorá sa spolu s prítokmi 
využívala najmä na zavlažovanie polí, ale aj ako zdroj pitnej vody, 
vody na umývanie, rybolov a ďalšie použitie obyvateľmi pozdĺž jej 
toku. V dôsledku otravy začali v rieke hynúť ryby a ryža zavlažovaná 
vodou z rieky zle rástla. Kadmium a ďalšie ťažké kovy sa akumulovali 
v sedimentoch na dne rieky, taktiež sa zvýšila jeho koncentrácia 
vo vode používanej na závlahy. Ryža, zavlažovaná kontaminovanou 
vodou absorbovala kadmium, ktoré sa kumulovalo v ľuďoch 
konzumujúcich kontaminovanú ryžu. Objasnenie toxického účinku 
kadmia viedlo vo väčšine priemyselných krajín ku zníženiu povolených 
priemyselných limitov pre expozíciu kadmia.  

 
Ortuť  
 

Ortuť a jej zlúčeniny sú najstaršie známe jedy, nielen 
priemyselné. V Starom Egypte, Číne a iných krajinách bola rumelka 
používaná na farbenie.  

 
Najčastejšou príčinou otravy ortuťou je inhalácia pár ortuti, 

pretože kovová kvapalná ortuť má pomerne vysoký tlak pár 
nad povrchom. Dobre sa vstrebáva aj kožou. Orálna expozícia nie je 
príliš závažná. V tráviacom trakte je kovová ortuť zle absorbovaná. 

 
Všetky rozpustné zlúčeniny ortuti sú veľmi nebezpečné, sú 

neurotoxické a nefrotoxické. Akútna expozícia je zriedkavejšia ako 
chronická. Najznámejšia je otrava chloridom ortuťnatým (sublimátom; 
smrteľná dávka pre človeka je 0,2-1,0 g). Prejavuje sa pálením 
v ústach, zvýšenou produkciou slín, bolesťami brucha a krvavými 
hnačkami. Chronická expozícia je sprevádzaná tvorbou šedého lemu 
okolo zubných krčkov, zuby sa po čase začnú uvoľňovať. Dostavia sa 
typické príznaky otravy ortuťou – poškodenie obličiek, obmedzenie 
močenia, urémia, pokiaľ nie je možné funkciu obličiek alebo obličky 
samotné nahradiť dochádza k úmrtiu. Chronická expozícia taktiež 
vedie k hypertenzii. Dôležité a najhoršie sú ako pri akútnej, tak aj 
chronickej expozícii neurotoxické prejavy. Pri chronickej expozícii 
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k nim dochádza bez zdanlivo viditeľných príčin s dlhšou dobou 
latencie. Najskôr je postihnutá mozgová kôra, zhoršuje sa možnosť 
sústredenia, zvyšuje sa zábudlivosť, dostavuje sa pocit únavy, 
slabosti a nemohúcnosti. Potom nasleduje štádium trasu končatín, 
niekedy aj očných viečok, pier a jazyka.  
 

 
Obr.51: Hydrologický cyklus ortuti. (spracované 
podľa http://pubs.usgs.gov/fs/1995/fs216-95/, z dňa 16.08.2011) 
 

Významnou skupinou zlúčenín ortuti sú jej organické 
zlúčeniny. V 50-tych rokoch minulého storočia došlo v Japonsku 
k otrave morskej vody metylortuťou, postihnuté boli tisícky ľudí 
v rybárskych osadách. Otrava zapríčinila smrť tisícov ľudí, telesné 
deformácie a neurologické poruchy, známe pod názvom Minamata 
ochorenie (podľa mesta v ktorého blízkosti sa objavilo). K znečisteniu 
mora došlo vypúšťaním odpadových vôd z chemickej továrne Chisso 
Corporation, vyrábajúcej acetaldehyd a PVC. V procese výroby 
acetaldehydu sa ortuť používaná ako katalyzátor premieňala 
na metylortuť, ktorá sa dostávala do odpadových vôd vypúšťaných 
bez úpravy do Minamata zálivu po dobu 36 rokov. Metylortuť sa 
potom bioakumulovala v mäkkýšoch a rybách (obr. 51). Biomagni-
fikáciou sa koncentrácia ortuti na jednotlivých trofických úrovniach 
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zvyšovala a metylortuť naakumulovaná v morskej potrave intoxikovala 
ľudí (obr. 52), ktorí ju vo zvýšenej miere denne konzumovali. Zákaz 
lovu rýb v tomto zálive trval 26 rokov, až kým vláda nepotvrdila 
neprítomnosť ortuti vo vodách zálivu. 
 

 

Obr.52: Ortuť je biomagnifikovaná v rámci 
potravného reťazca. Dokonca aj pri nízkych 
koncentráciách ortuti vo vodnom prostredí, 
môže jej koncentrácia v rámci potravného 
reťazca narastať. (dostupné na: 
http://www.chm.bris.ac.uk/motm/dimethylmercur
y/dmmjm.htm, z dňa 16.08.2011) 

  
Ďalší prípad intoxikácie metylortuťou sa odohral v Iraku 

v 70-tych rokoch minulého storočia. K intoxikácii ľudí došlo 
prostredníctvom metylortuťou kontaminovaného zrna. 

 
Obe tieto krízy poskytli nové informácie ako rozpoznať otravu 

metylortuťou – za jeden z varovných signálov pri otrave metylortuťou 
sa dnes považuje tzv. „syndróm tichého dieťaťa“, pri ktorom deti nikdy 
neplačú, a ktorý indikuje poškodenie mozgu metylortuťou.  

 
Do skupiny organických zlúčenín ortuti patria aj ďalšie toxické 

zlúčeniny (napr. fenylhydrargiriumbromid, fenylhydrargiriumchlorid), 
niektoré z nich boli používané na morenie obilia. 
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Olovo 
 

Veľké množstvo olova sa do ovzdušia a následne do vôd 
dostávalo prostredníctvom olovnatých benzínov, tie sa však už 
nevyrábajú. Zvýšený (nadlimitný) obsah olova v pitnej vode zväčša 
pochádza zo spájkových spojov, mosadzného kovania a iných 
materiálov, z ktorých je vyrobené vodovodné potrubie. 
 

2.3.1.2 Zlúčeniny fosforu a dusíka 

 
Fosfor je významný biogénny prvok. Najvýznamnejšie antro-

pogénne zdroje fosforu sú umelé hnojivá, živočíšne odpady, 
odpadové vody práčovní a textilného priemyslu a splaškové vody.  

 
V podzemných vodách sa fosfor nachádza obyčajne v nízkych 

koncentráciách (stotiny až desatiny mg.l-1), čo je spôsobené jednak 
jeho selektívnym odberom rastlinami v pôdnom pokryve a tiež 
pri nižšom pH sorpciou na ílové minerály a hydratované oxidy Fe 
a Mn. V povrchových vodách je koncentrácia fosforu vyššia 
v dôsledku biologickej deštrukcie biomasy vodnej fauny a flóry 
(desatiny mg.l-1). Znečistenie povrchových vôd splaškovými vodami 
a splachmi z hnojených polí môže zvýšiť koncentráciu fosforu vedúcu 
k eutrofizácii. 

 
Dusík patrí medzi najdôležitejšie makrobiogénne prvky. 

Najdôležitejšie formy dusíka sú amoniakový dusík, dusitany (NO2
-) 

a dusičnany (NO3
-).  

 
Amoniakový dusík vzniká rozkladom organických dusíkatých 

látok mikrobiálnou činnosťou (tzv. deaminácia). Do prírodných vôd sa 
dostáva najmä splachmi z hnojených polí (z umelých aj prírodných 
hnojív), splaškovými vodami, odpadovými vodami z tepelného 
spracovania uhlia (koksárne, plynárne, generátorové stanice). 
Neznečistené podzemné a povrchové vody obsahujú menej 
ako 0,1 mg.l-1 N(NH3+NH4

+). Extrémne vysoké koncentrácie sa môžu 
vyskytovať vo vodách ropných ložísk (stovky mg.l-1 N(NH3+NH4

+)). 
Splaškové vody môžu obsahovať rádovo desiatky, močovka 
tisíce mg.l-1 N(NH3+NH4

+). Pre ryby je mimoriadne toxický NH3, ľahko 
prenikajúci bunkovými membránami. Pre fotosyntetizujúce vodné 
rastliny je toxický nad koncentráciou 1 mg.l-1. 

 
Dusitany (NO2

-) sa do vôd dostávajú rozpúšťaním N2O3 

z atmosféry. N2O3 môže vznikať oxidáciou N2 pri elektrických výbojoch 
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v atmosfére, alebo je prítomný vo výfukových plynoch spaľovacích 
motorov. V podzemných a povrchových vodách vzniká biochemickou 
oxidáciou amoniaku. V neznečistených podzemných a povrchových 
vodách sa nachádzajú obyčajne len v stopových množstvách. Vyššie 
koncentrácie sa môžu nachádzať v rašelinových vodách (rádovo 
desiatiny mg.l-1) a v znečistených vodách (nad 1 mg.l-1). NO2

- sú 
v pitnej vode nebezpečné, u ľudí (najmä kojencov) spôsobujú 
methemoglobinémiu (prednostná väzba NO2

- na hemoglobín) a tvorbu 
karcinogénnych N-nitrózoamínov. 

 
Dusičnany (NO3

-) sú výsledným produktom oxidácie 
dusíkatých organických látok. Tvoria sa hlavne nitrifikáciou (oxidáciou) 
redukovaných foriem dusíka. Ich zvýšená koncentrácia je typickým 
prejavom poľnohospodárskej činnosti, ale aj znečistenia splaškovými 
vodami. Podzemné vody rádovo obsahujú desatiny až stovky mg.l-1 
NO3

- (v závislosti od oxidačno-redukčných pomerov, vegetácii, 
ročnom období a stupňa znečistenia). NO3

- sám osebe nie je 
zdravotne závadný, ale v gastrointestinálnom trakte človeka sa môže 
redukovať na toxický NO2

- s vyššie uvedenými dôsledkami. Ich 
koncentrácia v pitnej vode je limitovaná na 50 mg.l-1 (podľa Nariadenia 
vlády SR 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu) pre dospelých ľudí.  
 

2.3.2 ORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY 

2.3.2.1 Perzistentné organické polutanty 

 
Mnohé environmentálne významné organické znečisťujúce 

látky patria do skupiny perzistentných organických polutantov (POPs). 
POPs sa vyznačujú niekoľkými vlastnosťami: 
 

• perzistencia – ťažko sa v prírode rozkladajú  
  

• v stopových množstvách sa nachádzajú vo všetkých zložkách 
životného prostredia  

 
• sú toxické  

 
• sú transportované na veľké vzdialenosti, ich prítomnosť bola 

zaznamenaná v tkanivách polárnych živočíchov. Vzhľadom 
na absenciu zdrojov znečistenia a riečneho vnosu POPs 
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do Južného oceánu, koncentrácie POPs v antarktickej faune 
svedčia o globálnom znečistení týmito látkami. Doposiaľ bola 
väčšia pozornosť venovaná znečisteniu severnej pologule 
vzhľadom na pôvod zdrojov znečistenia v tejto časti zemegule  

 
• rozpustné v tukoch a tukovom tkanive, preto sa ľahko 

akumulujú v rastlinách a zvieratách. Napríklad veľrybí a tulení 
tuk obsahuje polychlórované bifenyly (PCB) vo vyšších ako 
pozaďových koncentráciách. Je pravdepodobné, že prostred-
níctvom potravy budú ľudia naďalej prijímať PCB aj napriek 
zákazu jeho výroby a predaja v mnohých krajinách. 

 
 

K 22. októbru 2003 151 krajín podpísalo a 40 krajín ratifikovalo 
Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach 
(Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach - Príloha 
k čiastke 254, K oznámeniu Ministerstva zahraničných vecí SR č. 
593/2004 Z.z.), medzi nimi i Slovenská republika. Štokholmský 
dohovor o POPs je globálny dohovor, ktorého hlavným cieľom je 
chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred POPs. Svoje strany 
zaväzuje na prijatie opatrení, ktoré majú prispieť k zníženiu, resp. 
vylúčeniu uvoľňovania POPs. V Štokholmskom dohovore sú okrem 
iných zakotvené nasledovné zásady: vylúčenie zámerne 
produkovaných POPs; vylúčenie POPs ako vedľajšieho produktu, kde 
je to reálne; environmentálne prijateľný manažment a zneškodnenie 
POPs odpadov, vrátane zásob, výrobkov a materiálov 
kontaminovaných POPs; prísne obmedzenie alebo zákaz platný 
pre pohyb a obchodovanie s POPs, okrem niektorých mimoriadnych 
výnimiek. 

 
POPs najvýznamnejšie z environmentálneho a toxikologic-

kého hľadiska tvoria tzv. dirty dozen alebo špinavú dvanástku. Patrí 
sem dvanásť zlúčenín: aldrin, dieldrin, chlórdan (známy 
pod obchodným názvom Octachlór a Velsico), DDT, endrin, mirex 
(známy pod obchodným názvom Dechlorane), heptachlór (je známy 
pod obchodným názvom napr. Heptagran, Basaklor, Drinox, Soleptax, 
Termide, Velsicol 104), hexachlórbenzén, PCB, toxafén (známy aj 
pod názvom kamfechlór, chlorokamfén, polychlórovaný kamfén 
a chlórovaný kamfén), dioxíny a furány. 
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2.3.2.2 Skupiny environmentálne významných organických 
znečisťujúcich látok 

 
Dioxíny a furány 
 

Obe skupiny, polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) – 
„dioxíny“ a polychlórované dibenzofurány (PCDF) – „furány“, 
v súčasnej dobe predstavujú jedny z najvýznamnejších skupín 
znečisťujúcich látok ohrozujúcich vodné prostredie. Je známych 
75 zlúčenín dioxínov a 135 zlúčenín furánov. 17 z týchto 210 zlúčenín 
je prítomných v emisiách, z toho 7 dioxínov a 10 furánov. 
Najtoxickejšou spomedzi týchto zlúčenín je 2,3,7,8-tetrachlór-
dibenzo-p-dioxín (TCDD), ktorý slúži ako štandard pri vyjadrení 
toxicity ostatných dioxínov a furánov. TCDD bolo jednou zo zlúčenín, 
z ktorých sa vyrábal Agent Orange - zmes látok s herbicídnymi a 
defoliačnými účinkami, ktorú americká armáda používala 
počas Vietnamskej vojny. Dodnes sa v USA i vo Vietname rodia 
rodičom, ktorí boli v dlhodobom kontakte s látkou, deti s rozmanitými 
formami postihnutí spôsobenými týmito jedmi. 

 
Tieto látky sú ťažko rozložiteľné prirodzenými rozkladnými 

procesmi, či už fyzikálne alebo biologicky. Platí, že čím viac atómov 
chlóru, tým je látka stabilnejšia a perzistentnejšia. Z hľadiska ich 
použitia je to výhoda, avšak vďaka tejto odolnosti ich koncentrácia 
v životnom prostredí stúpa. Sú len veľmi mierne rozpustné vo vode, 
ľahko rozpustné v organických rozpúšťadlách, tukoch a olejoch. Sú 
adsorbované na povrch pôdnych čiastočiek a sedimentov a k ich 
desorpcii dochádza len ťažko. Doba rozkladu väčšiny zlúčenín je 
stanovená na najmenej 10 rokov. Dioxíny sa akumulujú v tukovom 
tkanive rýb a iných zvierat. 

 
Už koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia si vedci boli 

vedomí vzniku dioxínov ako nebezpečných vedľajších produktov pri 
výrobe niektorých herbicídov, hlavne tých obsahujúcich alebo 
odvodených od zlúčeniny 2,4,5-trichlórfenol (TCP). Iné cesty vzniku 
a emisie dioxínov do prostredia sú: 

 
• neželané náhodné veďlajšie produkty pri výrobe niektorých 

prostriedkov na ochranu dreva a iných chemických produktov  
• spaľovanie materiálov obsahujúcich chlór v starých, 

neefektívnych spaľovniach ako dôledok nedostatočného 
prístupu kyslíka, nízkych teplôt a nedostatočne dlhej doby 
spaľovania  

• výfukové plyny a spaľovanie uhlia. 
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Dlhú dobu sa predpokladalo, že tieto zlúčeniny vznikajú len 
antropogénnou činnosťou, avšak zistilo sa, že v prirodzených 
pozaďových koncentráciách sú produkované aj pri lesných požiaroch 
a vulkanických erupciách. 

 
Toxicita dioxínov a furánov pre človeka nie je zatiaľ úplne 

objasnená. Obavy sú skôr podložené poznatkami o toxickom účinku 
na zvieratá (drobné cicavce), pri ktorých je potrebná veľmi malá dávka 
na vyvolanie nežiadúceho účinku – vrodených vád až smrti. Je 
podozrenie, že u človeka môžu vyvolať potrat, vrodené vady, vážne 
neurologické problémy a poruchy správania. Po akútnej expozícii 
možno pozorovať predovšetkým chemické popáleniny kože, 
mukozálnej membrány a oka. Je dokázané, že spôsobujú chlórakné. 
K výskumu dioxínov ako rizikových látok viedli viaceré nehody, 
pri ktorých došlo k expozícii veľkých skupín ľudí látkam obsahujúcim 
dioxíny. 

 
Benzén a iné aromatické zlúčeniny 

 
Monocyklické aromatické uhľovodíky (MAU) obsahujú 

jedno benzénové jadro, na ktorom môže dochádzať k substitúcii 
vodíkového atómu, čím vznikajú z environmentálneho hľadiska 
dôležité chlórbenzény, toulén a pod. Bežne sa používajú v priemysle 
a v poľnohospodárstve, z čoho vyplýva, že sa budú bežne vyskytovať 
v životnom prostredí. Ich hlavnými zdrojmi sú priemyselné odpadové 
vody, splaškové vody, skládkové výluhy, ropné škvrny a spaľovne 
odpadov.  

 
Jedným z najrozšírenejších MAU je benzén. K expozícii ľudí 

benzénu dochádza najmä prostredníctvom vyparovania a spaľovania 
benzínu a nafty. Je zložkou všetkých typov benzínu (asi 2 objemové 
percentá), preto cestná doprava najviac prispieva k celkovým emisiám 
benzénu (asi dvoma tretinami). Do prostredia sa ďalej dostáva únikmi 
pri výrobe, spracovaní a využívaní v chemickom priemysle. Je 
obsiahnutý aj v cigaretovom dyme.  

 
Pľúcami je ľahko absorbovaný do ľudského tela. Je rozpustný 

v tukoch a akumuluje sa v tukovom tkanive. Väčšie obavy ako akútna 
expozícia, vyvoláva expozícia chronická – štúdie poukazujú 
na zvýšené riziko vzniku leukémie. Je taktiež genotoxický.  

 
Medzi ďalšie významné MAU patrí toulén, xylén, chlórované 

benzény a etylbenzény. 
 



Kramarová, Z.                  2 Hydrosféra a jej antropogénne znečistenie 
  

120 
 

MAU sú slabo rozpustné vo vode. Rozpustnosť chlórovaných 
MAU, tak ako pri iných chlórovaných organických zlúčeninách, klesá 
s počtom substituovaných chloridových atómov na benzénovom jadre, 
pričom vzrastá ich hydrofóbnosť. Vytvárajú pevné hydrofóbne väzby. 

 
Spojením štyroch alebo viacerých benzénových jadier vznikajú 

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Týchto zlúčenín 
existuje veľké množstvo, avšak len 16 z nich je podľa United States 
Environmental Protection Agency (US EPA) významných 
z environmentálneho hľadiska. 6 z týchto 16 bolo označených 
za potenciálne karcinogény. Z tohto hľadiska sú najvýznamnejšie 
zlúčeniny benzo(a)antracén, dibenzo(a,h)antracén, benzo(a)pyrén 
(BaP). Môžu sa nachádzať aj vo vode. 

 
PAU nepatria medzi látky obsahujúce chlór. Spoločným 

znakom týchto zlúčenín je prítomnosť dvoch a viacerých aromatických 
cyklov, ktoré zabezpečujú ich stabilitu v prírode. 

 
Ich výskyt v prostredí je okrem prírodných zdrojov (lesné 

požiare a sopečné erupcie) daný predovšetkým nedokonalým 
spaľovaním hmoty. Ďalším významným zdrojom sú emisie z výroby 
hliníka, presnejšie z uhlíkových anód využívaných pri tavení hliníka. 
PAU vznikajú pri spaľovaní benzínu a ľahkých dieselových palív, 
pri obmedzenom prístupe vzduchu. Taktiež pri výrobe kreozotu. Sú 
zložkou cigaretového dymu. Do vôd sa dostávajú prostredníctvom 
odtoku z plôch pokrytých asfaltom.  

 
Na rozdiel od dioxínov, PCB a pesticídov, dochádza v tele 

organizmov k ich čiastočnej metabolizácii a vylučovaniu, preto nie sú 
akumulované, transferované alebo biomagnifikované v potravnom 
reťazci. 

 
Ďalšou významnou skupinou organických znečisťujúcich látok 

sú polychlórované bifenyly (PCB). Vďaka ich vysokej elektrickej 
odolnosti boli PCB využívané predovšetkým ako dielektrické materiály 
v elektrických zariadeniach, ďalej ako transformátory a kondenzátory. 
Široké uplatnenie našli taktiež ako nehorľavé kvapaliny a 
protipožiarne stabilizátory – boli pridávané do plastov a náterových 
hmôt, ktorými sa natierali napríklad aj silážne jamy a vodojemy. Takto 
sa látky dostávali do tiel hospodárskych zvierat a prostredníctvom 
mäsa a mlieka do ľudského organizmu. Hoci sa už v mnohých 
krajinách nepoužívajú pri výrobe, na Slovensku bolo ich používanie 
zakázané v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia, sú stále prítomné v 
starších elektronických zariadeniach. Momentálne sa pristupuje k ich 
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zneškodňovaniu za použitia vysokoteplotných pecí za nadmerného 
prístupu kyslíka.  

 
Podnet k intenzívnemu štúdiu týchto látok dali predovšetkým 

dve hromadné otravy v Japonsku a na Tchai-wane, pri ktorých 
po konzumácii obyčajného jedlého oleja kontaminovaného PCB 
ochorelo viac ako 3600 ľudí. Pre mužoch PCB údajne spôsobujú 
zníženú plodnosť, pri deťoch dlhodobé poruchy správania a ťažkosti 
pri učení. Je u nich vysoko pravdepodobný karcinogénny účinok. 
Niektoré kongenéry PCB sú endokrínnymi disruptormi.  

 
PCB sa vo vodnom prostredí viažu na organický materiál 

pevnej fázy. S rastúcim počtom substituovaných atómov chlóru 
vzrastá ich rezistencia voči mikrobiálnemu rozkladu. Sú rezistentné 
voči väčšine disociačných procesov, okrem fotooxidácie vedúcej 
ku vzniku dioxínov. 

  
Jedným z najznámejších prípadov ilustrujúcich možný dopad 

PCB na životné prostredie je príklad rieky Hudson. Počas tridsiatich 
rokov bolo z továrne General electric (GE), vyrábajúcej kondenzátory, 
vypúšťané PCB do tejto rieky. Veľký podiel z vypusteného PCB sa 
naviazaný na jemné sedimenty usadzoval za priehradou Fort Edward. 
Pri odstraňovaní poškodenej priehrady v roku 1973 boli 
kontaminované sedimenty uvoľnené a odnášané prúdom, čím sa 
rozšírila plocha kontaminácie. Bioakumuláciou sa zvýšil obsah PCB 
v rybách, čo viedlo k zákazu rybolovu v roku 1976 v hornom toku rieky 
Hudson. V roku 1983 bol úsek dlhý 322 km (od Hudson falls po New 
York City) vyhlásený US EPA za miesto spadajúce pod súhrnný zákon 
o zodpovednosti za poškodzovanie životného prostredia (Superfund - 
národný vládny program zameraný na lokalizáciu, prieskum 
a vyčistenie nekontrolovaných, opustených a toxických skládok). GE 
začalo s bagrovaním kontaminovaných sedimentov až v máji 2009. V 
súčasnosti je lov a vypúšťanie rýb na niektorých úsekoch obnovený, 
avšak ich konzumácia nie je stále úplne bezpečná. Najviac ohrozené 
sú ženy v plodnom veku a deti. 
 
Pesticídy 

 
Pesticíd je v podstate akákoľvek látka alebo zmes látok, 

hubiaca škodcov, alebo inhibujúca nejakým spôsobom ich vývoj. 
Ideálny pesticíd by mal pôsobiť len na škodcu, nechávajúc necieľový 
organizmus bez ovplyvnenia. Toto kritérium čiastočne spĺňajú 
selektívne pesticídy.  
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Vývoj pesticídov sa posúva od látok vysoko toxických, 
perzistentných a kumulatívnych k látkam v prírode rýchlo sa 
rozkladajúcim a menej škodlivým pre necieľové organizmy. Sú však 
mnohonásobne drahšie, preto sa v rozvojových krajinách stále 
pristupuje k používaniu starších typov. Legislatíva dokonca umožňuje 
výrobu a export týchto látok do rozvojových krajín, aj keď ich 
používanie je vo vyspelých krajinách zakázané. Medzi rokmi 
2001-2003 bolo z prístavov USA exportovaných 0,77 mld. kg 
pesticídnych prípravkov. Z tohto celkového množstva 12,6 mil. kg 
tvorili pesticídne výrobky, ktorých požívanie je zakázané v USA. 
Približne 0,5 mld. tvorili zlúčeniny so známym alebo predpokladaným 
karcinogénnym účinkom. Väčšina dodávok smerovala do rozvojových 
krajín, kde používanie a prevládajúce skladovacie praktiky nespĺňajú 
bezpečnostné kritériá a pracovnú silu v poľnohospodárstve tvoria 
z veľkej časti ženy a deti. 

 
Chlórované pesticídy, podobne ako iné chlórované organické 

zlúčeniny, vytvárajú silné hydrofóbne väzby, čo obmedzuje ich 
migráciu vo vodnom prostredí. Sú len čiastočne biodegradabilné, ich 
polčas rozpadu v sedimentoch sa tým predlžuje, takže kontaminované 
sedimenty ostávajú na veľmi dlhý čas ich sekundárnym zdrojom pre 
vodné organizmy.  

 
Skupiny pesticídov, ktoré spôsobujú najväčšie starosti 

v súvislosti s účinkom na životné prostredie sú široko využívané 
herbicídy a insekticídy.  

 
Herbicídy sú látky používané na ničenie alebo inhibíciu vývinu 

neželaných druhov rastlín. Podľa účinku sa delia na selektívne, tie 
ničia len škodcu bez ovplyvnenia ostatných, najmä 
poľnohospodárskych rastlín. Neselektívne herbicídy ničia všetky 
rastliny.  

 
Mechanizmy účinku niektorých herbicídov: 
 

• inhibícia metabolizmu nukleových kyselín a syntézy proteínov, 
takýto účinok má napríklad glyfosfát, zástupcom tohto radu 
herbicídov je voľne dostupný Roundup, voľne dostupný, jeden 
z najpredávanejších herbicídov na celom svete  

• napodobovanie rastových hormónov – ovplyvnenie delenia 
buniek  

• inhibícia syntézy aminokyselín, v dôsledku čoho dochádza 
k inhibícii delenia buniek a rastu rastlín   

• inhibícia fotosyntézy. 
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Toxický účinok vybraných herbicídov na niektoré divožijúce 

organizmy je uvedený v tab. 12. 
 
Ako herbicídy boli používané aj niektoré anorganické zlúčeniny 

napr. oxid arzenitý, arzenitan sodný a síran meďnatý. Tieto látky 
spôsobovali sterilitu pôd, taktiež sú neselektívne a perzistentné. Spolu 
s organokovovými zlúčeninami sú vo vyspelých krajinách používané v 
omnoho menšej miere ako organické pesticídy a sú nimi postupne 
nahrádzané. 

 
Insekticídy klasifikujeme podľa biologického procesu, 

s ktorým interferujú, ako napr. tvorba kutikuly, produkcia energie, 
bilancia vody, ďalej podľa toho, aký systém napádajú. Môže to byť 
buď nervový systém alebo endokrinný systém. Insekticídy postihujúce 
nervový systém sú pyretroidy, organofosfátové pesticídy a karbamáty. 
Syntetické pyretroidy sú deriváty prirodzene sa vyskytujúcich 
insekticídov, pyretrínov.  
 

Mechanizmus účinku insekticídov: 
 

• naviazanie sa na proteíny, ktoré ovplyvňujú aktivitu 
sodíkového kanálu v axóne nervu, to vedie k nepretržitému 
otvoreniu sodíkového kanálu; do skupiny s týmto účinkom 
patria pyretroidy; pri týmto typom insekticídu zasiahnutého 
hmyzu sa objavuje tremor (triaška), nasledovaný paralýzou 
a napokon smrťou  

• inhibícia syntézy chitínu, výsledný efekt je inhibícia tvorby 
kutikuly  

• ovplyvnenie endokrinného systému inhibítormi rastu, 
„napodobňujú“ juvenilný hormón, čím udržiavajú hmyz 
v nedospelom štádiu. 
 
Medzi toxickejšie skupiny insekticídov patria organofosfáty, sú 

chemicky nestále a neperzistentné. Fenylové deriváty (napr. paratión) 
sú omnoho perzistentnejšie ako alifatické zlúčeniny. Paratión je 
vysoko toxický, podľa Pesticide Action Network (PAN) je jedným 
z najnebezpečnejších pesticídov, boli zaznamenané smrteľné prípady 
otravy paratiónom u ľudí. Najnižšia dávka vyvolávajúca toxický účinok 
u ľudí je 240 µg.kg-1. Aplikovaný preto môže byť len ľuďmi 
s osvedčením. Jeho používanie je zakázané, alebo obmedzené 
vo viacerých krajinách.  
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Tab. 12: Správanie sa niektorých herbicídov vo vode a ich účinok na vybrané 
organizmy (spracované podľa Wright, 2003) 
 

Herbicíd 

LD 50  
pre niektoré         
druhy vtákov 

(mg.l-1) 

Toxicita  
pre ryby a                          
iné vodné 
organizmy 

LD50 pre včely Voda 

chlorprofam 
kačica divá > 

2000 
ostračka 48-h 
LC50 10 mg.l-1 

netoxický 
je lúhovaný z pôd 
s nízkym obsahom 
organických látok 

pstruh dúhový 
96-h LC50 

0,02-0,06 mg.l-1 trifluralín 
kačice a 
bažanty 
>2000 dafnia 96-h LC50 

0,5-0,6 mg.l-1 

netoxický 
nízka rozpustnosť, 

ťažšie lúhovaný 

pstruh dúhový 
96-h LC50 
86 mg/l glyfosfát 

kačica divá 
>4500 

dafnia 96-h LC50 
934 mg.l-1 

>0,1 mg/včela 
hoci je rozpustný, 

nie je ľahko 
lúhovaný 

kyselina 2,4 
dichlórfenoxyoctová 

(2,4-D) 

kačica divá 
1000,  
bažant 

272 

mierne až 
vysoko toxický,  

v závislosti  
od druhu ryby 

0,0115 mg/ 
včela 

detekovaný 
v podzemných 

vodách 

atrazín 
kačica divá 

>20 000 
mierne toxický netoxický 

mierne mobilný 
vo vode, 

potenciálny 
polutant 

 
 
Ropné uhľovodíky 
 

Ropné látky sú zmesou rôznych uhľovodíkov nasledujúcich 
typov: 

 
1. parafíny: metán až n-hexaoktán (C60H122)  
2. cykloparafíny: napr. cyklopentán, cyklohexán  

alkylcyklopentán a alkylcyklohexán  
3. aromatické uhľovodíky: napr. toulén, xylény, p-cymén. 

 
Ropa je jedným z hlavných zdrojov energie a surovín 

pre petrochemický priemysel. Z tohto dôvodu sú ropné uhľovodíky 
najrozšírenejšími organickými kontaminantami životného prostredia. 
Napríklad do svetových oceánov sa ročne dostáva až 
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4,6x106 t ropných uhľovodíkov, z čoho asi 1,6x106 t za rok predstavuje 
podiel transportovaný do oceánov riekami. Hlavnými zdrojmi ropných 
uhľovodíkov v životnom prostredí sú teda hlavne ropný priemysel 
(ťažba, spracovanie a doprava ropných produktov), tiež komunálne 
splaškové vody, doprava a i. 
 

Všetky ropné uhľovodíky podliehajú mikrobiálnej degradácii. 
Väčšina ropných uhľovodíkov je lipofilná. 
 

2.3.3 BIOKONCENTRÁCIA, BIOMAGNIFIKÁCIA A BIOAKUMULÁCIA 

ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z VODNÉHO PROSTREDIA 
 

Existuje niekoľko ciest ako sa znečisťujúce látky z vodného 
prostredia môžu dostať do organizmu.  
 

Príjem povrchom tela organizmov (napr. kožou, žiabrami) 
z vody alebo sedimentov sa označuje ako biokoncentrácia. 
Na kvantifikáciu miery biokoncentrácie sa používa biokoncentračný 
faktor (BKF). BKF je definovaný ako pomer koncentrácie látky 
vo vodnom organizme ku koncentrácii látky vo vodnom prostredí 
za rovnovážnych podmienok.  
 

Biokoncentrácia závisí od kvality vody (napr. pH, či tvrdosť), 
druhu organizmu a samotnej znečisťujúcej látky. Kvalita vody môže 
ovplyvniť špeciáciu PTP, vznik nerozpustných organických alebo 
anorganických komplexov, ktoré precipitujú a tým sa stávajú 
biologicky nedostupnými.  

 
Biokoncentrácia PTP niektorými organizmami dosahuje vysoké 

hodnoty (zooplanktón), zatiaľ čo pri iných, napr. rybách, sú vyvinuté 
efektívnejšie regulačné mechanizmy na kontrolu vnútornej 
koncentrácie PTP. PTP sa viažu na metalotioneíny, proteíny slúžiace 
na vychytávanie PTP v organizme. 
  

Príjem znečisťujúcich látok prostredníctvom potravného 
reťazca sa označuje ako biomagnifikácia. Biomagnifikácia je nárast 
koncentrácie látky, ku ktorému dochádza v potravnom reťazci 
v dôsledku nízkej (alebo neexistujúcej) miery transformácie 
a vylučovania látky na jednotlivých trofických úrovniach. Aj keď sa 
niekedy zamieňa s bioakumuláciou, je medzi nimi významný rozdiel. 
Bioakumulácia prebieha v rámci organizmu a biomagnifikácia v rámci 
trofických úrovní (potravného  reťazca) (obr. 53). Bioakumulácia je 
príjem látky vodou alebo prostredníctvom potravy (tráviacim traktom). 
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Koncentrácia látky v organizme môže dosiahnuť hodnoty niekoľko 
rádov vyššie ako je koncentrácia vo vode.  

 

 
 
Obr.53: Bioakumulácia a biomagnifikácia.  
 

Biomagnifikácia v potravných reťazcoch viazaných na vodu 
bola dokázaná a popísaná pre perzistentné halogénované hydrofóbne 
znečisťujúce látky. Biomagnifikácia zohráva významnú úlohu pri 
chlórovaných pesticídoch, PCB, dioxínoch a mnohých iných 
znečisťujúcich látkach. Zdá sa, že v prípade PTP možno o výraznejšej 
biomagnifikácii vo vyšších stavovcoch hovoriť len v súvislosti 
s hydrofóbnymi alkylovanými kovmi. 

 
V morských potravných reťazcoch narastajú koncentrácie 

organochlórovaných zlúčenín (napr. hexachlórbenzén (HCB), 
kongenéry PCB, Mirex a i.) od nižších trofických úrovní, 
reprezentovaných kôrovcami, po ryby, čo dokazuje biomagnifikáciu 
týchto vysoko lipofilných znečisťujúcich látok. Biomagnifikácia sa 
netýka len vodných organizmov. Mnohé perzistentné hydrofóbne 
znečisťujúce látky vykazujú zvýšenú koncentráciu so stúpajúcou 
trofickou úrovňou v potravných reťazcoch viazaných na vodu. 
Bioakumulácia v organizmoch na vrchole potravného reťazca (tuleň 
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Weddellov Leptonychotes weddellii, tuleň sloní Mirounga leonina) bola 
30-160 krát vyššia v porovnaní s nižšími trofickými úrovňami.  

 
Zdá sa, že biomagnifikácia organických znečisťujúcich látok je 

najvýznamnejšia v prípade benticky viazaných potravných reťazcov. 
 
Možný je prenos znečisťujúcej látky z matky na vajcia 

a embryá vodných organizmov. K tomuto prenosu dochádza 
mobilizáciou a transferom znečisťujúcich látok „uskladnených“ 
v lipidoch do gonád.  
 
2.4 ZNEČISTENIE PODZEMNEJ VODY 
   

Podzemná voda  predstavuje kľúčový zdroj všade na svete. Je 
hlavným zdrojom pitnej vody (15 % v Austrálii, 50 % v USA a 75 % 
v Európe), závlahovej vody, taktiež je využívaná v nespočetnom 
množstve priemyselných aktivít. Problematika prístupnosti, kvality 
a trvalej udržateľnosti jej zdrojov je preto veľmi významná a dôležitá. 
 

Zdroje znečistenia podzemných vôd (obr. 54 a 55) je 
najjednoduchšie rozdeliť na bodové a nebodové zdroje (difúzne). 

 

2.4.1 BODOVÉ ZDROJE ZNEČISTENIA 
 
Bodové zdroje znečistenia sú charakteristické úzko 

lokalizovaným uvoľňovaním znečisťujúcej látky do prostredia. 
Najvýznamnejšími sú poškodené podzemné skladovacie nádrže, 
hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do studní) a 
miesta presakovania z úložísk. Bodové zdroje môžu spôsobiť plošné 
znečistenie v dôsledku rozptylu znečisťujúcich látok. Príkladom 
priestorového znečistenia s pôvodom v bodovom zdroji sú napr. 
výtoky vody zo štôlní, či septikové systémy. Toto označenie sa najviac 
požíva vo vzťahu ku koncentrovanému zdroju pri znečistení vôd.  

 
Jedným z primárnych problémov znečistenia podzemnej vody, 

ktorým čelia priemyselné krajiny, je znečistenie podzemnej vody 
rizikovými organickými látkami a s tým spojené potenciálne riziko 
pre ľudské zdravie a životné prostredie. Toto znečistenie je výsledkom 
úniku látok počas ich transportu, skladovania (napr. úniky paliva 
z podzemných skladovacích nádrží), používania a nakladania s nimi 
(napr. úniky tetrachlóretánu alebo iných zlúčenín z čistiarní). 
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Obr.54: Prehľad zdrojov kontaminantov a polutantov ohrozujúcich pôdu a 
podzemnú vodu v Európe. (dostupné na: http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/overview-of-activities-causing-soil-contamination-in-europe, 
z dňa 15.07.2011)  
 

 
 
Obr.55: Schéma vstupu kontaminantov a polutantov do podzemných vôd. 
(dostupné na: http://www.energycouncil.org/waterfacts/contamination.htm, 
z dňa 10.08.2011) 
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Hlavné typy organických látok, ktoré prevládajú 
pri kontaminácii podzemných vôd, sú uvedené v tab. 13. V prírodných 
podmienkach sú tieto látky kvapalné, nemiešateľné s vodou 
(hydrofóbne), pri kontakte s pôdou môže dôjsť k zadržaniu v póroch 
vplyvom kapilárnych síl, alebo naopak k ich rýchlemu transportu 
do podzemných vôd. Po zadržaní v póroch je veľmi obtiažne tieto 
látky odstrániť. Takto postupným rozpúšťaním v pórovej vode 
v pôdach  alebo v podzemnej vode, slúžia ako dlhodobý zdroj 
znečistenia podzemných vôd. 
 
Tab. 13: Hlavné skupiny rizikových organických látok významných z hľadiska 
znečistenia podzemných vôd 
 
Skupina   Príklad látky Zdroj/Využitie  
chlórované rozpúšťadlá trichlóretán výroba   

   tetrachlóretán 
prostriedok  
na odmasťovanie 

     čistiarne   
uhoľný decht, kreozot mnohojadrové splyňovanie uhlia  
   aromatické    
   uhľovodíky    

   fenoly  
prípravky na ošetrenie 
dreva 

uhľovodíkové 
palivá 

 benzén  palivo   

polychlórované bifenyly aroclor  transformátorová kvapalina 
 

Prechodom cez nenasýtenú zónu môžu byť látky, ktoré sú 
aplikované na povrch pôdy, rýchlo transportované do podzemných 
vôd. Tento rýchly transport sa vysvetľuje preferenčným prúdením 
a kotransportom (spoločným transportom) s koloidnou hmotou, alebo 
kombináciou týchto dvoch procesov. Miera a rozsah transportu je 
zrejme ovplyvnený mnohými faktormi ako sú vlastnosti látky a pôdy 
(štruktúra, obsah organickej hmoty, ílu, oxidov železa atď.), 
hydrologickými pôdnymi procesmi a manažmentom na pôde. 
Transport látok do podzemnej vody môže byť spôsobený výdatnými 
zrážkami krátko po ich aplikácii na mokrú pôdu s preferenčnými 
priesakovými cestami.   
 

Znečistenie podzemných a povrchových vôd pochádzajúce 
zo skládok je ďalším závažným problémom, ktorý ohrozuje ich 
kvalitu. Znečisťujúce látky môžu byť pretekajúcimi zrážkami lúhované 
z materiálov odložených na skládkach. Voda sa taktiež uvoľňuje 
pri degradácii samotného odpadu. Výluh sa následne hromadí na dne 
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skládky, kde môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody. Skládky 
slúžia na uskladnenie rôznych typov odpadu, preto znečistenie 
unikajúce zo skládok obvykle obsahuje zmes mnohých druhov 
zlučenín a látok (tab. 14). V prípade moderných skládok je výluh 
odvádzaný potrubím a je buď upravený priamo na mieste a spolu 
s upravenými odpadovými vodami vypustený do najbližšieho 
recipientu, alebo transportovaný do čistiarní odpadových vôd (ČOV) 
na ďalšiu úpravu. 

 
Pri starších skládkach podobné opatrenia neboli zavedené, 

neobsahujú ani systém potrubí odvádzajúcich výluh ani nepriepustnú 
fóliu na dne, čo umožňuje neobmedzený odtok kontaminovaných 
výluhov.  

 
Ku kontaminácii krajiny rizikovými látkami môže 

popri skládkach dôjsť aj v dôsledku následkov historických 
priemyselných aktivít a neúmyselných únikov (napr. rozpúšťadiel, 
oleja, benzínu, PTP a rádioaktívnych látok).   

2.4.2 DIFÚZNE ZDROJE ZNEČISTENIA  
 

Difúzne zdroje sa dajú ťažko identifikovať a znečistenie je 
výsledkom uplatnenia rôznych zdrojov v oblasti, pričom znečisťujúce 
látky vstupujú na viacerých miestach pri rôznych procesoch. Difúzne 
zdroje kontaminácie vo všeobecnosti zahŕňajú omnoho širšiu mieru 
znečistenia (regionálnu až dokonca globálnu). V porovnaní 
s bodovými zdrojmi znečistenia môžu byť znečistené veľmi veľké 
oblasti. Avšak koncentrácia znečisťujúcich látok pochádzajúcich 
z difúznych zdrojov je vo všeobecnosti nižšia ako v prípade bodových 
zdrojov. Dva hlavné difúzne zdroje sú: znečistenie pochádzajúce 
z poľnohospodárstva a prienik (intrúzia) slanej vody. 

 
Zasoľovanie je jedným z najzávažnejších problémov 

kontaminácie a znečistenia podzemnej vody rozšírenom v prí-
morských oblastiach po celom svete. Oblasti pozdĺž pobreží, kde sa 
moria alebo oceány stretávajú s kontinentálnou pevninou alebo 
systémami ostrovov, sú najviac náchylné na zasoľovanie zdrojov 
podzemnej vody. Vo všeobecnosti existuje podzemná voda 
pod povrchom v pobrežnom prostredí ako „šošovka sladkej vody“. 
Sladká voda je od hustejšej morskej vody oddelená difúznym 
rozhraním. Odčerpávaním podzemnej vody, v ktorom spočíva 
antropogénny vplyv na tento typ kontaminácie, sa šošovka stenšuje. 
V prípade,  že  po  odčerpaní  podzemnej  vody dôjde k jej doplneniu,  
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Tab. 14: Koncentračné rozsahy pre zložky priesakových vôd skládok 
komunálneho odpadu. Všetky hodnoty sú v mg.l-1 ak nie je uvedené inak 
(spracované podľa http://www.gfredlee.com/lf-conta.htm, z dňa 14.08.2011)  
 

Parameter 
"Typický" 

koncentračný 
rozsah 

biochemická spotreba kyslíka (BSK) 1 000-30 000 

chemická spotreba kyslíka (CHSK) 1 000-50 000 

corg 700-10 000 

celkový dusík (ako N) 10-500 

dusičnany (ako N) 0,1-10,0 

amoniak (ako N) 100-400 

celkový fosfor (PO4
3-) 0,5-50,0 

ortofosfáty (PO4
3-) 1-60 

celková zásaditosť (ako CaCO3) 500-10 000 

celková tvrdosť vody (ako CaCO3) 500-10 000 

celkový obsah pevných látok 3 000-50 000 

celkový obsah rozpustených pevných látok 1 000-20 000 

špecifická vodivosť (mS.cm-1) 2 000-8 000 

pH 5,0-7,5 

vápnik 100-3 000 

magnézium 30-500 

sodík 200-1 500 

chlór 100-2 000 

sulfát 10-1 000 

chróm (celkový) 0,05-1,00 

kadmium 0,001-0,100 

meď 0,02-1,00 

olovo 0,1-1,0 

nikel 0,1-1,0 

železo 10-1 000 

zinok 0,5-30,0 

metán 60 % 

oxid uhličitý 40 % 

 
rozhranie sladkej a slanej vody zostane nezmenené. Avšak, ak 
odčerpávanie podzemnej vody prevýši jej dopĺňanie, slaná voda 
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preniká do zvodneného horizontu podzemnej vody, v dôsledku čoho 
rozhranie sladkej a slanej vody postupuje do vnútrozemia. 
S postupným posunom rozhrania môže dôjsť v studniach na čerpanie 
podzemnej vody k znečisteniu prenikajúcou morskou vodou. 
Na kontamináciu zdroja podzemnej vody netreba veľa slanej vody. 
Zmena salinity o 3-4 % môže znemožniť využívanie zdrojov 
podzemnej vody pre väčšinu účelov, vrátane využitia ako zdroja pitnej 
vody a dokonca aj ako zdroja závlahovej vody. Zmena o 6 % 
znemožní využitie zdroja podzemnej vody na akýkoľvek účel okrem 
chladenia a využitia na splachovanie. Ak už je raz zdroj podzemnej 
vody degradovaný slanou kontamináciou, trvá veľmi dlho, kým sa 
znovu dostane do pôvodného stavu. Remediácia takto postihnutého 
územia je veľmi nákladná, ak nie nemožná kvôli technickým 
obmedzeniam.  

 
Hoci sa pobrežné oblasti môžu zdať najnáchylnejšie 

na intrúziu slanej vody, aj mnohé vnútrozemské oblasti sú postihnuté 
zasoľovaním podzemných vôd. Zasoľovanie podzemných vôd môžu 
spôsobiť aj prírodné geologické systémy. Mnohé oblasti kedysi 
zaplavené oceánmi alebo moriami sú dnes súčasťou kontinentov. 
Tieto oblasti dnes pochované hlboko pod povrchom obsahujú staré 
geologické jednotky s vysokým obsahom solí alebo slanej vody 
(soľanku). Pri nadmernom čerpaní podzemnej vody sa znižuje jej 
hladina, pričom sa môže dostať až na úroveň geologických jednotiek 
obsahujúcich soľ a takto môžu kontaminovať zvodnený horizont 
podzemných vôd.  

 
2.5 ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH VÔD 
 

Sladkovodné zdroje tvoria len približne 3 % z celkového 
podielu vody na zemi, z toho 95 % tvorí podzemné voda. Predstavujú 
tak vzácny, cenný, ale aj zraniteľný zdroj, ľahko podliehajúci 
znečisteniu. Ak raz dôjde k znečisteniu vody v recipiente, 
obnovenie pôvodnej kvality je veľmi obtiažne a finančne náročné. 
V oceánoch a moriach je obsiahnutá väčšina vody planéty. Dokonca 
aj pri takom obrovskom objeme, ktorý poskytuje dostatok vody 
na zriedenie a rozptýlenie potenciálnej znečisťujúcej látky, môže dôjsť 
k znečisteniu. Znečistenie morí a oceánov môže pochádzať 
zo znečistenia vnútrozemských sladkovodných vôd, keďže sú 
navzájom prepojené. Rieky ústiace do morí nesú so sebou 
znečistenie, ktoré sa nakoniec dostane do pobrežných vôd, čo môže 
mať vážne dôsledky. Okrem zdrojov znečistenia pochádzajúcich 
z vnútrozemských tokov môžu kvalitu slanej vody ovplyvniť aktivity 
priamo na mori (ťažba ropy a havárie) alebo na pobreží.  
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Znečistenia povrchových vôd znečisťujúcimi látkami pochádza 
 z rôznych zdrojov, ktorých pôvod je v: 

 
• mestskom prostredí 
• poľnohospodárstve 
• ťažbe nerastných surovín 
• skládkach odpadov. 

 
Mestské prostredie 
 

V mestskom prostredí sa znečisťujúce látky do povrchových 
vôd dostávajú odpadovými vodami z priemyselných zariadnení, 
zariadení na spracovanie a zneškodnenie odpadu a komunálnymi 
odpadovými vodami.  

 
Zloženie a vlastnosti priemyselných odpadových vôd sú veľmi 

premenlivé. Miera ich znečistenia je ovplyvnená charakterom 
a usporiadaním výrobných procesov v priemyselnom podniku. 
Vo väčšine priemyselných odvetví rozlišujeme niekoľko druhov vôd, 
ktoré sa významne líšia svojimi vlastnosťami: technologické odpadové 
vody, chladiace vody, splaškové vody, či zrážkové vody 
zo znečistených plôch. Najviac znečistené sú technologické vody, tie 
vznikajú počas výrobného procesu, kde sa voda dostáva do styku 
s výrobkami. Technologické vody môžu obsahovať organické látky, 
biologicky rozložiteľné alebo nerozložiteľné, toxické organické alebo 
anorganické zlúčeniny, ropné látky, anorganické rozpustené soli 
a látky s kyslou alebo zásaditou reakciou, zlúčeniny dusíka a fosforu, 
či rádioaktívne látky (tab. 15).  

 
Odpadové vody podstupujú pred vypustením do recipientu 

rôzne úpravy. Jedným z krokov úpravy je koagulácia (zrážanie) 
a flokulácia, pri ktorej sa odstraňuje zákal a zafarbenie. Pri koagulácii 
a flokulácii môžu byť použité kaly z anodickej oxidácie hliníka. Takto 
upravené odpadové vody môžu byť zdrojom znečistenia hliníkom 
pre povrchové vody.  

 
Pri chemickej úprave odpadových vôd môžu vznikať vedľajšie 

produkty, ktoré sa vypúšťaním odpadových vôd dostávajú 
do recipientu. Na oxidáciu zlúčenín a dezinfekciu sa používa chlórnan 
sodný. Pôsobením chlóru na organické látky vo vode vznikajú 
karcinogénne trihalometány (THM). 
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Tab. 15: Charakter znečisťujúcich látok v odpadových vodách  
 

znečisťujúce látky príklady 
rozpustené vo filtráte (za filtrom 4 µm) 

organické  
biologicky rozložiteľné cukry, mastné kyseliny 
biologicky nerozložiteľné azofarbivá 
anorganické ťažké kovy, sulfidy 

 nerozpustené  
organické  
biologicky rozložiteľné škrob, baktérie 
biologicky nerozložiteľné papier, plasty 
usaditeľné celulózové vlákna 
neusaditeľné baktérie, papier 
koloidné baktérie 
plávajúce papier 
anorganické  
usaditeľné piesok, hlina 
neusaditeľné brúsny prach 

 
Nezanedbateľným zdrojom znečistenia povrchových vôd je aj 

povrchový odtok. Vplyvom povrchového odtoku dažďovej vody 
dochádza nielen k lokálnemu znečisteniu, ale jej zhromažďova-
ním kombinovanými kanalizačnými systémami môže dôjsť až 
k hydraulickému preťaženiu a často k poruchám v ČOV. Znečisťujúce 
látky, obsiahnuté v odtoku z diaľnic a iných ciest, pochádzajú 
zo samotnej dopravy, údržby (odmrazovanie, používanie pesticídov) a 
únikov pri nehodách (palivové škvrny). 

 
Atmosférická depozícia (emisie z dopravy) má tiež svoj 

podiel na vstupe znečisťujúcich látok do vôd. K znečisteniu prispieva 
taktiež stavebníctvo, pesticídy používané na reguláciu rastu rastlín 
na ihriskách, v záhradách, parkoch, areáloch, atď. 
 
Poľnohospodárstvo 
 

Poľnohospodárske postupy na pôde môžu ovplyvniť kvalitu 
povrchových vôd štyrmi spôsobmi. Prvým z nich je priame uvoľnenie 
agrochemikálií buď počas aplikácie alebo pri ich likvidácii. Druhým je 
vstup znečistenej vody do recipientu v dôsledku zavlažovania 
a meliorácie pôdy. V oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody 
je táto odvádzaná drenážnym systémom priamo do recipientu. Tretí 
spôsob je výsledkom vylúhovania. V podmienkach Európy prebieha 
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lúhovanie agrochemikálií (napr. pesticídov) najmä medzi novembrom 
a aprílom. Pri dusičnanoch je situácia odlišná. Ich hlavným zdrojom je 
mineralizácia organickej pôdnej hmoty, po počiatočnom náraste 
obsahu dochádza s príchodom zimy a znížením teplôt k opätovnému 
poklesu. Na jar zas dochádza k masívnemu odberu vody (s obsahom 
dusičnanov) rastlinami, výsledkom je takmer nulové zaťaženie 
recipientu. Štvrtým spôsobom sú hospodárske postupy vykonávané 
vo vode (akvakultúra – napr. chov rýb).  
 

Vo veľkej miere využívanými agrochemikáliami sú pesticídy. V 
súčasnej dobe existuje viac ako 600 rôznych pesticídov používaných 
v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve. Pri aplikácii 
rozprašovaním postrekov sa nedá predísť priamemu vstupu 
pesticídov do povrchových vôd. K bodovému znečisteniu dochádza 
únikom pri nehodách a nevhodnom uskladnení a nakladaní 
s pesticídmi. Miera znečistenia povrchových vôd pesticídmi závisí 
od mnohých faktorov: chemických a fyzikálnych vlastností pesticídov, 
vlastností pôdy a krajiny a meteorologických podmienok.  

 
Emisie PTP z poľnohospodárstva zahŕňajú najmä kadmium, 

prirodzene sa vyskytujúce vo fosfátoch, používaných na výrobu 
hnojív. Zinok sa ako esenciálny prvok pridáva do krmiva 
pre poľnohospodárske zvieratá. Avšak jeho značný podiel nie je 
absorbovaný zvieratami a prostredníctvom exkrementov sa môže 
dostať až do recipientu. Meď je taktiež prídavkom krmiva 
poľnohospodárskych zvierat, používa sa na starostlivosť a dezinfekciu 
kopýt. Hoci sú PTP vo všeobecnosti dobre zadržiavané v pôdach, 
bolo dokázané, že poľnohospodárstvo môže významne prispieť k 
celkovému zaťaženiu povrchových vôd.  

 
Významnú úlohu pri znečistení povrchových vôd 

z poľnohospodárskych zdrojov zohráva aplikácia hnoja (zdroja 
amoniaku), čistiarenských kalov a povrchový odtok z pôd. Najvyšší 
podiel na produkcii emisií amoniaku (NH3) má predovšetkým chov 
hospodárskych zvierat a s tým spojená produkcia živočíšnych 
odpadov. V krajinách EÚ bol v priebehu obdobia rokov 1990-2008 
pri amoniaku sledovaný takmer jednoznačný pokles emisií 
(s miernymi výchylkami v jednotlivých rokoch). K výraznému poklesu 
týchto emisií došlo práve znížením počtu hospodárskych zvierat. 
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Ťažba nerastných surovín 
 

Ťažba nerastných surovín vyvíja tlak, síce lokálneho ale 
závažného charakteru, na chemickú a ekologickú kvalitu povrchových, 
ale aj podzemných vôd v niektorých častiach Európy. 
  

 

 

A B 
 

Obr.56:  
A Výtok banských vôd. (dostupné na: 
http://www.banskeodpady.sk/?q=node/123, z dňa 27.10.2011)  
B Kanál, odvádzajúci kyslú drenážnu vodu spod odkaliska na lokalite Banská 
Štiavnica – Šobov s riasami. (dostupné na: 
http://www.geol.sav.sk/projekty/projekt.php?id=17, z dňa 27.10.2011)  
 

Voda ako nedielna súčasť horninového prostredia je 
kontaminovaná v dôsledku dobývacích prác. Ku kontaminácii 
dochádza vplyvom oxidácie minerálov (predovšetkým sulfidov) 
a vyplavovania pevných častíc s obsahom ťažených minerálov. 
Po ukončení ťažby a po postupnom zatopení vydobytých priestorov 
vodou dochádza v dôsledku oxidačno-redukčných procesov 
k postupnej degradácii predovšetkým sulfidových minerálov 
a následnej mobilizácii kovov. Banské vody postupne výrazne menia 
chemizmus a zloženie. Stávajú sa síranovými, kyslými, značne 
mineralizovanými, s vysokým obsahom železa a mangánu (obr. 56). 
Na polymetalických ložiskách sa k tomu pridáva zvýšený obsah 
arzénu a ďalších PTP, na uránových ložiskách urán a rádium. Procesy 
lúhovania PTP bývajú často podporované bakteriálnou činnosťou, 
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tieto zintenzívňujú lúhovacie procesy predovšetkým v oblastiach nad 
ustálenou vodnou hladinou banských vôd.  

 
K ďalším dopadom banskej činnosti patrí kontaminácia 

povrchových a podzemných vôd priesakmi z hlušinových a rudných 
odvalov a odkalísk. Všetky tieto stavby boli v minulosti budované 
bez dostatočnej izolácie od priepustného podložia, a preto je možné 
stretnúť sa s týmito dopadmi na väčšine väčších odvalov a odkalísk. 
Priesakové, technologické a atmosférické vody obsahujú PTP, ale aj 
chemické technologické činidlá podľa konkrétnej, na lokalite 
aplikovanej technológie. Tieto látky väčšinou negatívne ovplyvňujú 
kvalitu povrchových a podzemných vôd v mieste kontaktu.  

 
Najvýznamnejšie dopady na kvalitu podzemných a banských 

vôd sú dopady spojené s lúžením úžitkovej minerálnej zložky priamo 
v horninovej vrstve, v horninovom prostredí. Použitie vysoko 
agresívnych lúhovacích médií ako napríklad kyseliny sírovej, vedie 
k rozsiahlej kontaminácii podzemných vôd.  

 
Acidifikácia potokov a jazier 
 

Kyslosť atmosférických zrážok je výsledkom predovšetkým 
emisií zlúčenin síry a dusíka v ovzduší. Oxid siričitý (SO2) vzniká 
najmä spaľovaním hnedého uhlia, oxidy dusíka (NOx) majú pôvod 
vo vysokoteplotnom spaľovaní fosílnych palív v automobilových 
motoroch. Emisie amoniaku (NH3) najviac ovplyvňuje 
poľnohospodárstvo. Tieto emisie sa v atmosfére môžu šíriť na veľké 
vzdialenosti, následne sú ako v ovzduší, tak aj na povrchu vegetácie 
oxidované na silné kyseliny, kyselinu sírovú a kyselinu dusičnú 
(obr. 57).  

 
Kvalita vody v tokoch a nádržiach je úzko späté s charakterom 

ich povodí a dejmi, ktoré v nich prebiehajú. Pre mieru odolnosti 
povrchových vôd voči acidifikácii je rozhodujúca hodnota alkality 
(kyselinovej neutralizačnej kapacity KNK) daná koncentráciou 
vápniku, resp. sumou vápniku a horčíku vo vode. Táto pufračná 
kapacita vody súvisí najmä s horninovým podložím a rýchlosťou jeho 
zvetrávania a s veľkosťou a typom povodia, vrátane jeho pôdneho 
a vegetačného pokryvu. Podstatné je taktiež, či ide o vody tečúce 
alebo stojaté, aký je ich objem a prietok, a prípadné hospodárenie 
v povodí. Najcitlivejšie voči acidifikácii sú malé a plytké jazerá 
s nízkou KNK, ležiace na nedostatočne pufrovanom, pomaly 
zvetrávajúcom geologickom podloží (tvorené kryštalickými horninami, 
chudobnými na bázické katióny, napr. žulou, svorom, či rulou alebo 
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inými nerozpustnými horninami), ktorých povodia sú malé, 
s chudobným pôdnym pokryvom a vegetáciou. Často ide o vody 
vo vyšších nadmorských výškach, či na rozsiahlych severských 
rašeliniskách.  

 

 
 
Obr.57: Acidifikácia vodných plôch (autor: Pidwirny, M., dostupné na: 
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8h.html, z dňa 27.10.2011 )  

 
Medzi geologicky citlivé územia sveta, ktoré boli ťažko a medzi 

prvými postihnuté kyslou atmosférickou depozíciou, patrí 
severovýchod USA (pohorie Adirondack Mountains) a Kanady, ďalej 
Škandinávia, oblasť Galloway v Škótsku a horstva Strednej Europy. 
Vzhľadom na prevládajúce severozápadné prúdenie vetra a veľkému 
množstvu lokálnych zdrojov znečistenia (predovšetkým tepelných 
elektrární spaľujúcich hnedé uhlie s vysokým obsahom síry) je 
na európskom kontinente najviac poškodené územie tzv. Čierneho 
trojuholníka na pomedzí severných Čiech, Poľska a bývalej NDR 
(oblasť Krušných hôr, Jizerských hôr a Krkonoší). 

 
Dažďová voda sa začala výraznejšie okysľovať po druhej 

svetovej vojne s nárastom priemyslu, ťažby a spaľovania sírnatého 
uhlia. K silnému okysleniu potokov a jazier na území Tatier došlo 
na prelome 70-tych a 80-tych rokov.  

 
Okysľovanie vôd malo za následok zmenu ich chemizmu, 

predovšetkým pokles pH a alkality a výrazný nárast v koncentrácii 
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aniónov silných kyselín (síranov a dusičnanov) a kovov, hlavne 
toxických foriem hliníku (obr. 57). To viedlo k drastickým zmenám 
v štruktúre spoločenstiev vodných organizmov. Nápadným znakom 
„mŕtvych“ (silne okyslených) jazier je vysoká priehladnosť vody 
a krásna modrá alebo nazelenaná farba. 

 
Horské a vysokohorské jazerá predstavujú jedinečné vodné 

ekosystémy, ktoré sa často nachádzajú v oblastiach najviac 
vzdialených od zdrojov znečistenia, ktoré sú však mimoriadne citlivé 
voči tzv. globálnym zmenám ako kyslé atmosférické depozície, výskyt 
toxických látok v ovzduší a zmenám klímy. Vody na území Vysokých 
Tatier, Šumavy a Jizerských hor sa radia k najviac postihnutým 
lokalitám sveta. Acidifikácia povrchových vôd znemožňuje 
v niektorých častiach sveta (Kanada, Švédsko, Nórsko) produkciu rýb 
v jazere, predovšetkým však ovplyvňuje zdroje pitnej vody.  

 
K prenosu emisií v ovzduší dochádza na veľké vzdialenosti, 

preto jediným účinným prostriedkom na kontrolu a obmedzenie kyslej 
atmosférickej depozície je medzinárodná spolupráca vo výskume 
a legislatíve. Tento prístup sa osvedčil, v poslednej dobe bol 
zaznamenaný klesajúci trend v atmosférickej depozícii síry. Avšak, ani 
napriek tomuto trendu zatiaľ nedošlo k regenerácii pôd ani ihličnatých 
lesných porastov postihnutých oblastí.  
 
Znečistenie morí a oceánov 

 
Popri znečisteniu morí a oceánov, pochádzajúceho z rieč-

neho transportu látok z pevninských zdrojov a z depozície 
z atmosféry, sú znečisťujúce látky vypúšťané priamo do morského 
prostredia. Mnohé znečisťujúce látky sú emitované do morí a oceánov 
lodnou dopravou, aktivitami v prístavoch, akvakultúrami, vypúšťanie 
komunálnych a priemyselných odpadových vôd priamo do pobrežných 
vôd (nie riekami) sa tiež môže vyskytnúť.  

 
V dôsledku zvýšeného dopytu po rybách a iných morských 

živočíchoch a znížených dodávok rýb ulovených na otvorenom mori 
nastal za posledných pätnásť rokov veľký nárast v celkovej európskej 
produkcii akvakultúrami. Pri chove rýb v akvakultúrach sa 
do prostredia dostávajú biocídy, antibiotiká, čistiace prostriedky 
a prostriedky proti obrastaniu trupov lodí. Pozitívne je, že 
v posledných rokoch klesla s nárastom vakcinácie miera používania 
antibiotík v sektore, meď a zinok nahradili tributylcíny (TBT) používané 
v náteroch proti obrastaniu lodných trupov. 
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Znečistenie morskej vody spojené s ťažbou ropy a plynu hrozí 
takmer vo všetkých fázach tohto procesu. Únik ropy môže nastať 
pri vypúšťaní ropy počas rutinných operácií a pri jej náhodnom vyliatí. 
Obavy o stav morského prostredia sú ďalej spojené s ťažobnými 
vrtmi, atmosférickými emisiami a nízkymi obsahmi prirodzene sa 
vyskytujúceho rádioaktívneho materiálu. Problémom môže byť 
hlučnosť a do istej miery inštalácia ropovodov a iných zariadení 
na dno morí a oceánov.  

 
K úniku ropy do okolitého prostredia dochádza najmä 

prostredníctvom vody, ktorá sa spolu s ropou a plynom nachádza 
v ložiskách a je extrahovaná spoli s nimi. Spolu s vodou sú unášané 
uhľovodíky. Voda je obvykle buď vypustená do mora alebo 
injektovaná späť do rezervoára, z ktorého pochádza. Predtým sa 
uhľovodíky odstraňujú. Voda taktiež obsahuje nízke koncentrácie 
rizikových látok prirodzene sa vyskytujúcich v rezervoári, ako napr. 
PTP, aromatické uhľovodíky, alkylované fenoly a rádioaktívne látky. 
Voda sa do morského prostredia dostáva aj náhodnými únikmi 
sprevádzajúcimi ťažbu z vrtov. Úniky ropy a iných rizikových látok 
do morského prostredia pochádzajú z nehôd pri lodnej doprave.  

 
Znečistenie morského prostredia ropou môže mať vážne 

ekologické dôsledky. Nie všetky zložky morských ekosystémov sú 
rovnako citlivé na prítomnosť ropy, niektoré sú zranitelnejšie 
vo vzťahu k fyzikálnym vplyvom, iné k chemickej toxicite a ďalšie 
relatívne pružne reagujú  na vplyv oboch. 

 
Ropa prítomná vo veľkom množstve môže vytvárať vrstvy 

na perí morských vtákov a srsti niektorých druhov morských cicavcov, 
čo vedie k zmene ich základnej funkcie (napr. izolačnej), čoho 
výsledkom je zvýšená mortalita. Cicavce, korytnačky a iné organizmy 
môžu spolu s potravou konzumovať aj ropu, alebo vtáci môžu požiť 
ropu pri starostlivosti o perie. Bolo dokázané, že niektoré uhľovodíky 
môžu zredukovať schopnosť rozmnožovania u vtákov a cicavcov.  

 
Nižšie vývinové štádiá (napr. ikry, či larvy) sú citlivejšie 

na toxický účinok ropy v porovnaní s dospelými jedincami. Ryby môžu 
akumulovať uhľovodíky v tkanivách, čo ovplyvňuje ich zdravie a vedie 
k znehodnoteniu mäsa. Toxické zložky surovej ropy zahŕňajú PAU 
(naftalén, fenantrén a pyrény), známe svojím karcinogénnym 
a mutagénnym účinkom. Už nízke koncentrácie niektorých rizikových 
látok obsiahnutých v rope môžu mať negatívny vplyv na endokrinný 
a imunitný systém, taktiež môžu zasahovať do reprodukčného 
procesu (reprotoxicita). Potvrdený bol aj mutagénny účinok.   
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Citlivosť bezstavovcov na prítomnosť ropy je rôzna. Koraly 
patria medzi najcitlivejšie, zatiaľ čo niektoré škeble (rody Chthamalus 
a Cellana) znesú vysoký stupeň zaťaženia ropou. 
 

Aj keď ropa vo vode môže mať toxický účinok na jednotlivé 
druhy planktónu, rýchle obnovenie ich populácií nasvedčuje tomu, že 
sú relatívne odolné a pružne reagujú na účinok ropy.  

 
Morské riasy sú pred vplyvom ropy čiastočne chránené 

slizovitou vrstvou, ale menej odolné kultúrne riasy môžu byť jej 
účinkom znehodnotené. Postihnuté môžu byť cievnaté rastliny 
(morská tráva), navyše môže dôjsť k zmene druhového zloženia 
spoločenstiev z viacročných druhov na rýchlejšie rastúce jednoročné 
rastliny.  

 
Pobrežná ťažba ropy a plynu je náročná na spotrebu energie, 

atmosférické emisie pochádzajú najmä z jej výroby.  
 
Po úniku ropy do morského prostredia sú pre finančné záujmy 

prioritné obavy o ľudské zdroje (rybolov, rekreačné zariadenia) 
v porovnaní s obavami o poškodenie ekosystémov. Pritom ľudské 
zdroje sa z následkov ropných havárií a iných udalostí podobného 
rázu zotavujú najrýchlejšie. V mnohých prípadoch dostupnosť služieb 
nie je bezprostredne závislá od obnovy ekosystémov, na ktorú je 
potrebnej viac času.  

 
Obnova ekosystému zničeného vplyvom ropnej škvrny začína 

hneď po tom, ako dôjde k poklesu v toxicite a iných škodlivých 
vlastnostiach ropy do takej miery tolerovateľnej väčšinou z rýchlo 
kolonizujúcich organizmov. Avšak stav, do akého sa prostredie navráti 
po poškodení, je obyčajne nepredvídateľný. Rekolonizácia 
poškodených ekosystémov závisí od mnohých faktorov ako ročné 
obdobie, biologické interakcie, klimatické a iné. 

 
Ropa po vyliatí (obr. 58) vytvorí na hladine niekoľko milimetrov 

hrubú škvrnu. Keďže ropné uhľovodíky predstavujú zmes rôznych 
zlúčenín, vo vodnom prostredí dochádza k ich separácii 
podľa vlastností. Prchavé zložky (ľahké uhľovodíky) surovej ropy, sem 
spadá väčšina toxických zložiek, sa po vyliatí rýchlo vyparia. Čím je 
ropa ľahšia, tým jednoduchšie a rýchlejšie sa z vodnej hladiny 
odparuje. Túto skutočnosť dobre ilustruje prípad nákladnej lode 
Jessica. V roku 2001 došlo k úniku ropy z tejto lode blízko Galapág, 
pričom asi polovica z vyliateho objemu bola ľahká ropa (nafta - 
diesel). Vplyvom vetra bola škvrna unášaná smerom od pobrežia 
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a horúce tropické slnko spôsobilo, že skoro všetka nafta sa vyparila. 
Aj vďaka tomu nemala nehoda také následky ako sa pôvodne 
očakávalo. 

 

 
 
Obr.58: Cesty, ktorými rozliata ropná škvrna vstupuje do morského 
prostredia. (spracované podľa Kingston, 2002) 

  
UV žiarenie oxiduje niektoré zložky ropy, tento proces sa 

nazýva fotolýza. Niektoré produkty oxidácie môžu byť toxickejšie ako 
pôvodné uhľovodíky. Avšak ich ekotoxikologický význam je 
kvôli nízkej koncentrácii zanedbateľný.   

 
Frakcia uhľovodíkov ľahších ako voda a vo vode 

nerozpustných (tieto predstavujú obyčajne najväčšiu frakciu) sa 
rozprestierajú na hladine vody, a zabraňujú tak rozpúšťaniu kyslíka 
vo vode.  

 
Niektoré uhľovodíky (malá frakcia), zväčša tie s nízkou 

molekulovou hmotnosťou a relatívne toxické, sa rozpúšťajú 
v morskej vode. Avšak rozpúšťa sa len 1 % rozliatej ropy. 
Za prirodzené odstránenie ropy z vodnej hladiny je v najväčšej miere 
zodpovedný rozptyl (disperzia). Činnosťou vĺn je ropa rozbíjaná 
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na malé kvapôčky s priemerom 0,01 – 1,00 mm, potom je zadržaná vo 
vodnom stĺpci až kým nie je rozložená činnosťou baktérií.  

 
Asociáciou (adsorpciou na ne) s inými látkami vo vodnom 

stĺpci, ako je íl alebo piesok, môže ropa (ťažšie frakcie uhľovodíkov) 
klesať k morskému dnu (sedimentácia). Množstvo sedimentujúcej 
ropy nie je veľké a na dne je rýchlo rozložené bentickými 
organizmami.  

 
Inkorporáciou kvapôčok vody (s priemerom menej ako 0,1 mm) 

do plávajúcej ropy vzniká emulzia. Emulzia môže obsahovať 20-80 % 
morskej vody, a formovať viskóznu látku nazývanú „pena“.  

 
Ak nedôjde k úniku ropy veľmi blízko pri pobreží, je 

medzi vstupom ropy do morskej vody a jej dorazením na pobrežie istý 
časový odstup. Medzitým dochádza k vypareniu, disperzii ropy 
a k formácii „peny“. Práve táto fáza je najzásadnejšia z hľadiska 
poškodenia voľne žijúcich živočíchov. V oblastiach, kde dôjde 
k úplnému zaplaveniu pobrežia, býva fauna a flóra úplne zahubená. 
 
2.6 EUTROFIZÁCIA 
 

Fytoplanktón je neoddeliteľnou zložkou všetkých sladko-
vodných a morských ekosystémov, kde tvorí trofickú základňu. 
Za istých okolností sa jeho nadmerná prítomnosť môže stať 
nežiadúca. Obohatením vody o živiny, hlavne o zlúčeniny dusíka 
a fosforu, dochádza k eutrofizácii vodných útvarov. Sprievodným 
javom je zrýchlený rast cyanobaktérií a rias, a narušenie rovnováhy 
v zastúpení vodných organizmov a kvality vody. Eutrofizácia sa často 
prejavuje v pomaly tečúcich vodách alebo stojatých vodách (vodných 
nádržiach), avšak významne sú postihnuté aj pobrežné oblasti, ústia 
riek a slané močiare.  

 
Cyanobaktérie a niektoré druhy rias môžu na hladine tvoriť 

rôzne zhluky, kolónie a vlákna, čo sa prejavuje ako vodný kvet 
(obr. 59).  
 

Vodné rastliny okrem uhlíka (C), kyslíka (O) a vodíka (H), ktoré 
získavajú priamo z vody a atmosférického oxidu uhličitého, potrebujú 
pre svoj vývoj ešte dve základné živiny – dusík (N) a fosfor (P). Tretím 
nevyhnutným komponentom je kremík (Si), ktorý pre svoj vývoj 
potrebujú rozsievky. V priebehu eutrofizácie sa vo vode mení 
koncentrácia živín. Niektorá z troch uvedených živín môže byť 
vo vodných organizmoch viazaná a tak sa stáva nedostupnou 
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pre ďalší rast rias. Takáto živina je potom označovaná ako limitujúci 
faktor. Živiny, ktoré najčastejšie limitujú primárnu produkciu vo vod-
nom prostredí sú uhlík, dusík a fosfor. Pre rast rias je vo vode dôležitý 
pomer týchto prvkov, určujúci, ktorý z nich bude limitujúcim faktorom, 
a ktorý treba kontrolovať, aby sa zamedzilo nadmernému rastu rias. 
Špecifický pomer limitácie je 106C:16N:1P.  
 

 
 
Obr.59: Vodný kvet – zrnkovité zhluky, kolónie a vlákna tvorené 
fytoplanktónom. (autor: Felix Andrews, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Algal_bloom#References, z dňa 27.10.2011) 
 

Uhlík je všadeprítomným prvkom v životnom prostredí. 
Počas intenzívnej fotosyntézy rias alebo iných vodných rastlín sa 
môže stať limitujúcim. Keďže počas fotosyntézy je z prostredia 
odčerpávaný oxid uhličitý (CO2), môže dočasne dôjsť k vyčerpaniu 
uhlíka počas dňa. Situácia je opačná cez noc, kedy respirácia 
prevažuje nad fotosyntézou, a CO2 spotrebovaný počas dňa je 
uvoľnený do prostredia. Vo všeobecnosti je neobvyklé, aby bol uhlík 
limitujúcim prvkom. V eutrofických a hypereutrofických systémoch 
s koncentráciou limitujúcich prvkov niekoľko rádov vyššou ako je 
bežné nie je v podstate žiaden z prvkov limitujúci, aj keď tomu ich 
pomer napovedá. V skutočnosti nie je rast limitovaný skoro ničím. 
V hypereutrofických systémoch často dochádza k takému nárastu 
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biomasy, že riasy bližšie k hladine tienia tým hlbšie a jediným 
limitujúcim faktorom je dostupnosť svetla pre fotosyntézu. 

 
Limitujúcim faktorom pre fytoplanktón v sladkých vodách býva 

najčastejšie fosfor, kým pre morské vody je to najmä v lete dusík. 
V niektorých povrchových vodách, napr. slepé ramená riek, je 
v jarnom období limitujúcim prvkom fosfor, kým v letných mesiacoch 
môže byť limitujúcim faktorom dusík alebo kremík. Ak je limitujúcim 
faktorom fosfor, koncentrácia fosfátov 0,01 mg.l-1 dostatočne 
podporuje rast fytoplanktónu, ale koncentrácia od 0,03 do 1 mg.l-1 
alebo vyššia bude viesť ku tvorbe vodného kvetu. 

 
Obohatenie vôd o živiny môže byť prírodného pôvodu, ale 

často sa jedná o antropogénny vplyv. Za hlavné zdroje dusíka 
a fosforu, ktoré prispievajú k procesu eutrofizácie sa považuje 
povrchový odtok, erózia a vylúhovanie živín z hnojených 
poľnohospodárskych pôd, odpadové vody z priemyslu a domácností a 
atmosférická depozícia (napr. z chovu dobytka a spaľovania). 
 

K eutrofizácii prispieva nesprávny spôsob obhospodarovania 
krajiny. Poľnohospodárske praktiky vedú k úbytku trvalo zatrávnených 
plôch a iných „pufrovacích“ území  ako sú jarky, remízky a mokrade. 
Takto ovplyvnené plochy sú náchylné na eróziu, povrchový odtok 
a rýchly odnos živín do recipientu.  
   

Popri koncentrácii živín ako hlavného faktoru ovplyvňujúceho 
eutrofizáciu je podporujúcim faktorom teplotná stratifikácia stojatej 
vody, keď vplyvom teploty a svetla dochádza k ovplyvneniu rastu rias. 
Rozmnoženie rias a iných organizmov ovplyvňuje prienik svetla 
cez vodu, negatívne vplývajúce na fotosyntézu v hlbších vodných 
vrstvách.  

 
V závislosti od rozsahu eutrofizácie môžu byť pozorované 

rôzne dôsledky. Eutrofizácia ovplyvňuje hlavne dostupnosť kyslíka, 
ktorý cez deň produkujú v procese fotosyntézy rastliny 
a spotrebovávajú živočíchy a aeróbne mikroorganizmy, v noci aj 
rastliny. Tieto dva navzájom protichodné procesy, tvorba a spotreba 
kyslíka, závisia od vývoja biomasy. Za normálnych okolností rastú 
na dne vodného telesa makrofyty, fytoplanktón nebráni prenikaniu 
svetla až ku dnu, vo vode sú dobré podmienky pre život 
a rozmnožovanie rýb, mäkkýšov a kôrovcov. S vyšším prísunom živín 
začnú rýchlejšie rásť krátkodobé makrofyty, ktoré dorastajú 
do väčších rozmerov. Začnú sa objavovať nové druhy, svojim 
agresívnejším rastom potláčajúce rast pôvodného rastlinstva. 
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Dochádza aj k masívnemu rozvoju fytoplanktónu. Rast makrofytov 
spolu s voľne plávajúcimi riasami a fytoplanktónom bráni prenikaniu 
svetla ku dnu, znižuje sa koncentrácia kyslíka. V extrémnych 
podmienkach je úbytok kyslíka taký vysoký, že zaniká akýkoľvek život 
a prežívajú len druhy s jeho veľmi nízkou spotrebou. Zvyšujúci sa 
obsah organických sedimentov ešte zvyšuje spotrebu kyslíka. 
Niektoré baktérie dokonca využijú aj kyslík zo síranov (SO4

2-), čím sa 
uvoľní síra (S2-), ktorá sa rýchlo zlúči s voľným kyslíkom, ktorý je ešte 
prítomný v horných vrstvách vody. Voda je takto úplne zbavená 
kyslíka a mizne z nej všetok aeróbny život. Voda začne hniť a 
uvoľňujú sa z nej sírne plyny s typickým zápachom skazených vajec. 

 
V Baltickom mori nadmerný vnos živín viedol k zvýšenému 

rastu fytoplanktónu a rozmnoženiu rýb (viac fytoplanktónu znamená 
viac potravy pre ryby). Prinieslo to však aj viac problémov s anoxiou 
v najhlbších vodách mora. Sírovodík uvoľnený z morského dna je 
pre väčšinu organizmov toxický. Anoxické oblasti v Baltickom mori sú 
teraz také rozsiahle, že zapríčinili zmenšenie potenciálnych oblastí 
neresenia rýb v centrálnej časti východného Baltického mora. Toto 
vedie napríklad k zníženiu úspešnosti neresenia tresiek. 

 
Spolu so zmenami v koncentrácii kyslíka sa objavujú aj ďalšie 

zmeny:  
 

• zmeny v zložení populácií rastlín – počas eutrofizácie 
dochádza k nadmernému rastu vodných makrofytov, 
fytoplanktónu (napr. rozsievok, zelených rias) a cyanobaktérií 
limitovaného obsahom živín, svetlom, teplotou a prúdením 
vody. Z hľadiska otázky verejného zdravia je dôležité, že 
niektoré z týchto organizmov môžu uvoľňovať toxíny 
do prostredia alebo sú sami toxické  

• zmeny v zložení populácií zooplanktónu, mäkkýšov a rýb – 
po nástupe eutrofizácie sa tieto zmeny prejavia ako prvé. 
 
Eutrofizácia môže mať škodlivé účinky na zdravie 

exponovaných populácií organizmov. Z tisícov známych druhov 
cyanobaktérií (obr. 60) a rias (obr. 61) je niekoľko stoviek takých, čo 
môžu za určitých environmentálnych podmienok produkovať toxíny. 
Otravy preukázané pri ľuďoch a zvieratách sú najčastejšie spôsobené 
toxínmi produkovanými cyanobaktériami. 

 
Toxíny produkované cyanobaktériami delíme na hepatotoxíny, 

neurotoxíny a dermatotoxíny. Medzi rozšírené cyanotoxíny patria 
mikrocystíny produkované druhmi Anabaena, Nodularia, Nostoc, 
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Oscillatoria a Mycrocystis. Anatoxín-a je neurotoxický alkaloid pro-
dukovaný druhmi cyanobaktérií Anabaena, Aphanizomenon, 
Cylindrospermum, Microcystis a Oscillatoria. Patrí medzi neurotoxíny, 
ktoré môžu spôsobiť rýchlu smrť zástavou dýchania.   
 

 
  
Obr.60: Najčastejšie sa vyskytujúce rody vodných kvetov v sladkých vodách 
Európy: 
A Nostoc (dostupné na: 
http://silicasecchidisk.conncoll.edu/LucidKeys/Carolina_Key/html/Nostoc_Mai
n.html, z dňa 27.10.2011)  
B Microcystis (autor: P. Hašler, dostupné na: 
http://algologie.upol.cz/fotogal.htm, z dňa 27.10.2011) 
C Anabaena (autor: John Tiftickjian, dostupné na: 
http://www.doctortee.com/dsu/tiftickjian/nvp/cyanobacteria.html, z dňa 
27.10.2011) 
D Aphanizomenon (dostupné na: http://www.cyanobacteria-
platform.com/cyanobacteria.html, z dňa 27.10.2011) 
  

Niektoré druhy rias môžu taktiež produkovať toxíny. 
V pobrežných vodách a vodách v ústiach riek, kde sú podmienky 
nevhodné na proliferáciu cyanobaktérií, boli pozorované toxické druhy 
rias ako napr. zástupcovia oddelenia Dinoflagellata, ktoré boli 
pôvodcami zdravotných problémov u ľudí. Najobvyklejším ochorením 
spojeným s konzumáciou morských plodov je otrava ciguatera. 
Ciguatera je v tukoch rozpustný toxín toxický pre množstvo druhov rýb 
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a po ich konzumácii taktiež pre človeka. Mortalita v celosvetovom 
merítku sa pohybuje od 7-20 % postihnutých ľudí. Pri premnožení 
vytvárajú Dinoflagellata tzv. „prílivy“. Podľa farby druhu riasy 
tvoriaceho „príliv“ sa hovorí buď o „červenom prílive“ spojeným 
s druhom Alexandrium, alebo o „hnedom prílive“ spojenom s druhom 
Aureococcus.  

 
Toxíny, produkované morskými riasami, sa môžu akumulovať 

v morskych mäkkýšoch a kôrovcoch. Obsah toxínov v týchto 
organizmoch môže dosahovať vysoké hodnoty, čo je nebezpečné 
pre organizmy, ktoré ich konzumujú. Morské druhy rias zaujímavé 
z tohto hľadiska sú: Dinophysis, Alexandrium, Gymnodinium, Pseudo-
nitzschia (obr. 61). 
 

 
 
Obr.61: Rody morských rias:  
A Dinophysis (autor: V. Veloso, dostupné na: 
http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=3523
3#content, z dňa 27.10.2011) 
B Alexandrium (ator: D. Anderson, dostupné na: 
http://www.fathom.com/course/10701012/session4.html, z dňa 27.10.2011) 
C Gymnodinium (autor: M. Procházková, dostupné na: 
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Dinophyta/Gymnodinium/Gymnodinium%
20uberrimum/, z dňa 27.10.2011) 
D Pseudo-nitzschia (autor: M. Silver, dostupné na: 
http://news.ucsc.edu/2010/11/domoic-acid.html, z dňa 27.10.2011) 
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Toxíny sa môžu vyskytovať voľne vo vodách v miestach 
výskytu vodných kvetov, alebo môžu byť naviazané na bunky 
cyanobaktérií a rias. Rezistencia a perzistencia toxínov v životnom 
prostredí závisí od vlastností zlúčeniny. Toxíny môžu odolávať 
fyzikálno-chemickým a biologickým obmedzeniam, hlavne vysokým 
teplotám (až do 300 °C). Avšak vo všeobecnosti vplyvom fyzi-
kálno-chemických a biologických činiteľov dochádza v prírodnom 
prostredí v priebehu jedného až troch týždňov k degradácii toxínov. 
V tmavých prírodných vodách môžu pretrvávať niekoľko mesiacov 
alebo dokonca rokov. 

 
Ľudia môžu byť účinku toxínov vystavení prostredníctvom 

konzumácie kontaminovanej pitnej vody, priamym kontaktom 
so sladkou vodou alebo inhaláciou aerosólov. Postihnutá môže byť 
nervová, tráviaca a dýchacia sústava, ako aj koža. Sekundárne účinky 
sa môžu prejaviť na rôznych orgánoch. Intoxikácia sa v závislosti od 
pôsobiaceho toxínu prejavuje viacerými príznakmi napr. únava, bolesti 
hlavy, hnačka, zvracanie, bolesti hrdla, horúčka a iritácia kože.  

 
V roku 1988 bolo v Brazílii v oblasti zásobovanej pitnou vodou 

z priehrady s premnožením cyanobaktérií (Anabaena a  Microcystis), 
zaznamenaných 2000 prípadov gastroenteritídy, z toho 88 bolo 
smrteľných. Prípady boli pozorované aj u ľudí, ktorí si vodu 
pred konzumáciou prevarili. Zdravotné problémy sa prejavili len u ľudí 
z oblastí zásobovaných vodou z priehrady, čo poukazuje na pôvod 
problémov, ktorým boli toxíny produkované riasami.  

 
S eutrofizáciou morí, okrem priamych súvisí aj niekoľko 

vedľajších dôsledkov. Za normálnych podmienok neprežívajú baktérie 
ako Escherichia coli, Salmonella spp. alebo Vibrio cholerae v morskej 
vode príliš dlho. Hlavnými príčinou je nedostatok živín v morskej vode, 
vystavenie baktérií pôsobeniu UV žiarenia s baktériocídnym účinkom, 
a v neposlednej rade omnoho vysoká osmolarita morskej vody. Počas 
výskytu vodných kvetov je situácia opačná - živín je nadbytok, 
intenzita svetla je nižšia. Bolo dokonca dokázané, že niektoré riasy 
môžu do prostredia uvoľňovať chemické látky, zabezpečujúce riasam 
osmotickú ochranu. Znečistenie morskej vody baktériami počas 
výskytu vodných kvetov môže celú situáciu len zhoršiť, nové 
podmienky umožňujú baktériám prežiť a možno aj rozmnožovať sa.  

 
Vo zvláštnych prípadoch sa eutrofizovaná voda používa 

na produkciu pitnej vody. S týmto sú spojené dve hlavné zdravotné 
riziká: 
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• riziko vyplývajúce z prítomnosti organickej hmoty – 
pri eutrofizácii je popri prirodzene sa vyskytujúcej organickej 
hmote vo vodách navyše obsiahnutá aj organická hmota, ktorá 
má pôvod v cyanobaktériách (toxíny a vnútrobunkový 
materiál). Úprava vôd s vysokým podielom organickej hmoty je 
vždy technicky náročná, navyše môže reakcia s dezinfekčnými 
látkami viesť k tvorbe karcinogénnych vedľajších produktov 
(napr. trihalometánov (THM) a iných chlórovaných látok). 
Konzumácia pitnej vody s obsahom THM môže viesť 
k rakovine  močového mechúra.    

• riziko spojené s prítomnosťou niektorých druhov cyano-baktérií 
(toxických) a toxínov v zdrojoch pitnej vody. 

 
Ak dôjde k eutrofizácii vodného zdroja, najlepším riešením je 

využitie na produkciu pitnej vody iného nepostihnutého zdroja. Ak to 
nie je možné, kontaminácia vody toxínmi a z toho vyplývajúce riziko 
sa dá eliminovať zmenou v spôsobe úpravy vody, avšak neexistuje 
záruka zdravotnej nezávadnosti výsledného produktu.  

 
Remediácia eutrofizáciou postihnutých vodných útvarov je 

náročná nielen z hľadiska finančného. Je takmer nereálne navrátiť 
vodný útvar do pôvodného (trofického) stavu. Z tohto hľadiska je 
rozumnejšie zamerať sa na prevenciu pred remediáciou.  
 
2.7 AKVATICKÉ TESTY 
 

Sledovanie procesov znečisťovania životného prostredia 
a účinný prístup k riešeniu tejto problematiky si vyžaduje rozsiahle 
znalosti o škodlivých účinkoch jednotlivých faktorov. Ekotoxikologické 
hodnotenie účinku PTP a iných chemických látok na organizmy je 
kľúčovým nástrojom pri stanovení ich účinku na štruktúru a funkciu 
terestrických a vodných ekosystémov. Ekotoxikologické testy a me-
tódy, ktoré spĺňajú požiadavky na štandardizáciu, sú súčasťou 
mnohých slovenských a medzinárodných noriem a predpisov, ktoré 
majú presne definované medzinárodne odsúhlasené postupy. 
Legislatíva mnohých krajín upravuje najmä posudzovanie odpadových 
vôd a vodných výluhov, je teda zameraná hlavne 
na hydroekotoxikológiu. 

 
Na hodnotenie toxicity vo vodnom prostredí je vypracovaných 

viacero typov testov, ktoré využívajú niekoľko druhov  organizmov 
reprezentujúcich rôzne trofické úrovne: 
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• zástupcovia konzumentov (stavovce – ryby, bezstavovce - 
zooplanktón)  

• zástupcovia autotrofných organizmov/producentov  
(fytoplanktón – riasy, sladkovodné rastlinstvo, napr. žaburinka 
menšia Lemna minor)  

• zástupcovia deštruentov (napr. baktérie, huby). 
 

Modelové organizmy využívané pri testoch toxicity sa vyberajú 
na základe: citlivosti, dostupnosti, organizmy by mali byť presne 
definované, mala by byť známa história ich vývoja a taktiež dôkladne 
preskúmaná ich anatómia a fyziológia. Veľmi dôležitá pri testoch 
toxicity je tiež dĺžka expozície. Na základe dĺžky expozície 
rozdeľujeme testy na testy akútnej a chronickej toxicity. Testy akútnej 
toxicity zvyčajne hodnotia vzťah koncentrácia – odpoveď vyjadrujúci 
prežívanie. Za testy akútnej toxicity sa považujú tie, ktoré trvajú 
96 hodín. Pri testoch chronickej toxicity štúdie hodnotia subakútne 
(14-28 dní), subchronické (90 dní) a chronické účinky (2/3 dĺžky života 
použitých organizmov), pri ktorých sa sleduje rast, reprodukcia, 
správanie, tkanivové reziduá alebo biochemické účinky. 
Najnáročnejšie sú terénne štúdie prebiehajúce v prírodných 
podmienkach reálnych ekosystémov často trvajúce mesiace až roky.  

 
Testy sa realizujú za presne definovaných podmienok (teplota, 

dĺžka expozície atď.). K overeniu ekotoxicity ako nebezpečnej 
vlastnosti odpadov sa podľa STN 838303 používajú štyri typy testov 
akútnej toxocity: 
 
Test akútnej toxicity na rybách 
 

Základným testom v hydroekotoxikológii je určenie letálnej 
dávky pre ryby po 96 hodinovej expozícii. Vlastný test spočíva 
v sledovaní správania sa a prežívania akvárijných rýb pri rôznych 
koncentráciách toxikantov vo vodnom výluhu za definovaných 
podmienok. Na testovanie sa používajú akvarijné ryby druhu Poecilia 
reticulata Peters a Brachydanio rerio Hamilton-Buchan. 
Popri akvarijných druhoch sa využívajú aj väčšie druhy rýb ako kapor, 
karas alebo pstruh. Testovacie organizmy sa vyberajú zo zdravých 
chovov v prirodzenom pomere pohlaví (1:1). Za tých istých podmienok 
je realizovaný kontrolný pokus s príslušnými testovanými 
organizmami, namiesto výluhu sa použije riediaca voda. V kontrolných 
nádobách nesmie byť počas testu zistená mortalita ani výrazné zmeny 
v správaní rýb. Výsledkom testu je zistenie letálnej koncentrácie (LC), 
t.j. koncentrácie toxikantu vyvolávajúcej úhyn organizmu. Obyčajne sa 
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stanovuje LC50 znamenajúca usmrtenie 50 % organizmov za určitú 
dobu pôsobenia roztoku.  

 
Príklady štandardizovaných noriem a smerníc: 
 

STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity 
látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae)). Časť 1: Statická metóda 
 
STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity 
látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae)). Časť 2: Semistatická metóda 
 
STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity 
látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae)). Časť 3: Prietoková metóda 
 
OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects 
on Biotic Systems. Test No. 215: Fish, Juvenile Growth Test 

 
Test akútnej toxicity na dafniách (perloočkách) 
 

Test spočíva v sledovaní správania a prežívania planktó-
nových kôrovcov perloočiek, ktoré figurujú v potravnom reťazci rýb (sú 
základnou potravovou zložkou rýb), v rôznych koncentráciách 
toxikantu vo vodnom výluhu. Najčastejšie používaným organizmom je 
perloočka Daphnia magna Straus. Výsledkom testu je zistenie 
imobilizácie perloočiek spočívajúcej v makroskopicky pozorovateľnej 
neschopnosti samostatného priestorového pohybu. Dôvodom 
zisťovania imobilizácie je skutočnosť, že je veľmi obtiažne zistiť 
okamih úhynu testovaného organizmu. Výsledky sa vyjadrujú 
hodnotou EC50, čo je koncentrácia vodného výluhu, ktorá spôsobí 
imobilizáciu 50 % perloočiek za určitú dobu pôsobením testovaného 
vodného výluhu.  

 
Príklady štandardizovaných noriem a smerníc: 

 
STN ISO 10706 Kvalita vody. Stanovenie dlhodobej toxicity látok 
na Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). 
OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects 
on Biotic Systems. Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisaion. 
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Testy toxicity na riasach 
 

Vzhľadom na význam sladkovodných mikroskopických rias 
vo vodných ekosystémoch, sú tieto v testoch toxicity využívané 
častejšie ako iné sladkovodné alebo morské rastliny. Najčastejšie 
využívanými modelovými organizmami sú Selenastrum capricornutum 
a Desmodesmus sp., pretože sú nenáročné na kultiváciu a pomerne 
rýchlo rastú. Testy využívajúce riasy majú v ekotoxikológii 
nezastupiteľné miesto. Ich špecifickosť spočíva v tom, že počas doby 
expozície (3-4 dni) je toxickému vplyvu vystavených 4-5 generácií, 
preto sa tieto testy častejšie označujú ako testy subchronickej a nie 
akútnej toxicity. 

 
Základné podmienky a dizajn  väčšiny testov je podobný, 

avšak výsledky jednotlivých testov pre tú istú látku môžu byť 
ovplyvnené niekoľkými faktormi, vrátane použitého druhu, intenzity 
osvetlenia, teploty, zloženia živného média, doby trvania testu, 
hodnoteného koncového bodu (endpointu) a  počiatočnej hustoty 
buniek. 

 
V štandardizovaných testoch spočíva vyhodnocovanie 

riasových testov najčastejšie v meraní rastu a výsledky sa 
vyhodnocujú pomocou priamych (kvantifikácia počtu buniek 
spektrofotometricky) alebo nepriamych metód (kvantifikácia chlorofylu 
spektrofotometricky) (STN EN ISO 8692, 1997; STN EN ISO 10260, 
1999; STN 83 8303, 1999). Výsledkom skúšky je stanovenie EC50 
(hodnotený parameter je rast rias alebo produkcia chlorofylu). 

 
Stres vyvolaný prítomnosťou zvýšených koncentrácií PTP 

vo vodnom prostredí sa dá zaznamenať a charakterizovať 
na molekulárnej a bunkovej úrovni aj prostredníctvom biomarkerov. 
Takto sa môže relatívne rýchlo zaznamenať zmena v ekosystéme. 
Biomarkery sú definované ako zmeny v biologickej odpovedi 
organizmu, ktoré môžu byť vzťahované ku pôsobeniu, alebo 
toxickému účinku environmentálnych chemikálií, alebo chemikálií 
všeobecne. 

 
Rastliny a riasy využívajú na redukciu toxického účinku PTP 

rôzne biochemické stratégie. Rastliny reagujú na expozíciu zvýšeným 
koncentráciám PTP produkciou peptidov. Tieto môžu byť považované 
za biomarkery (biochemické markery) kontaminácie PTP. 
Aminokyselina cysteín (Cys) obsahuje –SH skupinu, ktorá je miestom 
naviazania PTP. Peptidy obsahujúce cysteín, ako napr. glutatión 
(GSH), sú zodpovedné za vychytávanie PTP v bunkách. Obsah 
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cysteínu v kmeni Chlamydomonas reinhardtii, ktorý je tolerantný na 
prítomnosť kadmia, bol omnoho vyšší, ako v citlivom kmeni. Hlavným 
spôsobom detoxikácie rias a rastlín kontaminovaných PTP je 
produkcia fytochelatínov. Sú to malé polypeptidy so sekvenciou 
aminokyselín (γ-Glu-Cys)nGly (kde n = 2-11, Glu – glutamyl, Cys – 
cysteinyl, Gly – glycín), ktoré sa syntetizujú pomocou 
fytochelatínsyntázy z GSH. Fytochelatíny môžu prostredníctvom 
zníženia vnútrobunkovej koncentrácie naakumulovaných PTP 
zredukovať ich toxický účinok. Vzniknuté komplexy sú následne 
transportované do vakuol. Indukcia tvorby fytochelatínov a iných 
peptidov riasami sa dokázala pre mnohé PTP (Cd, Pb, Cu). Hladina 
PTP indukovaných fytochelatínov stanovených pri krátkodobých 
testoch bola v korelácii s toxickým účinkom vyvolaným PTP 
v biologicky dostupnej forme. Navyše hladina fytochelatínov 
v bunkách klesla po expozícii riasy Pb v biologicky nedostupnej forme. 
Produkcia fytochelatínov by preto mohla byť vhodným nástrojom na 
stanovenie biologickej dostupnosti niektorých PTP vo vodnom 
prostredí. 
 

PTP majú vplyv na hladinu oxidačného stresu. Oxidačný stres 
má charakteristické indikátory. Tieto indikátory sú typické produkty 
vznikajúce pri oxidačnom poškodení biologicky významných molekúl. 
Malondialdehyd (MDA) je výsledný produkt lipoperoxidácie. Cu(II) 
a Zn(II) zvýšili v riase Scenedesmus sp. peroxidáciu lipidov vyjadrenú 
ako celkový obsah MDA. Viazanie sa Cu(II) a Zn(II) s –SH skupinami 
narúša redox stav bunky, pričom sa zvyšuje produkcia reaktívnych 
metabolitov kyslíka. Je zrejmé, že k lipoperoxidácii došlo v dôsledku 
zvýšenia obsahu reaktívnych metabolitov kyslíka v bunke. 

 
Ukazovateľom oxidačného stresu vyvolaného PTP môže byť 

tiež obsah ‒SH skupín. Účinkom PTP môže dochádzať k inhibícii 
aktivity niektorých enzýmov (glutatiónreduktázy) katalyzujúcich 
redukciu GSSG na GSH, čo má za následok zníženie obsahu ‒SH 
skupín. Ďalším vysvetlením by mohlo byť priame naviazanie sa PTP 
na ‒SH skupinu. I keď niekedy môže byť zníženie obsahu ‒SH skupín 
vysvetlené syntézou fytochelatínov, ktorých produkcia si vyžaduje 
GSH ako prekurzor. 

 
Príklady štandardizovaných noriem a smerníc: 

 
STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných 
rias s jednobunkovými zelenými riasami.  
 



Kramarová, Z.                  2 Hydrosféra a jej antropogénne znečistenie 
  

155 
 

STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. 
Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a.  
 
STN 838303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. 
Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície 
rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín. 
 
OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on 
Biotic Systems. Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, 
Growth Inhibition Test. 
 
Testy toxicity na žaburinke Lemna minor a submerznej vegetácii 
 

Pri akvatických testoch fytotoxicity sú primárne využívané 
riasy, najmä pre jednoduchosť riasových kultúr. Testy toxicity 
na riasach často nahrádzajú testy toxicity cievnatých a terestrických 
rastlín. V poslednej dobe dochádza k prehodnocovaniu tohto postupu, 
keďže sa ukázalo, že riasy môžu byť až o 20 % menej citlivé ako 
cievnaté rastliny.  

 
Problémy spojené s využívaním vodných cievnatých rastlín 

v štúdiách toxicity zahŕňajú okrem iného nedostatočné poznanie 
charakteristických rastových podmienok a nemožnosť dosiahnuť 
optimálny a reprodukovateľný rast pri testovaných druhoch. Rozvoj 
hodnotenia kultivačných techník, testovacích metód a citlivých 
endpointov pre vodné cievnaté rastliny je limitovaný. Avšak pár druhov 
plávajúcich a ponorených rastlín bolo použitých na úspešné 
hodnotenie toxicity vodných polutantov. 
 

Zatiaľ najbežnejšie používanými cievnatými rastlinami 
v testoch toxicity sú žaburinky (čeľaď Lemnacea), druhy rodu Lemna, 
L. minor a L. gibba. Dĺžka testu sa obyčajne pohybuje od 4 do 10 dní. 
Hodnotí sa fytostatický a fytocídny účinok vyjadrený ako EC10 a EC90. 
 

Príklady štandardizovaných noriem a smerníc:  
 
STN EN ISO 20079 Kvalita vody. Stanovenie toxických účinkov 
zložiek vody a odpadovej vody na Lemna minor (žaburinku). Skúška 
inhibície rastu. 
 
OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects 
on Biotic Systems. Test No. 221:  Lemna sp. Growth Inhabition Test.  
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2.8 ANTROPOGÉNNE ZNEČISTENIE VÔD V SR  
 

Vo vodnom pláne SR (MŽP SR, 2009) sú uvedené nasledovné 
významé vplyvy na povrchové a podzemné vody z hľadiska 
znečistenia: 

 
Povrchové vody: 

 
• znečistenie povrchových vôd organickým znečistením  
• znečistenie povrchových vôd živinami  
• znečistenie povrchových vôd prioritnými látkami a látkami 

relevantnými pre SR. 
 

Podzemné vody: 
 

• znečisťovanie podzemných vôd dusíkatými, pesticídnymi 
a ostatnými chemickými látkami. 

 

2.8.1 ZNEČISŤOVANIE POVRCHOVÝCH VÔD ORGANICKÝM 

ZNEČISTENÍM 
 

Organické znečistenie obsiahnuté vo vodách je dôsledkom 
kontaminácie vody organickými látkami pochádzajúcimi 
z prirodzených a antropogénnych zdrojov. Prirodzeným zdrojom 
organických látok vyskytujúcich sa vo vode je hlavne erózia pôd, 
rozkladné procesy odumretej fauny a flóry. Toto znečistenie je 
relatívne nerozpustné a pomaly rozložiteľné. Organické látky 
pochádzajúce z rozličných ľudských aktivít patria k najčastejšie sa 
vyskytujúcim znečisťujúcim látkam vypúšťaným do povrchových vôd. 
 

Hlavnými zdrojmi organického znečistenia vodných útvarov sú:  
• sídelné aglomerácie  
• priemysel  
• poľnohospodárstvo (najmä difúznou cestou).  

 

2.8.1.1 Organické znečistenie z komunálnych odpadových vôd 

 
Podľa údajov z roku 2005 je len 75,6 % z množstva 

vyprodukovaného znečistenia (vyjadrené v ekvivalentných 
obyvateľoch - EO) z aglomerácií SR nad 2 000 EO odvádzaných 
stokovou sieťou a čistených v ČOV. Zvyšná časť je riešená 
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individuálnymi systémami – pomocou žúmp (12,1 %), alebo je 
bez adekvátneho odvádzania odpadových vôd (12,3 %) a je zdrojom 
difúzneho znečisťovania povrchových i podzemných vôd. 

 
Medzi povodia najviac zaťažené znečisťovaním odpadovými 

vodami z aglomerácií nad 2000 EO, patrilo na základe údajov z roku 
2005 (hodnotené boli ukazovatele BSK5 a CHSKCr ) povodie Váhu, 
druhým v poradí je čiastkové povodie Hron, za ktorým nasleduje 
povodie Hornád. Sú to povodia, v ktorých sú situované najväčšie 
aglomerácie – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. 

  
Vypúšťanie kalov vznikajúcich pri čistení komunálnych 

odpadových vôd je zakázané (§ 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z.z.). Najčastejším spôsobom 
nakladania je aplikácia do pôdy (zhruba 70 % z celkového množstva 
vyprodukovaného kalu). V dôsledku toho sa kvantitatívna produkcia 
kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd ako aj úroveň ich 
kontaminácie trvalo sleduje. Pozornosť sa zameriava predovšetkým 
na koncentráciu rizikových látok (limitujúcich proces aplikácie kalov do 
pôdy). Pod aplikáciou do pôdy sú zahrnuté všetky spôsoby použitia 
kalu v pôdnych procesoch od výroby kompostu cez priamu aplikáciu 
čistiarenského kalu, rekultivačné využitie (napríklad rekultivácie 
skládok, háld, líniových stavieb a podobne) alebo využitie na lesnú 
pôdu. 

 

2.8.1.2 Organické znečistenie z priemyselných zdrojov 
znečistenia  

 
Vo všeobecnosti takmer všetky priemyselné sektory produkujú 

organické znečistenie. Medzi najväčších producentov patria papierne 
a celulózky, chemický priemysel, textilný a agropotravinársky 
priemysel. 
 

Situáciu v znečisťovaní povrchových vôd SR organickým 
znečistením pochádzajúcim z priemyslu ilustruje obr. 62, ktorý 
znázorňuje trend vývoja produkovaného znečistenia odpadových vôd 
v priemysle, vyjadreného ako BSK5 (t/rok) od roku 1997 po rok 2009. 
Z obrázku je zrejmé, že v priemyselných zdrojoch znečistenia 
dochádza k znižovaniu vypúšťaného množstva odpadových vôd ako 
aj ich zaťaženia znečisťujúcimi látkami vyjadreného ako BSK5. 
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Obr.62: Vývoj produkovaného znečistenia odpadových vôd v priemysle 
na Slovensku - BSK5 (t.rok-1). (Dostupné na : 
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=203, z dňa 
10.08.2011)  
 

2.8.2 ZNEČISŤOVANIE POVRCHOVÝCH VÔD ŽIVINAMI 
 

Emisie živín sa dostávajú do povrchových vôd rôznymi 
cestami: z bodových zdrojov (sídelné aglomerácie, priemysel, 
poľnohospodárstvo) a z difúznych zdrojov (erózia a povrchový odtok, 
z podzemnej vody, atmosférickej depozície). Difúzne zdroje sú sčasti 
prirodzeného pôvodu a sčasti antropogénneho pôvodu (hlavne 
z poľnohospodárstva). Živiny v povrchových vodách podliehajú širokej 
škále transformačných procesov. Niektoré transformačné procesy 
vyúsťujú do strát alebo trvalých, či čiastočne odbúrateľných 
akumulácií. Zvyšné živiny sú transportované do tokov nižšieho rádu, 
prípadne až do mora.  

 
Hlavnými znečisťovateľmi povrchových vôd živinami obdobne 

ako pri znečisťovaní organickými látkami sú: 
 

• sídelné aglomerácie   

• poľnohospodárstvo  

• lesné hospodárstvo   

• priemysel.  
 

Znečistenie povrchových vôd živinami z bodových zdrojov 
znečistenia je dôsledkom vypúšťania nedostatočne čistených alebo 
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nečistených odpadových vôd z aglomerácií, priemyslu 
a poľnohospodárstva (obr. 63). Avšak postupným dobudovávaním 
sietí mestských ČOV, ako aj poklesom výroby v niektorých 
priemyselných oblastiach, dochádza k postupnému poklesu množstva 
vypúšťaného znečistenia do vôd. Kým do roku 1997 najväčší podiel 
na znečistení odpadových vôd vypúšťaných do tokov pochádzal 
z verejnej kanalizácie, po roku 1998 v tomto smere dominovali 
priemyselné aktivity. 

 

 
Obr.63: Trend vo vypúšťaní čistených a nečistených odpadových vôd 
do vodných tokov na Slovensku tis.m3.r-1 (zdroj: SHMÚ, dostupné na: 
http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=203&id_indikator=448, 
z dňa 10.08.2011)  
 

V dôsledku poklesu výroby sa v SR nachádza len niekoľko 
významných bodových zdrojov znečistenia z poľnohospodárskej 
výroby. Väčší význam majú difúzne zdroje znečistenia.  
 

Difúzne znečisťovanie vôd živinami je dôsledkom rôznych 
aktivít ako napr. poľnohospodárstva. Úroveň difúzneho znečistenia je 
závislá nielen od antropogénnych faktorov ako napr. využívanie 
krajiny a jej intenzita, ale aj od prírodných faktorov ako napr. klíma, 
prietokové pomery a vlastnosti pôdy. Tieto faktory ovplyvňujú cesty 
vnosu difúzneho znečistenia do povrchových vôd.  

 
Emisie fosforečnanov do povrchových vôd pochádzajúcich 

z detergentov používaných v domácnostiach je v povodí Dunaja 
významné. Tieto emisie sú zahrnuté v bilanciách z aglomerácií. 
V prípade, že aglomerácia je bez verejnej kanalizácie a ČOV, alebo 
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ČOV nezabezpečuje zvýšené odstraňovanie fosforu, fosforečnany sa 
dostávajú do vodného prostredia. Na rozdiel od Slovenska niektoré 
krajiny majú už legislatívnym spôsobom zavedenú výrobu 
bezfosfátových detergentov na pranie. Zavedenie výroby 
bezfosfátových detergentov je podľa Nariadenia Vlády SR 
Z.z. č. 279/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu 
Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie 
environmentálnych cieľov, jedným z opatrení na redukciu znečistenia 
živinami. Na základe odhadu možno konštatovať, že emisie fosforu 
z detergentov na pranie tvoria cca 10,0 %.  

 
Používanie minerálnych a organických hnojív takisto 

významne prispieva k znečisťovaniu vôd živinami. V období 90-tych 
rokov minulého storočia poklesla na Slovensku spotreba dusíkatých 
hnojív o viac ako 60 %, spotreba fosforečných a draselných hnojív 
o viac ako 90 % (obr. 64).  

 

 
Obr.64: Spotreba priemyselných hnojív na Slovensku. (Zdroj: Štatistický úrad 
SR, dostupné na: 
http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=124&id_indikator=488, 
z dňa 27.10.2011) 

 
Hoci tento pokles nebol motivovaný environmentálne, ale bol 

dôsledkom ekonomických zmien v poľnohospodárstve, z hľadiska 
ochrany životného prostredia sa hodnotí pozitívne. Od roku 2000 
dochádza k opätovnému nárastu spotreby priemyselných hnojív.  
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2.8.3 ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH VÔD PRIORITNÝMI LÁTKAMI A 

LÁTKAMI RELEVANTNÝMI PRE SR 
 

Prioritné látky sú látky vybrané zo znečisťujúcich látok alebo zo 
skupiny znečisťujúcich látok uvedených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, ktorou 
sa doplňuje Rámcová smernica o vode 2000/60/ES (RSV). Prioritné 
látky sú látky určené na základe ich toxicity, perzistencie 
a bioakumulácie či už v rastlinných alebo živočíšnych organizmoch. 
Predstavujú významné riziko pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. Medzi prioritné látky patria 
vybrané polárne pesticídy, PAU, prchavé aromatické uhľovodíky 
(PrAU), brómované difenylétery, chlóralkány, organchlórované 
pesticídy, ftaláty, alkylfenoly a PTP (napr. kadmium, olovo, ortuť, či 
nikel). 

Vo vypúšťaní odpadových vôd v SR je povolených 18 látok, 
pre ktoré boli určené environmentálne normy kvality (ENK) smernicou 
2008/105/ES. Podľa bilancie znečistenia vypúšťaného do povrcho-
vých vôd charakterizovaného prioritnými látkami a určitými ďalšími 
znečisťujúcimi látkami v rokoch 2006-2007 obsahovali odpadové vody 
vypúšťané v povodí Váhu najširšiu škálu znečisťujúcich látok 
zo skupiny prioritných i relevantných látok. Druhým v poradí je 
čiastkové povodie Hornád. Medzi povodia s najužšou škálou 
znečisťujúcich látok patrí povodie Hron, Ipeľ, Bodva a Dunajec, a 
Poprad. 

 

2.8.4 PODZEMNÉ VODY 
 

Hlavnými činnosťami prejavujúcimi sa významnými 
antropogénnymi vplyvmi ovplyvňujúcimi chemický stav útvarov 
podzemných vôd sú:  
 

• poľnohospodárstvo  
• priemyselná výroba   
• banská činnosť  
• domácnosti – neodkanalizované sídelné aglomerácie  
• cestovný ruch  
• doprava. 

 
Významné vplyvy znečisťovania povrchových vôd sú 

významnými vplyvmi i pre útvary podzemných vôd.  
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Z hľadiska znečistenia útvarov podzemných vôd sú 

významnejšie difúzne zdroje v porovnaní s bodovými zdrojmi 
znečistenia. 

 
Difúzne zdroje znečistenia predstavuje aplikácia množstva 

prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) a dusíkatých hnojív v rámci 
katastrálnych území SR. Podľa druhu znečisťujúcich látok delíme 
znečisťovanie podzemných vôd na znečisťovanie:  

 
• dusíkatými látkami  
• pesticídnymi látkami  
• ostatnými chemickými látkami.  

 
Dusíkatými látkami sa zaoberá časť 2.8.2. venovaná 

povrchovým vodám.  
 
Zdrojom kontaminácie podzemných vôd pesticídnymi látkami 

je difúzny prenos z poľnohospodárskej výroby v dôsledku používania 
prípravkov na ochranu rastlín a to infiltráciou zrážok, prostredníctvom 
drenáže (cca 90 %) alebo v menšej miere vplyvom bodového 
znečistenia (sklady, manipulačné plochy, staré skládky pesticídov 
atď.). 

 
Na Slovensku je využívanie pesticídov v porovnaní s ostatnými 

členskými krajinami EÚ výrazne nižšie (pod priemer EÚ). Prehľad 
spotreby pesticídov od roku 1991 dokumentuje obr. 65. V jednotlivých 
skupinách pesticídov došlo v porovnaní rokov 1991 a 2000 k poklesu 
spotreby insekticídov o 72 % (-1364,3 t), herbicídov o 32 % (-1012,7 t) 
a fungicídov o 57 % (-630,9 t). Spotreba ostatných pesticídov sa 
zvýšila. Od roku 2000 má spotreba pesticídov kolísavý priebeh. 

 
Kontaminácia podzemných vôd ostatnými chemickými 

látkami je spôsobená prevažne bodovými zdrojmi znečistenia 
(skládky, manipulačné plochy, priemyselné podniky, environmentálne 
záťaže atď.), len v prípade plošne veľkých areálov niektorých 
podnikov sa môže jednať o plošný zdroj znečistenia. Medzi hlavné 
kontaminanty znečisťujúce podzemné vody v SR patria sírany, 
chloridy, arzén, atrazín, trichlóretén a tetrachlóretén. 
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Obr.65: Spotreba pesticídov v poľnohospodárstve (t)  
(Zdroj: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, dostupné na 
http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=124&id_indikator=504, 
z dňa 27.10.2011) 
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3 DEGRADÁCIA KVALITY PÔDY ANTROPOGÉNNOU 

ČINNOSŤOU A JEJ DÔSLEDKY 
 

 
MONIKA ŠMELKOVÁ 

 
 
 
 
3.1 FUNKCIE, KVALITA A DEGRADÁCIA PÔDY 
 

Pôdu ako zložku životného prostredia definuje pracovná 
skupina pre pôdu v OSN takto: „Pôda je obmedzený a nenahraditeľný 
prírodný zdroj. V prípade postupujúcej degradácie a jej straty sa tento 
zdroj stáva v mnohých častiach sveta limitom ďalšieho rozvoja ľudskej 
spoločnosti. Ak by prestala existovať, prestane existovať biosféra 
s ničivými následkami pre ľudstvo.“ 

 
Pôda má rozhodujúci význam pre existenciu života na Zemi, 

podobne ako vzduch alebo  voda. Je základným výrobným 
prostriedkom v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
nenahraditeľným prírodným zdrojom a bohatstvom spoločnosti i  
významnou súčasťou životného prostredia. Pôda tvorí relatívne tenký 
obal Zeme, pre ktorý je príznačná najväčšia hustota organizmov 
a najväčšia intenzita geochemických procesov. Má osobitný význam 
pre štúdium vzniku života na Zemi aj pre štúdium základných 
zákonitostí medzi živou a neživou prírodou.  

 
Návrh Rámcovej smernice Európskej únie na ochranu pôdy 

definuje nasledovné ekologické, socio-ekonomické a kultúrne 
funkcie pôdy: 

 
• produkcia biomasy  
• akumulácia, filtrácia a transformácia živín, látok a vody 
• rezervoár uhlíka 
• rezervoár biodiverzity 
• fyzické a kultúrne prostredie pre ľudí a ľudské aktivity 
• zdroj surovín 
• uchovávanie geologického a archeologického 

dedičstva.  
 

Najdôležitejšia funkcia pôdy je daná potrebou výživy 
obyvateľstva. Túto jej základnú funkciu nemôže prebrať žiadny iný 
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prvok krajiny. Udáva sa, že pôda tvorí základ produkcie pre 90 % 
potravín ľudskej spoločnosti, je základom produkcie technických 
plodín a živočíšnej produkcie. Od plochy a kvality pôdy závisí 
produkcia biomasy a surovín pre mnohé ďalšie odvetvia hospodárskej 
činnosti človeka. Preto má poľnohospodárske využitie pôdy prioritné 
postavenie. Udržateľný rozvoj spoločnosti predpokladá udržiavanie 
kvality pôdy a predovšetkým jej ekologických funkcií. 

 
Pojem „kvalita pôdy“ bol historicky stotožňovaný 

s produktivitou pôdy, najmä v oblasti poľnohospodárstva. V súčasnej 
dobe je kvalita pôdy hodnotená v širších environmentálnych 
súvislostiach. Vyjadruje kapacitu, schopnosť pôdy priaznivo 
podporovať rast vegetácie a predstavuje pružný rezervoár, ktorý 
reguluje tok vody, živín a energie cez ekosystém. Je to skôr pojem 
ekologickej kvality pôdy. Kvalita je určená početnými činiteľmi a 
vlastnosťami pôdy, ktoré zahŕňajú jej textúru, štruktúru, vododržnú 
kapacitu, pórovitosť, obsah humusu, hĺbku, sorpčný komplex, atď.  

 
Ak je kvalita pôdy stabilná, alebo sa dokonca zlepšuje, je to 

dobrý indikátor, že prírodný ekosystém je v trvalo udržateľnom stave. 
Súčasné trendy sú však opačné – dochádza k alarmujúcemu 
zhoršovaniu kvality pôdy. V poslednej dobe dosiahli degradačné 
procesy pôdy takú intenzitu a rozsah, že sa zaraďujú 
medzi najzávažnejšie problémy v oblasti životného prostredia. 
Celková výmera degradovaných pôd na povrchu kontinentov 
nepokrytých ľadom (cca 130 miliónov km2) sa odhaduje 
na 20 miliónov km2, čo predstavuje 15 % celého povrchu kontinentov. 
Podľa medzinárodných štúdií (INFRI – International Food Policy 
Research Institute) takmer 40 % zo súčasnej svetovej výmery 
poľnohospodársky využívanej pôdy je degradovaných ako dôsledok 
erózie a následnej straty živín. Znaky degradovanej pôdy sú zhrnuté 
v tab. 16.  

 
Tab. 16: Znaky degradovanej pôdy  
 

Príčiny 
degradácie 

pôdy 
Znaky degradovanej pôdy 

fyzikálne 
erózne a antropicky deštruovaná, prekrytá, soliflukciou 
a zosuvmi narušená, vysušená, zavodnená, zhutnená, 
znečistená 

biologické 
alelopatizovaná, infikovaná, ochudobnená o humus, 
prenitrátovaná, sterilizovaná 

chemické alkalizovaná, intoxikovaná, okyslená, zamorená, zasolená 
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Degradácia pôdy je proces vratných a nevratných zmien, 
spravidla vyvolaných človekom, v dôsledku ktorého sa znižuje 
schopnosť pôdy plniť jej produkčné a ekologické funkcie, vrátane 
produkcie biomasy. Spolu s účinkami sucha, prípadne záplav, sa 
podieľa na znižovaní potenciálnych príjmov poľnohospodárov. 
Degradácia pôdy predstavuje významný faktor, ktorý z dlhodobého 
hľadiska ovplyvňuje eko-sociálny rozvoj krajiny. Degradovaná 
a znečistená pôda bezprostredne ovplyvňuje kvalitu života 
v osídlených, resp. priemyselných zónach, s priamym dopadom 
na zdravotný stav obyvateľstva. Tieto skutočnosti sa stávajú 
predmetom záujmu ako na národnej tak aj na nadnárodnej úrovni.  

 
Súčasný stav kvality pôdneho krytu je výsledkom dlhodobého 

prirodzeného vývoja a zároveň je aj produktom človeka. Degradáciu 
pôdy ovplyvňujú vnútorné faktory (tí, ktorí obhospodarujú pôdu) 
a vonkajšie faktory (samotná spoločnosť). Spoločnosť svojou 
antropogénnou činnosťou vplýva na klímu a pod vplyvom 
skleníkového efektu dochádza ku globálnym klimatickým zmenám. 
Napriek tomu, že existuje množstvo odborných a vedeckých 
poznatkov o ochrane pôdy aj jej degradácii, tieto nenachádzajú 
dostatočné uplatnenie v praktickom živote, pretože užívatelia pôdy 
nemajú prirodzený záujem o ich zavádzanie a využívanie. 
Vzdelávanie užívateľov pôdy v oblasti správneho využívania pôdy 
a jej ochrany zo strany štátu a odborných inštitúcií nie je zabezpečené 
v potrebnej kvalite ani kvantite. Na nízkej úrovni je aj zvyšovanie 
environmentálneho povedomia širokej verejnosti zo strany odborných 
inštitúcií či masmédií.  

 
Problematiku je treba riešiť komplexne a na viacerých 

úrovniach. Okrem nápravy následkov degradácie je v prvom rade 
potrebné odstrániť príčiny jej vzniku. Treba vypracovať systém 
opatrení na odstránenie alebo zmiernenie vzniknutého poškodenia 
pôdy a ostatných zložiek prostredia. Treba dohliadnuť, aby sa 
vytvorené legislatívne predpisy a strategické dokumenty uplatňovali 
v praxi. Environmentálne vzdelávanie na školách vrátane 
pravidelného vzdelávania užívateľov pôdy je dôležitou súčasťou 
riešenia problematiky degradácie pôdy a zvyšovania jej kvality. 
Rovnako dôležité je aj rozširovať environmentálne povedomie širšej 
verejnosti. To zahŕňa neustále výskumné aktivity na národnej úrovni 
a medzinárodnú spoluprácu. Štátny program pre vedu a výskum sa 
nezaobíde bez finančného zabezpečenia zo štátnych zdrojov. 
Čiastočným riešením na zlepšenie kvality využívanej pôdy môže byť 
finančná podpora z fondov Európskej únie (SPS schéma, 
Agro-environmentálny program).  
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Moderné technológie sú účinnou pomocou pri ochrane 
a správnom využívaní pôdy. Diaľkový prieskum a satelitné obrazové 
záznamy umožňujú zistiť štruktúru a stav pôdy, kontrolovať dotácie 
do pôdy a poľnohospodárskej výroby, predpovedať šírenie chorôb 
a škodcov v poľnohospodárskej výrobe, prognózovať úrodu a identi-
fikovať nesprávne praktiky pri využívaní pôdy. Európska únia vytvára 
silný tlak na členské štáty, aby tieto informačné technológie 
uplatňovali v národnom záujme aj v záujme Európskej únie.  

 
Tab. 17: Prehľad najvýznamnejších degradačných procesov v podmienkach 
Slovenskej republiky  
 

Degradačný 
proces 

Stav degradácie Významnosť 

Poľnohospodársky sektor 
erózia 

(vodná) 
56 % výmery pôdy je potenciálne 
ohrozených (z pohľadu svahovitosti) 

veľmi významný 

úbytok 
humusu 

> než 59 % výmery pôdy je 
permanentne ovplyvňovaných 

veľmi významný 

zhutňovanie 
27 % výmery pôdy je ovplyvnených 
podpovrchovým zhutnením pôdy 

veľmi významný 

acidifikácia 
17,5 % výmery pôdy je intenzívne 
ovplyvnených 

významný 

Lesnícky sektor 

kontaminácia 
7 % výmery pôdy je priamo 
ovplyvnených imisiami 

významný 

acidifikácia 
55 % výmery pôdy má hodnoty pH     < 
5,5 

veľmi významný 

Urbánny a industriálny sektor 

zhutňovanie 
takmer celá výmera pôdy je 
ovplyvnená kompakciou rôznej 
intenzity 

veľmi významný 

kontaminácia 
prejavuje sa najmä v mestách 
s hustou dopravou a priemyslom 

veľmi významný 

 
 
K najvýznamnejším procesom degradácie pôdy sa zaraďuje 

fyzikálna degradácia (erózia, kompakcia pôdy, zamokrovanie 
a vysušovanie pôdy, zosuvy), chemická degradácia (intoxikácia 
organickými aj anorganickými látkami, salinizácia, acidifikácia, 
alkalizácia) a biologická degradácia (infekcia, alelopatizácia, pôdna 
únava, drancovanie pôdy a zábery pôdy).  

 
Najvýznamnejšími procesmi degradácie poľnohospodárskej 

pôdy v podmienkach Slovenskej republiky sú: úbytok pôdnej 
organickej hmoty > vodná erózia > podpovrchové zhutňovanie > 



Šmelková, M.                  3 Degradácia pôdy antropogénnou činnosťou 
  

175 
 

acidifikácia > znečisťovanie pôdy (kontaminácia) > trvalé zábery pôdy 
pre investičnú výstavbu. Lesné pôdy sú najviac ohrozované 
chemickou degradáciou – acidifikáciou a kontamináciou. 
V urbanizovaných, priemyselných, dopravných a banských územiach 
sú hlavnými degradačnými procesmi kontaminácia pôd rizikovými 
látkami a zhutňovanie pôd. Percentuálne vyjadrenie stavu veľmi 
významných a významných degradačných procesov v podmienkach 
Slovenskej republiky je zhrnuté v tab. 17. 

 
Kódex správnej poľnohospodárskej praxe bol schválený 

a publikovaný v roku 1996 Výskumným ústavom pôdoznalectva 
a ochrany pôdy Bratislava. Dokument predstavuje zoznam 
poľnohospodárskych praktík, ktoré pri správnom uplatnení 
zabezpečujú produkciu úrody pre poľnohospodárov, ale zároveň sú 
prijateľné pre životné prostredie. Obsahuje závlahové postupy, 
postupy obhospodarovania pôdy, opatrenia potrebné pri aplikovaní 
organických a minerálnych hnojív, odporúčania pre správ-
ne skladovanie organických hnojív a dávkovanie hnojív. Nedostatočné 
uplatňovanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe je bez-
prostrednou príčinou vzniku degradácie poľnohospodárskej pôdy. 
Medzi ďalšie príčiny patrí nedostatočné uplatňovanie platných 
právnych predpisov na ochranu pôdy a trvalé nadraďovanie 
produkčnej funkcie pôdy nad ostatné mimoprodukčné funkcie. 
Problémom je aj zaberanie poľnohospodárskej pôdy na výstavbu 
infraštruktúry, pričom staré priemyselné a hospodárske plochy 
zostávajú nevyužité, nakoľko ich opätovné využitie nie je ekonomicky 
atraktívne. Lesy a lesné pôdy sú v dôsledku antropogénnych aktivít 
kontaminované emisiami a imisiami, a to nielen z lokálnych zdrojov, 
ale aj z diaľkového prenosu.  

 
3.2 POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND 
 

Pôdny fond Slovenskej republiky (49 000 km2) sa člení na: 
 

- poľnohospodársku pôdu (49,9 %)  
- lesnú pôdu (40,6 %)  
- zastavané plochy (2,6 %)  
- vodné plochy (1,9 %)  
- ostatné plochy (5,0 %). 

 
Prognóza vývoja poľnohospodárskeho pôdneho fondu na Zemi 

nie je optimistická. Poľnohospodárska pôda ubúda v dôsledku erózie, 
podmáčania, alkalizácie, zasolenia, urbanizácie, rozvoja priemyslu 
a dopravy.  
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Na Slovensku v  rokoch 1918 – 1945 mali ľudia ešte pozitívny 
vzťah k pôde. Proces industrializácie bol pomerne pomalý a preto boli 
zábery poľnohospodárskej pôdy minimálne.  

 
Veľká výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenska 

bola po roku 1948 zničená a zlikvidovaná v dôsledku necitlivosti 
k pôde, neracionálnej industrializácie s veľkým záberom kvalitných 
pôd, znečisťovania a nesprávneho obhospodarovania.  Kolektivizácia 
poľnohospodárstva mala významný vplyv na rozšírenie eróziou 
ohrozených pôd. Negatívne dopady na degradáciu pôd boli 
spôsobené najmä požiadavkami na zlučovanie menších parciel 
do veľkoplošných družstevných honov. Terasy vytvorené dlhodobým 
obhospodarovaním pôdy v smere vrstevníc sa zarovnávali za účelom 
vytvorenia veľkorozmerných poľnohospodárskych honov. Negatívnou 
črtou družstevného obhospodarovania bolo aj využívanie nevhodných 
osevných postupov v členitom teréne. Zmeny spôsobené 
hospodársko-technickými úpravami znamenali úbytok poľnohospo-
dárskej pôdy v prospech zalesňovania. Pôda sa nenávratne zaberala 
na výstavbu spojenú s industrializáciou krajiny, menila sa štruktúra 
osídlenia, začalo sa s výstavbou infraštruktúry, pričom často 
dochádzalo k chybám a nedostatkom. Uprednostňovali sa miestne, 
podnikové alebo celorezortné záujmy a dochádzalo k celospoločensky 
neodôvodneným záberom poľnohospodárskej pôdy na iné účely. 
Ústup poľnohospodárskej pôdy sa spomalil až v roku 1980. Napriek 
tomu jej úbytok pokračuje ďalej, a nastáva najmä pri účelovej 
priemyselnej a poľnohospodárskej výstavbe, pri ťažbe surovín (uhlia, 
rudy, zeminy), pri uskladňovaní odpadu, pri bytovej výstavbe 
a pri prevodoch poľnohospodárskej pôdy do lesnej a ostatnej pôdy.  

 
Zábery pôdy zástavbou ochudobňujú formovanie životného 

prostredia o nenahraditeľné funkcie pôdy. Stráca sa plocha, ktorá 
slúžila ako stanovište rastlín  a vytvárala podmienky pre ekologické 
pôsobenie rastlinného krytu. Zastavaná plocha je vyradená 
z kolobehu látok v prírode a následne dochádza k narušeniu 
ekologicky vyváženého fungovania územných a krajinných celkov. 
Kvôli zástavbe sú zničené veľké plochy, ktoré mali očisťujúci 
a samočistiaci potenciál.  

 
 Slovenská republika patrí medzi krajiny s nižšou celkovou 

výmerou pôdy a s najnižšou výmerou pôdy na 1 obyvateľa. 
Predurčujú nás na to predovšetkým prírodné a ekologické pomery, 
a tiež to, že veľká časť pôdy je zabraná pre nebiologické účely.  
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3.2.1 PRÁVNA OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO 

FONDU 
 
V apríli 2002 Rada Európy a Európsky parlament schválili 

Správu o pôde Európy (Soil Communication), ktorá popisovala zlý 
stav pôdy v Európe a jeho príčiny. Na základe správy došlo k príprave 
právneho rámca v oblastiach ochrany pôdy pred eróziou, ochrany 
pôdnej organickej hmoty, monitorovania pôdy, znečistenia pôdy 
a  v oblasti vedy a výskumu o pôde. Pôdna politika našej krajiny je 
súčasťou Európskej pôdnej politiky. Štátna pôdna politika deklaruje, 
že pôda je a  zostane základňou environmentálneho, ekologického, 
ekonomického a sociálneho potenciálu Slovenskej republiky, a preto 
musí byť starostlivo chránená pred poškodením.  

 
Právne prostredie na ochranu poľnohospodárskej pôdy 

v Slovenskej republike v súčasnej dobe tvorí základná právna norma, 
ktorou je zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy. Zákon by mal zabezpečiť zvrat v dlhodobom 
negatívnom trende vývoja stavu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
ktorý bol dlhú dobu charakterizovaný úbytkom jeho výmery, a najmä 
zhoršovaním stavu jeho prirodzených funkcií v územnom systéme 
celkového rázu poľnohospodárskej krajiny. Poľnohospodársky pôdny 
fond je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nena-
hraditeľným prírodným zdrojom krajiny. Spôsob využívania 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí byť vždy primeraný 
prírodným podmienkam na danom území a nesmie ohrozovať 
ekologickú stabilitu územia. 

 
Poľnohospodársky pôdny fond (PPF) tvoria 

poľnohospodárske pozemky, ktoré sú ako poľnohospodárska pôda 
využívané na poľnohospodársku výrobu, a ktoré sú v katastri 
nehnuteľností členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, 
ovocné sady a trvalé trávne porasty. Do poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré sú síce nevyhnutné 
pre poľnohospodársku výrobu, ale bezprostredne jej neslúžia (poľné 
cesty, závlahové a odvodňovacie zariadenia, hrádze, protierózne 
opatrenia a pod.).  

 
Predmetom uvedeného zákona je ochrana vlastností a funkcií 

pôdy. Sú v ňom uvedené povinnosti vlastníka alebo užívateľa pôdy 
vykonávať: a) agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu 
a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií pôdy; b) na ochranu 
pôdy pred poškodením a degradáciou. Ďalšou povinnosťou vlastníka 
alebo užívateľa pôdy je vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu 
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poľnohospodárskej pôdy, a to vykonávaním ochranných agro-
technických opatrení. Za porušenie povinností vyplývajúcich 
zo zákona môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
uložiť pokutu. Zákon tiež definuje Výskumný ústav pôdoznalectva 
a ochrany pôdy v Bratislave ako inštitúciu zabezpečujúcu výkon 
Pôdnej služby. Táto služba bude vykonávať prieskum a monitorovanie 
stavu poľnohospodárskej pôdy, viesť databázu informácií o pôde, 
spracovávať návrhy ochranných opatrení na zmiernenie a odstránenie 
degradácie pôd. Zákon stanovuje aj limitné hodnoty znečistenia pôd 
a limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej a veternej erózii.  

 
 

3.3 ERÓZIA PÔDY  
 

Erózia pôdy má zvláštne postavenie medzi degradačnými 
procesmi pôdy. Ide o najzávažnejší fyzikálny pedodegradačný proces, 
ktorý často vedie k úplnému odnosu jemnozeme, a tým k zániku pôdy. 
Žiadny iný proces nepôsobí tak dlhodobo a veľkoplošne a žiaden 
doteraz neviedol k úplnému znehodnoteniu takej veľkej rozlohy pôdy, 
aký spôsobila erózia v mnohých častiach sveta. Udáva sa, že kým 
na vznik 10 mm hrubej pôdnej vrstvy treba 80-150 rokov, erózny 
proces dokáže túto vrstvu zničiť v priebehu necelej hodiny. 
Podľa údajov FAO veterná erózia degradovala 28 % a vodná erózia 
až 56 % pôd z celkovej plochy degradovaných pôd (2 miliardy ha) 
vo svete.   

 
Nárast intenzity erózie vo svete je spôsobený rastom 

populácie v rozvojových krajinách, kde rastúci dopyt po potravinách 
vedie k rozširovaniu poľnohospodárskych pôd aj v oblastiach 
pre poľnohospodárstvo nevhodných. Tento nárast intenzity 
nepostihuje len rozvojové krajiny, ale aj rozvinuté štáty, kde zvyšujúce 
sa životné nároky obyvateľstva vyžadujú zásahy do krajiny ako 
rozširujúcu sa infraštruktúru, stále intenzívnejšie využívanie krajiny, 
zmeny v usporiadaní krajiny a pôdneho fondu. Okrem priameho 
negatívneho vplyvu na pôdu sa vo väčších vzdialenostiach prejavujú 
aj sprievodné efekty erózie ako eutrofizácia vodných plôch, zanášanie 
vodných nádrží splaveninami, kontaminácia pôdy, bahenné povodne 
atď. Výskumu v oblasti eróznej problematiky aj praktickému zavá-
dzaniu protieróznych opatrení preto treba venovať oveľa viac 
pozornosti ako doteraz.  

 
Erózia je prirodzený proces, avšak niektoré spôsoby využitia 

pôdy a krajiny výrazne zvyšujú jeho intenzitu. Pojem „erózia“ 
(z latinského slova erodere = hrýzť) znamená rozrušovanie, 
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premiestňovanie a ukladanie pôdnej hmoty pôsobením exogénnych 
činiteľov (napr. vody, ľadu, vetra). Podľa týchto činiteľov možno eróziu 
klasifikovať ako vodnú, veternú a ľadovcovú. Pôda môže byť ukladaná 
vo vzdialenosti niekoľkých metrov, ba až stoviek kilometrov od pô-
vodného miesta.  

 
Vodná (akvatická) erózia je vyvolaná kinetickou energiou 

dažďových kvapiek padajúcich na pôdny povrch a mechanickou silou 
povrchovo stekajúcej vody. Povrchový odtok vzniká aj pri jarnom 
topení snehovej pokrývky. Vodná erózia spôsobuje celkovú 
degradáciu pôdy, ktorá sa prejavuje zmenšovaním pôdneho profilu, 
stratou jemnozeme a živín, zhoršovaním textúry a štruktúry pôdy 
a vodného režimu, znižovaním prirodzenej úrodnosti, poškodzovaním 
rastlinného krytu, zanášaním vodných tokov, nádrží a priekop, 
chemickým znečisťovaním povrchovej a podzemnej vody a zvyšo-
vaním nákladov na asanáciu pôdneho fondu. Pôdny materiál môže 
sedimentovať v niektorých polohách reliéfu, kde je energia tečúcej 
vody znížená, alebo môže byť unášaný až do hlavných riečnych 
tokov. Uvádza sa, že hoci je do hlavných tokov transportovaná len 
malá časť erodovaného materiálu, ide o najjemnejšiu frakciu pôdy – 
jemnozem. Podľa intenzity odtoku a odolnosti pôdy sa vytvárajú 
v rozrušenej pôde na svahoch strúžiky, výmole a strže. V úvalinách 
a dolinkách zas vznikajú nánosy a prekryvy. Na rovinách (Podunajskej 
a Východoslovenskej nížine) prevláda riečna (lokálna fluviálna) erózia, 
ktorá sa prejavuje rozrušovaním brehov a nanášaním aluviálnych 
sedimentov povodňami. Vodná erózia ohrozuje 93,5 % z celkovej 
rozlohy poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej republiky 
(tab. 18).  

 
Plošná erózia pôdy je chronickým prejavom vodnej erózie 

na poľnohospodárskej pôde. Jej neustálym pôsobením dochádza 
k stenčovaniu vrstvy pôdy. V začiatočnom štádiu neohrozuje úrodnosť 
pôdy ani nepredstavuje prekážky pre jej obrábanie. V relatívne 
krátkom čase však dochádza k jej vizuálnym prejavom, a to najmä 
na krátkych svahoch s relatívne malým sklonom. Deštrukcia pôdy 
pod vplyvom plošnej erózie sa však prejaví až po uplynutí dlhšieho 
obdobia. K odnosu jemnozeme a živín z horných častí svahu 
dochádza, pretože je tam riedka vegetácia s obnaženým koreňovým 
systémom. Povrchová vrstva pôdy stráca pôvodné sfarbenie 
a postupom času sa odkryje pôdotvorný substrát. Uvoľnený pôdny 
materiál sa akumuluje v dolnej časti svahu.   

 
Veternú (eolickú) eróziu spôsobuje vietor, ktorý rozrušuje 

povrch pôdy a odnáša uvoľnené pôdne častice na iné miesto, kde 
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vznikajú naviatiny. Na viatych pieskoch a piesočnatých pôdach 
vznikajú prašné búrky, keď sú pôdne častice vytvárajúce mračná 
prachu a piesku prenášané vetrom na veľké vzdialenosti. Pri posuvnej 
eolickej erózii vietor posúva, kotúľa alebo prenáša na malé 
vzdialenosti aj väčšie pôdne častice. Vytvárajú sa pôdne presypy až 
malé kopčeky – duny. Tieto prejavy sú časté v púštnych 
a polopúštnych oblastiach. Na Slovensku je typická veterná erózia 
dobre pozorovateľná na Záhorskej nížine. V horských oblastiach sa 
neprejavuje. Veterná erózia ohrozuje 93,5 % z celkovej rozlohy 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej republiky (tab. 18). 
 
Tab. 18: Ohrozenie poľnohospodárskych pôd SR vodnou a veternou eróziou  
 

Intenzita erózneho ohrozenia Výmera v ha % z PPF 
Vodná erózia 

bez ohrozenia až slabo ohrozené vodnou 
eróziou 

1 292 161 54,3 

stredne ohrozené vodnou eróziou 217 487 9,1 
silne ohrozené vodnou eróziou 297 005 12,5 
extrémne ohrozené vodnou eróziou 573 347 24,1 

Veterná erózia 
bez ohrozenia až slabo ohrozené veternou 
eróziou 

2 213 700 93,5 

stredne ohrozené veternou eróziou 113 650 4,8 
silne ohrozené veternou eróziou 9 470 0,4 
extrémne ohrozené veternou eróziou 30 780 1,3 

 
 
Ľadovcová (glaciálna) a snehová (niválna) erózia vznikajú, 

keď ľad a sneh tlakom pôsobia na pôdu a rozrušujú ju. Dôsledkom je 
vznik ľadovcových rýh, kotlov a úvalín. Oderodovaný materiál sa 
ukladá vo forme morény. Intenzívne sa prejavuje v chladných 
severných oblastiach Zeme, na Slovensku sa prejavuje  iba lokálne, a 
to v zimných mesiacoch vo vysokohorských polohách. 
 

Jednotlivé druhy erózie sa môžu vyskytovať buď samostatne, 
ale častejšie sa vyskytujú v rôznych kombináciách. V našich 
klimatických podmienkach najväčšie škody spôsobuje vodná erózia, 
v o niečo menšej miere veterná erózia. Ostatné druhy erózie sú menej 
významné.  

 
Pôdna erózia sa rozlišuje aj aktuálna a potenciálna. Aktuálna 

pôdna erózia sa meria priamo v teréne a predstavuje skutočné 
množstvo pôdy (v mm, m3, kg, t) odnesené z určitej plochy (ha, km2) 
za rok. Potenciálna pôdna erózia sa vypočíta podľa vzorcov a má 
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význam pre odhad urýchlenej erózie spôsobenej človekom 
po odstránení alebo zmene vegetácie, po zásahu do dĺžky alebo 
sklonu svahu a pod. Potenciálna erózna ohrozenosť pôdy je 
determinovaná klimatickými podmienkami, topografiou, pôdnou 
erodibilitou (eróznym ohrozením, resp. erodovateľnosťou pôdy) 
a spôsobom využívania krajiny.  

 
Najnebezpečnejším eróznym obdobím v podmienkach Slo-

venska je jarné obdobie, kedy sa vegetačný kryt ešte naplno 
nerozvinul  a po dlhšom období sucha nasledujú intenzívne zrážky. 
Mimoriadne nebezpečné sú aj letné búrky v máji a júni. Erózny odnos 
pôdy v jednotlivých ročných obdobiach stúpa v poradí: jeseň (5,2 %) < 
leto (21,1 %) < zima (26,2 %) < jar (47,5 %). 

3.3.1 ERÓZNE INDIKÁTORY 
 
Vplyvom erózie často dochádza až k ireverzibilným 

negatívnym zmenám fyzikálnych, biologických a chemických 
vlastností pôd. Takéto viditeľné a merateľné vlastnosti pôd vzniknuté 
pod vplyvom vodnej alebo veternej erózie sú dobrými indikátormi 
erózie a dajú sa využiť pri monitoringu erózie. Vizuálne indikátory 
predstavujú zmeny hrúbky pôdnych horizontov, povrchové zmeny 
pôdy, akumuláciu materiálu v dolných častiach svahov. K fyzikálnym 
indikátorom sa zaraďuje najmä vznik a prehlbovanie eróznych rýh 
a kanálov, znižovanie stability pôdnych agregátov, zvyšovanie obsahu 
hrubých frakcií a skeletu. Medzi chemické a biologické indikátory patrí 
znižovanie obsahu organickej hmoty, zvyšovanie obsahu karbonátov 
na povrchu pôd na karbonátových substrátoch, zmeny katiónovej 
výmennej kapacity, znižovanie pôdnej biologickej aktivity, pokles 
biomasy mikroorganizmov a znižovanie respirácie pôdy.  

3.3.2 ERÓZNE FAKTORY 
Na vznik, priebeh a intenzitu erózneho procesu vplývajú 

prírodné a antropogénne podmienky. 
 
Faktory vodnej erózie: 
 

- hydrologické a klimatické: zemepisná poloha, nadmorská 
výška, intenzita a množstvo zrážok, povrchový odtok, teplota, 
výpar  

- morfologické: sklon reliéfu, dĺžka a tvar svahu, expozícia  
- vegetačné: hustota a výška vegetačného krytu  
- spôsob využívania a obhospodarovania pôdy: poloha a tvar 

pozemku, smer a technológia obrábania, striedanie plodín. 
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Faktory veternej erózie: 
 

- klimatické: intenzita, smer a početnosť vetrov, vlhkosť územia  
- pôdne: štruktúra a druh pôdy, vlhkosť povrchu, drsnosť pôdneho 

povrchu  
- morfologické: orientácia k prevládajúcim vetrom  
- vegetačné: hustota a dĺžka vegetačného krytu  
- spôsoby hospodárenia na pôde: smer obhospodarovania 

pozemkov k prevládajúcim vetrom, spôsoby kultivácie pôdy, 
bezorbové siatie, striedanie výškovo rozdielnych plodín. 

 
Pôdne a hydrologické faktory charakterizujú schopnosť pôdy 

infiltrovať zrážkovú vodu, čo závisí od zrnitostného zloženia, štruktúry 
a vlhkosti pôdy. Obsah humusu a nasýtenosť sorpčného komplexu 
pôd ovplyvňujú odolnosť pôdy proti deštrukčným účinkom dažďových 
kvapiek. Zrnitostné zloženie pôd zas určuje odolnosť pôdy 
voči transportnej činnosti povrchového odtoku.  

 
Piesočnaté pôdy sú najmenej náchylné na eróziu, pretože 

majú vysokú vsakovaciu schopnosť. Ílovité pôdy  majú nízke hodnoty 
vsaku, avšak majú vysokú súdržnosť vďaka vysokému obsahu 
ílovitých častíc. Menej odolné voči erózii sú hlinité pôdy, ktorých 
vysoký obsah prachových pôdnych častíc spôsobuje ich nízku 
súdržnosť. Pre nehumózne spraše a sprašové hliny je typická nízka 
rýchlosť infiltrácie a malý obsah tmeliacich častíc, v dôsledku čoho sú 
najmenej odolné voči erózii.  

 
Pre štruktúrne pôdy je typická vysoká intenzita infiltrácie, 

odolnosť voči deštrukčným účinkom dažďových kvapiek a povrcho-
vého odtoku. Prítomnosť humusu je podmienkou pre vytvorenie 
a zachovanie štruktúrnosti pôdy. Ak obsah humusu klesne pod 2 %, 
dochádza k nevratnému rozpadu pôdnych agregátov.  

 
Morfologické faktory významne vplývajú na intenzitu erózie. 

Najviac postihnuté eróziou sú oblasti s členitým reliéfom. Príčinou je 
sústreďovanie povrchového odtoku a následný rýchly odtok. K odnosu 
pôdy vodou vôbec nedochádza na rovine. Sklon svahu a dĺžka svahu 
sú dva základné faktory, ktoré vplývajú na rýchlosť odtoku, a tým aj 
na jeho množstvo, pretože čím väčšia je rýchlosť odtoku, tým menej 
času zostáva na infiltráciu. Čím je svah strmší a dlhší, tým je rýchlosť 
tečúcej vody väčšia.  
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Vegetačné faktory: vegetačný kryt je najúčinnejším opatrením 
proti eróznemu účinku vetra. V čase, keď je pozemok bez vegetácie, 
stáva sa poľnohospodárska pôda obzvlášť náchylná na eróziu. 

 
Z antropogénnych faktorov v najväčšej miere zvyšuje 

náchylnosť územia na eróziu poľnohospodárstvo. Človek ovplyvňuje 
polohové a tvarové usporiadanie poľnohospodárskych pozemkov. 
Svahové pozemky obhospodarované po spádnici sú menej odolné 
voči erózii ako pozemky obhospodarované v smere vrstevníc. 
Účinným opatrením je ochranné obrábanie, v rámci ktorého sú 
na povrchu pôdy ponechané pozberové zvyšky z predchádzajúcej 
úrody, čim je pôda chránená pred eróziou. Značnou mierou 
k zvyšovaniu erózie prispieva aj agrotechnika, pretože v koľajach 
po prejazde ťažkých mechanizmov sa koncentruje povrchový odtok 
a vznikajú erózne ryhy.  

 

3.3.3 INTENZITA VODNEJ ERÓZIE  
 

Intenzita vodnej erózie (miera erózneho ohrozenia) sa 
vyjadruje ako strata – odnos pôdy z určitej plochy za určité časové 
obdobie. Pri jednorazovej plošnej erózii (erózia vyvolaná prívalovou 
zrážkou) sa najčastejšie určuje vo váhových (t, kg) alebo objemových 
(m3) jednotkách z jednotkovej plochy (ha, m2). Pri dlhodobom 
sledovaní sa strata pôdy prepočítava na ročný priemer alebo sa udáva 
v celkových hodnotách za sledované obdobie. Intenzita plošnej erózie 
sa môže vyjadriť aj ako výška erózneho odnosu, t.j. hrúbka odnesenej 
pôdy za časový úsek (najčastejšie 1 rok). Priemerná intenzita 
možného odnosu pôdy (poľnohospodárskej aj lesnej) na Slovensku 
predstavuje 2,30 mm.rok-1 alebo  23 m3.ha-1.rok-1.  

 
Hlavným kritériom pre triedenie erózie podľa intenzity je 

škodlivosť erózie. Hranicu medzi škodlivou (malígnou) a  neškodnou 
(benígnou) eróziou tvorí kompenzačná (vyrovnaná) erózia. 
Kompenzačná (prípustná, tolerovaná) erózia udáva prípustný odnos 
pôdy z hľadiska trvalej ochrany pôdy. Je funkciou najmä hĺbky pôdy, 
klimatických a vegetačných  podmienok územia a činnosti človeka. 
Pri neškodnej erózii je jej intenzita rovnaká alebo nižšia ako intenzita 
tvorby pôdy v daných podmienkach.  

 
Intenzitu vodnej erózie je možné stanoviť viacerými metódami. 

Priame metódy stanovujú intenzitu erózie priamo na mieste (napr. 
deluometrické ). Nepriame metódy určujú intenzitu erózie na základe 
vyhodnotenia podkladov z terénu (napr. mapy pri morfometrickej 
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metóde, družicové a letecké snímky pri diaľkovom prieskume Zeme). 
Výsledky získané nepriamymi metódami slúžia ako vstupné údaje 
pre modelovanie eróznych procesov alebo sú priamym výstupom 
pre stanovenie intenzity vodnej erózie.  

 
Deluometrickými metódami sa zisťuje objem povrchového 

odtoku a ním odnášaných splavenín z plochy so známou veľkosťou. 
Povrchový odtok sa zachytáva na spodnej strane meranej plochy 
do kolektorov, ktoré sústreďujú povrchový odtok do merných nádob. 
Okrem objemu splavenín je možné zisťovať aj ich kvalitatívne 
vlastnosti a množstvo chemických látok odnášaných z meranej 
plochy. Náhodný výskyt prirodzených prívalových zrážok nahrádzajú 
simulátory dažďa, ktoré umožňujú simulovať rôzne intenzity dažďa 
a ich zmeny v čase.  

 
Významnými činiteľmi, ktoré vplývajú na aktivitu exogénnych 

eróznych činiteľov, sú vlastnosti reliéfu, ktoré skúmajú morfometrické 
metódy. Morfometrické analýzy vzťahov medzi reliéfom a eróziou sú 
dobrým podkladom pre stanovenie eróznej náchylnosti územia. 
V poslednom období nadobudol pre výskum erózie veľký význam 
digitálny model reliéfu terénu a jeho morfometrické analýzy.  

 
Pedologické metódy skúmajú: 1) náchylnosť alebo odolnosť 

pôdy voči erózii (erodovateľnosť); 2) kvantitatívne alebo kvalitatívne 
zmeny pôdy vyvolané eróziou (erodovanosť). Jambor a Ilavská (1998) 
určili kategórie eróznej ohrozenosti pôd podľa pôdneho typu (hlavnej 
pôdnej jednotky – HPJ) s prihliadnutím na ďalšie pôdne vlastnosti 
dôležité v 7-miestnom kóde bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek (BPEJ). 

 
GIS (geografický informačný systém) umožňuje digitálne 

spracovanie a analýzu družicových a leteckých snímok pre potreby 
výskumu erózie. Metódy diaľkového prieskumu Zeme sú vhodné 
na celkové orientačné posúdenie intenzity erózie na veľkých 
územiach, dávajú okamžitý prehľad o plošnom rozsahu a intenzite 
erózie na záujmovom území a umožňujú zefektívniť pozemný 
prieskum. Takto získané údaje môžu byť využité do eróznych 
modelov. 
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3.3.4 MODELY VODNEJ ERÓZIE PÔDY 
 
Hodnotiť náchylnosť pôdy na eróziu je pomerne náročný 

proces, keďže erózia je výsledkom spolupôsobenia viacerých 
procesov a faktorov na pôdu. Na vzniku a priebehu erózie sa 
podieľajú transportné procesy (zrážky, intercepcia, retencia, infiltrácia, 
výpar, povrchový a podpovrchový odtok), vlastné erózne procesy 
(rozrušovanie povrchu pôdy kinetickou energiou dažďa a tečúcej vody 
a transport rozrušených pôdnych častíc) a chemické procesy 
(transport chemických látok). Tieto procesy sa zohľadňujú 
v modeloch vodnej erózie pôdy.  

 
Najrozšírenejším empirickým modelom erózneho procesu 

vo svete je USLE (Universal Soil Loss Equation – Univerzálna 
rovnica straty pôdy) autorov Wischmeier a Smith (1978). Rovnica 
bola zostavená z veľkého množstva empirických meraní USA a jej 
modifikované formy pre iné klimatické, pôdne a vegetačné oblasti sa 
používajú na celom svete.  

 
Univerzálna rovnica Wischmeiera a Smitha (1978) sa využíva 

na výpočet priemernej dlhodobej straty pôdy z pozemkov. Rovnica 
vyjadruje kvantitatívny účinok hlavných faktorov ovplyvňujúcich vodnú 
eróziu zapríčinenú prívalovými dažďami: 

 
G = R . K . L . S . C . P  

 
kde:   
G –  priemerná dlhodobá strata pôdy (t.ha-1.rok-1); 
R –  faktor eróznej účinnosti dažďa – vyjadrený v závislosti 
na početnosti výskytu, úhrnu, intenzite a kinetickej energie dažďa; 
K –  faktor erodovateľnosti pôdy – vyjadrený závislosťou na textúre 
a štruktúre ornice,  obsahu organickej hmoty a zrnitosti; 
L –  faktor dĺžky svahu – vyjadrujúci vplyv neprerušenej dĺžky svahu 
na veľkosť straty  pôdy eróziou; 
S –  faktor sklonu svahu – vyjadrujúci vplyv sklonu svahu na veľkosť 
straty pôdy eróziou; 
C –  faktor ochranného vplyvu vegetačného krytu – vyjadrený 
v závislosti na vývoji vegetácie a použitej agrotechnike; 
P –  faktor účinnosti protieróznych opatrení. 

  
Rovnicu je možné použiť pre obdobie dlhšie ako 1 rok. Nie je 

však možné ju použiť pre určenie straty pôdy eróziou spôsobenou 
jednotlivými dažďami alebo odtokom z roztápajúceho sa snehu.  

 



Šmelková, M.                  3 Degradácia pôdy antropogénnou činnosťou 
  

186 
 

Tento empirický model USLE modifikovaný pre podmienky 
Slovenskej republiky v prostredí GIS je základom pre tvorbu mapy 
potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskych pôd Slovenskej 
republiky vodnou eróziou. Potenciálna erózia pôdy vyjadruje jej možnú 
(teoretickú) ohrozenosť, pretože do úvahy sa neberie protierózny 
účinok rastlinného krytu. Model USLE je založený na kombinácii 
viacerých faktorov, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú erózny proces. 

 
Rovnica potenciálnej straty pôdnej hmoty je vyjadrená 

súčinom dvoch priamych (R, K) a dvoch nepriamych (L, S) faktorov: 
 

A = R . K . L . S  
 

kde:   
A –  priemerná potenciálna ročná strata pôdy v tonách z hektára 
(t/ha/rok); 
R –  faktor eróznej účinnosti dažďa (erozivita dažďa) je definovaný 
ako súčin energie dažďa a jeho najväčšej 30-minútovej intenzity; 
K –  faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu (erodovateľnost pôdy) je 
ovplyvnený základnými parametrami akými sú napr. zrnitosť, štruktúra 
pôdy, obsah organickej hmoty. K-faktor predstavuje číslo, ktorým 
treba vynásobiť R-faktor, aby sme dostali odnos pôdy zo štandardnej 
erodomernej plochy; 
L –  faktor dĺžky svahu vyjadruje pomer straty pôdy z plochy určitej 
dĺžky ku strate pôdy z plochy so štandardnou dĺžkou 22,13 m; 
S –  faktor sklonu svahu vyjadruje pomer straty pôdy z plochy 
s určitým sklonom ku strate pôdy z plochy so štandardným sklonom 
9 %. 

 
Vytvorili sa mapy pre každý z uvedených faktorov a prekrytím 

vzniknutých vrstiev jednotlivých faktorov vznikla mapa potenciálnej 
ohrozenosti poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky vodnou 
eróziou. Hodnoty vypočítané použitím empirického modelu USLE 
modifikovaného pre podmienky Slovenskej republiky predstavujú 
potenciálnu ročnú stratu pôdnej hmoty v tonách na hektár, ak 
do úvahy neberieme ochranný vplyv rastlinného krytu. 

 
Prípustná strata pôdy vodnou eróziou je definovaná ako 

maximálna hodnota straty pôdy, ktorá dovoľuje trvale a ekonomicky 
udržiavať úrodnosť pôdy. Dosadením hodnôt do rovnice USLE 
získame dlhodobú priemernú stratu pôdy (t.ha-1.rok-1). V prílohe č. 1 
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy sa stanovujú limitné hodnoty prípustnej straty pôdy (tab. 19). Ak 
zákonné limity prekračujú tieto vypočítané hodnoty, pôda na využí-
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vanom pozemku nie je dostatočne chránená pred eróziou a je nutné 
začať s protieróznymi opatreniami.  

 
V Slovenskej technickej norme 75 4501 „Hydromeliorácie“ sú 

v porovnaní so zákonom č. 220/2004 Z.z. uvedené prísnejšie 
prípustné hodnoty odnosu pôdy vodnou eróziou (tab. 20).  

 
Tab. 19: Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii (zákon č. 220/2004)  
 

Hĺbka pôdy Limitná strata v t.ha-1.rok-1 

plytké pôdy (do 0,3 m) 4 
stredne hlboké pôdy (0,3-0,6 m) 10 
hlboké pôdy (0,6-0,9 m) 30 
veľmi hlboké pôdy (nad 0,9 m) 40 

 
Tab. 20: Prípustné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii (STN 75 4501)  
 

Hĺbka pôdy (cm) Limitná strata v t.ha-1.rok-1 

< 30 - plytké 1 
30-60 - stredne hlboké 4 
> 60 - hlboké 10 

 
 

3.3.5 VPLYV VODNEJ ERÓZIE NA PRODUKCIU BIOMASY  
 
Poľnohospodárska výroba je cieľavedomý biologický výrobný 

proces, ktorý využíva prírodné zdroje - pôdu, vodu a slnečnú energiu 
na pestovanie úžitkových rastlín. Konkurenčný tlak trhu núti 
poľnohospodárov investovať do modernejších technológií, strojov 
a agrochemikálií, pričom požiadavky na šetrné zaobchádzanie 
s prírodnými zdrojmi a na ochranu a  zvyšovanie pôdnej úrodnosti 
ustupujú do úzadia. Rýchlosť prirodzenej obnovy pôdnej úrodnosti sa 
väčšinou znižuje na úkor poľnohospodárskych ziskov dosahovaných 
intenzifikačnými faktormi. 

 
Erózia spôsobuje vo svete každoročnú stratu tisícov km2 

poľnohospodárskej pôdy, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje 
zvýšenými nákladmi na výrobu a odstraňovanie následkov 
a na znižovaní úrod. V súvislosti s produkciou biomasy sa uvádza, že 
zmyv pôdy s hrúbkou 1 mm za 1 rok spôsobuje zníženie úrody 
o 1-2 %. Erózny odnos pôdnej vrstvy hrubej 1 cm znižuje úrodnosť 
o 3 %. Ak erózia pokračuje bez účinných obmedzení, škody sa 
výrazne zväčšujú. Na slabo erodovaných pôdach sa predpokladá 
znižovanie výnosov o 2-4 %, na pôdach  silno  zasiahnutých eróziou 
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však až o viac ako 35 %. Znížená produkcia sa prejavuje nielen 
na hlavnom produkte, pre ktorý sa poľnohospodárska plodina pestuje, 
ale aj na vedľajších produktoch (steblá, listy) a na objeme rizosféry.   

 
Ako uvádza Vilček (2004), vplyvom vodnej erózie prichádzame 

na Slovensku každoročne asi o 126 miliónov eur, z ktorých až 66,5 % 
predstavuje úbytok z produkcie obilnín. Ak by sa nám podarilo eróziu 
eliminovať na minimum, boli by reálne predpoklady dopestovať 
o 630 tisíc t obilia viac ako je tomu dnes.  

 
Eliminovať tieto ekonomické straty dokážu len protierózne 

opatrenia s dlhodobým účinkom. Do nich vložené finančné prostriedky 
sa vrátia v podobe ekologickej stabilizácie poľnohospodárskych pôd, 
čím sa v budúcnosti predíde ďalším finančným stratám. Dostavia sa 
výnosy z produkcie a zabezpečí sa trvalo udržateľný stav v procese 
ekologizácie využívania produkčného potenciálu a ekonomickej 
efektívnosti pôd Slovenska.  

 
Finančné stimuly potrebné pre udržanie vysokej 

prírodo-ochrannej hodnoty poľnohospodárskych ekosystémov môžu 
poľnohospodári získať napríklad subvenciami na ekologické 
poľnohospodárstvo a krajinotvorbu.  

 

3.3.6 NAJZNÁMEJŠIE MODELY NA SIMULÁCIU ERÓZIE  
 
V súčasnej dobe je snaha nahradiť empirický model USLE 

kvalitatívne vyššími metódami, pretože sa zvýšila úroveň znalostí 
v odboroch zaoberajúcich sa eróziou, rozvíja sa výpočtová technika 
a zmenili sa priority protieróznej ochrany. Existuje mnoho simulačných 
modelov zaoberajúcich sa eróziou. Najvýznamnejšie z nich sú 
nasledovné:  

 
Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response 

Simulation – ANSWERS: dynamický model, ktorý rieši hydrologické 
procesy a transport splavenín z nehomogénnych povodí s veľkosťou 
približne 100 km2. Povodie je nahradené systémom štvorcových 
homogénnych elementov. Model je určený pre riešenie odozvy 
povodia na jednotlivú zrážku s časovo premennou intenzitou.  

 
Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management 

Systems – CREAMS: prvý model z USA, ktorý komplexne rieši erózne 
a hydrologické procesy a transport vybraných chemických látok (P, N, 
pesticídy) na plochách s  homogénnymi pôdnymi podmienkami, 
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jednotným využitím a rovnomerným zasiahnutím plochy zrážkou. 
Umožňuje vyhodnotiť vplyv jednotlivého dažďa na transport a pohyb 
látok v dlhšom časovom období. 

 
Erosion Productivity Impact Calculator – EPIC: vyhodnocuje 

vplyv odnosu pôdy na zmenu pôdnych vlastností a na úrodnosť pôdy. 
EPIC dokáže detailne simulovať vývoj plodiny v závislosti 
od prebiehajúcej erózie a od hydrologických a klimatických 
podmienok. 

 
European Soil Erosion Model – EUROSEM: jeho základom je 

model SEM (Soil Erosion Model) a zahŕňa procesy uvoľnenia pôdnych 
častíc a ich transport povrchovým odtokom v tenkej vrstve.  

 
Simulation Model of Surface Runoff and Erosion Process – 

SMODERP: fyzikálne podložený model umožňujúci hodnotenie 
povrchového odtoku a erózie za účelom návrhu protieróznych 
opatrení.  

 
Simulation for Water Resources in Rural Basin – SWRRB: 

simuluje hydrologické procesy a transport splavenín v poľno-
hospodársky využívaných povodiach bez priamych pozorovaní 
do rozlohy približne 100 km2 a hodnotí vplyv zmien systému 
hospodárenia na tieto procesy.  

 
Water Erosion Prediction Project – WEPP: dokáže 

na sledovanom území po každej prívalovej zrážke vypočítať množstvo 
uvoľneného, transportovaného a uloženého materiálu.  

 

3.3.7 INTENZITA VETERNEJ ERÓZIE 
 
Pri veternej erózii je pôdny povrch rozrušovaný mechanickou 

silou vetra (abrázia), rozrušené častice sú odnášané vetrom (deflácia) 
a ukladajú sa na inom mieste (akumulácia). Veterná erózia spôsobuje 
škody na poľnohospodárskej pôde a výrobe, zanáša komunikácie, 
vodné toky a vytvára náveje. V dôsledku veternej erózie dochádza 
k nevratnému odnosu najcennejšej časti pôdneho profilu – ornice 
spolu so živinami. Tým rapídne klesá úrodnosť pôdy. Priamo 
poškodzované sú poľnohospodárske plodiny a veľké škody vznikajú 
tým, že vysiate semená sú obnažované a vyvievané. Zo širšieho 
environmentálneho hľadiska je nezanedbateľným problémom 
zvyšovanie prašnosti prostredia.  
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Základné faktory spôsobujúce veternú eróziu sú 
meteorologické faktory (rýchlosť vetra, pôdna vlhkosť) a pôdne faktory 
(obsah neerodovateľných častíc > 0,8 mm; obsah ílovitých častíc 
< 0,1 mm).  

 
Najjednoduchšou v praxi použiteľnou rovnicou je rovnica 

erodovateľnosti pôd vetrom (Pasák, 1990), ktorá vyjadruje závislosť 
od druhu pôdy vyjadrenú veľkosťou ílovitých častíc: 

 
E = 2,28 . 10-0,0787M 

 
kde: 
E – erodovateľnosť pôdy vetrom (t.ha-1.rok-1); 
M – obsah ílovitých častíc (< 0,1 mm) v pôde (%). 
 

V praxi sa miera veternej erózie pôdy posudzuje 
podľa ročného odnosu pôdy v mm.rok-1 alebo v  t (m3).ha-1.rok-1. 
Podľa zákona č.220/2004 Z.z. je hodnota tolerovateľného odnosu 
pôdy 40 t.ha-1.rok-1. Prekročenie tejto hodnoty znamená potrebu 
zaviesť protierózne opatrenia.  

 

3.3.8 NÁVRHY PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ 
 
Užívateľom alebo vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov 

vyplýva zo zákona č.220/2004 Z.z. povinnosť znižovať nepriaznivý 
stav erózie na pôdy vhodnými protieróznymi opatreniami. Opatrenia, 
ktoré sú vhodné pre prevenciu a redukciu straty pôdnej hmoty 
a pre zachovanie pôdnej úrodnosti nezastavia definitívne erózny 
proces, ale dokážu ho minimalizovať na hranicu tolerovanú zákonom.  

 
1. Preventívne opatrenia sa realizujú už vtedy, keď ešte nie je 

pozorovaná výrazná degradácia pôdy vodnou eróziou. 2. Zmierňujúce 
opatrenia sú realizované v prípade, keď sa už prejavuje relevantná 
pôdna erózia. Ak už je pôda chronicky degradovaná eróziou, sú nutné 
3. opatrenia na obnovu pôdy. O použití a účinnosti konkrétnych 
protieróznych opatrení vo veľkej miere rozhodujú ako prirodzené 
vlastnosti stanovišťa tak aj intenzita priebehu eróznych procesov. 
Najlepšia protierózna účinnosť pre konkrétnu oblasť sa dosiahne 
komplexným zhodnotením záujmovej lokality a následným výberom 
vhodnej ochrannej agrotechniky.  

 
Najúčinnejším a najspoľahlivejším protieróznym opatrením je 

zmena vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, najmä zmena ornej 
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pôdy na trvalý trávny porast ako ekologicky stabilizujúci prvok 
v krajine. Územia využívané ako trvalé trávne porasty a pasienky 
odolávajú dlhodobým účinkom eróznych činiteľov omnoho lepšie ako 
orná pôda. Orné pôdy na strmých svahoch, ktoré nie je možné 
dostatočne chrániť agrotechnickými opatreniami, je nevyhnutné 
zatrávniť. Platí, že svah strmší ako 12° je vhodné zatrávniť a pri svahu 
strmšom ako 17° už ide o nevyhnutnosť. Trvalý trávny porast 
dostatočne chráni pôdu pred eróziou aj na strmých svahoch, avšak 
nesmie byť narúšaný nadmerným spásaním a inými neprimeranými 
zásahmi. Svahy so sklonom väčším ako 20° je vhodné zalesniť. Les 
má v takýchto prípadoch voči pôde protieróznu a ochrannú funkciu.  

 
Konkrétne opatrenia proti veternej erózii by mali ochrániť 

povrch pôdy pred priamym pôsobením vetra, znížiť jeho rýchlosť 
v prízemnej vrstve a zvýšiť odolnosť pôdy voči jeho účinkom. 
Pri zavádzaní opatrení treba vychádzať z informácií o reliéfe 
vymedzeného územia, jeho klimatických a pôdnych pomeroch 
a z údajov o organizácii a využití pôdneho fondu.  

 

1.A. Organizačné opatrenia proti vodnej erózii  
 
Ide o najjednoduchšie protierózne opatrenia, ktoré predstavujú 

všeobecné protierózne zásady: 
 

- zvýšené zastúpenie viacročných krmovín  
- na ľahších pôdach bezorbová agrotechnika – bezorebné siatie 

plodín  
- na ťažkých pôdach na svahu minimálna agrotechnika, ktorá sa 

v podmienkach Slovenska javí ako najlepšie ochranné opatrenie. 
Princípom je diskovanie do hĺbky iba 0,7 m, ktoré dokáže plne 
nahradiť konvenčnú orbu  

- mulčovanie využívajúce ochranný efekt medziplodín. Po jesennej 
orbe sa do pôdy zaseje medziplodina (napr. horčica), ktorá vytvorí 
na povrchu pôdy po prvých mrazoch súvislý mulč, ktorý chráni 
pôdu pred dažďom a zachováva vlhkosť.   

 
Dôležitú úlohu zohráva vegetačný kryt, ktorý: 
 

- mechanicky ochraňuje pôdny fond pred priamym dopadom 
dažďových kvapiek  

- prostredníctvom koreňových zvyškov zlepšuje štruktúru 
a pórovitosť pôdy, zvyšuje podiel organickej hmoty v pôde 
a zintenzívňuje mikrobiologickú aktivitu – dlhodobé pôsobenie 
týchto aspektov vedie k zvýšenej odolnosti pôdy voči erózii  
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- vplyvom intercepcie zmenšuje objem povrchového odtoku, 
zvyšuje intenzitu vsakovania dažďovej vody do pôdy a znižuje 
rýchlosť povrchového odtoku, čím klesá jeho erózny účinok 
a transportná schopnosť  

- koreňovým systémom (najmä u drevín a viacročných tráv) 
mechanicky spevňuje  pôdu, ktorá sa tak stáva odolnejšou 
voči účinkom stekajúcej vody   

- zatieňuje pôdny povrch, čím zmenšuje výpar a uchováva 
priaznivý vlhkostný stav pôdnych agregátov s kladným vplyvom 
na ich stabilitu. 

 
Protierózny účinok jednotlivých poľnohospodárskych plodín 

závisí predovšetkým od stupňa pokryvnosti (veľkosť listovej plochy 
na 1 m2) v období výskytu prívalových dažďov. V zásade platí, že čím 
hustejší je porast, a čím dlhšie na pozemku existuje, tým lepšie chráni 
pôdu pred eróziou a tým viac znižuje povrchový odtok. Ochranný 
účinok vegetačného krytu klesá v poradí: zapojené lesné porasty 
s vyvinutým podrastom > trvalé trávne porasty > dočasné trávne 
porasty a viacročné krmoviny > oziminy > jariny > okopaniny. 

 
Tvar a veľkosť pozemku: 
 

- najvýhodnejší je tvar obdĺžnika s pomerom strán 1:2 až 1:3 
s umiestnením dlhšej strany v smere vrstevníc, aby bola 
umožnená vrstevnicová agrotechnika (každý agrotechnický zásah 
ako napríklad konvenčná orba, podrývanie, hĺbkové kyprenie, 
výsev musí byť vykonaný v smere vrstevníc). Takáto orientácia 
pozemku vykazuje nižší stupeň intenzity erózie ako u pozemkov 
umiestnených po spádnici  

- za optimálnu veľkosť honu sa považuje veľkosť 5-10 ha, 
z hľadiska efektívneho využívania mechanizácie sú prípustné aj 
väčšie veľkosti, ktoré však musia byť vyvážené dôkladnou 
protieróznou technikou. Veľkosť honu s erodibilnou pôdou nikdy 
nesmie prekročiť 30 ha. 

 
Delimitácia kultúr: 
 

- sklon svahu nad 12° (21 %), plytké pôdy, pravidelne zamokrené 
a zaplavované plochy vyžadujú zmenu ornej pôdy na lúky alebo 
pasienky  

- sklon svahu nad 25° (47 %) a nevyvinuté pôdy vyžadujú zmenu 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely alebo 
odňatie za účelom zalesnenia.  
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Protierózne rozmiestnenie poľnohospodárskych plodín: 
 

- sklon 0-3°: plodiny bez obmedzenia  
- sklon 3-7°: obilniny a pri ochrannej agrotechnike sú vhodné aj 

okopaniny  
- sklon svahu do 7° (12 %): v obmedzenom rozsahu pestovanie 

plodín s nízkou protieróznou účinnosťou, ktoré sa odporúča 
pestovať na rovinách s minimálnym sklonom – cukrová repa, 
zemiaky, kukurica na zrno, zelenina (ide o širokoriadkové plodiny)  

- sklon svahu 7-12°: nevhodný pre intenzívnu poľnohospodársku 
výrobu, prednostné pestovanie plodín s dobrou protieróznou 
účinnosťou – obilniny, olejniny, strukoviny (ide o úzkoriadkové 
plodiny), krmoviny, ľan (husto siate jednoročné plodiny)  

- sklon nad 12°: prednostné pestovanie plodín s vysokou 
protieróznou účinnosťou – ďateloviny, ďatelinotrávy, trávne 
porasty (husto siate viacročné plodiny)  

- terasovanie poľnohospodárskych pozemkov v ovocinárstve si 
vyžaduje sklony od 6° (10,5 %) a vo vinohradníctve sklon od 14° 
(24,5 %) do 17° (29,75 %). 

 
Intenzita sklonu svahu má všeobecnú platnosť. Intenzita 

eróznych procesov stúpa s narastaním sklonu svahu. K pohybu 
pôdnej hmoty dochádza už pri malých sklonoch. Eróziu ovplyvňuje aj 
obsah ílu v pôde – čím viac ílu, tým menšia erózia.  

 
1.B. Organizačné opatrenia proti veternej erózii 
 
Pri výbere pestovaných plodín treba uprednostňovať také 

plodiny, ktoré chránia pôdu, najmä v kritickom jarnom období. 
Výsledkom je  minimalizácia času, kedy je pôda bez porastu 
a ochrannej vrstvy organických zvyškov. Vhodné sú najmä viacročné 
krmoviny a ozimné obilniny.   

 
Cieľom protierózneho rozmiestňovania kultúr je vytvorenie 

takej štruktúry plodín, kde sa budú striedať erózne odolné plodiny 
(oziminy, krmoviny) s erózne menej odolnými plodinami (napr. 
kukurica). Pri takomto spôsobe rozmiestnenia plodín sa nemôže 
veterná erózia v krajine naplno prejaviť.  

  
Veľkosť, tvar a rozmiestnenie pozemkov: zásadou je vyhýbať 

sa veľkým pozemkom s tvarom pretiahnutým v smere nebezpečného 
vetra. Optimálny je pozemok v tvare obdĺžnika orientovaný kolmo 
na smer prevládajúcich vetrov neprekračujúci veľkosť 5-10 ha. 
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Medzi jednotlivé hony treba umiestniť vetrolamy – ochranné pásy 
pozostávajúce zo stromov a kríkov.  

 
2. A. Agrotechnické opatrenia proti vodnej erózii 
 
Na intenzitu erózie vplýva aj agrotechnika. Koľaje po prejazde 

mechanizmov sú častou príčinou koncentrácie povrchového odtoku 
a vzniku eróznych rýh pri nedodržaní smeru ich jazdy. Na ornej pôde 
pahorkatín, kde sa vyskytujú pôdne typy černozem, hnedozem, 
luvizem a regozem, na pôdotvornom substráte spraš, sprašové hliny 
a svahoviny, je možné účinnými trvalými ochrannými opatreniami 
pri trvalom opustení klasickej agrotechniky dosiahnuť trvalé zlepšenie 
pôdnych vlastností, vyššiu produktivitu a minimalizovať znečistenie 
pôdnych zdrojov. Dosiahne sa to používaním vhodne zvolenej 
ochrannej technológie a ochrannou rotáciou plodín.  

 
Ochranný vplyv vrstevnicovej agrotechniky sa zakladá 

na vrstevnicovej orbe s obracaním pôdy v smere proti svahu a sejbe 
plodín v smere vrstevníc. Účinok orby po vrstevnici sa prejavuje 
znížením povrchového odtoku hlavne v medzivegetačnom období, 
keď je pôda bez vegetačného krytu. Zasakovacia schopnosť pôdy sa 
zvýši o cca 50 %. Ochranný účinok sejby v smere vrstevníc 
v porovnaní so sejbou po spádnici sa prejavuje úplnou elimináciou 
povrchového odtoku.  

 
Pôdoochranná agrotechnika a mulčovanie sú účinné 

protierózne opatrenia, ktoré umožňujú na erózne ohrozenej 
poľnohospodárskej pôde minimalizovať stratu pôdy na tolerovateľnú 
úroveň. 

 
Rotácia plodín s ochranným účinkom: do poľného sledu sa 

zaraďujú iba také plodiny, ktoré čo najviac ochránia pôdu 
pred priamym dopadom dažďových kvapiek. Sú to oziminy, viacročné 
krmoviny, trávy, ďatelinoviny a ich miešanky. Ideálna je kombinácia 
týchto plodín s jesennou vrstevnicovou orbou. 

 
Protierózne osevné postupy sú vhodné najmä do členitého 

terénu na silno svahovité pozemky. Ide o tieto opatrenia:  
 

- uplatňovanie zásad ochrannej agrotechniky  
- vylúčenie plodín s nízkym protieróznym účinkom  
- zvýšenie zastúpenia plodín s vysokým protieróznym účinkom  
- zaradenie alternatívnych zlepšujúcich plodín so stredným 

protieróznym účinkom. 
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Podrývanie priamo zvyšuje vsakovaciu schopnosť pôdy. 

Realizuje sa v smere šikmo na vrstevnice.  
 
Podmietka sa realizuje po zbere úrody do hĺbky 5-10 cm. 

Cieľom je plytké zapravenie pozberových zvyškov a prerušenie 
kapilárnych pórov za účelom obmedzenia výparu z pôdy. Význam 
podmietky je diskutabilný, pretože na jednej strane zdrsňuje povrch 
pôdy a tým spomaľuje povrchový odtok, na druhej strane však 
rozrušený povrch pôdy menej odoláva odnášaniu vodou. 

 
Bezorbová agrotechnika sa zdá byť najprogresívnejším 

ochranným opatrením proti erózii, v našich podmienkach je však stále 
slabo akceptovaná. Táto metóda využíva ochranný účinok 
pozberových zvyškov. Napriek zvýšeným nákladom na bezorbové 
sejačky a chemickú kontrolu burín ide o veľmi perspektívnu a účinnú 
metódu. Klasická orba, pri ktorej sa obracia brázda, zaoráva všetky 
pozberové zvyšky pod povrch. Pozberové zvyšky chránia povrch pôdy 
pred priamym dopadom erózne účinných dažďových kvapiek, 
spomaľujú povrchový odtok a zvyšujú infiltráciu. Tento systém 
ochranného obrábania bol rozpracovaný v USA. Definuje sa ako 
systém predsejbovej prípravy pôdy a následnej sejby, pričom 
minimálne 30 % pôdneho povrchu je po zasiatí plodiny pokrytý 
rastlinnými zvyškami  po predchádzajúcej plodine za účelom ochrany 
pred eróziou. Na Slovensku by bolo možné využiť minimalizáciu 
obrábania až na 45 % celkovej výmery poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu. 

 
Kypriace agrotechnické operácie podporujú vodnú eróziu 

pôdy, pretože ovplyvňujú tvorbu pôdnej štruktúry. Rozrušená 
a nakyprená vrstva pôdy má síce lepšiu vsakovaciu schopnosť, avšak 
rozrušené pôdne častice sa vplyvom dopadajúcich dažďových kvapiek 
alebo prúdiacej vody ľahšie uvoľňujú a dávajú do pohybu. Prejazd 
ťažkých mechanizačných strojov vedie k pedokompakcii (utláčaniu 
pôdy), čím sa znižuje pórovitosť pôdy a jej schopnosť akumulovať 
vodu. Znižuje sa priepustnosť pôdy pre vodu, infiltračná a drenážna 
schopnosť pôdy. Primerané a správne načasované agrotechnické 
zásahy (tab. 21) dokážu výrazne znížiť stratu pôdy vodnou eróziou.   
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Tab. 21: Redukcia straty pôdy eróziou rôznymi agrotechnickými zásahmi 
v porovnaní s klasickou jesennou orbou   
 

Agrotechnika % zníženia straty pôdy 

jarná orba 15 
jarná orba bez obracania pôdy 30 
jesenná mulčovacia orba 40 
bezorbová agrotechnika 80 

 
 
 2. B. Agrotechnické opatrenia proti veternej erózii 
 
Ich cieľom je zvýšiť eróznu odolnosť pôdy a znížiť eróznu 

účinnosť vetra.  
 

Pôdoochranná agrotechnika a mulčovanie: podstatou je 
bezorbové obrábanie pôdy bez obracania vrstvy pôdy, ktoré 
ponecháva na povrchu pôdy mulč (rastlinné zvyšky) a vytvára drsný 
a hrudkovitý povrch pôdy. 
 

Úprava štruktúry pôdy má za cieľ zvýšiť obsah stabilných 
pôdnych agregátov väčších ako 0,80 mm. Štruktúra pôdy sa dá 
zlepšiť nasledujúcimi opatreniami zvyšujúcimi obsah štruktúrotvorných 
látok, najmä organickej hmoty, do pôdy: 
- pestovanie plodín s bohatou koreňovou sústavou (ďatelinoviny, 

trávy)  
- zelené hnojenie  
- zvýšenie dávok organických hnojív  
- aplikácia ílovitých hmôt (bentonity, sliene, rybničné bahno) alebo 
špeciálnych chemických látok (vodné sklo) do pôdy. Zvýšeným 
prísunom organickej hmoty zároveň dochádza k stimulácii aktivity 
pôdnych mikroorganizmov, čo takisto prispieva k tvorbe a stabilite 
štruktúrnych agregátov.  

 
Zvyšovanie vlhkosti  povrchu pôdy zvýši súdržnosť, počet, 

veľkosť aj stabilitu pôdnych agregátov. Dosiahnuť sa to dá priamou 
závlahou, zadržiavaním snehu na pozemku a obmedzovaním výparu 
z povrchu pôdy vhodnými opatreniami.  

 
Úprava povrchu pôdy stabilizáciou povrchu pôdy a zdrsnením 

povrchu pôdy. 
 
Účinné agrotechnické protierózne opatrenia nie sú 

v poľnohospodárskej praxi využívané dostatočne intenzívne. Príčinou 
je nedostatok primeraných mechanizačných prostriedkov, akými sú 
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zariadenia na podrývanie, hĺbkové kyprenie, diskovanie, priamy výsev 
a pod., ako aj ich vysoká cena. Iba časť vlastníkov a užívateľov 
poľnohospodárskej pôdy využíva v súčasnej dobe v praxi 
pôdoochrannú agrotechniku systematicky a pravidelne. Protierózna 
ochrana by naliehavo potrebovala ekonomickú podporu 
a zvýhodnenie zo strany štátu, najmä v regiónoch s pôdami 
mimoriadne náchylnými na eróziu alebo postihnutými eróziou.  

 
3. A. Biologické opatrenia proti vodnej erózii 
 

Opatrenia sú založené na využití protierózneho účinku 
vegetačného krytu pôdy. Vegetácia chráni povrch pôdy pred erozivitou 
vody, zvyšuje infiltračnú schopnosť pôdy a celkovo zvyšuje 
protieróznu odolnosť pôdy.  

 
Pri pásovom pestovaní plodín sa medzi pásy plodín s nízkou 

protieróznou účinnosťou vkladajú pásy plodín s vyššou protieróznou 
účinnosťou (tzv. vsakovacie pásy). Vsakovacie pásy prerušia erózny 
účinok povrchového odtoku vody, ktorá sa pretransformuje 
na podpovrchovú vodu.  
  

Ochranné zatrávňovanie, príp. až zalesňovanie môže byť 
výsledkom delimitácie pôdneho fondu. 
 

Systém protieróznych medzí má okrem základnej protieróznej 
funkcie aj veľký význam pre krajinnú ekológiu.  
 

Asanácia dráh sústredeného povrchového odtoku: zatrávnené 
vodné cesty sú prirodzené alebo upravené dráhy sústredeného 
povrchového odtoku, spevnené vegetačným krytom.  
 

 3. B. Biologické opatrenia proti veternej erózii   
 

Hlavnú úlohu tu zohráva vegetácia, ktorá dokáže znížiť 
rýchlosť vetra aj evapotranspiráciu chránených plôch a umožňuje 
lepšie hospodáriť so snehovými zrážkami.  
  

Ochranné lesné pásy, čiže vetrolamy, sú trvalým protieróznym 
opatrením. Hlavné pásy vetrolamov sú orientované v smere kolmom 
na smer prevládajúceho vetra a vzdialenosť medzi jednotlivými pásmi 
nesmie prekročiť 30-násobok ich výšky. Ochrannú sústavu dopĺňajú 
kratšie vedľajšie pásy stromov a kríkov. Takáto sústava môže byť 
súčasťou územného systému ekologickej stability (ÚSES). Jej hlavnou 
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funkciou je pôdoochranná funkcia, ale nemalý význam má aj 
klimatická a estetická funkcia, a funkcia ochrany biodiverzity.  
 

Pásové pestovanie plodín spočíva v striedaní ochranných 
pásov vyšších plodín s pásmi málo odolných plodín, ktoré musia byť 
umiestnené kolmo na smer prevládajúcich vetrov. Aby bolo opatrenie 
účinné, šírka chráneného pásu nesmie byť väčšia ako 30-násobok 
výšky ochranného pásu. Najvhodnejším obdobím na zakladanie 
týchto pásov je jarné obdobie.  

 
 4.A. Technické opatrenia proti vodnej erózii 
 

Technické opatrenia majú stavebný charakter a navrhujú sa na 
úpravu sklonu územia, na zachytenie a odvedenie povrchového 
odtoku.  
 

Protierózne priekopy slúžia na zachytenie povrchovej vody 
a neškodné odvedenie prebytočnej vody zo záujmového územia. 
Musia byť neustále napojené na hydrologickú sieť v povodí.  
 

Protierózne nádrže patria medzi účinné opatrenia regulujúce 
odtok vody a zachytávajúce transportované splaveniny.  
 

Pri terénnych úpravách ide hlavne o úpravu reliéfu, 
odstránenie menších terénnych depresií a pri dostatočne hrubej 
humóznej pôdnej vrstve je možné upraviť aj sklon územia. Zásady 
pri terénnych úpravách sú uvedené v zákone č.220/2004 Z.z.  
 

Vytváranie terás je vhodné na pozemkoch so sklonom viac ako 
12°(21 %), ak sú tam vhodné pedologické a klimatické podmienky 
pre pestovanie špeciálnych kultúr (viníc, sadov).  
 

Na povrchové odvodnenie územia sa využívajú záchytné 
priekopy, zberné priekopy a zvodné priekopy.   
 
 4.B. Technické opatrenia proti veternej erózii 
 

Ako dočasná ochrana najohrozenejších území sa používajú 
prenosné zábrany. Ide o (podobne ako pri snehových 
zábranách) polopriepustné prekážky z rôznych materiálov, ktoré sa 
umiestňujú kolmo na smer vetra.  
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3.3.9 AGROENVIRONMENTÁLNA PODPORA 
 
Agroenvironmentálna podpora je program, ktorý sa snaží 

o integráciu agrárnej a environmentálnej politiky s cieľom 
ekologického hospodárenia v poľnohospodárskej krajine. Podporné 
programy v rámci plánu rozvoja vidieka zaväzujú poľnohospodárov 
k účinnej protieróznej praxi. Obsahuje tieto podmienky stabilizačného 
osevného postupu: 

 
- pestovanie min. 6 plodín, z toho 4 sú hlavné, pričom podiel ozimín 

má predstavovať minimálne 30 % a podiel viacročných krmovín 
minimálne 10 %; 

- minimálne 10 % -ný podiel v pestovaní majú mať medziplodiny; 
- na pôdach so svahovitosťou 3-10° a pri parcelách s rozlohou viac 

ako 30 ha sa odporúča rozdeliť svah na menšie bloky; 
- vysadiť stabilizujúce pásy po vrstevnici; 
- optimálna vzdialenosť medzi pásmi je max. 200 m; 
- pre parcelu s rozlohou 30 ha je určený minimálny počet pásov 5; 
- nutnosť kosiť zatrávnené plochy pásov minimálne 2x ročne.  
 
 
3.4 DEGRADÁCIA LESNÉHO PÔDNEHO FONDU 

3.4.1 Lesný pôdny fond, funkcie a kategórie lesov 
 

Les bol pre ľudí odjakživa zdrojom dreva, potravy a liečivých 
rastlín. Lesy tvoria základ ľudskej ekonomiky, prispievajú k rozvoju 
výroby a k naplneniu životnej úrovne spotrebnými predmetmi 
(nábytok, papier, a pod.). Priaznivo vplývajú na obytné a pracovné 
prostredie ľudí, pretože majú ochranné, vodohospodárske a filtračné 
účinky. Lesy zároveň obohacujú ľudskú spoločnosť kultúrnymi 
a duchovnými hodnotami, plnia liečebnú, rekreačnú, krajinotvornú, 
výchovnú funkciu, slúžia na vedu a výskum. V minulosti zaberal les 
2/3 rozlohy Slovenska. Dnes pokrýva len 1/3 nášho územia. 
Rozširovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (nielen 
na Slovensku, ale aj vo svete) si vyžiadalo rozsiahle vyklčovanie lesov 
a takto získané územia slúžili ako poľnohospodárska pôda. Ohrozenie 
lesov a ničenie lesných pôd pokračuje, človek znižuje rozlohu lesov, 
mení ich prírodný charakter a tým ich degraduje. Tento stav je 
potrebné zvrátiť, pretože znižovanie výmery lesov znamená ohrozenie 
života na Zemi. Lesy sú jedným z najväčších prírodných bohatstiev 
ľudstva. Udržujú stabilitu mnohých prírodných procesov a umožňujú 
život veľkému množstvu rastlinných a živočíšnych druhov. Prvoradým  
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existenčným záujmom ľudí by preto mala byť ochrana a racionálne 
využívanie lesov. Najvýznamnejšou úlohou lesníctva je zachovať 
prírodný charakter lesa, keďže najvýznamnejšie prírodno-ochranné 
funkcie lesa sú nenahraditeľné. Osobitný význam majú lesy 
v intravilánoch a v okolí miest a obcí, kde je potláčanie prírody 
najvýznamnejšie. Nezastupiteľné miesto v krajine má tiež rozptýlená 
lesná zeleň, ktorá zvyšuje kvalitu prostredia. S narastaním ohrozenia 
vodných zdrojov narastá aj vodohospodársky význam lesa, a to najmä 
v zberných oblastiach a v ochranných pásmach vodných zdrojov. 
Lesníctvo sa musí starať o všetky lesy v krajine a preto by sa malo 
zvýšiť jeho postavenie v spoločnosti a posilniť jeho vplyv 
na hospodárenie v lesoch.  

 
Hlavnou úlohou vedy a výskumu v lesnej oblasti je 

vypracovanie ekologických zásad hospodárenia, ochrany 
a zveľaďovania lesov. Takisto vláda, verejné orgány, školstvo, umenie 
a celková osveta by sa mala zamerať na zlepšenie vzťahu verejnosti 
k lesu, na jeho ochranu pred emisiami a inými škodlivými vplyvmi. 
Lesy majú význam pre celé ľudstvo, preto hospodárenie v nich má byť 
usmerňované na základe medzinárodnej spolupráce.   
 

Funkcia lesa je termín, ktorým sa označuje spoločenské 
poslanie lesa, t.j. úloha, ktorá sa lesu prisudzuje s cieľom zabezpečiť 
materiálne i nemateriálne potreby spoločnosti a ktorú lesné 
hospodárstvo uplatňuje a presadzuje špecifickým využívaním lesa 
a zaobchádzaním s ním.  

 
Medzi základné funkcie lesa patrí: 

 
1. Produkčná funkcia lesa, ktorá predstavuje využívanie lesa 

na získavanie materiálnych hodnôt, hlavne drevnej suroviny, 
ale tiež bylín, lesných plodov a poľovnej zveri.  

 
2. Ekologická funkcia lesa, ktorá spočíva vo využívaní 

pôsobenia lesa na okolité prostredie (vodu, pôdu a vzduch) a 
plní v krajine pôdoochrannú (protieróznu, protideflačnú, 
protizosuvnú, protilavínovú) funkciu, vodohospodársku 
a brehoochrannú funkciu. 

  
3. Environmentálna funkcia lesa, ktorá  znamená využívanie 

lesa ako životného prostredia ľudí na rekreáciu, liečenie, 
tvorbu krajiny, ochranu prírody a výskum. Do tejto kategórie 
spadá zdravotno-rekreačná funkcia, zdravotno-liečebná 
funkcia, kultúrno-krajinotvorná funkcia, kultúrno-ochranárska 
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funkcia, poľovná funkcia, výskumná funkcia, protiimisná 
funkcia a ďalšie mimoprodukčné funkcie lesa (pre školskú 
výchovu, vojenské účely, pre rezort hospodárstva).  

 
Lesný pôdny fond tvoria pozemky, ktoré sú trvale určené 

na plnenie funkcií lesov. Lesnými pozemkami sú:  
 
- pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie 

funkcií lesov, teda lesné porasty, a tiež pozemky, z ktorých boli 
lesné porasty dočasne odstránené s cieľom obnoviť ich alebo 
s cieľom zriadiť lesné škôlky  

- pozemky bez lesných porastov, ktoré sú nevyhnutné pre lesné 
hospodárstvo (rozdeľovacie prieseky, lesné cesty, plochy 
lesných skladov a pod.)  

- pozemky nad hornou hranicou lesa vo vysokohorských 
oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich prí-
jazdových komunikácií. 

 
Orgán štátnej lesnej správy lesného hospodárstva môže 

za lesné pozemky vyhlásiť:  
 

- pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie  
- pozemky, ktoré sa majú zalesniť z vodohospodárskych, 

pôdoochranných, zdravotných, rekreačných a estetických 
dôvodov  

- nezalesnené pozemky vnútri lesov, ktoré slúžia alebo majú 
slúžiť na plnenie funkcií lesov, najmä pri tvorbe a ochrane 
prírodného prostredia.   

 
Lesnými pozemkami nie sú, ani sa za ne nemôžu vyhlásiť 

pozemky, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa 
špecifikuje jednotlivé kategórie lesov nasledovne:  

 
1. ochranné lesy, medzi ktoré patria a) lesy na mimoriadne 

nepriaznivých stanovištiach, b) vysokohorské lesy pod hornou 
hranicou stromovej vegetácie, c) lesy nad hornou hranicou 
stromovej vegetácie v pásme kosodreviny, d) ostatné lesy 
s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tieto lesy tvoria 
13,7 % lesného pôdneho fondu Slovenska.  
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2. lesy osobitného určenia, za ktoré možno vyhlásiť a) lesy 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, b) kúpeľné lesy, 
c) rekreačné lesy, d) poľovnícke lesy, e) chránené lesy, f) lesy 
na zachovanie genetických zdrojov, g) lesy určené na lesnícky 
výskum a lesnícku výučbu, h) vojenské lesy. Porastová plocha 
lesov osobitného určenia predstavuje 14,1 % z celkovej 
výmery lesného pôdneho fondu.  

 
3. hospodárske lesy sú všetky ostatné lesy, ktoré neboli 

vyhlásené za ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia. Ich 
hlavným poslaním je produkcia kvalitnej drevnej suroviny 
pri súčasnom zohľadnení požiadavky na zachovanie 
a zlepšovanie ostatných funkcií lesov v rámci funkčne 
integrovaného lesného hospodárstva. Hospodárske lesy 
zaberajú najväčšiu časť lesného pôdneho fondu (69,2 %) 
a zvyšok (3,0 %) tvoria zalesnené nelesné pôdy. 

 

3.4.2 NARUŠENIE LESNÝCH EKOSYSTÉMOV PRÍRODNÝMI 

A ANTROPOGÉNNYMI VPLYVMI 
 
V súčasnosti je hlavnou úlohou lesníckej ekológie riešenie 

problému neustáleho zhoršovania sa zdravotného stavu našich lesov. 
Najskôr je nutné spoľahlivo zistiť príčiny tohto negatívneho trendu 
a na základe zistení vypracovať efektívne opatrenia starostlivosti 
o lesné ekosystémy. Podľa prehľadov o stupni defoliácie (t.j. straty 
asimilačných orgánov lesných drevín), ktoré každoročne vydáva 
Európska komisia o zdravotnom stave európskych lesov, sa 
Slovensko dlhodobo nachádza na nepriaznivých prvých miestach. 
Podiel lesov, ktoré majú silne presvetlenú korunu alebo lesov 
odumierajúcich (t.j. so stratou asimilačných orgánov nad 60 %) 
predstavuje v Európe 2,5 %, zatiaľ čo na Slovensku sa pohybuje až 
okolo 10 %.  

 
Antropogénna kontaminácia lesných pôd má viacero 

zdrojov. V prvom rade sú to rôzne formy priemyselných imisií, ktoré sa 
dostávajú do prírodného prostredia v pevnej, kvapalnej a plynnej 
forme, resp. vo forme aerosólov, a to z regionálnych aj lokálnych 
zdrojov znečistenia atmosféry a zapríčiňujú chemickú degradáciu 
lesných pôd. Tá sa na Slovensku výrazne prejavuje najmä v okolí 
hutníckych závodov (napr. hlinikáreň v Žiari nad Hronom, 
ferozliatinárske závody v Istebnom, železorudné bane v Rudňanoch, 
bane a úpravne železných rúd v Rožňave a Nižnej Slanej, bývalá 
niklová huta v Seredi), tepelných elektrární (elektráreň Nováky 



Šmelková, M.                  3 Degradácia pôdy antropogénnou činnosťou 
  

203 
 

v regióne Hornej Nitry) a závodov na spracovanie magnezitu 
(magnezitové závody v Jelšave a Lubeníku v regióne Stredný Gemer).  
 

Význam má aj priame používanie hnojív a pesticídov. 
K odumieranou lesov prispieva okrem pôsobenia zložiek kyslých 
dažďov aj spolupôsobenie škodlivín ako sú HCl, HF, fotochemický 
smog, ozón vznikajúci vplyvom ultrafialového žiarenia v znečistenom 
horskom vzduchu, ťažké kovy a zlúčeniny hliníka nachádzajúce sa 
v pôde, deficit vápnika, mangánu a draslíka, obmedzený príjem živín 
rastlinami v dôsledku odumierania mykoríz. Podľa súčasných 
poznatkov je na príčine aj spolupôsobenie extrémnych teplôt ovzdušia 
so suchými výkyvmi vo vegetačnom období, najmä na oslnených 
stranách porastov, v porastoch rozvrátených vetrom a pod., ktoré sú 
spravidla napádané podkôrnym hmyzom. Akékoľvek oslabenie 
ekologickej stability lesných ekosystémov vedie k extrémnemu 
rozšíreniu sekundárnych škodcov (podkôrny hmyz, huby, hniloba). 

 
Poškodenie stromu je fyziologická porucha, ktorej dôsledkom 

je zhoršenie úspešného vývoja, produkcie drevnej suroviny alebo jej 
kvality. Ide o nežiaducu zmenu anatomických a morfologických 
vlastností postihnutého stromu, čím jeho funkčná spôsobilosť 
v lesnom hospodárstve klesá alebo zaniká. Poškodenie porastu 
vzniká ako hromadný prejav fyziologických a morfologických porúch 
jednotlivých stromov vyvolaných vplyvmi škodlivých činiteľov. 
Ekologicky najvýznamnejšie poškodenie porastov vzniká najmä 
pri antropogénne podmienenom narušení pôvodných vlastností 
abiotického prostredia, v dôsledku ktorého dochádza k narušeniu 
vodného režimu v pôde, chemizmu pôdy i ovzdušia. Následne sa 
rušia synekologické väzby lesného ekosystému, zvyšuje sa jeho 
labilita a porasty sa postupne rozpadávajú. Škodlivý činiteľ je určitý 
prírodný alebo antropogénny jav alebo organizmus, ktorý spôsobuje 
poškodenie stromu, porastu, prípadne lesnej pôdy. Hlavné škodlivé 
činitele, ktoré spôsobujú narušenie lesných ekosystémov, majú 
prírodný alebo antropogénny pôvod.  

 
1.A  PRÍRODNÉ ŠKODLIVÉ ČINITELE ABIOTICKÉ 

 
Na lesných porastoch spôsobuje najväčšie škody vietor. 

Vyvracia stromy aj s koreňmi, alebo ich zlomí v niektorej časti kmeňa. 
Zhoršená stabilita lesných porastov (najmä monokultúry smreka 
s plytkým koreňovým systémov) a zvýšená frekvencia nebezpečných 
vetrov (čo sa považuje za jeden zo sprievodných javov klimatickej 
zmeny) môžu viesť k veterným kalamitám. 
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Ťažký a mokrý sneh ohrozuje v zime predovšetkým ihličnaté 
porasty do 50 rokov. Tlakom pôsobí na vrcholce stromov a láme ich.  
 

Skorý jesenný mráz poškodzuje na mladých výhonkoch 
pletivové bunky, neskorý jarný mráz poškodzuje kvetné a listové 
púčiky, pletivá však zostávajú nepoškodené a strom dokáže ešte raz 
vyrašiť.  

 
Námraza neúnosne zaťažuje konáriky, ktoré sa ohýbajú 

a lámu. 
 
Sucho spôsobuje uschýnanie koreňov, asimilačné orgány 

vädnú, hnednú a predčasne opadávajú.  
 
Úpal kôry vzniká pri odstránení porastového plášťa, kedy sú 

kmene stromov vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Vysoké 
teploty poškodzujú kôru, tá následne opadáva a prestáva plniť svoje 
ochranné funkcie. Porastový plášť pozostáva z nižších stromov, krov 
a konárov okolitých stromov so živými asimilačnými orgánmi.  

 
Nadmerné množstvo vody na povrchu pôdy a v pôde v čase 

záplav spôsobuje deficit kyslíka v pôde a tým odumieranie koreňov. 
Poškodenie je častokrát nevratné.  
 

1.B  PRÍRODNÉ ŠKODLIVÉ ČINITELE  BIOTICKÉ 
 

Podkôrny hmyz je najvýznamnejším biotickým škodlivým 
činiteľom v lesoch Slovenska. Najvýznamnejším faktorom pre vznik 
kalamitného premnoženia podkôrneho a drevokazného hmyzu sú 
zlomené a vyvrátené stromy po veterných kalamitách, ktoré 
predstavujú pre škodcov vhodný zdroj potravy. V r. 2009 bol 
najvýznamnejším škodlivým činiteľom lykožrút smrekový s viac ako 
81 % podielom na celkovej napadnutej drevnej hmote. 

 
Zver obhrýza kôru a odhrýza terminálne a bočné výhonky. 

Úplne zničenie porastov v dôsledku týchto aktivít  sa prejavuje 
na desiatkach hektárov plochy lesa.  

 
Zásady ochrany lesa proti prírodným škodlivým činiteľom 

sú nasledovné:  
- zachovať optimálnu štruktúru lesného ekosystému  
- zachovať optimálny obeh látok a energie  
- zachovať optimálnu produkciu ekosystému  
- stabilizovať biocenotické procesy v lesnom ekosystéme. 
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Proti škodlivým vplyvom poľovnej zveri treba prijať opatrenia 

na ich reguláciu na únosnú mieru. Vhodné sú aj technické opatrenia 
ako oplotenia proti zveri, elektrické, zvukové a optické plašidlá 
proti zveri a proti semenožravým vtákom. Biologická ochrana porastov 
spočíva v systéme opatrení zameraných na podporu užitočných 
druhov organizmov, ktoré obmedzujú pôsobenie škodcov lesných 
drevín (výsadba určitých krov a bylín do porastu, rozširovanie 
mravenísk). Chemický spôsob boja proti živočíšnym a rastlinným 
škodcom spočíva v používaní chemický prostriedkov – pesticídov, 
repelentov na odpudzovanie škodcov od drevín alebo hnojív 
na posilnenie odolnosti drevín proti škodlivým činiteľom.  

 
2.  ANTROPOGÉNNE  ŠKODLIVÉ ČINITELE  
 
Antropogénne škodlivé činitele sú skupinou veľmi rôznorodých 

činiteľov, ktorých škodlivosť vyplýva z činnosti človeka. 
Medzi najvýznamnejšie vplyvy, ktorými človek zasahuje do stability 
lesných ekosystémov, patrí najmä: 

 
1. cielené ochudobňovanie ekosystému o nevyhnutné organické 

a minerálne látky, napr. odoberaním biomasy (vrátane dreva)  
 
2. zámerné pridávanie minerálnych a organických látok, napr. 

hnojením  
 

3. prítomnosť produktov vznikajúcich mimovoľne v procese 
výroby, uskladnenia alebo dopravy, čiže odpady v najširšom 
slova zmysle – imisie v ovzduší, látky znečisťujúce vodu 
a pôdu, hluk, žiarenie  

 
4. zmeny druhového zloženia spoločenstiev.  

 
 
Zaťaženie lesných porastov imisiami je dlhodobým problémom 

hlavne v okolí Kysúc a Oravy, nepriaznivý stav pretrváva aj 
v okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok a Gelnica. Vývoj emisií 
základných znečisťujúcich látok (tuhé látky, SO2, NOx, CO) však 
(pravdepodobne aj vďaka Kjótskemu protokolu) klesá.  
 

K najväčším škodám na lesoch vplyvom imisií dochádza 
v dôsledku týchto mechanizmov:  
 

- okysľovanie zrážok a zrážkovej vody prenikajúcej do pôdy  
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- poškodzovanie asimilačných orgánov kyselinami, soľami, 
plynmi  

- vylúhovanie látok z pôdy, najmä horčíka, vápnika, draslíka  
- zvyšovanie koncentrácie toxicky pôsobiacich látok v pôde, 

najmä hliníka, mangánu a niektorých stopových prvkov  
- odumieranie koreňových vláskov a celého koreňového 

systému  
- následné poškodzovanie porastov sekundárnymi škodlivými 

činiteľmi. 
 

Opatrenia na obmedzenie emisií môžu byť administratívne 
(obmedzenie emisií uvoľňovaných do krajiny), legislatívnoprávne 
(právne normy proti znečisťovaniu ovzdušia) a organizačné (realizácia 
opatrení prostredníctvom príslušných orgánov štátnej správy).  
 

3.4.3 LESNÉ HOSPODÁRSTVO – HLAVNÝ FAKTOR OHROZENIA 

LESNÝCH EKOSYSTÉMOV 
  

V minulosti aj súčasnosti malo lesné hospodárstvo 
rozhodujúci vplyv na stav lesných ekosystémov. Lesohospodárske 
zásahy znižujú odolnosť lesných ekosystémov voči prirodzeným 
škodlivým faktorom (hmyz, veterné kalamity, požiare), aj voči tým 
antropickým (napr. imisie, kyslé zrážky).  
 

Ťažba dreva je najdrastickejším lesohospodárskym zásahom 
do lesného ekosystému. Táto aktivita má dlhodobo rastúcu tendenciu 
a v roku 2009 dosiahla celková ťažba dreva 9 248 100 m3, z toho 
väčší podiel mali ihličnaté stromy. Podiel náhodných (kalamitných) 
ťažieb tvoril 60,4 % z celkovej ťažby dreva. Najmä v dôsledku 
vysokého objemu náhodných ťažieb sa v roku 2009 prekročil objem 
celkovej ťažby plánovanej v platných lesných hospodárskych plánoch 
o 18 %. S ťažbou dreva súvisí niekoľko hlavných problémov. 

 
Odber živín odberom lesnej dendromasy je stále aktuálnym 

problémom v lesnom hospodárstve. Trvale udržateľné obhospo-
darovanie lesov a trvalá produkcia kvalitného dreva môže byť 
limitovaná stále sa znižujúcim obsahom živín. Ťažba dreva sa môže 
vykonávať viacerými technologickými postupmi. Pri kmeňovej metóde 
ťažby dreva sa ťaží iba časť stromu hrubšia ako 7 cm, haluzina a kôra 
zostávajú v lese. Najextrémnejším variantom  stromovej technológie je 
vyťaženie celého stromu vrátane extrakcie podzemnej (koreňovej) 
časti. Na jednej strane to prináša zvýšenie produktivity práce 
a zvýšenie množstva vyťaženej biomasy, na druhej strane to vyvoláva 



Šmelková, M.                  3 Degradácia pôdy antropogénnou činnosťou 
  

207 
 

problémy v oblasti ekológie a vo výžive v nasledujúcej generácii lesa, 
teda v trvale udržateľnom obhospodarovaní lesov. V tab. 22 sa 
nachádza odhad ročného odberu živín z lesného pôdneho fondu. 

 
Tab. 22: Ročný odber živín z lesného pôdneho fondu zapríčinený ťažbou 
dreva  
 

Prvok Odobraté množstvo (kg) 

dusík 2 600 000 
fosfor    800 000 
draslík 4 300 000 
vápnik 5 100 000 
horčík 1 900 000 

 
Ide o vysoké čiastky, ktoré ešte treba vynásobiť hodnotou 

600-700 rokov, pretože to je obdobie, počas ktorého sa vykonáva 
intenzívna ťažba dreva na území Slovenska. Preto je dôležité 
uprednostňovanie kmeňovej metódy ťažby dreva a náhrada 
odobratých živín (napr. hnojením) pre udržanie priaznivých 
produkčných vlastností našich lesných pôd aj pre budúce generácie.  
  

Pomerne často sa pri ťažbe rubného porastu používa 
holorubný hospodársky spôsob, pri ktorom je porast alebo jeho 
časť jednorázovo vyťažená a následná obnova lesa prebieha na holej 
ploche. Týmto spôsobom sa podstatne naruší vnútorná porastová 
klíma. Veľkoplošné holoruby sú pomerne rozšírené vo východnej Ázii, 
Amerike a v severských oblastiach Európy. Na Slovensku je 
maximálna výmera holorubov limitovaná zákonom - môže sa používať 
len maloplošná forma s výmerou maximálne do 3 ha. Pri holoruboch 
vzniká odkrytá plocha, často zbavená aj bylinnej pokrývky. Pri ťažbe 
a transporte dreva dochádza pod vplyvom ťažkých mechanizačných 
prostriedkov k zmenám fyzikálnych, fyzikálno-chemických aj 
biologických vlastností pôd. V hĺbke pôdy 0-15 cm od povrchu klesá 
obsah dôležitých látok - vápnika, horčíka, fosforu, uhlíka, dusíka 
a zmenšuje sa celková vrstva úrodného humusu. Zhoršujú sa životné 
podmienky mikroorganizmov a dážďoviek, čo sa prejavuje v ich nižšej 
aktivite. Mikroorganizmy sú dôležité pre primárnu produkciu, pretože 
pomáhajú koreňom prijímať živiny, prenášajú do ekosystému živinové 
prvky z atmosférických alebo minerálnych zásob, chránia korene 
pred patogénmi, stimulujú rast rastlín, viažu pôdne agregáty. 
Medzi limitujúci faktor, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav lesných 
porastov, a ktorý je ovplyvnený spôsobom hospodárenia na pôde, je 
vlhkosť pôdy.  
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Špecifickým problémom v lesnom hospodárstve zhoršujúcim 
ekologicko-produkčné vlastnosti pôd sú ropné látky. Pri mazaní 
rezacích častí motorových píl sa do prostredia dostávajú minerálne 
oleje. Priemerná spotreba oleja sa pohybuje okolo 0,13 l na 1 m3 
vyťaženého dreva. Každoročne zostáva v lese a zaťažuje pôdy 
i vodné zdroje 600 000 – 700 000 litrov oleja. K tomu treba pripočítať 
ešte poruchy mechanizačných prostriedkov, pri ktorých dochádza 
k priemernému ročnému úniku 37,7 litrov oleja a 59,1 litrov nafty 
na jeden stroj.  
 

3.4.4 ACIDIFIKÁCIA LESNÝCH PÔD   
 

Acidifikácia, proces okyslenia pôdy, je jedným zo závažných 
procesov chemickej degradácie výrazne znižujúci kvalitu pôd. 
Pri acidifikácii dochádza k zmene reakcie prostredia (vody, pôdy alebo 
atmosférickej depozície). Kyslá reakcia s prevahou H+ iónov 
v prostredí sa vyskytuje pri rozpätí pH 0-6,9. Hodnota pH 7,0 
predstavuje neutrálnu reakciu a pri pH 7,1-14,0 ide o alkalickú reakciu 
s prevahou OH- iónov v prostredí. Pôdna reakcia je dôležitou 
vlastnosťou pôdy, pretože priamo alebo nepriamo určuje ekologické 
podmienky rastlín a pôdnych mikroorganizmov. Vo veľkej miere 
ovplyvňuje pohyblivosť ťažkých kovov v pôdach a ich príjem 
rastlinami, a taktiež bioprístupnosť fosforu.   

 
Acidifikácia pôdy, ktorá znamená pokles neutralizačnej 

kapacity pôdy, je pôvodne prirodzený prírodný proces, prebiehajúci 
stovky až tisícky rokov ako súčasť procesov podzolizácie, ilimerizácie, 
salinizácie, solodizácie a slancovania. Antropogénne činnosti 
súvisiace s intenzívnym hospodárením a neustále rastúcou 
industrializáciou výrazne urýchľujú acidifikáciu pôd, čo pôsobí 
na mikroorganizmy a rastliny stresovo a prostredníctvom potravového 
reťazca môže dôjsť až k  ohrozeniu zdravia zvierat a ľudí. Plynné 
kyselinotvorné emisie, ktoré sa zložitou chemokonverziou 
pri diaľkovom prenose menia na kyseliny, formujú kyslé zrážky, ktoré 
majú často veľmi nízku hodnotu pH (na Slovensku v oblasti nížin 
a pahorkatín 4,8-5,8 a v horských oblastiach 4,3-4,6) a na rozsiahlych 
územiach spôsobujú acidifikáciu lesných ekosystémov. Okysľovanie 
životného prostredia kyslými dažďami sa stalo globálnym ekologickým 
a environmentálnym problémom. Ich vznik je podmienený neustále sa 
zväčšujúcim množstvom NOx, SO2 a CO2 v atmosfére. Rozhodujúce 
množstvo emisií SO2 a NOx vzniká v oblastiach, ktoré reprezentujú 
menej ako 5 % zemského povrchu. Sú to Európa, východná časť 
Severnej Ameriky a priemyselné oblasti Číny a Japonska.  
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 Pôdy okysľujú taktiež vysoké dávky fyziologicky kyslých 

priemyselných (najmä dusíkatých) hnojív. Vhodnejší na hnojenie je 
maštaľný  hnoj, ktorý spolu s kompostom brzdí proces acidifikácie 
v pôdach. Napríklad z hnojiva s obsahom síranu amónneho 
((NH4)2SO4) rastlina odčerpá dusík a v pôde zostane zvyšok, ktorým je 
kyselina sírová (H2SO4). Opakované hnojenie zvyšuje jej obsah 
v pôde, nastáva acidifikácia, a tým znehodnotenie pôdy. K acidifikácii 
prispieva aj  prevládajúce zastúpenie obilnín a nízke zastúpenie 
viacročných krmovín na ornej pôde. Napríklad zvyšky ďateliny 
a lucerny, ktorých zastúpenie v osevnom postupe je pomerne malé, 
majú na pôdu pozitívny pufračný a stabilizačný vplyv. Ťažké 
mechanizmy utláčajú pôdy a zvyšujú v nej obsah CO2. Urýchlená 
vodná erózia odkrýva na pôdach kyslú spodinu a k zvyšovaniu kyslosti 
pôd taktiež prispieva nedostatočné vápnenie prirodzene kyslých 
poľnohospodárskych pôd.  

 
Na Slovensku má vývoj okysľovania pôd v dôsledku lokalizácie 

v strede Európy nepriaznivý smer. Západné a severozápadné vetry 
prinášajú zo západoeurópskych priemyselných centier vzdušné masy, 
v ktorých sa postupne zvyšujú koncentrácie škodlivín, predovšetkým 
SO2 a NOx. Tento kumulatívny efekt výrazne pôsobí na chemickú 
degradáciu pôd, ktoré sa stávajú „zberňou“ rôznych imisií. Nárast 
obsahu imisií podmieňuje aj absencia veľkých vodných plôch, ktorých 
relatívne čisté ovzdušie zrieďuje koncentráciu imisií v oblastiach, kde 
sa tieto vyskytujú.  Preto napriek výraznému poklesu domácich imisií 
(v r. 2000 množstvo SO2 kleslo na 21 % a množstvo  NOx kleslo 
na 42 % v porovnaní s r. 1990) chemická degradácia lesných pôd 
na Slovensku pokračuje.  Na väčšine územia prevláda kyslá až 
neutrálna pôdna reakcia (pH 4,5–7,7), pod vplyvom znečistenia 
prostredia spomínanými oxidmi síry a dusíka dochádza k výraznému 
poklesu pH.  

 
Pôda má schopnosť tlmiť zmeny pôdnej reakcie 

prostredníctvom pufračných systémov, ktoré neutralizujú časť 
vodíkových iónov a udržujú tým pôdnu kyslosť v norme. Akonáhle 
zaťaženie pôdy kyslou depozíciou prekročí pufračnú kapacitu daného 
tlmivého pásma, pôda sa okysľuje a prechádza do pásma s vyšším 
poradovým číslom. Pre opačný proces, teda posun hodnoty pH pôdy 
do ekologicky priaznivejšieho tlmivejšieho pásma, nie je rozhodujúce 
len zvyšovanie pH, ale tiež paralelné trvalé zvyšovanie zásob 
prístupného dusíka a zlepšovanie kvality humusu (znižovaním pomeru 
C:N). Priaznivo pôsobí vápnenie mletým uhličitanom vápenatým.  
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Pufračný systém pôdy tvoria tieto tlmivé pásma: 
 
1. uhličitanové pásmo vyrovnáva prísun katiónov vodíka 

na prechode medzi zásaditou a kyslou reakciou (pH 7) 
v pôdach s voľne prístupným uhličitanom vápenatým 
(CaCO3), ktorý sa rozpúšťa za vzniku disociovaného 
hydrouhličitanu vápenatého (Ca(HCO3)2). Ten je 
vymývaný vodou, pôda sa postupne odvápňuje 
a dochádza ku vzniku tvrdej podzemnej vody.  

 
2. silikátové pásmo nastupuje pri pH okolo 6,2 v pôdach 

bez voľného uhličitanu vápenatého, ktorý bol buď 
vyplavený alebo ho neobsahovala materská hornina. 
Vodíkové katióny sú viazané na uvoľňované katióny 
vápnika, horčíka a draslíka z pôdnych kremičitanov, 
pričom sa v pôde vytvárajú druhotné ílové minerály. 
Akonáhle pH klesne pod 5,5; nastávajú poruchy 
vo výžive kultúrnych rastlín a efekt dodaných 
minerálnych hnojív sa znižuje, a naopak, pre lesné 
pôdy predstavuje silikátový pufračný systém ekologicky 
optimálny stav. Podzemné vody sú mäkké, chudobné 
na minerálne látky.  

 
3. výmenné pásmo sa pri pH nižšom ako 5 vyznačuje 

tým, že kyseliny vstupujúce do pôdy uvoľňujú z ílových 
minerálov katióny hliníka, ktoré pôsobia ako slabé 
kyseliny, a naviac sú toxické pre väčšinu rastlín, 
pôdnych živočíchov a mikroorganizmov. Výmenné 
pásmo predstavuje stále ešte ekologicky priaznivé 
prostredie pre hlavné hospodárske dreviny.  

 
4. pásmo hliníka nastupuje pri pH okolo 4,2 a kyseliny sú 

v ňom pufrované uvoľňovaním hliníkových katiónov 
za prítomnosti hydroxidu železitého (Fe(OH)3) 
a za vzniku organických komplexov. V pôde narastá 
počet toxických látok, živiny sú vyplavované 
z koreňového priestoru alebo sú viazané do foriem 
neprístupných pre rastliny. Zastavuje sa proces 
nitrifikácie (proces, kedy baktérie oxidujú NH3 na dusík 
využiteľný rastlinami).  

 
5. pásmo železa je charakteristické hodnotami pH 

3,8-3,0. Pôsobenie kyselín vstupujúcich do pôdy (alebo 
vznikajúcich v pôde) je tlmené rozpúšťaním oxidov 
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železa, uvoľňovaním katiónov železa, ich migráciou 
v profile a deštrukciou ílovej frakcie. Živiny sú 
vyplavované do spodných horizontov, povrch pôdy sa 
z prítomných oxidov hliníka a železa sfarbuje do siva 
a červena. Pôdny život je drasticky obmedzený, 
nedochádza k rozkladu organickej hmoty.                                                                                                                                

 
Degradačný proces acidifikácie je determinovaný priamymi 

a nepriamymi indikátormi. Priamym indikátorom stavu acidifikácie 
pôdy je hodnota pôdnej reakcie (analytické stanovenie pôdnej reakcie 
priamo indikuje stav a vývoj procesu acidifikácie) a pomer 
ekvivalentných množstiev výmenných katiónov Al3+/Ca2+ v sorpčnom 
komplexe pôdy. Pomer Al3+/Ca2+  indikuje stupeň degradácie pôdy. 

 
Nepriame indikátory procesu acidifikácie sú nasledovné: 

 
- pôdne indikátory:  
- fyzikálne: textúra, celková pórovitosť pôdy, vodný režim pôdy  
- chemické: chemizmus materskej horniny, katiónová výmenná 

kapacita, obsah a kvalita organickej hmoty, oxidačno-redukčné 
procesy  

- biologické: nitrifikačné baktérie. 
 
- vegetačný kryt:  
- acidifikácia pôsobí na korene rastlín a ich funkcie (príjem vody 

a živín), na ich vitalitu a regeneračnú schopnosť  ako chemický 
stresor. V pôdnom roztoku môže dochádzať ku koncentrácii iónov 
vodíka alebo hliníka, ktoré môžu poškodiť korene rastlín, vrátane 
drevín. Charakteristickým dôsledkom takéhoto stavu je ústup 
koreňovej sústavy do vrchnejších vrstiev pôd. Plytký koreňový 
systém nezabezpečuje pre dreviny dostatočný príjem pôdnej 
vlhkosti a živín.  

 
- antropogénne faktory:  
- aplikácia priemyselných hnojív (dusík, fosfor, draslík), aplikácia  

vápenatých hnojív, kyslé atmosférické polutanty. 
      

Urýchlená acidifikácia prostredia má škodlivý účinok na lesy a 
tým na tvorbu prírastku drevnej hmoty. Tzv. suchý spád (tvoria ho 
mikroskopické častice z pevného a plynného znečistenia) sa usádza 
na povrchu vegetácie, ktorý je v prípade lesa 10 až 20-násobne väčší 
ako povrch pôdy bez vegetácie. Jeho preplachovaním z povrchu 
asimilačných orgánov a vetiev (z korunovej etáže) sa na lesnú pôdu 
dostáva zrážková voda, ktorá je preto oveľa kyslejšia ako na voľnej 
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ploche. Voda stekajúca z korún po kmeňoch môže dosahovať pH 
menej ako 3. Preto sú lesné pôdy ohrozené okysľovaním oveľa viac 
ako pôdy poľnohospodárske, keďže záchytný povrch 
poľnohospodárskych plodín je oveľa menší a vlastnosti orných pôd 
môžu byť každoročne upravované agrotechnickými zásahmi. Kyslé 
zložky majú výraznú vertikálnu zonalitu. Ich najvyšší prísun sa 
na Slovensku vyskytuje v nadmorských výškach 700-1 200 m n.m. 
Lesné, najmä ihličnaté ekosystémy svojim veľkým indexom 
asimilačnej plochy acidifikačný efekt ešte zvýrazňujú.  

 
Ako hlavné zložky kyslých dažďov poškodzujú dreviny, ale aj 

ostatné rastlinstvo? 
 
SO2 sa prieduchmi dostáva do rastlín. Prijatá síra z SO2 sa 

v procese fotosyntézy hromadí vo forme aniónu SO4
2- a môže byť 

využitá v metabolizme rastlín. Na povrchu buniek sa veľká časť SO2 
zlučuje s organickými látkami a vznikajú organické sírany. 
Hromadenie síranov spôsobuje chlorózu listov, čo obmedzuje alebo 
celkom znemožňuje asimiláciu. Ak je koncentrácia SO2 väčšia, 
nastáva tvorba siričitanov, ktoré poškodzujú listy rastlín už 
pri podstatne nižšej koncentrácii, ako je škodlivá koncentrácia síranov. 
Intenzita poškodenia rastlín okrem koncentrácie závisí od dĺžky 
pôsobenia, stanovištných podmienok, druhovej odolnosti rastlín 
i rastovej fázy rastlín. Medzi príznaky poškodenia patrí blednutie 
a hnednutie asimilačných orgánov, skrúcanie listov a ich odumieranie. 
Toxicitu SO2 podmieňujú predovšetkým jeho oxidačno-redukčné 
vlastnosti a nie jeho kyslosť. K maximálnemu poškodeniu rastlín 
oxidom siričitým dochádza 4 hodiny po východe slnka. Pôsobenie SO2 
v noci nie je významné kvôli fotoaktívnemu zatváraniu prieduchov. 
Naproti tomu ihličnaté stromy prijímajú síru z ovzdušia aj v noci 
i v zimných mesiacoch. Dôležitý je stav živín v pôde, pretože zvýšené 
dávky dusíka zvyšujú odolnosť rastlín voči SO2. Konfrontácia 
koncentrácie SO2 so stavom lesných porastov ukazuje, že naše platné 
najvyššie prípustné koncentrácie 0,15 mg SO2.m

3 vzduchu (24 h) 
nechránia lesné porasty pred poškodením. Niektoré výsledky meraní 
ukázali, že pri priemernej mesačnej koncentrácii 0,03-0,09 mg.m3 
(podstatne nižšej, než je platná norma) spôsobujú poškodenie 
porastov. Medzi dreviny, ktoré sú veľmi citlivé na pôsobenie SO2, patrí 
smrek obyčajný, jedľa biela, borovica sosna a jaseň štíhly. 
Medzi stredne citlivé dreviny sa zaraďuje smrekovec opadavý, buk 
lesný, dub zimný, hrab obyčajný, lipa veľkolistá a lipa malolistá. Topoľ 
osikový, breza bradavičnatá, jelša lepkavá, jelša sivá, vŕba biela, 
borovica čierna, dub červený, smrek pichľavý a smrek omorika sú 
najmenej citlivé na účinok exhalátov.  



Šmelková, M.                  3 Degradácia pôdy antropogénnou činnosťou 
  

213 
 

 
Oxidy dusíka sa v ovzduší vyskytujú hlavne ako NO, N2O3, 

NO2(N2O4). Oxidy NO + NO2 sa označujú ako NOx. Najviac je 
zastúpený NO2 a a za normálnych okolností sa oxidy dusíka vyskytujú 
v ovzduší vo veľmi malom množstve. Tieto oxidy dusíka majú 
vlastnosti silných oxidačných látok. Samotné pôsobenie NO2 nemá až 
taký nepriaznivý účinok ako jeho oveľa nepriaznivejšie 
spolupôsobenie s SO2 alebo O3. Oxidy dusíka negatívne ovplyvňujú 
fotosyntetický aparát rastlín a znižujú tvorbu organickej hmoty. 
Pri vyšších koncentráciách nastáva spálenie rastlín.  

 

3.4.5 ĎALŠIE FAKTORY OHROZUJÚCE LESNÉ EKOSYSTÉMY 
 
Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje 

jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj 
fyziologicky. Okrem samotných stromov ničí aj ostatné zložky lesného 
ekosystému – pôdu, opadnuté lístie (hrabanku) a všetky rastliny 
a živočíchy, ktoré zasiahne. Ľudský faktor (nedbalosť najmä v jarnom 
a letnom období) veľmi napomáha lesným požiarom. V r. 2009 
dosiahli škody spôsobené lesnými požiarmi celkovú hodnotu 
710 000 eur a došlo k zničeniu stoviek hektárov lesa.  

 
Poľovníctvo znižuje biologickú diverzitu a ekologickú stabilitu 

lesných ekosystémov. Udržiavanie neprirodzene vysokých stavov 
najmä jelenej a srnčej zveri a potláčanie jej prirodzených nepriateľov 
(vlk, rys) dochádza k narušovaniu jedného zo základných procesov 
v prirodzených lesných ekosystémoch – ich prirodzenej obnovy. 
V r. 2009 dosiahli celkové škody v lesných porastoch spôsobené 
zverou hodnotu 987 700 eur, čo je najvyššia úroveň za posledných 
20 rokov. Sústavný nárast poškodzovania lesných porastov zverou je 
evidovaný od roku 1999. 
 

Pasúce sa domáce zvieratá poškodzujú lesy ohryzom, 
porušovaním koreňových systémov, udupávaním pôdy, zošľapávaním 
podrastu a sadeníc, tvarovou deformáciou mladých jedincov, 
odieraním a ohryzom kôry, čím sa vytvárajú podmienky pre infekciu 
stromov drevokaznými hubami. Vo vysokohorských polohách sa 
pasením znižuje horná hranica lesa. Mení sa tiež chemizmus pôdy, 
nadbytkom dusíka dochádza k rozvoju nitrofilných druhov, čo veľmi 
komplikuje možnosti zalesnenia takýchto pôd. Najväčšie škody 
spôsobuje koza, menej ovce a hovädzí dobytok (spásanie náletu 
a odieranie kôry).  
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Výstavba inžinierskych stavieb predstavuje technické 
zásahy veľkých rozmerov, ktoré majú značný dosah na zmenu 
existenčných podmienok porastov. Trasami smerových stavieb 
dochádza k nežiaducej fragmentácii lesných ekosystémov (narušenie 
migračných trás zveri). Dochádza k trvalému odlesneniu rôzne 
širokých pásov. Zemné práce menia pôvodnú konfiguráciu terénu 
a vodný režim, v dôsledku čoho sa menia mikroklimatické podmienky. 
Pri cestných komunikáciách sú porasty znečisťované výfukovými 
plynmi, na čo môžu citlivejšie druhy reagovať aj hynutím. Výstavba 
vodohospodárskych diel priamo zaberá lesnú pôdu, znižuje jej 
výmeru, mení mikroklimatické pomery dotknutého územia a tým sa 
menia existenčné podmienky citlivejších druhov. Pri výstavbe vodného 
diela Gabčíkovo došlo k trvalému odlesneniu (likvidácii) vyše 5 000 ha 
lesných porastov.  
 

3.4.6 BIOTICKÉ A ABIOTICKÉ POŠKODENIE VYBRANÝCH DREVÍN 

SLOVENSKA 
 
Picea abies (L.) – Smrek obyčajný 

Smrek patrí na Slovensku medzi najrozšírenejšie 
a hospodársky najdôležitejšie dreviny. Ide o významnú porastotvornú 
a ekonomicky výhodnú drevinu, ktorá sa ľahko prispôsobuje 
rôznorodým podmienkam prostredia a rýchlo rastie. Spolu s jedľou 
poskytuje najvyššiu produkciu kvalitnej drevnej suroviny so širokým 
využitím, ktorú dokáže vyprodukovať za krátky čas. Pre tieto dôvody 
bol v minulosti vysádzaný aj do nevyhovujúceho prostredia 
s následnými vážnymi problémami v lesnom hospodárstve. Smrekové 
monokultúry rovnakého veku sú ničené snehom, námrazou 
a vetrovým polomom. Poškodené porasty následne ľahko podliehajú 
biotickým škodcom, ide najmä o lykožrúta smrekového (Ips 
typographus) a lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus), ktoré 
sa môžu v oslabených porastoch až kalamitne premnožiť. 
V oblastiach s nadmerným stavom jelenej zveri sú smreky 
poškodzované odhryzom, obhryzom a lúpaním kôry. Poškodené 
jedince potom napádajú drevokazné huby spôsobujúce červenú 
hnilobu a nahnité stromy sú ľahko lámané a vyvracané vetrom. 
Problémy pri pestovaní smreka spôsobujú tiež nízke zásoby vody 
vo vegetačnom období a mierne zimy predlžujúce toto vegetačné 
obdobie. 
 

K výraznému poškodzovaniu smrekových porastov 
v poslednom období dochádza v dôsledku pôsobenia imisií. Keďže 
ide o jednu z najcitlivejších drevín, pod ich vplyvom odumiera. 
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Odumieranie sa prejavuje najviac v oblastiach prirodzeného výskytu 
smreka (vo vysokých horských oblastiach), kde je jeho náhrada inými 
drevinami problematická.  
  

Zabrániť odumieraniu smrekových porastov môže jedine 
výrazne zníženie priemyselných exhalátov. Mimoriadne melioračné 
a pestovné metódy môžu tiež pomôcť, ale majú až druhotný význam.  
  
Abies alba Mill. – Jedľa biela 

Jedľa je, rovnako ako smrek, hospodársky významná drevina 
s vysokou produkciou dreva.  V súčasnej dobe je v oblasti jej 
prirodzeného rozšírenia pozorovaný jav nazývaný ako „ústup“ jedle. 
Jej celkové fyziologické oslabenie sa prejavuje uschýnaním spodných 
konárov, ktoré sa s pribúdajúcim vekom a výškou stromu presúva 
stále nahor až do takej miery, že zelenou ostane už iba najvyššia časť 
koruny. 
 

Z abiotických činiteľov na ňu negatívne pôsobia klimatické 
zmeny (častejší výskyt suchých rokov aj extrémnych mrazov), 
obrovské množstvo imisií, zhoršovanie kvality pôdy. Oslabené porasty 
sú ľahkým terčom pre zvýšený nástup biotických škodcov, akými sú 
kôrovnica kaukazská (Dreyfusia nordmannianae), metlovka jedľová 
(Melampsorella caryophyllacearum), imelo biele (Viscum album). 
Z antropogénnych aktivít na jedľu nepriaznivo vplýva holorubný 
hospodársky spôsob.  
 
Pinus sylvestris L. – Borovica lesná - sosna 

Ide o hospodársky dôležitú drevinu, ktorá, hoci je nenáročná 
na podmienky prostredia, je aj dosť náchylná na poškodenie 
rozličnými škodlivými činiteľmi. Z abiotických čibiteľov ju najviac 
ohrozuje ťažký mokrý sneh, ktorý láme vrcholce sosien a vietor, ktorý 
krehké drevo vytvorené pri nepriaznivých vegetačných podmienkach 
ľahko láme. Vyvracanie sosien vetrom sa vyskytuje len na plytkých 
pôdach a rašeliniskách. Borovica lesná je citlivá na imisie, CO2 
a zlúčeniny fluóru.  
 

Oslabené porasty napáda sypavka sosnová (Lophodermium 
pinastri) a rôzny škodcovia asimilačných orgánov: mora borovicová 
(Panolis flammea), hrebenárka borovicová (Diprion pini), mníška 
obyčajná (Lymantria monacha). Podpňovka obyčajná (Armillaria 
mellea) spôsobuje odumieranie sosien aj na rozsiahlych plochách. 
Výrazne ich poškodzuje aj zver, a to odhryzom výhonkov, vytĺkaním 
a obhryzom kôry.  
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Pinus cembra L. – Borovica limbová – limba 
Limba je vzácny a esteticky veľmi pôsobivý strom. Rastie 

na najexponovanejších vysokohorských stanovištiach, kde sa nemôžu 
uplatniť žiadne iné stromovité dreviny. Jej mohutný koreňový systém 
spevňuje pôdu, čo má dôležitý pôdoochranný a vodohospodársky 
význam. Jej kvalitné drevo sa používa nielen ako palivo, ale tiež má 
všestranné využitie v stolárstve, nábytkárske a rezbárstve. 
 

V Tatrách rozšírená limba v minulosti výrazne ustúpila 
v dôsledku pastvy dobytka a salašníctva, keďže práve v horských 
oblastiach bolo pásmo salašov a dočasného letného osídlenia. 
Pastieri zakladali lesné požiare za účelom rozšírenia pasienkov. 
Limba má veľké semená, ktoré na vyklíčenie potrebujú vrstvu vlhkého 
humusu. Práve humusová vrstva pôdy bola požiarmi zničená 
a zrážkovou vodou odplavená, a tak na spáleniskách nemohlo 
dochádzať k prirodzenému zmlaďovaniu limby  
 

Prírodné škodlivé činitele ju ohrozujú v oveľa menšej miere 
v porovnaní s inými drevinami. Najväčším nebezpečenstvom je 
pre limbu námraza, ktorá jej láme konáre a korunu. V niektorých 
vlhkých rokoch trpí sypavkou borovicovou (Lophodermium pinastri). 
Žerom ihlíc ju poškodzuje hrebenárka hrdzavá (Neodiprion sertifer), 
žerom pod kôrou zasa lykožrút smrečinový (Ips amitinus). Ničením 
šišiek a požieraním semien škodí najmä orešnica perlovaná 
(Nucifraga caryocatactes).  
 
Larix decidua Mill. - Smrekovec opadavý  

Smrekovec opadavý je hospodársky dôležitá drevina 
s kvalitnou drevnou hmotou. Napriek tomu, že je smrekovec citlivý na 
prítomnosť imisií, a najmä SO2, v dôsledku čoho sa u neho v mladosti 
prejavuje vysoká mortalita, je u nás zatiaľ dostatok prirodzených 
populácií smrekovca, ktoré sú dobrou základňou pre jeho širšie 
zavádzanie do zmiešaných porastov.  
 

Mrazom poškodené korene stromov často napáda parazitická 
huba Lachnellula wilkommii, ktorá spôsobuje tzv. rakovinu smrekovca. 
Významným chronickým škodcom smrekovca je rúrovček 
smrekovcový (Coleophora laricella), ktorý poškodzuje ihlice a narúša 
vitalitu smrekovcových porastov. Raticová zver poškodzuje smrekovce 
odhryzom výhonkov, obhryzom, ale najmä vytĺkaním.  
 
Taxus baccata L. – Tis obyčajný 

Tis je vzácnou drevinou našich prírodných lesov. Hoci má 
vysokú regeneračnú schopnosť, jeho ústup z lesov pokračuje. 
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Príčinou jeho vymierania je celý súbor nepriaznivých vplyvov 
podmienených negatívnou činnosťou človeka (spotreba dreva, zmena 
ekologických podmienok, aplikácia holorubov, imisie, vysoké stavy 
zveri, a pod.). 
 

Tisové drevo bolo vo veľkom vyrubované pre potreby 
nábytkárstva a stavebníctva. Najväčšiu katastrofu pre tis znamenalo 
holorubné hospodárstvo, s následným zavádzaním smrekových 
monokultúr, pri ktorom tis nenašiel vhodné podmienky pre prirodzené 
zmladenie. Škodlivý vplyv na jedince tisa má jelenia zver (lúpanie, 
spásanie semenáčikov).  
 
Pinus nigra Arn. – Borovica čierna 

Táto cudzokrajná drevina zohráva veľkú úlohu ako 
priekopnícka melioračná drevina pri zalesňovaní spustnutých 
degradovaných pôd v krasových územiach, nakoľko je nenáročná 
na obsah živín v pôde a dobre znáša sucho. Má pomerne málo 
biotických škodcov a veľmi dobre odoláva nepriaznivým účinkom 
exhalátov.  
 
Quercus robur L. – Dub letný 

Dub poskytuje cennú drevnú hmotu so širokou škálou využitia. 
Jeho zastúpenie v porovnaní s pôvodným výskytom v prirodzených 
lesoch kleslo. Na príčine sú antropogénne zásahy – vysoká spotreba 
palivového dreva a zlá kvalita výmladkových lesov. Na vypestovanie 
kvalitného dubového dreva treba 120-250 rokov. Jeho vysoká cena 
viedla k bezohľadnej ťažbe. Dubové porasty sa kvôli nesprávnej 
starostlivosti a nevhodným pestovným postupom nedokázali 
prirodzene zmladiť a o nákladnú umelú obnovu nebol záujem.  
 

Neskoré jarné mrazy poškodzujú nové výhonky a tie nestihnú 
po regenerácii do zimy zdrevnatieť. Drobné hlodavce a zver škodia 
spásaním, odhryzom, obhryzom, ako aj lúpaním kôry. Žer listov, 
prípadne až holožery, spôsobujú obaľovače (z čeľade Tortricidae), 
mníška veľkohlavá (Lymantria dispar) a chrústy (z čeľade 
Scarabaeidae). Duby sú ohrozované parazitickými hubami, chorobami 
lyka a kôry, podpňovkou a drevokaznými hubami, spôsobujúcimi 
hnilobu koreňov a kmeňa.  
 
Fagus sylvatica L. – Buk lesný 

Buk je u nás najväčším producentom listnatej drevnej hmoty. 
V oblastiach s rozsiahlymi ihličnatými monokultúrami zvyšuje buk ich 
stabilitu a produkciu. Na Slovensku sa zachoval dostatok prirodzených 
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kvalitných populácií buka, ktoré sú dostatočnou základňou pre ďalšie 
zveľaďovanie.  
 

Buk je pomerne odolná drevina. Škodia mu extrémne silné 
mrazy a námrazy. Poškodzujú ho aj imisie. Raticová zver ho 
poškodzuje odhryzom konárov a obhryzom kôry. Má málo hmyzích 
škodcov. Vážnejším je červec bukový (Cryptococcus fagisuga), ktorý 
cicia na kôre. Žerom listov ho sporadicky poškodzuje štetinatec 
orechový (Dasychyra pudibunda) a piadivka jesenná (Operophtera 
fagata). Z fytopatogénnych organizmov ho v mladosti poškodzuje 
pleseň buková (Phytophtora cactorum), neskoršie bakteriózy (Erwinia 
sp.), ktoré spôsobujú miazgotok.  
 
Carpinus betulus L. – Hrab obyčajný 

Hrab je významným producentom drevnej hmoty 
a melioračnou, pôdu zlepšujúcou drevinou.  V minulosti dochádzalo 
k jeho ničeniu, pretože má veľkú výmladnosť, čím bránil zmladeniu 
iných, hospodársky cennejších drevín. Zachovali sa však viaceré 
populácie s veľmi dobrou kvalitou, ktoré môžu byť východiskom 
pre jeho ďalšie pestovanie. 
 

Hrab patrí medzi odolné dreviny. Z abiotických činiteľov je 
pomerne citlivý na imisie, z biotických činiteľov medzi jeho najväčších 
škodcov patrí podkôrnik hrabový (Scolytus carpini), metlovitosť 
spôsobovaná hubou s názvom grmanník hrabový (Taphrina carpini), 
a podobne ako buk trpí hnilobami.  
 
Fraxinus excelsior L. – Jaseň štíhly 

Jaseň štíhly patrí i napriek malému zastúpeniu v lesoch 
Slovenska k cenným listnatým drevinám vďaka vysokej kvalite drevnej 
hmoty. V minulom období boli rozsiahle jaseňové lesy premenené 
na poľnohospodársku pôdu. Zastúpenie jaseňa v lesných porastoch 
sa opäť zvýšilo, k čomu prispela jeho bohatá každoročná plodnosť, 
rýchly rast a veľká výmladnosť.  
 

Stromy, ktoré sú oslabené mrazom a  jeleňou zverou, 
pri poklese hladiny podzemných vôd napáda puklica slivková 
(Eulecanium orni) a puklica liesková  (Eulecanium coryli), ktoré cicajú 
na výhonkoch a spôsobujú odumieranie vrcholcov, ako aj lykokazy 
(Hylesinus fraxini, Hylesinus crenatus). Asimilačné orgány napádajú 
húsenice piliarok, húsenice piadivky a pľuzgiernik lekársky (Lytta 
vesicatoria). Z húb škodí podpňovka obyčajná (Armillaria mellea) a 
ryšavec srstnatý (Inonotus hispidus).  
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Ulmus scabra Mill. – Brest horský 
Brest poskytuje veľmi cennú drevnú surovinu a jeho 

zachovanie je dôležitou úlohou selekcie a šľachtenia.  
  

Z abiotických činiteľov ho poškodzujú extrémne mrazy, ktoré 
spôsobujú trhliny na kmeni. Je citlivý na znečistené ovzdušie. Bresty 
všeobecne veľmi ohrozuje tracheomykóza spôsobená hubou 
s názvom farbiarka brestová (Ceratocystis ulmi). V minulom storočí 
spôsobilo toto ochorenie v západnej Európe miestami skoro úplné 
vyhynutie brestov.  
 
Tilia cordata Mill. – Lipa  

Lipy majú v lesoch Slovenska malé zastúpenie. Počíta sa 
so zvýšením zastúpenia líp návratom na prirodzené stanovištia, ale aj 
s ich využitím ako významných melioračných drevín. Lipy dobre 
znášajú mestské prostredie znečistené imisiami, a preto sa využívajú 
do mestských alejí.  
 
Tilia platyphyllos Scop. – Lipa veľkolistá 

Lipa veľkolistá má málo prirodzených škodcov, dobre znáša 
imisie a mestské prostredie. Zaraďuje sa medzi melioračné dreviny 
a taktiež sa počíta s jej väčším zastúpením v lesoch Slovenska. 
 
Malus sylvestris Mill. – Jabloň planá, plánka 

Drevo jablone sa s ohľadom na malý výskyt používa len 
na výrobu cenných kusov nábytku. Významná je v estetike lesa.  
 
Cerasum avium (L.) Moench. – Čerešňa vtáčia 

Čerešňa má pomerne malé zastúpenie v lesoch Slovenska, 
poskytuje však cennú drevnú surovinu, ktorá má uplatnenie 
predovšetkým v nábytkárstve a umeleckom stolárstve. 
Podľa predbežných výsledkov sa na Slovensku našli viaceré 
populácie s jedincami výbornej kvality, ktoré môžu byť dobrým 
východiskom pre šľachtenie a širšie zavádzanie tejto dreviny 
do našich lesov.  

 
Býva poškodzovaná zverou (ohryzom, vytĺkaním), ale najmä 

hubovými škodcami, ktoré spôsobujú hnilobu kmeňa.  
 
Betula verrucosa Ehrh. – Breza bradavičnatá 

Breza je pôdoochranná a melioračná drevina, ktorá znáša 
extrémne výkyvy teplôt, odoláva suchu. Je nenáročná na pôdu, avšak 
má vysoké nároky na svetelné podmienky. Osídľuje aj vzdialenejšie 
voľné nezatienené plochy, pretože má ľahké lietavé semeno. Kvalita 
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našich briez je často veľmi nízka, pretože sú ničené bezohľadnou 
ťažbou na palivo a iné účely. Existujú možnosti, ako zlepšiť jej 
postavenie, keďže v takmer v každej oblasti Slovenska sa nájdu 
vysokokvalitné jedince alebo populácie, ktoré by mohli slúžiť 
na získanie kvalitného osiva.  

 
Výskyt brezy bol aj je výrazne ovplyvňovaný ľudskými 

zásahmi. Pri pestovaní rozsiahlych, najmä smrekových monokultúr sa 
považovala za nežiaducu drevinu, pretože svojimi jemnými konármi 
ošľahávala terminálne výhonky smreka, čím znehodnocovala jeho 
produkciu, a preto sa odstraňovala. Naproti tomu v časoch, kedy sa 
predpokladal nedostatok dreva, oceňoval sa jej rýchly rast a pomerná 
odolnosť voči abiotickým a biotickým činiteľom. Breza môže už 
vo veku 30-40 rokov poskytnúť vysokú produkciu úžitkových 
sortimentov. Je relatívne odolná voči znečisteniu ovzdušia (najmä 
oxidom siričitým), dobre znáša mráz, sucho aj zamokrenie. Oslabiť ju 
dokáže až dlhotrvajúce sucho alebo mráz. Takto oslabené brezy 
potom napáda drvinár hnedý (Hylecoetus dermestoides). Pod kôrou 
starších briez žerie podkôrnik brezový (Scolytys ratzeburgi), hnilobu 
kmeňa spôsobujú huby brezovník obyčajný (Piptoporus betulinus) 
a práchnovec kopytovitý (Fomes fomentarius).  
 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Jelša lepkavá 

Jelša lepkavá je rýchlorastúca, hospodársky dôležitá drevina, 
ktorú by na jej prirodzených stanovištiach mohla nahradiť iná 
stromovitá drevina iba za cenu nákladných odvodňovacích prác. 
Úspešne sa využíva pri stabilizácii podmáčaných svahov, 
pri biologických úpravách vodných tokov a zahrádzaní bystrín. 
Zastúpenie jelší v lesoch Slovenska sa stále zvyšuje.  
  

Jelše sú len v malom rozsahu poškodzované abiotickými 
činiteľmi, v mladom veku je môže byť poškodená snehom, ktorý láme 
vrcholce stromov. Hnilobu kmeňa spôsobujú chorošovité huby, žerom 
pod kôrou a  v dreve kmeňa škodí krytonos jelšový 
(Cryptorrhynchidius lapathi), skeletovaním listov škodí váhavec 
jelšový (Alegastica alni).  
 
Alnus incana (L.) Moench. – Jelša sivá 

Prínos jelše sivej sa prejavuje najmä v oblastiach 
s nedostatkom dreva, nakoľko táto drevina rýchlo rastie a má krátku 
rubnú dobu. Hodnotí sa ako priekopnícka drevina najmä v mrazových 
polohách, pri spevňovaní horských suťovísk, brehov potokov a 
násypov. Používa sa tiež ako melioračná drevina pri zalesňovaní 
banských výsypiek, opustených lomov, pieskovísk a pod.  
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Populus tremula  L. – Topoľ osikový – osika 

Osika patrí medzi naše významné priekopnícke rýchlorastúce 
dreviny. Dobre rastie a vysokú produkciu má aj na takých lokalitách, 
kde sa iným druhom topoľov vzhľadom na menší obsah živín v pôde 
alebo na nižšie teploty nedarí. Osika sa dá využiť v imisných 
oblastiach na vytváranie prechodných porastov.  
 
Salix alba L. – Vŕba biela  

Výskyt a kvalita vŕbových porastov bola oddávna negatívne 
ovplyvňovaná ľudskými zásahmi, ktoré zmenšovali plochu vŕbových 
porastov a znižovali ich kvalitu. 
 

 Vŕby majú význam nielen ako rýchlorastúce dreviny s vysokou 
produkciou dreva v krátkej rubnej dobe, ale aj ako pôdoochranné 
dreviny, ktoré mohutným koreňovým systémom dobre viažu pôdu 
na brehoch riek a zabraňujú tak erózii.      
  
Quercus rubra L. – Dub červený 

Tento úspešne introdukovaný druh v našich podmienkach 
nemá výraznejších škodcov, pravdepodobne aj s ohľadom 
na pomerne malý výskyt. Známe sú škody spôsobené mníškou 
veľkohlavou (Lymantria dispar), žerom chrústa, ohryzom, lúpaním 
a vytĺkaním srnčou a jeleňou zverou. Je odolný voči nízkym teplotám 
a neskoré mrazy ho poškodzujú len zriedkavo. 

 
Má rýchly rast, pomerne nízke nároky na obsah živín v pôde, 

dobrú produkciu dreva a zdôrazňuje sa najmä jeho odolnosť 
voči priemyselným imisiám.   

 

3.4.7 OCHRANA LESOV 
 

Zákon 326/2005 o lesoch zabezpečuje zachovanie, 
zveľaďovanie a ochranu lesov ako zložky životného prostredia 
a prírodného bohatstva krajiny na plnenie nenahraditeľných funkcií 
lesov, zastrešuje zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo 
udržateľného hospodárenia v lesoch, zosúlaďujú sa v ňom záujmy 
spoločnosti a vlastníkov lesov a hovorí o ekonomických podmienkach 
na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.  
 

Ochranou lesa ako špecifickou činnosťou v lesnom 
hospodárstve sa rozumie vytváranie podmienok a predpokladov, aby 
škodlivé činitele nepoškodzovali lesné porasty (dreviny). Ďalej sa 
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ochranou rozumie boj proti škodcom a pôvodcom chorôb lesných 
drevín, ale aj odstraňovanie následkov činností škodlivých činiteľov 
v porastoch. Ochrana lesa by mala upevňovať aj odolnosť lesov, 
v podstate ide o prevenciu. 
 

Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je Lesnícka 
ochranárska služba (LOS). Vykonáva kontrolu plnenia povinností 
pri ochrane lesa, účinnosti vykonaných opatrení v zmysle zákona 
č. 326/2005 Z.z. o lesoch a kontrolu zdravotného stavu lesov. LOS 
monitoruje zdravotný stav lesov, výskyt škodlivých činiteľov, 
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov, vykonáva expertíznu, 
poradenskú a vzdelávaciu povinnosť pri ochrane lesa, posudzuje 
osobitné projekty na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií 
a poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného 
hospodárstva.  
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK  
 
aerosól – čiastočky v pevnom a kvapalnom skupenstve v plynnej 
látke.  
 
aglomerácia – oblasť, v ktorej sú osídlenie alebo hospodárska 
činnosť natoľko koncentrované, že je opodstatnené odvádzať z nich 
komunálne odpadové vody do ČOV alebo na miesto ich konečného 
vypúšťania. Existencia aglomerácie je nezávislá na existencii stokovej 
siete a nezávisí ani od existencie ČOV. 
 
agrochemikálie – pesticídy alebo hnojivá vyrábané na použitie 
v poľnohospodárstve 
 
Aitkenove jadrá - atmosférické častice s veľkosťou v rozsahu 
od 0,01 µm až po 0,10 µm.  
 
asimilácia – tvorba výživných látok, napríklad ako fotosyntéza 
pri rastlinách, kde rastlina premieňa svetelnú energiu na energiu 
chemických väzieb.  
 
atmosféra – plynný obal Zeme skladajúci sa z troposféry, stratosféry, 
mezosféry, termosféry a exosféry.  
 
biologická diverzita – variabilita všetkých žijúcich organizmov 
a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov (terestrických, 
morských a ostatných vodných), ktorých súčasťou sú organizmy. Je to 
teda diverzita v rámci druhu a diverzita ekosystémov.  
 
biologická spotreba kyslíka (BSK) – množstvo kyslíka, ktoré 
spotrebujú mikroorganizmy pri biochemickej oxidácii organických látok 
pri 20°C a zvolenom čase inkubácie. Vyjadruje sa buď v % TSK 
(teoretickej spotreby kyslíka na oxidáciu molekuly na oxid uhličitý a 
vodu podľa stechiometrického výpočtu), alebo v % CHSK (chemickej 
spotreby kyslíka), pokiaľ chemické zloženie skúšanej látky nie je 
známe. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie (napr. 
BSK28). 
 
biomasa – 1. organická hmota, hmota živých organizmov na ploche; 
zvyčajne sa vyjadruje ako hmotnosť sušiny na jednotku plochy. 2. 
všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania.  
 
biometylácia – enzymatický proces prebiehajúci v bunkách 
organizmov (prebieha za účasti enzýmov) a predstavuje prenos 
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metylovej skupiny (CH3‒) na atóm kovu alebo polokovu. Pojem 
bioalkylácia označuje prenos alkylovej (metylová, etylová, propylová 
a ďalšie) skupiny na atóm kovu alebo polokovu. Medzi alkylové 
skupiny patrí aj metylová skupina, ale keďže prenos metylovej skupiny 
v prírode sa vyskytuje oveľa častejšie ako ktorejkoľvek inej alkylovej 
skupiny, tak prenos metylovej skupiny sa označuje biometylácia a 
prenos ostatných skupín sa nazýva bioalkylácia. Biometylácia (a 
bioalkylácia) prebieha nielen v bunkách mikroorganizmov (baktérie, 
mikroskopické huby), ale taktiež aj u ostatných skupín organizmov 
(vyššie huby, rastliny, živočíchy vrátane človeka). 
 
biosféra – 1. časť zemského obalu so žijúcimi organizmami, v ktorej 
prebiehajú ich životné procesy. 2. sféra s vhodnými podmienkami 
pre život na Zemi, zahŕňajúca časti ostatných sfér: litosféry, pedosféry, 
hydrosféry, atmosféry a kryosféry. Jej súčasťou je aj rastlinstvo, 
živočíšstvo a mikroorganizmy.  
 
čistiarenský kal – konečný produkt procesu čistenia odpadových 
vôd. 
 
degradácia – úpadok vyjadrený znížením kvality až zánikom nejakej 
veci, určitého javu alebo procesu, vrátane negatívnej zmeny stavu 
životného prostredia.  
 
dendromasa – lesná biomasa, ktorá zahŕňa vyťažené drevo, zvyšky 
po ťažbe (vrcholové časti stromov, konáre, vetvy), kalamitné drevo 
(vyvrátené pne, koreňové časti stromov), prerezávky a pod. 
 
desublimácia – termodynamický proces, v ktorom látka prechádza 
z plynnej fázy do tuhej.  
 
emisia –látka, ktorá je vypúšťaná (vnášaná) zo zdrojov do atmosféry, 
ktorú svojou prítomnosťou znečisťuje (úlety škodlivín zo zdrojov).  
 
endokrinné disruptory –exogénne látky, ktoré menia funkciu 
endokrinného systému živočíchov a rastlín imitovaním alebo 
interferenciou s funkciou prírodných hormónov a následne nepriaznivo 
vplývajú na zdravý organizmus. 
 
norma environmentálnej kvality (ENK) – znamená koncentráciu 
konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok 
vo vode, sedimentoch alebo živých organizmoch, ktorá sa nesmie 
prekročiť z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. 
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ekvivalentný obyvateľ (EO) – množstvo biologicky odstrániteľného 
organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa 
biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5 - ATM), ktorá je 
ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g 
BSK5 (ATM) za deň. 
 
evapotranspirácia – strata vody z pôdy a vegetácie do atmosféry. 
Potenciálna evapotranspirácia môže byť vypočítaná z fyzikálnych 
vlastností prostredia, napríklad dopadajúcim žiarením, rýchlosťou 
vetra a teplotou. Aktuálna (skutočná) evapotranspirácia je obvykle 
nižšia než potenciálna, lebo závisí na prísune vody zo zrážok alebo 
z pôdnych zásob.  
 
exosféra – najvyššia časť atmosféry nad 400 km od zemského 
povrchu.  
 
fragmentácia – rozdelenie spoločenstva na niekoľko menších častí, 
ktoré sú od seba oddelené väčšími či menšími plochami 
bez vegetácie.  
 
halogenácia – reakcia organických zlúčenín s aniónmi halogénov 
(najmä Cl‒). V najväčšej miere k nej dochádza v zóne miešania 
priemyselných odpadových vôd so splaškovými vodami, ktoré 
obsahujú relatívne vysoké koncentrácie Cl- v dôsledku dezinfekcie 
pitnej vody chlórom. 
 
halový jav – úkaz, keď sa v okolí Slnka na oblohe objaví biely 
prstenec.  
 
hydrofóbna väzba – väzba medzi rozpustenou organickou 
zlúčeninou a pevným povrchom. Vzniká jej rozpúšťaním v povrchovej 
vrstve pevných častíc lipidnej povahy.  
 
hydromeliorácie – súhrn vodohospodárskych opatrení zameraných 
na úpravu vodného režimu v pôde s cieľom jej lepšej využiteľnosti, 
často bez ohľadu na ekologickú stabilitu krajiny a na zásady trvalo 
udržateľného rozvoja.  
 
chemická spotreba kyslíka (CHSK) – množstvo kyslíka, ktoré sa 
spotrebuje na oxidáciu organických látok dichrómanom draselným 
v prostredí 50 % kyseliny sírovej, v prítomnosti katalyzátora 
a po dvojhodinovom vare. Index pri symbole zdôrazňuje, že 
na oxidáciu sa použil dichróman draselný (CHSKCr). 
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imisia – látka, ktorá je prítomná v ovzduší a ktorá ho svojou 
prítomnosťou znečisťuje. Následkom emisie je prítomnosť imisií 
v atmosfére.  
 
infraštruktúra – komplex stavieb, zariadení a inštitúcií slúžiacich 
výrobe a ostatným potrebám človeka, dotvárajúcich alebo výrazne 
meniacich jeho životné prostredie. Ide najmä o dopravné zariadenia 
(napr. diaľnice, cesty, železnice, mosty, letiská, prístavy), 
telekomunikačné zariadenia, elektrovody, plynovody, teplovody, 
vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice 
pohonných hmôt, ale aj o obchodnú sieť, administratívnu sieť štátnych 
orgánov a samospráv, kultúrne a školské zariadenia, nemocnice 
a ostatné zdravotnícke zariadenia, športoviská a rekreačné 
zariadenia, cintoríny a podobne.  
 
Kjótsky protokol – doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách 
klímy. Stanovuje právne obmedzujúce podmienky týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov z priemyselných krajín. Priemyselné krajiny ako 
také musia podľa protokolu znížiť svoje emisie šiestich skleníkových 
plynov (CO2, metánu, oxidu dusného, hydrofluórokarbónov, 
perfluórkarbónov a fluoridu sírového) asi o 5 % pod úroveň z roku 
1990 v období prvého záväzku od roku 2008 do roku 2012. Kjótsky 
protokol vstúpil do platnosti vo februári 2005. Do začiatku roka 2009 
ratifikovalo protokol 183 štátov a Európska únia. 
 
konvekcia – prúdenie, alebo prenos látky a energie prúdením (šírenie 
tepla prúdením, prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním 
povrchu Zeme).  
 
mezosféra – plynný obal Zeme vo výške približne od 50-55 km 
do výšky 80-90 km.  
 
monokultúra – veľká plocha pokrytá jedným rastlinným druhom. 
 
mykoríza – spolužitie húb s koreňmi niektorých cievnatých zelených 
rastlín, vrátane lesných drevín.  
 
nenasýtená zóna – nenasýtená zóna alebo aj zóna aerácie je zvlášť 
biologicky a chemicky aktívny povrch pôdy, pôsobí ako rozhodujúci 
filter pre transport vody a roztokov a teda určuje risk zamorenia 
podzemných vôd znečisťujúcimi látkami. 
 
nitrofilné druhy – organizmy, ktoré sú viazané na prostredie s vyšším 
obsahom dusíka.  
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oblak - viditeľná sústava nepatrných častíc vody alebo ľadu, prípadne 
oboch, v ovzduší. Táto sústava môže obsahovať i väčšie častice vody 
alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napríklad z priemyselných 
exhalátov, dymu alebo prachu. V súčasnosti sa pojmom „oblak“ dnes 
označujú aj také oblaky, ktoré sú ľudským okom nepostrehnuteľné, 
ale sú detegované inými prostriedkami (napr. družicovým 
pozorovaním v infračervenej oblasti).  
 
patogén – mikroorganizmus alebo vírus vyvolávajúci chorobu iného 
organizmu.  
 
peptid – je organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením 
viacerých aminokyselín. Jednotlivé aminokyseliny, viazané 
v definovanom poradí (sekvencii), sú spojené do jedného 
nerozvetveného reťazca. Aminokyseliny v peptide sú navzájom 
pospájané amidovou väzbou - peptidová väzba. Peptidmi sa označujú 
relatívne krátke reťazce aminokyselín s 50 (vo všeobecnosti 
maximálne 100) aminokyselinami.  
 
povrchový odtok – pri nadmerných zrážkach nedochádza k infiltrácii 
vody do pôdy, ta odteká po povrchu. 
 
prírodné zdroje – zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré 
poskytuje príroda (biotické, vodné, nerastné, rekreačné, a pod.). 
Súhrn prírodných zdrojov sa označuje ako prírodné bohatstvo.  
 
relevantné látky – látky podobného charakteru ako prioritné látky 
s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú 
určené na úrovni SR. 
 
retencia – zastavenie alebo zadržanie odtekajúcich vôd z povodia 
vo vodnej nádrži, emisií vypúšťaných do ovzdušia, vplyvu chemických, 
fyzikálnych alebo biologických faktorov, negatívne vplývajúcich 
na životné prostredie.  
 
rizosféra – časť pôdy, v ktorej žijú mikroorganizmy podporujúce 
výživu a rast rastlín a vyskytujú sa ich koreňové systémy.  
 
ropa – je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä 
alkánov, nafténov a v menšej miere aj arénov a polárnych zlúčenín 
(živice, asfaltény a iné). Vznikla pravdepodobne rozkladom zvyškov 
uhynutých rastlín a živočíchov. Je základnou surovinou 
petrochemického priemyslu.  
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rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda – používa sa na vyjadrenie 
hydrofóbneho charakteru rozpustených organických zlúčenín. 
Vyjadruje distribúciu medzi oktanolom a vodou, kde ako reprezentant 
organických rozpušťadiel bol vybraný oktanol: Kow=Cokt/CH20. Cokt je 
koncentrácia organickej zlúčeniny v oktanole a CH20 vo vode. 
Vo všeobecnosti sa za hydrofóbne látky považujú zlúčeniny 
s hodnotou Kow >100. 
 
smog - veľmi rôznorodá zmes škodlivých látok v ovzduší, ktorá sa 
tvorí nad veľkomestami alebo priemyselnými centrami za určitých 
podmienok (vhodný reliéf krajiny (kotlina), hmla, bezvetrie, vysoká 
relatívna vlhkosť a teplotná inverzia). 
 
spádnica – krivka na mape alebo v teréne orientovaná v každom 
svojom bode v smere maximálneho sklonu povrchu. Je kolmá 
na vrstevnicu. Po spádniciach prebieha gravitačne podmienený tok 
látky a energie.  
 
stratosféra – plynný obal Zeme nad troposférou (teda od výšky asi 
8-15 km od Zeme) do výšky 50-55 km od zemského povrchu.  
 
termosféra – vrstva atmosféry medzi mezosférou (teda od výšky asi 
90 km od zemského povrchu) a exosférou, nachádza sa do výšky 
400 km od povrchu Zeme.  
 
troposféra – najnižšia vrstva atmosféry, nachádzajúca sa do výšky 
približne 8-15 km nad zemským povrchom, žije v nej prevažná 
väčšina organizmov.  
 
vodný útvar – vodným útvarom povrchových vôd je samostatná a 
významná jednotka povrchových vôd ako napríklad jazero, nádrž, 
rieka, kanál, brakické vody, pobrežné vody alebo ich časti. 
 
výmladkový les – vzniká z pňových alebo koreňových výmladkov, 
kedy nový strom nerastie zo semena, ale má k dispozícii koreňovú 
sústavu predchádzajúceho vyťaženého stromu.  
 
zhutňovanie pôd – (pedokompakcia) – zmenšovanie objemu pôdy 
znižovaním pórovitosti, t.j. priestoru pre vodu a vzduch v pôde, 
v dôsledku pôsobenia ťažkých mechanizačných a dopravných 
prostriedkov na pôdu.  
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znečistenie vody – taká zmena fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností vody, ktoré obmedzujú alebo aj znemožňujú 
jej použitie k danému účelu. 
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REGISTER  
 
A 
acidifikácia 137-139, 208  
aeroplanktón 92 
aerosól 92-93 
Agroenvironmentálna  
podpora 198 
Aitkenove jadrá 90 
akvakultúra 139 
alergény 99 
amoniak 75, 135  
antropogénne škodlivé  
činitele 205  
arzén 80-81, 109-111 
 
B 
benzén 119-120 
berýlium 83 
bioakumulácia 125-126 
biokoncentrácia 125-126  
biomagnifikácia 125-126 
bodový zdroj znečistenia 127, 
130, 135  
borovica čierna 217 
borovica lesná – sosna 215  
borovica limbová – limba  215 
brest horský 218 
breza bradavičnatá 219 
bróm 40 
buk lesný 217 
 
C 
cyanobaktérie 143-150 
 
Č 
čerešňa vtáčia 219 
Černobyľ 85-86 
čistiareň odpadových vôd 
(ČOV) 130, 134, 157 
 
D 
dávka 66  

- prahová 66 

defoliácia 202 
degradácia pôdy 173 
difúzny zdroj znečistenia 130, 
159 
dioxíny 118-119 
dirty dozen 117 
dub červený 221 
dub letný 217 
dusičnany 74, 115-116 
dusitany 74, 115-116 
 
E 
EC50 152, 153 
emisia 52, 60 
erózia pôdy   

- aktuálna 180 
- ľadovcová 180 
- potenciálna 180 
- snehová 180 
- veterná 179 
- vodná 179 

erózne indikátory 181 
erózne faktory 181 
 
F 
fluór 40, 77-78 
fosfor 113, 143-145, 159-160 
freóny 39-41, 49 
Fukušima 84, 87 
funkcie pôdy 171 
funkcie lesa 200 
fytochelatíny 154 
 
H 
halové prvky 77-79  
herbicídy 122-123 
hluk 96  
hnojivo 108, 111, 115 
holoruby 207 
hrab obyčajný 218 
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CH 
chlorovodík 78-79 
chlór 40, 78 
 
I 
imisia 52, 60 
indikátory acidifikácie 211 
insekticídy 123-124 
intenzita vodnej erózie 183 
intenzita veternej erózie 189  
Itai-Itai 111 
 
J 
jabloň planá 219 
jadrové elektrárne 82-86 
jaseň štíhly 218 
jedľa biela 215  
jelša lepkavá 220 
jelša sivá 220 
 
K 
kadmium 12, 82-83, 135  
kapilárne sily 106 
kategórie lesov 201 
koalescencia 34-35 
Kódex správnej 
poľnohospodárskej praxe 175 
kongenér 121, 126 
krúpy 11  
kvalita pôdy 172 
kyslé dažde 36, 53-56 
 
L 
LC50 124, 152 
limit 60 

- depozičný 60 
- emisný 60 
- imisný 60 

lipa malolistá 219 
lipa veľkolistá 219 
lesné hospodárstvo 206 
lesný pozemok 200 
lesný pôdny fond 200 
lykožrút 204, 214, 216 

Ľ 
ľad 12 
 
M 
MAU 119-120 
meď 83 
metán 48, 69  
methemoglobinémia 116 
metódy stanovenia erózie 183   
Minamata 113 
minimálna agrotechnika 191 
modely erózie 185 
monitoring 101 
mulčovanie 191, 194, 196 
 
N 
nikel 83 
NPEL 70-71 
 
O 
oblaky 9-33  

- altocumulus 22-25 
- altostratus 20-22 
- cirrocumulus 16-18 
- cirrostratus 18-20 
- cirrus 14-16 
- cumulonimbus 31-32 
- cumulus 10, 29-31 
- nimbostratus 28-29 
- stratocumulus 27-28 
- stratus 11, 25-27  

odlučovače 100-101 
odpadové vody 113-114, 
133-134 
ochrana lesa 221 
olovo 81, 109, 115 
organické látky 116-127, 133 
 ortuť 81-82, 112-114 
oxid siričitý 71-72 
oxid sírový 71 
oxid uhličitý 47-48, 76-77 
oxid uhoľnatý 75-76 
oxidy dusíka 48, 74-75 
ozón 49-50, 67 
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ozónová vrstva 37-39 
 
P 
pesticídy 121-123, 134-135 
pH 208 
poľnohospodársky pôdny 
fond 175  
poľovníctvo 213 
polycyklické aromatické 
uhľovodíky (PAU) 120, 140  
polychlórované bifenyly (PCB) 
117, 120-121 
poškodenie porastu 203 
poškodenie stromu 203 
potenciálne toxické rvky (PTP) 
108-109 
povrchový odtok 107 
požiar 213 
preferenčné prúdenie 129 
prioritné látky 161 
prípustná strata pôdy 186 
prírodné škodlivé činitele 203, 
204 
pufračné systémy 177 
 
R 
radikály 66-69  

- hydroperoxylový 67 
- hydroxylový 66 
- chloridový 68 
- nitrátový 67  
- organické 68-69  

rádioaktívne nuklidy 83-85,  
88  
radón 87, 99-100 
ropa 139-143 

- ropná škvrna 142  
ropné uhľovodíky 124 
rovnica erodovateľnosti 
pôd 190  
 
S 
sírouhlík 73-74 
sírovodík 73, 74 

síra 71-74 
skládka 108, 128-129 
skleníkový jav 45-47  
smog 56-59 

- zimný (londýnsky) 57  
- letný (losangelský) 58-59 
- priemyselný 59 

smrek obyčajný 214 
smrekovec opadavý 216 
suchý spád 211 
 
Š 
škodlivý činiteľ  203 
štokholmský dohovor 117 
 
T 
teplo 96 
termoemisie 50 
tis obyčajný 216 
topoľ osikový – osika 221 
toxíny 146-150 
trihalometán (THM) 133  
 
Ť 
ťažba dreva ťažba dreva 206 
ťažba nerastných surovín 
136-137 
 
U 
USLE 185 
  
V 
vetrolamy 193, 197 
voda 35-36 

- oblačná 35-36 
- zrážková 35-36  

vrstevnicová agrotechnika 192 
vŕba biela 221 
 
Z 
Zákon č. 220/2004 Zb. 
o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy 177 
Zákon 326/2005 o lesoch 221 
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zemný plyn 48 
zasoľovanie 130-132 
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