
 

 

GGEEOOFFAAKKTTOORRYY    AA    ZZDDRRAAVVOOTTNNÉÉ    AASSPPEEKKTTYY  KKVVAALLIITTYY    ŽŽIIVVOOTTAA  

 

MMiilloossllaavv  KKhhuunn  

SSllaavvoommíírr  ČČeerrňňaannsskkýý  

 

 

 

 

BBrraattiissllaavvaa  

22001111  



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 

Vydanie tejto publikácie podporili granty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ 

SR č. 3/7234/09 s názvom "Informačné technológie ako nástroj vzdelávania v oblasti hodno‐

tenia environmentálnych a ekologických rizík a ozdravovania životného prostredia" a Vedec‐

kej grantovej agentúry MŠVVaŠ a SAV č. 1/0492/11 s názvom "Retenčné a degradačné cha‐

rakteristiky vybraných herbicídov v poľnohospodárskych pôdach Žitného ostrova". 

 

 

 

Obrázok na titulnej strane:  

Výbuch  sopky  Shinmoedake  v Japonsku  na  ostrove  Kjúšú  13.  marca  2011 

(www.udalosti.noviny.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc., Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. 

 

Recenzenti: 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. 

prof. Ing. Peter Fečko, CSc. 

 

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave 

1. vydanie, 2011 

Náklad: 200 ks 

 

Za odbornú a jazykovú stránku publikácie zodpovedajú autori. 

 

Všetky práva vyhradené. Táto kniha ani jej časti nesmú byť žiadnym spôsobom reprodukované, ukla‐

dané alebo rozširované bez písomného súhlasu autorov. 

 

ISBN 978‐80‐223‐3134‐0

 2



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 

OBSAH 

 

1. Úvod ...........................................................................................................................................5 

2.  Vymedzenie pojmov .................................................................................................................11 

2. 1 Geologické prostredie a geologické faktory v životnom prostredí ............................................ 11 

2. 1  Kvalita života.............................................................................................................................. 13 

3.  Príroda ako znečisťovateľ .........................................................................................................15 

4.  Geologické prostredie a človek .................................................................................................28 

4. 1 Geologické riziká......................................................................................................................... 28 

4. 2 Predpovede a ochrana proti prírodným katastrofám ................................................................ 32 

5.  Charakteristika najdôležitejších geologických faktorov a ich vplyv na človeka...........................38 

5. 1  Minerály..................................................................................................................................... 39 

5. 2  Horniny ...................................................................................................................................... 44 

5.3  Pôdy ............................................................................................................................................ 54 

5. 4  Vody........................................................................................................................................... 59 

5. 5  Geomorfologické faktory........................................................................................................... 69 

5. 6  Tektonické pohyby..................................................................................................................... 72 

5. 7  Vulkanická činnosť ..................................................................................................................... 75 

5. 8  Zemetrasenia a cunami ............................................................................................................. 80 

5. 9  Geofyzikálne faktory.................................................................................................................. 88 

5. 10  Exogénne geologické procesy.................................................................................................. 98 

6.  Geochemické faktory.............................................................................................................. 101 

Hliník............................................................................................................................................ 114 

Arzén ........................................................................................................................................... 123 

Kadmium ..................................................................................................................................... 134 

Chróm.......................................................................................................................................... 141 

 3



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

Meď ............................................................................................................................................. 146 

Ortuť ............................................................................................................................................ 151 

Olovo ........................................................................................................................................... 156 

Antimón....................................................................................................................................... 161 

Tvrdosť vody.................................................................................................................................... 166 

7.  Biosféra a človek..................................................................................................................... 172 

8.  Záver ...................................................................................................................................... 182 

Literatúra .................................................................................................................................... 184 

Register....................................................................................................................................... 198 

 4



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

  

1. Úvod 

Zdravie miliónov  ľudí na našej planéte  je  v rôznom  stupni ovplyvňované naším prírodným 

prostredím, ktorého hlavnou  zložkou  sú geologické  faktory, alebo  zjednodušene povedané 

geológia  Zeme. Môže  sa  zdať,  že  geológia má  ďaleko  k problémom  ľudského  zdravia. Ale 

horniny  a minerály,  ktoré  sú hlavnou  zložkou  základných  stavebných blokov našej planéty 

obsahujú väčšinu prírodne sa vyskytujúcich chemických prvkov. Mnohé prvky v malých dáv‐

kach sú esenciálne pre rastliny, zvieratá a ľudí. Väčšina týchto prvkov sa dostáva do ľudského 

tela cestou potravy, vody a vzduchu. Horniny sa zvetrávacími procesmi rozkladajú a formujú 

pôdy, na ktorých rastú rastliny ako potrava pre zvieratá a ľudí. Podzemné vody ako zdroj pit‐

nej  vody  drenujú  cez  horniny  ako  časť  hydrogeologického  cyklu,  podobne mnoho  prachu 

a niektoré plyny obsiahnuté v atmosfére sú geologického pôvodu. Teda cez potravový reťa‐

zec  a cez  inhaláciu  atmosférických  prachov  a plynov  je  ľudské  telo  priamo  v spojení 

s geológiou. 

Planéta Zem poskytuje prostredie vhodné pre náš život a má tak rozhodujúci vplyv na naše 

zdravie a kvalitu života. Často považujeme za samozrejmosť, že nám  je poskytnuté  čisté ži‐

votné prostredie, ktoré nemá vplyv na naše  zdravie, no  toto nie  je pravda. Skutočnosť,  že 

geologické materiály pôsobia na ľudské zdravie nie je nič nového. Staré texty Číňanov, Egyp‐

ťanov, Arabov či Grékov opisovali mnohé terapeutické aplikácie rôznych hornín a minerálov, 

ale  na druhej strane aj zdravotné problémy, ktoré mohli spôsobiť. V ostatnej dobe  sa venu‐

je zvýšená pozornosť vplyvu prírodného prostredia na  ľudské, ale aj animálne zdravie. Cho‐

robnosť na niektoré choroby sa výrazne znížila, napríklad flagrantným dôkazom je eliminácia 

kreténizmu, najmä v rozvojových krajinách. Ešte zhruba pred 100 rokmi v niektorých častiach 

sveta boli bežným javom mentálne retardovaní a zakrpatení ľudia. Osoby s touto charakteris‐

tikou –  syndrómom označeným  termínom  „kretén“ použitým  v    jeho pôvodnom  zmysle – 

mali extrémne nízku kvalitu života, ostatní od nich bočili a často tieto osoby končili ako at‐

rakcia v pouličných predstaveniach. Pritom týmto ľuďom jednoducho chýbal v strave prírod‐

ne sa vyskytujúci prvok  jód. Lekári v spolupráci s geológmi si všimli charakteristickú geogra‐

fickú distribúciu kreténizmu – vzdialenejšie časti od oceánu a často v izolovaných glaciálnych 

údoliach, kde roztápajúci sa sneh vylúhoval z pôdy stopové živiny ako je aj jód. Ľudia, ktorých 
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potrava vo veľkej miere závisela od plodín rastúcich na pôdach deficitných jódom a ktorí ne‐

boli  v obchodnom  styku  s komunitami  žijúcimi  na morskom  pobreží  (plody mora  sú  výz‐

namným zdrojom  jódu) boli potom potenciálne ohrození rizikom vzniku kreténizmu a iných 

chorôb spôsobených nedostatkom jódu. Keďže problém bol identifikovaný vďaka spolupráci 

lekárov a geológov, mohlo sa pristúpiť k jeho riešeniu – jodizáciou kuchynskej soli, ktorú vše‐

tci používame. 

V priebehu niekoľkých ostatných desaťročí zvíťazila medicína nad celým radom chorôb, vý‐

razne sa zvýšil priemerný vek človeka. Spolu s tým však medzi chorobami nadobudli prevahu 

choroby stredného veku a choroby staroby. Ak sa  bežne hovorí, že dnes umiera na rakovinu, 

choroby krvného obehu a pod. podstatne viac ľudí než predtým, je potrebné brať takéto tvr‐

denia s určitou rezervou. Podobné tvrdenia totiž nevyjadrujú nič iného iné než skutočnosť, že 

sa v dnešnej dobe  stále viac ľudí dožíva veku, v ktorom je ľudský organizmus voči týmto cho‐

robám najnáchylnejší, resp. v ktorom najviac podlieha vplyvom niektorých  faktorov vonkaj‐

šieho  prostredia. V žiadnom  prípade  podobné  tvrdenia  neznamenajú,  že  sa  tieto  choroby 

pred storočiami vôbec nevyskytovali. 

Geografické faktory v rozšírení niektorých chorôb sú známe prakticky od doby, odkedy exis‐

tuje medicína ako veda. Štúdium histórie vedy ukázalo, že Hippokrates a niektorí jeho súčas‐

níci sa týmto problémom zaoberali už pred viac ako dvetisíc rokmi. Neskoršie starí Číňania 

v 4 stor. nášho letopočtu poznali vplyv environmentálnych faktorov na ľudské zdravie, napr. 

v súvislosti s endemickým výskytom strumy. Samozrejme tieto traktáty zo staroveku nemali 

významný vplyv na ďalší rozvoj tejto problematiky, ktorá mohla byť adekvátnejšie rozvíjaná 

až vtedy, keď základné vedy ako chémia, fyziológia, mikrobiológia, patológia ale aj geológia 

dosiahli zodpovedajúcu úroveň. 

Lekárskej vede  je už   dávno známe, že chorobnosť na niektoré ochorenia  je v rôznych  čas‐

tiach  sveta  rôzna,  ale  len  v ostatných  desaťročiach minulého  storočia  vznikla medicínska 

geografia (niektorí autori používajú i slovné spojenie geografické medicína). Je celkom priro‐

dzené, že pri výskume geografického rozšírenia chorôb bola najprv hľadaná spojitosť medzi 

intenzitou  ich výskytu a klimatickými,  topografickými a inými podmienkami. Názorným prí‐

kladom pozitívneho  výsledku  epidemiologického  výskumu  tohto druhu  je  zistená  závislosť 

medzi rozšírením malárie a žltej zimnice a špecifickými klimatickými faktormi prostredia. Na 
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Slovensku  sa napr. vykonal výskum  rozšírenia kliešťovej encefalitídy vo vzťahu k vybraným 

geografickým parametrom (Krajčír,  1989). 

Stále zreteľnejšie sa však ukazuje, že spojenie geografie a medicíny nemôže vysvetliť príčinný 

vzťah medzi značnými zemepisnými rozdielmi a rozšírením niektorých chorôb.   Ako sa veda 

vyvíjala, mnohé predtým neznáme kauzálne vzťahy sa objasnili a vznikla potreba novej ved‐

nej disciplíny – medicínskej geológie (geomedicína, Medical Geology). K porozumeniu úlohy 

hornín, pôd a podzemných vôd vo vzťahu k ľudskému a animálnemu zdraviu je nutná spolu‐

práca geochemikov, mineralógov a výskumníkov v medicíne. Medicínska geológia  je defino‐

vaná ako veda  zaoberajúca  sa vzťahom medzi prírodnými geologickými  faktormi a zdravím 

človeka  a zvierat  a skúmajúca  vplyv  bežných  environmentálnych  faktorov  na  geografickú 

distribúciu týchto zdravotných problémov (Selinus, 2004, Selinus et al., 2005). Zjednodušená 

definícia  je  podľa  citovaného  autora  (http://www.cprm.gov.br/)  nasledovná:  medicínska 

geológia  je  veda  zaoberajúca  sa  vzťahom  medzi  prírodnými  geologickými  faktormi 

a zdravotným  stavom  ľudí  a zvierat.  Teda  medicínska  geológia  je  široko  ponímaný 

a komplikovaný subjekt, ktorý vyžaduje interdisciplinárny prístup z rôznych vedných disciplín 

ak sa problému má porozumieť, zmieniť ho alebo vyriešiť. K zodpovednému vyriešeniu tejto 

kauzality je bezpodmienečne nutné využiť najmä geochemické poznatky (ako napr. distribú‐

cia a formy vystupovania chemických prvkov v geologickom prostredí,  ich migrácia atď.). Tu 

sa potom otvára priestor pre samostatné zameranie medicínskej geológie – medicínsku geo‐

chémiu, ktorá   okrem prírodných geologických  faktorov zahŕňa do svojich výskumov aj an‐

tropogénne ovplyvnené  geologické procesy  v litosfére, procesy  v biosfére,  ale   aj   procesy 

v technosfére (noosfére – sfére podriadenej ľudskému rozumu). Túto potom Hun (1998) de‐

finuje nasledovne: Medicínska geochémia ako súčasť geomedicíny je vedná disciplína zaobe‐

rajúca  sa  vplyvom  chemického  zloženia  prirodzeného  i antropogénne  podmieneného  geo‐

chemického  prostredia na  ľudské  a animálne  zdravie  v kontexte  vonkajších  environmentál‐

nych faktorov. Mnohé fakty totiž dokazujú, že viaceré choroby sú podmienené nedostatkom 

alebo nadbytkom rôznych potenciálne toxických stopových prvkov. Chemické zloženie orga‐

nizmov je do istej miery odrazom vonkajšieho geologického prostredia, najmä jeho geoche‐

mických faktorov. Prijímanie prvkov a látok z prostredia závisí nielen na povahe organizmu, 

ale často krát na obsahu prvku a celkovom charaktere prostredia, t. j. na podmienkach geo‐

chemického prostredia. Toto prostredie nie  je rovnorodé, stopové prvky rovnako ako mak‐
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roprvky sú v rôznych oblastiach rozšírené nerovnomerne. Toto závisí na geologickej histórii 

oblasti, na osobitostiach materských hornín pôd a špecifických znakov pôdotvorného proce‐

su, na chemickom zložení prírodných vôd. Výsledkom sú potom oblasti, ktoré sa od „normá‐

lu“ líšia zvýšeným alebo zníženým obsahom niektorého prvku, resp. prvkov. 

Ak sa obzrieme späť do histórie môžeme zo starých dokumentov zistiť, že rôzne staré kultúry 

si všimli vzťah medzi prostredím a zdravím. V mnohých prípadoch boli zdravotné problémy 

vztiahnuté k pracovným prostrediam, no na druhej strane boli pozorovania, ktoré konštato‐

vali úzky vzťah zdravia k prírodným prostrediam. Napríklad Čína má dlhú históriu „medicín‐

skej geológie“. Medicínske texty datované do 3. stor. pred n. l. tu uvádzajú niekoľko referen‐

cií medzi geológiou a zdravím. Podobne ešte staršie záznamy  za vlády  dynastie Song (1000 

rokov pred n. l.) opisujú pľúcne choroby, ktoré boli vzťahované k drveniu hornín ako aj symp‐

tómy profesnej otravy olovom. Dokonca už pred  1500 rokmi boli známe určité vzťahy medzi 

kvalitou vody a zdravím, keď grécky lekár Hippocrates (460‐377 pred n. l.) napísal: „Ak chce‐

me skúmať medicínu dôkladne, mali by sme mať na pamäti......., že musíme zahŕňať do vý‐

skumu  tiež kvalitu vôd, pretože sa od seba líšia chuťou i váhou,  odlišujú sa vo svojej kvalite.“ 

Tento lekár teda zistil, že zdravie a miesto sú príčinne spojené a že environmentálne faktory  

ovplyvňujú distribúciu chorôb (Foster, 2002).   Vzťah medzi geológiou  zdravím opísal zo svo‐

jej cesty  z Talianska do dvora Veľkého Chána Marco Polo so svojím strýkom Nicolom v roku 

1270. Keď prechádzali  južnou a východnou  časťou Veľkej púšte Lop v provincii Su‐chau,  že 

kone, ktoré spásali určitú rastlinu, ktorá tam rástla, strácali kopytá. Táto animálna patológia, 

ktorú pozoroval Marco Polo zodpovedá  podmienkam, ktoré tu poznáme dnes a je spôsobe‐

ná konzumáciou rastlín, ktoré akumulujú selén. Zistenie talianskeho cestovateľa bolo zrejme 

prvé  potvrdenie  toxicity  selénu.  Ďalšie    príklady  z dejín  staroveku,  pokiaľ  ide  o zdravotné 

problémy vo vzťahu k prostrediu ale najmä vyplývajúce z produkcie a používania kovov mož‐

no nájsť v dobe medenej, bronzovej a železnej, ako aj v Rímskej  ríši a iných  (Selinus et al., 

2005). 

 Podobne možno uviesť  z danej problematiky  i príklady  z dejín  stredoveku a novoveku. Tak 

v Nórsku v niektorých oblastiach pozorovali  farmári nezvyčajne vysoký výskyt osteomalácie 

(lámavosť  kostí) u domáceho  statku  a bojovali proti  tejto  chorobe pridávaním podrvených 

kostí do kŕmenia dobytka. Niektorí farmári predpokladali, že osteomaláciu spôsobuje určitá 

rastlina,  rastúca na pastvinách, kde  ju  spásal dobytok. Nórsky úradník menom  Jens Bjelke 
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(1580‐1659), ktorý  sa  zaujímal o botaniku dal  tejto  rastline  latinský názov Gramen ossifra‐

gum  („tráva  lámajúca kosti“ – tiež sa používal názov Gramen   Norwagicum ossifragum). Až 

omnoho neskoršie nórsky geochemik J. H. Vogt (1858‐1931), ktorý poznal praktiky pridáva‐

nia podrvených kostí do kŕmenia dobytka vykonal geochemický výskum oblastí s anomálnym 

výskytom osteomalácie u dobytka a zistil, že materské horniny pôd týchto pastvín obsahujú 

minimálne množstvá apatitu, z čoho urobil logický záver, že príčinou výskytu osteomalácie je 

nedostatok fosforu. Po erupcii islandskej sopky Hekla v roku 1693 boli detailne popísané po‐

škodenia  zubov u domácich  zvierat. Pravda, v tej dobe  sa nevedelo,  že  sa  jedná o fluorózu 

a to  v dôsledku emisie  fluóru  z erupcie  (Selinus et  al., 2005). Na  Slovensku  sa potenciálny 

vplyv  fluóru  na  ľudské  zdravie  skúmal  v Žiarske  kotline  (Jurkovič  et  al.,  1998, Hun,  2001; 

2007) 

Vplyv geochemických faktorov na ľudské zdravie ako prvý jasne identifikoval francúzský che‐

mik  Chatin  v roku  1851  (Dissanayake  a Chandrajith,  2009).  Zistil,  že  struma  bola  omnoho 

častejšia  v Alpách  než  v blízkosti mora  a túto  skutočnosť  dokladoval  rozdielmi  v obsahoch 

jódu v pôde a vo vode. 

Prvá „geochemická“ teória vzniku rakoviny bola uverejnená v rokoch 1868‐1888 v Anglii (Ha‐

viland, 1868, 1875 a 1888  in Zýka, 1972). Zanesením stupňa úmrtnosti na túto chorobu do 

geologickej  mapy  tento  autor  zistil,  že  územia  vysokej  úmrtnosti  sa  vyskytujú  prevažne 

v nížinách sezónne zaplavovaných riekami. V údolí rieky Temže úmrtnosť na rakovinu vzras‐

tala s poklesom  terénu smerom k rieke, podobne  tomu bolo  i v poriečí riek Tweed, Twyne, 

Wear a iných. Z tohto poznatku autor usudzoval na škodlivý účinok naplavenín bohatých na 

organický materiál na zdravie človeka. Naproti tomu už vtedy bolo známe, že vápencové ob‐

lasti sú príznačné relatívne nízkym stupňom úmrtnosti.  

Skúsenosti s nutričnými chorobami domácich zvierat poukazujú na mnohé situácie, pri kto‐

rých  pôdne  geochemické  charakteristiky  môžu  mať  vplyv  na  zdravie  alebo  produktivitu 

v súvislosti so zdrojom stopových prvkov. Takto sa zistili vysoko rizikové oblasti s deficitom, 

Se, Co, I a naopak toxicitou F, Pb a Se. Uvedené výskumy poukazujú na zmeny v pôde a úrode 

rastúcej na nej v súvislosti s príjmom stopových prvkov potravou. Vysoké pH pôdy spôsobe‐

né vápencovými materskými horninami alebo ako následok vápnenia na  jednej  strane ob‐

medzuje zdroj dostupného Zn, Fe a Co, na druhej strane podporuje akumuláciu Mo, Se a F vo 

vypestovaných plodinách. Hoci takéto informácie na detekciu chorôb spojených so stopový‐

mi  prvkami  sú  v prípade  zvierat  dobre  preskúmané,  menej  vieme  o tom  vo  vzťahu 
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k ľudskému zdraviu. Z posledných štúdií sa však dozvedáme o patogenéze drastických kost‐

ných chorôb spojených so zvýšeným príjmom F v Indii. Známy  je vzťah medzi nízkym obsa‐

hom Se v pôdach a distribúciou kardiomyopatie (choroba Keshan) najmä u detí a žien ako aj 

osteoartropatiou (Kashin‐Beckova choroba), ktorou sú postihnuté najmä deti vo veku 5 – 13 

rokov  v niektorých  oblastiach  Číny.  Tieto  endemické  choroby majú  preto  biogeochemický 

základ, pretože deficit  Se  v pôde  redukuje prísun  tohto  esenciálneho  stopového  prvku do 

potravového reťazca (Hun et al., 2008).   Jód bol prvým prvkom, pri ktorom bola stanovená 

jeho esencialita pre ľudské zdravie a struma bola prvá endemická choroba, ktorá bola opísa‐

ná vo vzťahu k environmentálnej geochémii. Z aspektu geochémie jódu možno povedať, že je 

čiastočne koncentrovaný v biosfére so silnou afinitou k organickej hmote. Jeho ľahký prenos 

do atmosféry a mechanická a chemická migrácia z pôdy podzemnými vodami sú zodpovedné 

za  jeho  deficit.  Teda  geochemický  cyklus  jódu  v pôde  je  kriticky  významným  faktorom 

v geografickej  distribúcii  strumy.  Endemická  struma  je  len  „vrcholom  ľadovca“  klinického 

deficitu jódu. Z ďalších zdravotných porúch a chorôb s ním spojených možno spomenúť mŕt‐

vo narodené deti, spontánne potraty, vrodené vývojové vady, endemický kretenizmus atď. 

Napríklad prevažná väčšina výskytu strumy (okolo 60%) a endemického kretenizmu vo vyso‐

činách Tanzánie a Kene je v dôsledku nízkej úrovne príjmu jódu (okolo 25 mg na osobu a deň, 

čo  je  len 1/6 odporúčaného príjmu). Tieto oblasti sú charakterizované vysokými prevýšeni‐

nami, odlesnením a značnou pôdnou eróziou. Pretože pôdny humus je hlavným akumuláto‐

rom  jódu  (vo  forme  humínových    komplexov),  jeho  odnos  následkom  erózie  vedie  k jeho 

úbytku  v pôdach,  vodách  a plodinách,  ktoré  tu  rastú.  Taktiež  kontinentálne  a hornaté  Slo‐

vensko bolo vždy postihnuté ochoreniami z nedostatku  jódu. V rokoch 1949‐1953 sa podni‐

kol rozsiahly prieskum a na jeho základe sa vyčlenili oblasti výskytu endemickej strumy – Bie‐

le Karpaty, Kysuce, Štiavnické vrchy a Žitný ostrov. Prvé  tri  regióny predstavujú oblasti pri‐

márneho deficitu jódu, Žitný ostrov je príkladom  intenzívneho vylúhovania jódu z pôdy (Po‐

doba, 1962).  

Na  Slovensku  sa  s medicínsko‐geochemickým  výskumom  započalo  až  na prelome  tisícročí, 

napriek  tomu  sa dosiahlo  viacero  relevantných  výsledkov,  ktoré boli uznané  aj  v zahraničí 

(Rapant et al., 2000; Rapant et al., 2002a, b, c, d; Rapant et al., 2003; Hun et al., 2000; Hun 

a Rapant, 2002; Rapant et al., 2011)  
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Cieľom  predkladaného  elaborátu  je  poukázať  na  negatívne  vplyvy  geologických  faktorov  

z aspektu geologických rizík a najmä geochemických faktorov  na veľmi dôležitý atribút kvali‐

ty života – zdravie jedinca a populácie. 

 

2.  VYMEDZENIE POJMOV 

2. 1 Geologické prostredie a geologické faktory v životnom prostredí 

Pri    štúdiu geologických  faktorov  životného prostredia  je potrebné pracovať  s poznatkami, 

ktoré  vedú  k ochrane  človeka  a spoločenského  systému pred  škodlivými  vplyvmi  geologic‐

kých  procesov  a prispievajú  k racionálnemu  využívaniu  litosféry  a samozrejme  na  druhej 

strane k jej ochrane pred škodlivými vplyvmi ľudskej spoločnosti. V súlade s tým považujeme 

Zem za vysoko prirodzene usporiadaný systém („vesmírnu loď v smrtiacom medzihviezdnom 

priestore“), ktorého súčasťou  je aj biosféra, kultúra spoločnosti a človek.   Je potrebné však 

povedať, že technosféra (kultúra je jej súčasťou) preniká do prirodzeného usporiadania živej 

a neživej prírody. Toto sa deje práve v tej najcitlivejšej zóne  interakcie  litosféry, atmosféry, 

hydrosféry a biosféry (Suk, 1996).  

Kvalitu geologického prostredia  (a  teda aj  životného prostredia) ovplyvňujú  jeho vlastnosti 

a v ňom  prebiehajúce  procesy.  Tie  z nich,  ktoré  môžu  podmieňovať  kvalitu  negatívne 

a spôsobovať mimoriadne udalosti predstavujú hrozbu  (geohazard) pre  človeka – bezpros‐

tredne ohrozujú jeho život a zdravie a v neposlednom rade aj výsledky jeho práce (Ondrášik 

a Gajdoš, 2006). 

Slovné spojenie „geologické prostredie“ v terminologickom zmysle je pomerne novým feno‐

ménom v odbornej literatúre (cca ostatných 20 rokov). Matula a Ondrášik (1990) ho definujú 

ako „tú  časť  litosféry, ktorá sa dostáva do  interakcie s ľudskými dielami a zásahmi, vytvára 

materiálne prostredie pre priamu  látkovo‐energetickú  výmenu medzi  človekom a biotickou 

zložkou“. Teda geologické prostredie sa stáva rovnako dôležitou súčasťou životného prostre‐

dia  spoločnosti ako  je hydrosféra, atmosféra a biosféra.  Jeho hlavnými  zložkami ako dyna‐

mického a značne zložitého prírodného systému sú: 
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1. horninové prostredie – predstavuje  látkovo a štruktúrne základnú zložku záujmovej časti 

zemskej kôry; 

2. podzemná voda  ‐    je prienikom hydrosféry  s litosférou, podstatne ovplyvňuje vlastnosti 

a správanie  horninových más,  vytvára  osobitný  druh  nerastnej  suroviny  nevyhnutnej  pre 

život človeka; 

3. reliéf ‐   významné rozhranie  litosféry s vonkajšími sférami Zeme (atmosféra, hydrosféra), 

jeho vývoj  je výsledkom pôsobenia endogénnych, exogénnych a antropogénnych geologic‐

kých procesov; 

4.  pôda  ‐    najvrchnejšia  vrstva  litosféry,  ktorá  vznikla  vzájomným  prenikaním 

a spolupôsobením s atmosférou, hydrosférou a biosférou; 

5.  nerastné  suroviny  ‐    tuhé,  tekuté  a plynné  akumulácie  (ložiská)  úžitkových  nerastov 

v horninovom prostredí (Matula a Ondrášik, 1990). 

Medzi  jednotlivými zložkami geologického prostredia za významného pôsobenia vonkajších 

zemských sfér sa nestále uskutočňujú  interakcie, ktoré sa prejavujú v rôznych endogénnych 

a exogénnych procesoch  a vytvárajú dynamickú  rovnováhu.  Stále  intenzívnejšie  sú prejavy 

interakcií medzi geologickým prostredím a technosférou. 

Za hornú hranicu geologického prostredia možno považovať povrch (reliéf) zemskej kôry. Tu 

prebiehajú  interakcie s takými zložkami prírodného prostredia  (alebo životného prostredia) 

ako je atmosféra a hydrosféra. Spodnú hranicu geologického prostredia možno zjavne odvo‐

diť dosť presne a táto je podmienená vedecko‐technickou úrovňou našich poznatkov. Je de‐

terminovaná najhlbšími miestami podzemnej  ťažby nerastných  surovín  (do 4 000 m) alebo 

hĺbkou ropných a plynových vrtov (do 9 200 m, pozn.: najhlbší vrt na svete–viac ako 11 000m 

je na Kolskom poloostrove, Rusko). Kým na vrchnej hranici geologického prostredia prebie‐

hajú  rôzne procesy ako dôsledok  interakcií medzi atmosférou, hydrosférou a biosférou, na 

spodnej hranici  je  globálny  vplyv  endogénnych procesov podmienený  vnútornou  teplotou 

a tlakom plynov.   

Začiatkom  sedemdesiatych  rokov  sa  v súvislosti  formovaním  úloh  geológie  v tvorbe 

a ochrane životného prostredia zaviedol termín „geofaktory životného prostredia“. Jeho de‐

finícia nie  je presná a jednoznačná, o čom svedčia rôzne  interpretácie. Niekedy sa pod geo‐
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faktormi uvádzajú  veľmi nesúrodé pojmy, niekde  sú  vytrhnuté  len určité objekty, procesy 

alebo  len  niektoré  vlastnosti.  Na  základe  dlhodobého  štúdia  a komplexného  zhodnotenia 

svojich skúseností navrhli Matula a Ondrášik (1990) túto definíciu: Geologické faktory život‐

ného prostredia  sú  tie geologické objekty a procesy, ktoré podstatným  spôsobom pozitívne 

alebo negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia spoločnosti a stávajú sa tak limitujú‐

cimi činiteľmi jeho vývoja“. 

Medzi geofaktormi sa rozlišujú geopotenciály a geobariéry.   Geopotenciály predstavujú rôz‐

ne prírodné zdroje a možnosti, ktoré je geologické prostredie schopné poskytovať pre priaz‐

nivý rozvoj spoločnosti. Medzi geofaktory tejto skupiny patria okrem tradičných nerastných 

surovín a podzemných vôd aj úrodná pôda, dobrá základová pôda a prírodné stavebné mate‐

riály. V súčasnosti sa začínajú veľmi pozitívne hodnotiť aj také potenciály geologického pro‐

stredia ako sú napr. vhodné podmienky pre odkladanie odpadov. Geobariéry sú rôzne pre‐

kážky a obmedzenia geologickej povahy, ktoré významne obmedzujú alebo úplne znemožňu‐

jú  účelné  využívanie  prírody  na  priaznivý  rozvoj  života  spoločnosti.  Sem  patria  geologické 

faktory,  ktoré  ohrozujú  život  a zdravie  ako  aj  diela  človeka  a geofaktory,  ktoré  vyvolávajú 

nepriaznivé  interakcie medzi  geologickým prostredím  a technickými dielami  (napr. nestále 

horniny,  málo  stabilné  svahy,  seizmické  územia  a pod.).  Geofaktormi,  ktoré  predstavujú 

spätné negatívne vplyvy technických diel a zásahov nie sú predmetom tejto publikácie (Ma‐

tula a Ondrášik, 1990). 

2. 1  Kvalita života 

Ľudský  život  je  determinovaný  charakteristikami,  ktoré  vyplynuli  z celkového  kmeňového 

(fylogenetického)  vývoja  cicavcov  a rozhodujúcich parametrov biosféry.  Človek  je  tvor  cel‐

kom pozemský.  Je viazaný do úzko definovaného gravitačného poľa Zeme, do úzko vyme‐

dzeného režimu slnečného, ionizujúceho a kozmického žiarenia, do  nie príliš veľkého diapa‐

zónu barometrického tlaku a atmosféry veľmi špecifického zloženia. Význam týchto geofyzi‐

kálnych parametrov uniká pozornosti preto, že zostávajú na celom povrchu Zeme približne 

rovnaké. Až vo chvíli, kedy  človek preniká do hraničných priestorov biosféry  (horské výšky, 

morské hlbiny, hlboké  jaskyne,  stratosféra) alebo dokonca mimo biosféru  (kozmické  lety), 

stávajú  sa  tieto  parametre  evidentnými.  Všetky  doterajšie  experimentálne  pobyty  ľudí 

v orbitálnych staniciach, podmorských domoch alebo podzemných  jaskyniach naznačujú, že 
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i dobre pripravený  človek môže znášať vybočenie z bežných vplyvov biosféry  len na  časove 

veľmi obmedzené obdobie. Pokiaľ  ide o atmosféru, tak napriek   takmer konštantnému zlo‐

ženiu  jej prízemnej  časti  sú  v biosfére Zeme priestory  zamorené  toxickými  koncentráciami 

škodlivých  plynov  (krátery  sopiek,  okolie  fumarol  a prameňov  s výronmi  oxidu  uhličitého 

a pod. Toto všetko súvisí s kvalitou života ľudí. 

Ako príklad možno uviesť pohľad na  kvalitu  života  ľudí  žijúcich na  izolovaných   Kurilských 

ostrovoch v Tichom oceáne, ktorých pravidelne ohrozujú erupcie vulkánov, ničivé  cunami. 

O slnko  ich oberá hustá hmla, prístup k moru sťažujú strmé útesy a veľkú časť roka tam pa‐

nuje mrazivá zima. Nemožno teda povedať, súostrovie Kurily je dovolenková destinácia. Re‐

ťaz ostrovov medzi Japonskom a ruskom napriek tomu zaujala antropológov, podľa ktorých 

bol tento nehostinný a prírodnými katastrofami zmietaný kút Zeme obývaný už 6000 rokov 

pred našim letopočtom. Vedúci výskumného kolektívu, ktorí študujú Kurilské ostrovy, antro‐

pológ Ben Fitzhugh z Washingtonskej univerzity povedal: “Chceme určiť hranice  ľudskej pri‐

spôsobivosti. Koľko toho ľudia dokážu vydržať. Tieto ostrovy považujeme za kritickú hranicu 

schopnosti ľudí kolonizovať a dlhodobo prežiť“. 

Kvalita života  je pomerne zložitý a veľmi široký pojem, ťažko postihnuteľný pre svoju multi‐

dimenzionálnosť  a komplexnosť.  Dotýka  sa  pochopenia  ľudskej  existencie,  zmyslu  života 

a hľadá kľúčové faktory bytia a pochopenia samého seba (Kohutková, 2011).  Zložitosť prob‐

lematiky sa  samozrejme odráža na rôznych prístupoch a počte definícií kvality života.  

Problematiku skúmania koncepcie kvality života potom Ira a Andraško (2007) charakterizujú 

tromi základnými znakmi: 

 terminologická nejednotnosť (v rámci základných prístupov a spôsobov merania), 

 multidisciplinárnosť (kvalita života je predmetom výskumu viacerých disciplín), 

 multidimenziálnosť (komplexnosť a zložitosť ľudského života s rôznymi dimenziami). 

Z viacerých definícií možno vybrať, výstižnú definíciu, ktorá v sebe zahŕňa i zdravotné aspek‐

ty  (sú predmetom  tejto práce): Kvalita  života predstavuje produkt  vzájomného pôsobenia 

sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, ktoré vplývajú na 

ľudský rozvoj a rozvoj spoločnosti (Shookner, 1997). Z filozofického pohľadu na kvalitu života  

významný český filozof Erazim Kohák (Kohák, 1993) zdôrazňuje, že kvalita života  je vyjadre‐
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ním hlbokého  rešpektu voči druhým, nie  realizácia vlastnej predstavy dobra a spokojnosti, 

ale vždy ohľaduplnosti k druhým. Možno si len povzdychnúť, bodaj by to vždy tak bolo. 

V súčasnosti  sa  výskum  kvality  života  presúva  od  snáh  definovať  pojem  k identifikácii  jej 

hlavných zložiek, je tendencia členiť život do viacerých oblastí, ktoré sú potom skúmané od‐

delene  (Pacione, 2003). Tak napríklad Felce a Perry  (1995  in Kohutková, 2011) vytvorili päť 

hlavných  oblastí  (domén)  kvality  života:  fyzická, materiálna,  sociálna,  emociálna  a  rozvoj 

s aktivitou. Pre naše účely tejto práce je podstatná oblasť fyzická, ktoré zahrňuje aj zdravie. 

Podobne aj Mitchell et al.  (2000) alebo Svobodová  (2007) vo svojom prístupe zahŕňajú do 

kvality života aj zdravie.  

 

3.  PRÍRODA AKO ZNEČISŤOVATEĽ 

Erupcia sopky Pinatubo na ostrove Luzon na Filipínach v júni 1991 len behom dvoch dní spô‐

sobila vyvrhnutie okolo 10 biliónov  ton magmy a 20 miliónov ton SO2 a vzniknuté aerosóly 

ovplyvnili klímu najmenej na tri roky. Táto udalosť bola súčasne pôvodcom vstupu  800 000 

ton Zn, 600 000 ton Cu, 555 000 ton Cr, 300 000 ton Ni, 10 000 As, 1000 ton Cd a 800 ton Hg 

na zemský povrch (http://www.cprm.gov.br). Milióny ton popola s pravdepodobne všetkými 

prírodne  sa  vyskytujúcimi  prvkami  periodickej  sústavy  sa  rozprášilo  na  tisíce  štvorcových 

kilometrov. Teda k prvkom, ktoré sú esenciálne pre život ako H, C,   N, O, Na, K, Ca, Mg, Fe, 

I a ďalšie, vulkány  redistribuujú aj  také prvky, ktoré  za určitých podmienok  sú  škodlivé pre 

biotu ako napr. As, Cd, Hg, Pb, Rn a U ako aj ďalšie prvky u ktorých ešte neboli  stanovené 

biologické účinky. Podobné vulkanické udalosti ako erupcia sopky Pinatubo sa vyskytovali raz 

za niekoľko rokov cez celú geologickú históriu Zeme. Z pohľadu prírodného vstupu kovov do 

prostredia  je potrebné  si uvedomiť,  že na  zemskom povrchu  sa nachádza okolo 60 poten‐

ciálne  aktívnych  vulkánov  s možnosťou erupcie  kedykoľvek.  Tak napríklad   na  Islande pod 

ľadovcom Eyjafallajökull eruptovala sopka dvakrát za kratší časový interval (20. 3. 2010 a 14. 

4. 2010, predtým v rokoch 1820 a 1823. Táto erupcia  roztopila  ľadovec a okrem unikajúcej 

pary a popola spôsobila aj rozsiahle záplavy. Prakticky o rok  (22. 5. 2011) znovu na  Islande 

vybuchla sopka Grimsvötn – tento vulkán pred časom zabil tisíce ľudí. Po zemetrasení vybu‐

chol 50 rokov nečinný vulkán Šinmoedake v Japonsku (13. 3. 2011, zemetrasenie a následné 

cunami bolo 11. 3. 2011). Jeden z ostatných výbuchov sopky na Zemi sa udial 5. 6. 2011, ke‐
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dy vybuchla sopka Puyehue na juhu Chile vysoko v Andách a to prvýkrát po 50 rokoch (pred‐

tým  to bolo v roku 1960 po  tom, ako oblasť  zasiahlo  zemetrasenie  s magnitúdou 9,5). Do‐

konca  v čase písania  tejto práce,  v nedeľu  ráno 3. 7. 2011  sa prebudila  sopka  Soputan na 

centrálnom  indonézskom ostrove Sulawesi a do výšky takmer šiestich kilometrov chŕlila ob‐

laky dymu a horúceho plynu. Našťastie neboli obete na životoch a zatiaľ nie je potrebná ani 

evakuácia. Najnovšie (júl 2011) prebehla v médiách správa, že podľa  islandských vulkanoló‐

gov môže islandská sopka Hekla čoskoro vybuchnúť. „Sopka je pripravená vybuchnúť“ vyhlá‐

sil  Pall  Einarsson  z Islandskej  univerzity.  Tieto  recentné  sopečné  prejavy  demonštrujú,  že 

geologické riziko z tohto geofaktora stále existuje a ohrozuje kvalitu života na Zemi. Celkový 

vstup kovov z týchto erupcií  je významný. Podmorský vulkanizmus  je ešte významnejší než 

vulkanizmus na kontinentálnych okrajoch. Odhaduje sa, že na stredno‐oceánskych chrbtoch 

sa nachádza najmenej 3000 sopúchových polí (Möller,  2000). 

Hansell a Oppenheimer (2004) uvádzajú, že na svete žije   najmenej 455 miliónov  ľudí, ktorí 

sú  potenciálne  ohrození  vulkanickými  plynmi.  Vulkány  a geotermálne  oblasti  sú  spojené 

s emisiami rôznych plynov, ktoré typicky obsahujú oxid uhličitý CO2, oxid siričitý SO2, chloro‐

vodík HCl,  fluorovodík HF, sírovodík H2S, oxid uhoľnatý CO, radón Rn ale aj ťažké kovy vráta‐

ne Pb a Hg. Emisie sa môžu vyskytovať v spojení s erupciami všetkých veľkostí. Sú bežné me‐

dzi  erupciami  vulkánov,  kde  môžu  vystupovať  na  povrch  Zeme  a do  atmosféry 

z fumarolových polí  (Bates a Begg, 1997) alebo difundovať cez pôdu  (Baubron et al., 1990, 

Baxter et al., 1999). Výrony plynov môžu podstatne ovplyvniť atmosféru  z pohľadu  zdroja 

znečistenia niektorými plynmi. Napríklad priemerný vstup SO2   z Etny na Sicílii do atmosféry 

je ekvivalentný celkovým antropogénnym emisiám SO2 z Francúzska, čím sa táto sopka zara‐

dila do kategórie trvalého najväčšieho emitora SO2 (Durand  ‐ Grattan, 2001). Ročné emisie 

z vulkánov v Japonsku sú približne rovnaké ako všetky antropogénne aktivity v Japonsku (An 

et al. 2003). Naviac vulkanické emisie môžu podstatne prispievať aj k znečisteniu urbánneho 

ovzdušia v niektorých mestách. Napríklad koncentrácie SO2   a síranov v Mexico City  sú vý‐

razne  vyššie,  keď  sú  ovplyvnené  aktivitou  sopky  Popocatépetl  (Raga  et  al.,  1999).  Taktiež 

využitie geotermálnej energie (elektrárne) významne prispieva k znečisteniu ovzdušia – emi‐

sie síry, CO2 ako aj emisie Hg sú ekvivalentné emisiám z tepelných elektrární. Štúdie hodno‐

tiace mortalitu vo vzťahu k vulkánom z historických a súčasných erupcií uvádzajú, že vulka‐
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nické plyny sú zodpovedné za < 1 až 4 % všetkých úmrtí následkom výbuchov sopiek, Hansell 

a Oppenheimer (2004) pokladajú údaj za podhodnotený. 

Vulkanické  produkty  (dispergovanie  tefry,  vulkanické  plyny,  vulkanické  rozptýlenie  kovov 

a stopových prvkov, radiačné riziko) môžu spôsobovať poškodenie ľudských tkanív a buniek, 

buď  jednotlivo alebo v kombinácii nasledovnými spôsobmi: 1) priamou fyzickou  interakciou 

(napr.  Kontakt  kože  s kyslými  plynmi),  2)iniciáciou  chronických  procesov  poškodenia 

a nápravy  (napr.  fibróza  ako  následok  ukladania  sa  vdýchnutých  silikátových  čiastočiek 

v pľúcnom  tkanive),  3)  metabolické  poruchy  (napr.  toxicita  CO)  alebo  4)  genotoxicitu 

a genetické  alterácie  (napr.  expozícia  karcinogénnym  stresorom  ako  radón). V tab.  3.  1  je 

prehľad hlavných toxických zlúčenín vulkanického pôvodu a ich potenciálne patofyziologické 

účinky. 

Planéta Zem je teda konečným zdrojom všetkých kovov. Tieto sú všeobecne prítomné v litos‐

fére  ,  kde  sú  nerovnomerne  distribuované  a vyskytujú  sa  v rôznych  chemických  formách. 

Rudné  ložiská  sú prírodnými akumuláciami  týchto kovov a sú aj komerčne využívané. Kým 

takéto anomálne akumulácie sú predmetom banskej činnosti, pozaďové koncentrácie kovov 

vyskytujúcich sa  v horninách a pôdach majú ďaleko väčší prínos k celkovému zaťaženiu pro‐

stredia. Všetky známe prvky sú prítomné v určitých úrovniach koncentrácie v prírodnom pro‐

stredí. Sú prítomné v mineráloch, rastlinách a živočíchoch a ich stimulačné alebo negatívne 

efekty boli prítomné odkedy sa začala evolúcia. Poznanie pôvodu a veľkosti týchto geologic‐

kých  zdrojov  je  prerekvizitou  pre  rozvoj  prístupov  pre  hodnotenie  rizika  spôsobovaného 

kovmi v životnom prostredí. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi prírodným a antropogénnym 

pôvodom záťaže prostredia kovovými prvkami. Naviac, znalosť týchto procesov je základom 

poznania osudu tých prvkov, ktoré sú uvoľňované do prostredia ako výsledok ľudských akti‐

vít. Pamätajme si, že Matka Príroda je skutočne aj znečisťovateľom životného prostredia. 

Geologické  fenomény vytvárajú prírodné podmienky pre život. Zemská kôra sa konštantne 

vyvíjala odkedy sa sformovala na planéta, t. j. pred 4,6 biliónmi rokov. Zemská kôra a vrchný 

plášť obsahujú rigidné platne, ktoré sa pohybujú jedna voči druhej v dôsledku šírenia sa tepla 

zo zemského vnútra. Na hraniciach týchto platní sa vytvára nová kôra. Kovy a ostatné prvky 

kontinuálne  vstupujú  z  litosféry  do  hydrosféry,  atmosféry  a biosféry  ako  dôsledok  týchto 
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geologických procesov. Takýchto procesov  je viac, pre účely  tejto práce  stačí však brať do 

úvahy dve široké kategórie procesov: 

‐ procesy, ktoré prinášajú kovy na povrch z hlbín Zeme, 

‐ procesy, ktoré redistribuujú tieto kovy na povrchu. 

Toxín  
(aktívna 
forma) 

Spôsob distribú‐
cie smerom 

k ľudskej populá‐
cii 

Mechanizmus po‐
škodenia 

Akútne účinky  Chronické účinky 

Zlúčeniny síry 
SO2, SO3, 
H2SO4 

 
 
 
 
H2S 

emisie plynov 
počas erupcie, 
tečenia lávy, 
proces degazácie 
 
 
emisie plynov 
behom erupcií 

podráždenie kyslým 
vplyvom 
 
 
 
 
dráždenie, dusivé 
účinky, inhibícia 
metabolických pro‐
cesov 

podráždenie horných dýchacích 
ciest, pľúcne edémy, podráždenie 
nosa a hrtana, kože 
 
 
 nevoľnosť, vracanie, kolaps, para‐
lýza respiračných centier, hnačky, 
bolesť pri močení, krátenie dychu 
a pľúcne edémy, dráždenie očí 
a hrtana 

respiračné choroby 

Zlúčeniny 
fluóru 
Fluoridy 
(vrátane 
kyslých ply‐
nov, aerosó‐
lov a kvapalín) 

emisie plynov 
počas erupcií, 
vylúhovanie 
popola 
 

podráždenie kyslým 
vplyvom alebo 
kontaktom s kožou, 
podráždenie slizníc 

hypokalcémia ‐nízky obsah Ca 
v krvnom sére, podobne aj Mg, 
kolapsy, šok. 
Pri inhalácii HF kašlanie, kŕče 
v hrtane, bronchitída, pľúcne 
edémy, 
Poškodenia gastrointestinátneho 
traktu; zápal obličiek, dráždenie 
očí a hrtana, u kože pomaly sa 
hojace rany, môžu byť absorbova‐
né cez kožu spôsobujúc vnútorné 
účinky 

permanentné poško‐
denie pľúc pri toxickej 
inhalácii; vypadávanie 
zubov; osteoporóza, 
kalcifikácia väzív a 
šliach 

Zlúčeniny 
chlóru 
HCl 

emisie plynov pri 
erupcii, láva 
(napr. pri kontak‐
te s morskou 
vodou) 

podráždenie kyslým 
vplyvom 

kolaps; kašeľ, laringálne kŕče, 
pľúcne edém; podráždenie očí a 
hrtana 

permanentné poško‐
denie pľúc v dôsledku 
inhalácie 

Zlúčeniny 
uhlíka 
CO 
 
 
CO2   

emisie plynov 
počas erupcií 
 
 
emisie plynov 
počas erupcií 

dusenie; väzba na 
hemoglobín 
 
 
 
dusenie 

kolapsy, kóma, sčervenanie kože, 
bolesti hlavy 
 
 
 
dusenie, kolaps 

permanentné neurolo‐
gické poškodenie ako 
dôsledok poškodenia 
mozgu 
 

Voľný kremeň 
a silikáty 
Voľný kremeň 

 
 
plynné emisie 
počas erupcií 

 
 
minerálny prach 
iniciuje zápaly a 
fibrózu 

 
 
respiračné choroby (napr. astma) 

 
 
chronická silikóza 

Kovy 
Pary Hg, Hg 

 
emisie plynov 
počas erupcií 

 
oxidant 

 
bronchitída, pľúcne edémy; neuro‐
toxicita (môže viesť až k akútnej 
chronickej otrave Hg) 

 
neurotoxicita 

Tab. 3. 1  Hlavné toxické zložky vulkanického pôvodu a možné patofyziologické účinky 

Výsledkom prvej  kategórie procesov  je nerovnomerná distribúcia  kovov  v horninách. Kon‐

centrácia kovov sa môže pohybovať v rozsahu niekoľkých rádov medzi rôznymi typmi hornín 
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– napr. koncentrácie Ni a Cr sú omnoho vyššie v bazaltoch než v granitoch, kde naopak vyšší 

obsah Pb v porovnaní s bazaltmi. V sedimentárnych horninách   potenciálne toxické stopové 

prvky (ťažké kovy)  majú tendenciu koncentrovať v najjemnozrnnejšej frakcii s najvyšším ob‐

sahom organickej hmoty – teda čierne bridlice sú obohatené o tieto prvky. (Tab.  3. 2) 

 
mg.kg‐1 

Priemerná 
bridlica (1) 

Priemerná 
čierna  

bridlica (2) 

Čierna brid‐
lica 

SDO – 1 (3) 

Kovonosná čierna
bridlica SDO‐1 (3) 

Kupfer‐ 
schiefer 
perm (4) 

Malé 
Karpaty 
vrch.silur 

(5) 

Corg  %  2,1  3,2  9,7  Nestanovené  6,0  2,0 

As  13  ‐  68  137  87  208 

Cr  90  100  66  133  ‐  104 

Cu  45  70  60  120  6,9 %  142 

Hg  0,4  ‐  2,2  4,4  3  0,44 

Ni  68  50  99  199  78  179 

Sb  1,5  ‐  4  9  11  23 

V  130  150  160  320  315  452 

Zn  95  < 300  64  128  12,5 %  360 

Tab. 3. 2  Obsahy niektorých ťažkých kovov a organického uhlíka v priemernej bridlici, čier‐
nych bridliciach a štandardných referenčných vzorkách čiernych bridlíc 

   Zdroje: (1) Turekian a Wedepohl (1961), (2) Vine a Tourtelot (1970), (3)  Kane et al. (1990), 
               (4) Jung et al. (1974),  (5) Hun (1983) 
 

Druhý proces, ktorý redistribuuje kovy na zemskom povrchu  je zvetrávanie. Mnohé zvetrá‐

vacie procesy prebiehajú v časovom rámci, ktorý ich robí relevantnými v environmentálnom 

kontexte. Zvetrávanie zahŕňa fyzikálne, chemické a biologické procesy. Fyzikálne zvetrávacie 

procesy v konečnom  dôsledku redukujú masívne horniny na čiastočky, v podstate oderodo‐

vané vodou a vetrom. Pôdy sa formujú interakciou zvetranej horniny a organického materiá‐

lu.    Chemické  procesy  zvetrávania menia mineralogickú  formu,  v ktorej  sa  kov  vyskytuje 

a môžu mobilizovať kovy rozpúšťaním vo vode a tak môžu reagovať s organizmami. Biologic‐

ké procesy  v sebe  zahŕňajú  faunu  a flóru.  Zvetrávanie má  kritickú úlohu  v transfere  kovov 

z materskej horniny do životného prostredia.   

Chemické  prvky  sú  pre  človeka  potrebné,  ale  súčasne  aj  toxické.  Známy  stredoveký  lekár 

Paracelsus (1493 – 1541) sformuloval základný toxikologický zákon: „Všetky prvky sú jedom, 

nie je medzi nimi žiadny, ktorý by nebol jedom. Správna dávka však diferencuje jed od lieči‐

va“. Tento vzťah medzi dávkou a odpoveďou (účinkom) pre hocijakú substanciu je na obr. 3. 

1. Začínajúc od 0 (zelená krivka) zvyšovanie množstva/koncentrácie na horizontálnej osi spô‐
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sobuje negatívne biologické efekty  (vertikálna os), ktoré môžu viesť k inhibícii biologických 

funkcií, prípadne k smrti. Zjavne znižujúce sa koncentrácie neesenciálnych prvkov/substancií 

majú pozitívny účinok. Situácia pre esenciálne prvky  je  iná, negatívne biologické účinky  sa 

zvyšujú ako pre rastúce tak aj pre znižujúce sa koncentrácie, ako to vyplýva z priebehu čer‐

venej krivky,  čo môže viesť k inhibícii  životných  funkcií v oboch prípadoch. Teda príliš veľa 

alebo príliš málo – oboje je rovnako škodlivé. 

 

Obr.  3.1  Krivka  dávka‐odpoveď  znázorňujúca  vzťah  medzi  koncentráciami  a biologickými 

účinkami esenciálnych  (červená) a neesenciálnych  (zelená) prvkov. Prevzaté  z Möller et al. 

(2000) 

Všetky prvky sú v prírode prítomné. Makroprvky esenciálne pre ľudí a zvieratá sú  napríklad 

vápnik, chlór, horčík, fosfor, draslík, sodík a síra. Esenciálne stopové prvky v nízkych koncen‐

tráciách pre ľudský a animálny život sú napr. chróm, kobalt, meď, fluór, jód, molybdén selén 

a ďalšie.  Sú však všetky tieto prvky bioprístupné ?  Prírodne sa vyskytujúce prvky môžu mať 

škodlivý účinok na zdravie keď sú užívané vo zvýšených množstvách. Kovy existovali a budú 

existovať, no my sa nemôžeme vyhnúť skutočnosti že ľudia a zvieratá sú nimi ovplyvňované 

v životnom prostredí.  Ľudské aktivity všetkých druhov redistribuovali kovy z miest, kde boli 

relatívne  neškodné  na  miesta,  kde  negatívne  ovplyvňujú  život.    Napríklad  kyslé  dažde 
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a acidifikácia mobilizuje kovy ako Hg, Zn, Al  a Mn, stávajú sa ľahko dostupné a prenikajú do 

potravového reťazca. Ďalší dôsledok acidifikácie je, že také esenciálne stopové prvky ako Se 

a Mo sa stávajú menej dostupnými pre živé organizmy. 

Celkový  obsah  kovu  v environmentálnom  médiu,  napr.  v  pôde  nie  relevantný  údaj 

k identifikácii rizika, pretože rôzne kovy sú rôzne bioprístupné. Všeobecné environmentálne 

hodnotenie predpokladá, že celková koncentrácia kovu  je bioprístupná a je schopná sa ab‐

sorbovať. Nové poznatky však  indikujú, že mnohé kovy v pôdach sa vyskytujú v značne ne‐

rozpustnej forme a nemôžu vstupovať do rastlín. 

Bioprístupnosť,  transport  a toxicita  kovov  nezávisí  len  od  fyzikálnej  a chemickej  formy, 

v ktorej je ten‐ktorý kov prítomný ale tiež na lokálnych faktoroch prostredia. Napríklad pH je 

dôležitým determinujúcim faktorom bioprístupnosti a mobility kovov v pôd. Mobilita prvkov 

ako  Zn, Pb a Cd je vyššia za kyslých podmienok, kým so vzrastajúcim pH sa redukuje bioprís‐

tupnosť. Taktiež typ pôdy, obsah ílu a piesku so svojimi fyzikálnymi vlastnosťami tiež ovplyv‐

ňuje migráciu kovov v pôde. Toxicita prvkov závisí od rôznych parametrov ako  je chemická 

forma, špécie, ligandy, pufrovacia schopnosť či ionóvo‐výmenná kapacita. Oxidačný stav sto‐

pového prvku ovplyvňuje stupeň toxicity – napríklad šesťmocný Cr je toxickejší než trojmoc‐

ný. 

Prvky  sú    medzi  sebou  v interakcii  a takéto  interakcie  sa  bežne  vyskytujú  v prírode 

i v potravovom  reťazci.   Napríklad  v Nórsku  a vo  Švédsku  sa  veľmi  zriedkavo  zistili  rizikové 

koncentrácie Cu v rastlinách pastvín. Napriek  tomu, otrava meďou u ovcí  sa  tam vyskytuje 

pomerne  často.  Jednoduchou analýzou obsahov Cu v pôde a v rastlinách by sme však prišli 

k nesprávnemu poznatku. V tomto prípade nízke obsahy Mo spôsobujú zvýšenie pomeru Cu 

/ Mo  s následkom otravy oviec. Keď sa však zvýši príjem Mo vzniká riziko deficitu Cu u ovcí 

a dobytka a paradoxne je nutné pridávať do krmiva meď. 

Ine prípady interakcií prvkov:  

Rastliny rastúce na pôdach s vysokým obsahom fosforu (vrátane pôd obohatených fosforom 

z hnojív) sú často deficitné na zinok. Príjem vyšších koncentrácií Zn rastlinami môže obmedziť 

rozsah obsahov do ktorých rastliny môžu prijímať kadmium. Preto  aplikácia Zn na kadmiom 

bohaté pôdy môže byt nápomocná pri kontrole potenciálne škodlivých akumulácií vysokých 

 21



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

obsahov Cd v plodinách. Teda Zn a Cd sú kompetitívne v rastlinách a podobne aj u ľudí, zvý‐

šená spotreba Zn môže ochraňovať pred škodlivými účinkami kadmia. Selén  môže mať pro‐

tektívne účinky pred viacerými zlúčeninami ortuti.  

Prečo sú geologické faktory dôležité pre naše zdravie ? Problematiku životného prostredia (a 

samozrejme  aj  zdravotné  aspekty  kvality  života)  možno  diskutovať  v rámci  geologických 

a biologických interakcií medzi životom a planétou Zem. Veď esenciálne aj neesenciálne  prv‐

ky  v horninách  alebo  pôdach  môžu  za  určitých  podmienok  priamo  ovplyvňovať  ľudské 

a animálne zdravie – môžu sa dostať do stavu deficitu alebo naopak v nadbytku byť toxické. 

Obr. 3. 2 demonštruje expozičné cesty, ktorými sa stopové prvky môžu dostávať do organiz‐

mov a človeka. 

 

Obr. 3.2   Cesty vstupu stopových prvkov do živých organizmov a človeka. Prevzaté z Möller 

et al. (2000) 

V úvodných častiach práce bola spomínaná otrava Se u ovcí v Číne, ktorú popísal Marco Polo. 

Ďalším príkladom toho, že naša planéta  je sama o sebe znečisťovateľom  je podobná otrava 

Se u divokej  zveri,  ktorá  sa  zistila  v USA. V údolí  San  Joaquin  v Kalifornii bola  zavlažovacia 

voda  z farmárskych pozemkov až donedávna odvádzaná do  lesnej obory Kesterton. V roku 

1983 sa pozorovali cudzie malformácie ako aj úhyn divej zveri a konštatovalo sa, že sú spô‐

sobené vysokými koncentráciami Se v týchto zavlažovacích vodách a priľahlých pôdach. Dve 

tretiny vtáčích embryí  sa našli uhynuté,  ryby, hmyz a mikroorganizmy boli postihnuté  tiež. 
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Vysoké obsahy Se mali pôvod vo zvetrávajúcom selénonosnom pyrite z hornín pohoria Coast 

Range 

Najväčšia  hromadná  otrava  arzénom  v dejinách  ľudstva  sa  vyskytuje  v Bangládeši 

a v podstate má svoj pôvod v geologických faktoroch, najmä geochemických: 

Začiatkom  roku  1970  väčšina  dedinskej  populácie  v Bangládeši  používala  na  pitné 

a kuchynské účely povrchové vody a skoro štvrť milióna detí zomieralo na choroby spôsobe‐

né konzumáciou týchto vôd (World Bank Group, 1999 in Adriano, 2001). Zabezpečenie pitnej 

vody  zo  studní  pre  97  %  dedinskej  populácie  znížilo  incidenciu  hnačkových  chorôb 

a o polovicu znížila detskú úmrtnosť. Paradoxne, tie  isté studne, ktoré zachránili toľko živo‐

tov teraz spôsobujú zdravotné poškodenia v dôsledku vysokého obsahu As vo vode. Nakoľko  

vhodnosť  jednotlivých  studní  z aspektu obsahov As vo vode ešte nie  je  testovaná, milióny 

Bangladéšanov stojí pred dilemou buď pokračovať v riziku že budú piť vodu z As kontamino‐

vaných studní alebo sa vrátia k povrchovým vodám a riskujú hnačky a iné smrteľné choroby, 

ktoré konzumáciou týchto vôd môžu prepuknúť. 

Problém vysokých obsahov As v početných   plytkých a hlbokých studniach bol v Bangládeši 

identifikovaný v roku 1993 a následne potvrdený v roku 1995  (World Bank Group, 1996  in 

Adriano, 2001). Viac ako 20 miliónov z celkovej populácie 120 miliónov obyvateľov Bangla‐

déša je exponovaných As z pitnej vody, čo je najväčšia endemická otrava v histórii. Táto kon‐

taminácia As  je bezprecedentná,  sú  síce príklady  geologickej  kontaminácie As  v iných  čas‐

tiach sveta, vrátane susedného Západného Bengálska, tieto sú však špecifické a ovplyvňujú 

obmedzený počet ľudí. Na obr. 3. 3 je prezentovaná populácia v Bangládeši, ktorá je expono‐

vaná vysokým koncentráciám As v pitnej vode. Treba poznamenať, že najdôležitejšou expo‐

zičnou cestou pre As je ingescia pitnej vody. 
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Obr. 3.3   Populácia v Bangládeši (v miliónoch ľudí) exponovaná nadlimitným koncentráciám 

As v používanej pitnej vode. Zdroj: Thornton (1996) 

 

Arzén je tichý zabijak. Otrava je nepozorovateľná v ranných štádiách, účinky na zdraví sa pre‐

javujú medzi 8 a 14 rokom v závislosti od množstva  ingestovaného prvku, nutričného stavu 

a imúnnej dávky jednotlivých osôb. Od určitého bodu proti kontaminácii možno bojovať pit‐

nou vodou bez obsahu As. Efekty As otravy môžu kolísať od kožných pigmentácií, bradavíc, 

hnačky a vredov v rannom štádiu. V najťažších prípadoch otrava As sa prejavuje nedostatoč‐

nou činnosťou pečene a obličiek alebo až rakoviny, ktorá vedie k smrti postihnutého. Otravu 

As  je  ťažko detegovať pretože nie dostatok   kapacity a prostriedkov na diagnostiku. Naviac 

len málo postihnutých arzenikózou môže byť ľahko identifikovaných podľa stavu ich pokožky. 

Dodnes bolo diagnostifikovaných niekoľko tisícok pacientov  v Bangládeši s kožnou chorobou 

v dôsledku otravy As v prvých limitovaných zdrojoch. Dostupné údaje o mortalite v dôsledku 

As  otravy  sú  sporadické,  boli  však  popísané  desiatky  úmrtí  v dôsledku  rakoviny  kože 

v ostatných  rokoch. Pretože  väčšina dedinských  studní bola  inštalovaná  v ostatných 20‐ich 

rokoch,  je  veľmi  pravdepodobné,  že  u mnohých  ľudí  sa  prejavia  symptómy  otravy 

v najbližších niekoľkých rokoch.  

Sociálne  následky As  krízy  sú  tragické. V dôsledku  nedostatku  informácií mnohí  pokladajú 

kožné prejavy As otravy za lepru. Vo väčšine postihnutých dedín sú potom takýto ľudia izolo‐
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vaní, nie sú pripúšťaní k sociálnym aktivitám a sú odvrhnutí často aj najbližšími príbuznými. 

Ženy sa nemôžu vydávať, vydaté ženy opúšťajú manželia. Deti s takýmito symptómami ne‐

chodia do školy. 

Napriek tomu, že vedci z celého sveta sa angažujú v riešení problému v tejto oblasti, presná 

príčina kontaminácie nie  je známa  . V niektorých krajinách s As kontamináciou sa zistilo, že 

kyslík vnesený do podzemných vôd pri normálnom znížení ich hladiny (napr. pri intenzívnom 

poľnohospodárskom  zavlažovaní  za  používania  podzemnej  vody)  bol  iniciovaný  oxidačný 

proces, ktorý rozpúšťa As z geologických materiálov. Toto sa však v Bangládeši nedeje. Podľa 

predbežných  hydrogeologických  štúdií  pod  vedením  Svetovej  banky  a britským Minister‐

stvom  pre  medzinárodný  rozvoj  je  As  v podzemných  vodách  Bangladéšu  rozpustený 

a prítomný v dôsledku prírodných podmienok, teda nie je ako dôsledok ľudskej činnosti. Prí‐

činu problému možno  vysvetliť aj nasledovne: takmer celý Bangladéš leží na obrovskej rieč‐

nej delte rieky Gangy, ktorá vyplňuje i značnú časť Bengálskeho zálivu. Pri rýchlom výzdvihu 

Himalájí (za menej než milión rokov zvih v centrálnej časti až o 3 – 4 kilometre) sa uvoľňovali 

obrovské objemy zvetraliny. Tieto boli pri monzúnových povodniach transportované nielen 

do podhorí, ale najmä do delty Gangy v Bengálskom zálive, kde pevnina vďaka neustálemu 

prínosu  himalájskeho  piesku  a bahna  neustále dorastá  a zatlačuje  oceán.  Pôvod  arzénu  je 

potrebné hľadať v pyrite alebo arzenopyrite, ktorý  je uvoľňovaný pri zvetrávaní migmatitov 

a granitoidov tvoriacich jadro Himalájí. As z arzenopyritu síce pomerne ľahko zvetrá a prejde 

do roztoku, no vzápätí je adsorbovaný na hydroxidy mangánu a železa. Tieto zlúčeniny boha‐

té na As sú potom rýchle pochované (prekryté) ďalšími sedimentmi a As je dlhodobo „zneš‐

kodnený“.  Lenže  tieto  sedimenty  s vysokým  obsahom  organickej  hmoty  sa  ocitnú 

v redukčných  podmienkach,  takže  mieste  litotrofné  baktérie    nemôžu  dýchať  kyslík 

z podzemných  vôd.  Namiesto  toho  spotrebovávajú  pri  oxidácii  organickej  hmoty  kyslík 

z hydroxidov Fe a menia  tak  trojmocné  železo na dvojmocné. Pri  tejto  transformácii,  čo  je 

vlastne rozpúšťanie Fe, je samozrejme čiastočne uvoľňovaný i adsorbovaný arzén. Vrty teda  

pomohli dramaticky obmedziť výskyt parazitárnych ochorení, no priniesli arzenikózu. Tragic‐

kým rozmerom situácie je pokračujúca kampaň medzinárodných agentúr, aby ľudia viac vyu‐

žívali podzemnú vodu. Po tridsiatich rokoch nedomyslenej medzinárodnej pomoci sa stretá‐

vame s najväčšou hromadnou otravou v dejinách ľudstva (Cílek, 1998).  
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Globálnu kontamináciu podzemných vôd arzénom  spolu  s potencionálne exponovanou po‐

puláciou v krajinách sveta prezentuje nasledovná tabuľka 3. 3. 

Krajina  Potenciálne ex‐
ponovaná popu‐

lácia 

Koncentrácia 
As 

μg.l‐1 

Environmentálne podmienky 

Bangladéš  30 000 000  < 1 do 2 500  Prírodné; aluviálne/deltové sedimenty 
s vysokým obsahom fosfátov a organiky 

Západné 
Bengálsko 

6 000 000  < 19 do 3 200  Podobné ako v Bangládeši 

India, Viet‐
nam 

>1 000 000  1 do 3050  Prírodné; aluviálne sedimenty 

Thajsko  15 000  1 do >1 000  Antropogénne, baníctvo, bagrované alú‐
vium 

Taiwan  100 000 do 200 
000 

10 až 1820  Prírodné; príbrežné zóny, čierne bridlice 

Centrálne 
Mongolsko 

100 000 do 600 
000 

<1 do 2 400  Prírodné; aluviálne a jazerné sedimenty, 
vysoká alkalinita 

Argentína  2 000 000  >1 do 9 900  Prírodné; spraše a vulkanické horniny, 
termálne pramene, vysoká alkalinita 

Chile  400 000  10 do 1 000  Prírodné a antropogénne; vulkanogénne 
sedimenty; uzavretá panva, jazerá, ter‐
málne pramene, baníctvo 

Bolívia  50 000  ‐  Prírodné, podobné Chile a sčasti Argentí‐
ne 

Brazília  ‐  0,4 do 350  Bane na zlato 

Mexico  400 000  8 do 620  Prírodné a antropogénne; vulkanické 
sedimenty, baníctvo 

Nemecko  ‐  <10 do 150  Prírodné; mineralizovaný pieskovec 

Maďarsko, 
Rumunsko 

400 000  <2 do 176  Prírodné; aluviálne sedimenty, organika 

Španielsko  >50 000  <10 do 100  Prírodné; aluviálne sedimenty 

Grécko  150 000  ‐  Prírodné a antropogénne; termálne pra‐
mene a baníctvo 

Ghana  <100 000  <1 do 175  Antropogénne a prírodné; bane na zlato 

USA a Kana‐
da 

‐  <1 do >100 
000 

Prírodné a antropogénne; baníctvo, pes‐
ticídy, As2O3, termálne pramene, alu‐
viálne sedimenty, uzavreté panvy, rôz
horniny 

ne 

Tab.  3.3  Globálna  kontaminácia  podzemných  vôd  arzénom.  Upravené  podľa  Nordstrom 

(2002 in Dissanayake a Chandrajith, 2009). Vysvetlivky: ‐ nie je údaj 
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Veľmi  ilustratívnym príkladom úzkeho vzťahu medzi  ľudským zdravím a  fyzickým a geoche‐

mickým prostredím možno uviesť zo Srí Lanky s jej variabilnou topografiou, klímou, pôdami, 

vodami a geológiou. Vplyv chemického zloženia pôd a vôd na dentálne zdravie populácie Srí 

Lanky, väčšina ktorej žije vo vidieckych oblastiach možno spájať priamo s obsahom fluoridov 

v ich vodných  zdrojoch pitnej vody, ktoré predstavuje hlavne podzemná voda. Tzv. „suchú 

zónu“ (Dry Zone) v Srí Lanke obýva prevažne vidiecke obyvateľstvo, ktoré žije v tesnom spo‐

jení s bezprostredným  fyzickým prostredím  (geografia, klíma, geológia). Mnohí títo  ľudia tu 

žijú po celý svoj život a preto možno prinajmenšom aspoň niektoré aspekty ich zdravotného 

stavu korelovať s geochemickým prostredím ich bezprostredného životného prostredia. Hyd‐

rogeochemický výskum studní zásobovaných povrchovou vodou, ako aj studní zásobovaných 

vodou hlbšieho obehu v časti „suchej zóny“ ukázal, že koncentrácie fluoridov dosahujú ano‐

málne vysokých úrovní do 10 mg.l‐1 v niektorých prípadoch. Dôsledkom tohto je výskyt den‐

tálnej  fluorózy, prevažne u detí školského veku.  Je potrebné uviesť, že  legislatívne  je daná 

maximálna  koncentrácia  fluoridov  v pitnej  vode  na  1,5  mg.l‐1  F‐  (napr.  Smernica  Rady 

98/83/ES  z 3.  novembra  1998, WHO  2006 Guidelines  for  drinking‐water  i naše  nariadenie 

vlády SR č. 496/2010 Z. z.). Pre ilustráciu je na obr. 3. 4  mapa sveta s dokumentovanými ob‐

sahmi fluoridov v podzemných vodách vyššími ako 1,5 mg.l‐1. Podrobnejšie o tomto problé‐

me  v ďalšej časti práce.   

Vyššie uvedené fakty (samozrejme prípadov je omnoho viac) poukazujú na situácie, kedy je 

z aspektu zdravotných indikátorov kvality života naša Zem znečisťovateľom nášho životného 

prostredia či už ako dôsledok zmeny geochemickej rovnováhy (nadbytok niektorých prvkov) 

alebo ako dôsledok  iných geofaktorov  (napr.  sopečná  činnosť). Opačné prípady, kedy pro‐

stredie je deficitné prvkami dôležitými pre život budú uvedené v ďalších častiach práce. 
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Obr. 3.4  Mapa sveta s výskytom podzemných vôd s obsahom fluoridov  viac ako 1,5 mg.l‐1 

Möller (2000). 

 

4.  GEOLOGICKÉ PROSTREDIE A ČLOVEK 

4. 1 Geologické riziká  

Prírodné hrozby (geological hazards) vznikajú nezávisle od človeka ako súčasť atmosférických 

porúch, klimatických zmien, geologického a geomorfologického vývoja územia a ktoré neja‐

kým spôsobom ohrozujú ľudskú spoločnosť. Sú to všetko prejavy prirodzených geologických 

procesov, sú dôsledkom geologického vývoja litosféry a nejedná sa o živelné procesy, ako sú 

niekedy antropocentricky  interpretované. Sú súčasťou prirodzeného vývoja Zeme a väčšina 

z nich sa podieľala na vzniku ostatných geosfér – atmosféry, hydrosféry  i biosféry a stále sú 

a budú určujúcim faktorom ich ďalšieho vývoja. Odhaduje sa napríklad, že asi 10 % celkovej 

hmoty  Zeme  prechádza  biologickými  cyklami  (Suk,  1996).  Človekom  spôsobené  (antropo‐

génne)  hrozby  vznikajú  narušením  stability  geologického  prostredia  pri  nevhodných  zása‐

hoch a jeho kontamináciou toxickými látkami – tieto nie sú predmetom predkladanej práce. 

Niekedy sa vyčleňuje aj skupina tzv. indukovaných hrozieb, do ktorej patria vo svojej podsta‐

te prírodné hrozby, no  impulzom pre vznik mimoriadnej geologickej udalosti sa stal  človek 
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svojou činnosťou, napr. indukované zemetrasenie vyvolané nukleárnymi výbuchmi (Ondrášik 

a Gajdoš, 2006). Treba povedať, že v človekom ovplyvnenej krajine neexistuje presná hranica 

medzi prírodnými a človekom podmienenými hrozbami neexistuje. V tab. 4. 1. 1 sú uvedené 

prevažne prírodné geologické hrozby. 

Kategória  Druh  Potenciálne udalosti  Sprievodné javy 
cyklóny, 
hurikány, veterné smršte 

vyvracanie stromov, 
strhávanie striech, 
nadzemných  vedení,  zníženie  až 
zničenie úrody a pod. 

erózia 

prívalové dažde 
dlhodobé dažde 

zatápanie depresií, zahltenie 
kanalizácie, obmedzenie premávky, 
zníženie až zničenie úrody 

erózia, svahové pohyby,  
povodne, kontaminácia  a pod. 

katastrofálne 
sucho 

pokles  hladiny  podzemnej  vody, 
zmrašťovanie a vznik  trhlín v pôde, 
zníženie úrody a pod. 

požiare,  poruchy  na  stavbách 
založených  na  objemovo  nestá‐
lych zeminách a pod. 

atmosférické  
poruchy 

lavíny  ohrozenie  ľudí,  vyvrátenie  stro‐
mov, poškodenie objektov a pod. 

erózia, svahové pohyby 

povodne  zatopenie 
územia 

zatopenie údolnej nivy vodných 
tokov, poldrov a pod. 

erózia, kontaminácia vôd a pôdy,  
svahové pohyby 

tektonické 
pohyby 

poklesy územia  zmeny reliéfu  podmáčanie, zatopenie 
územia a pod. 

  diferencované  pohyby 
na zlomoch 

zmeny reliéfu  zemetrasenia,  svahové  pohyby, 
erózia 

zemetrasenia  otrasy  poškodenie a deštrukcia objektov  svahové  pohyby,  zmeny  reliéfu, 
požiare,  deštrukcia  budov,  kon‐
taminácia vôd 

výlevy lávy  zmeny reliéfu,  deštrukcia objektov  požiare sopečná činnosť 

erupcie  pyroklastík  a 
plynu 

znečistenie  ovzdušia,  ohrozenie 
zdravia a životov 

zemetrasenia,  kamenito‐bahnité 
prúdy a pod. 

zmeny  úrovne  mor‐
skej hladiny 

zatápanie  pobrežných 
nížin 

úbytok  úrodnej  pôdy,  zasolenie 
podzemných vôd 

zvýšená  abrázia,  zasolenie  pod‐
zemných vôd a pod. 

veterná erózia a akumu‐
lácia 

odnos pôd, zavievanie komunikácii, 
objektov 

znečistenie ovzdušia 

vodná  povrchová  erózia 
a akumulácia 

splachovanie  pôd  vznik  výmoľov 
a strží, zanášanie komunikácií 

kontaminácia pôd 

riečna erózia a akumulá‐
cia 

zmeny  prúdnice  vodných  tokov, 
podomieľanie brehov 

zmeny  úrovne  hladín  podzem‐
ných vôd v priľahlých územiach 

erózno‐ 
akumulačné procesy 

abrázia  a akumulácia  na 
pobreží  morí  a vodných 
nádrží 

úbytok  súše,  zmeny  konfigurácie 
pobrežia,  strata  retenčnej  schop‐
nosti nádrží 

zmeny  reliéfu  pobrežia,  zosuny, 
zanášanie prístavov 

svahové pohyby  plazenie, 
zosúvanie,  tečenie, 
rútenie 

zmeny  reliéfu, deštrukcia objektov 
a komunikácií 

erózia,  prehradenie  vodných 
tokov 

krasovatenie  vznik  podzemných 
a povrchových krasových 
foriem 

vznik  podzemných  dutín,  zmeny 
reliéfu,  zmeny  hydrologického 
režimu vôd 

prevalenie  stropov  jaskýň,  únik 
vody z vodných nádrží 

geochemické procesy 
ohrozujúce zdravie 

uvoľňovanie  škodlivých 
zložiek,  radónová  ema‐
nácia 

negatívny  vplyv  na  zdravie 
z nadbytku  As,  Pb,  Cd,  rádioaktív‐
nych  a iných látok 

 

geopatogénne zóny  anomálie  vo  fyzikálnych 
poliach Zeme 

ohrozenie zdravia, poruchy prístro‐
jov 

 

Tab. 4.1.1 Prevažne prírodné geologické hrozby (Ondrášik a Gajdoš, 2006) 

Ako bolo uvedené tab. 4. 1. 1  ku geologickým rizikám sa radia spravidla vulkanické prejavy, 

zemetrasenia,  zvetrávanie a erózia pôdy,  lavíny a prejavy pôsobenia vody  (cunami, morská 
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erózia,  záplavy). Ku  geologickým  rizikám  však patrí  i mnoho prejavov priameho pôsobenia 

litosféry  na  človeka  a to  vplyvy  fyzikálnych  podmienok  (napr. magnetického,  elektrického, 

tiažového a ďalších polí) a najmä vplyv geochemického prostredia  (tab. 4. 1. 1). Geologické 

podmienky  vytvárajú  jednak  pole,  ktoré  najčastejšie  odpovedá  regionálnym  jednotkám 

a jedna anomálne  zóny. Takýmito  zónami  sú napr.  tektonické poruchy, na ktorých  je ano‐

málny režim tlaku (niekedy aj teploty), častý prínos plynov (napr. He a Rn), rôznych prvkov, 

pohyb vody a iných látok, čo sa prejavuje vznikom anomálnych vlastností životného prostre‐

dia. Dokázaná  je napr. závislosť rozšírenia odlišných typov  lesa (smrek, dub) na význačných 

tektonických poruchách, hraniciach litosferických dosiek  Suk (1996). 

Prírodné procesy v geologickej histórii boli buď rýchle alebo pomalšie. Tie rýchle boli rovnaké 

ako dnešné  katastrofy  (zemetrasenia,  výbuchy  sopiek,  zosuvy). Pomalšie mohli  trvať  tisíce 

alebo až milióny rokov (napr. zaľadnenie, vznik púští). Súčasné katastrofy, ktoré sú rýchlymi 

anomálnymi udalosťami, majú priamy vplyv na ľudskú spoločnosť a na prírodu. Možno pove‐

dať, že každá časť zemského povrchu je vystavená určitému riziku.. Vo vedeckom zmysle sa 

pri štúdiu katastrof hovorí o riziku často. Je to pravdepodobnosť negatívnych účinkov kata‐

strof. Pre porozumenie toho, od čoho riziko závisí, bola zostavená jednoduchá rovnica, ktorá 

umožňuje nielen vypočítať riziko vzniku, ale jej jednotlivé parametre sa používa aj pri hodno‐

tení účinkov katastrofy.  

                                          Riziko = f(PA, PB, PCB, C) 

f = faktor účinnosti katastrofy, je rôzny u rôznych katastrof, 

PA = pravdepodobnosť katastrofy podľa početnosti predchádzajúcich javov, 

PB = pravdepodobnosť vzniku veľkosti (kvality) ničivého procesu (výška vlny cunami a pod.), 

PCB = vonkajšie podmienky (hustota osídlenia, charakter stavieb, sociálne pomery), 

C = následky katastrofy (Kukal, 1982). 

Delenie katastrof na veľké a malé asi napadne každého, hranica medzi týmito dvomi skupi‐

nami  nikdy  nebola  stanovená. Na  veľkosť  katastrofy  sa  najčastejšie  usudzuje  podľa  počtu 

obetí a škôd. Ale najsilnejšie zemetrasenie vo veľkých neobývaných oblastiach sa nepovažuje 

za takú veľkú katastrofu ako podstatne menšie otrasy, ktoré postihli malé, ale husto osídlené 

kraje. Najväčší zosuv vôbec nastal asi pred miliónom rokov v Iráne. Pretože sa nemôže hovo‐
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riť o obetiach, nehovorí sa ani o veľkej katastrofe. Ľudský faktor je teda pri posudzovaní veľ‐

kosti prírodných katastrof determinujúci (Kukal, 1982).   

Katastrofy  súčasné  alebo  nedávne  sa  pomerne  ťažko  porovnávajú  s udalosťami minulých 

storočí alebo dokonca tisícročí z pochopiteľných dôvodov – o starších katastrofách nemáme 

presné údaje. Taktiež hustota obyvateľstva stále stúpa a tým rastie aj počet prípadných obe‐

tí. Podarilo sa vyčísliť aké by boli dôsledky najväčších známych katastrof, keby sa v súčasnosti 

opakovali na rovnakých miestach (tab. 4. 1. 2). 

Druh katastrofy  Popis katastrofy a počet obetí  Pravdepodobný počet obetí 
pri rovnakej katastrofe dnes 

riečna povodeň  v  júni  roku  1931  sa  rozvodnila  rieka 
Chuang‐che v Číne. Odhady počtu obe‐
tí  sa  pohybujú  medzi  1  a 2  miliónmi 
obyvateľov 

2 – 3 milióny 

zemetrasenie  24.  1.  1556  pri  veľkom  zemetrasení 
v provincii Šan‐si v Číne zahynulo  

830 000 ľudí 

1 – 1,5 milióna 

sopečný výbuch  Najväčší výbuch Etny v historickej dobe 
bol  v roku  1669.  Bola  zničená  Katánia 
a iné mestá. Zahynulo 100 000 ľudí 

1 – 2 milióny 

tajfún  8.  októbra  1881  zničil  silný  tajfún prí‐
stavné  mesto  Haiphong  vo  Vietname 
i s okolím. Zahynulo 300 000 

ľudí 

0,5 – 1 milión 

cunami  27.  augusta  1883  cunami  po  výbuchu 
sopky Krakatoa usmrtilo 36 000 ľudí 

100 000 _ 200 000 

zosuv  16.  decembra  1920  v provincii  Šan‐si 
v Číne si zosun spraše  vyžiadal 200 000 
ľudí 

0,5 milióna 

Tab. 4.1.2  Najväčšie katastrofy a počet ich obetí. Upravené podľa Schneider (1980) a Bolt et 

al. (1982) 

          

Pre zaujímavosť možno uviesť, že prvá dokázaná prírodná katastrofa, ktorá postihla človeka, 

sa  stala približne pred miliónom  rokov v suchom koryte etiópskej  rieky. Blesková povodeň 
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prekvapila  skupinu našich predkov, možno  rodinu.  Ich  kosti boli nájdené  v roku 1975 pod 

riečnymi  sedimentmi  (Kukal, 1982).   Toto bola  teda prvá dokázaná katastrofa,  žiaľ, ďalších 

bolo  na  tisíce.  Mnoho  z nich  bolo  podrobne  opísaných  vo  vedeckej  literatúre  ale  aj 

v oznamovacích médiách. Tak napr. katalógy veľkých prírodných katastrof vydávalo vo svo‐

jom zborníku UNESCO, vulkanologická spoločnosť vydáva katalóg sopečnej činnosti, seizmo‐

lógovia katalógy zemetrasení. 

4. 2 Predpovede a ochrana proti prírodným katastrofám 

Pokiaľ  ide o predpoveď a ochranu proti prírodným katastrofám možno povedať, že predpo‐

kladom ochrany proti nim je poznanie príčin ich vzniku a ich mechanizmu. Ak poznáme pod‐

statu procesu, môžeme ho predpovedať – pohotová a presná predpoveď  je predpokladom 

účinnej obrany. Podľa Kukala (1982)  podstatu zemetrasení a sopečných výbuchov poznáme 

približne  na  50  %,  tropické  cyklóny  sú  niekde  okolo  75  %,  najlepšie  sme  na  tom 

s povrchovými procesmi, s povodňami a svahovými pohybmi. U predpovedí je to trochu iné, 

napr. presná predpoveď zemetrasenia sa blíži k nule, tých 10 % úspešnosti sa týka niektorých 

predpovedí zemetrasení v bývalom Sovietskom Zväze a v Číne. U sopečnej činnosti môžeme 

katastrofálny  výbuch  predpovedať  presnejšie,  asi  tak  na  50 %. U povodní  je  z väčšej  časti 

problém predpovede vyriešený. Cesta tropických cyklónov je predpovedaná pomerne presne 

i s dobou príchodu. Možno teda povedať, že predpovede týchto dvoch katastrof sa blížia 100 

% úspešnosti, no u povodní je ochrana slabšia, do 60 % (tab. 4. 2. 1).  U predpovedí zosuvov 

nie  je všetko  jasné,  je známe, že niektoré zosuvy prišli celkom neočakávane. Ochrana pred 

všetkými druhmi katastrof  je úspešná  len  čiastočne. Môže byť   buď aktívna  (stavba hrádzi 

proti povodniam, bombardovanie lávových prúdov, spevňovanie svahov proti zosuvom) ale‐

bo pasívna (evakuácia, použitie úkrytov). U zemetrasenia je stále hlavnou ochranou evakuá‐

cia a dodržovanie predpisov, podobne u sopečných výbuchov, kde  je evakuácia ohrozených 

území najúčinnejšia. Proti zosuvom máme tiež pomerne úspešnú ochranu ako  je registrácia 

zosuvových území, spevňovanie svahov, odstreľovanie lavín a pod. 

 Proti  povodniam  sa  chránime  tiež  úspešne  stavbou  hrádzí,  retenčných  nádrží  či  úpravou 

korýt. Horšie  je  to u morských povodní, kde býva na evakuáciu málo  času a búrlivé prílivy 

môžu zaplaviť rozsiahle územia. Varovanie pred tropickými cyklónmi prichádza včas, ochrana 

je však obtiažnejšia. 
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%  Vznik a mecha‐
nizmus 

Predpoveď  Ochrana 

POVODNE  90  90  60 

ZOSUVY  75  95  80 

TROPICKÉ  CYKLÓNY  75  95  30 

SOPEČNÉ  VÝBUCHY  50  50  25 

ZEMETRASENIA  75  10  20 

         Tab. 4.2.1  Percentuálne vyjadrenia poznania vzniku a mechanizmu, predpovedí a 
úrovne ochrany  pred prírodnými katastrofami (upravené podľa Kukal, 1982) 

  

Celková  situácia nie  je ani  zďaleka  tak beznádejná ako by  sa mohlo  zdať. Zrejme pred  sto 

rokmi by sme si asi ťažko trúfli predpovedať smer a cestu tropického cyklónu, podobne varo‐

vať pred cunami. Pred päťdesiatimi rokmi   by sa presná predpoveď zemetrasenia pokladala 

za  fantáziu. U povodní alebo  sopečných výbuchov  ľudia už v staroveku  rozumeli niektorým 

varovným  signálom,  to  sa však nedá porovnať  so  súčasnou vedeckou predpoveďou  týchto 

katastrof (Kukal, 1982).  

Ochrana pred zemetrasením sa podobne ako u ostatných geologických rizík uberá tromi zá‐

kladnými smermi (Suk, 1996): 

1. Vymedzenie ohrozených oblastí:  toto  je podložené dostatkom údajov a uskutočňuje 

sa v rôznych merítkach. V globálnom merítku rozmiestnenie epicentier  jednoznačne 

ukazuje  súvislosť  s rozhraním  litosferických dosiek  s ďalšími oblasťami  súčasnej  tek‐

tonickej aktivity. Príkladom detailného merítka môže byť mapa očakávaných intenzít 

zemetrasení, na území Slovenska je známa tzv. viedenská línia. Menej jasné je časové 

určenie. Spravidla sa uvádza, že nebezpečenstvo sa zvyšuje časom, ktorý uplynul od 

ostatného zemetrasenia. 

2. Monitorovanie:   V globálnom merítku  sleduje  zemetrasenia WWSN  systém  (World‐

wide  standart  seismograph  network),  ktorý  uvádza  zemetrasenia  podľa  polohy 

v jednotnom čase. V ohrozených oblastiach sú zriaďované siete staníc, ktoré sledujú 

zemetrasenia seizmografmi a prípadné  indikácie vyhodnocujú. Za  indikácie sú pova‐

žované geochemické indikátory, náhle zmeny hladiny podzemnej vody a zmeny elek‐

trického  a magnetického  poľa,  s ktorými  zrejme  súvisí  i neobvyklé  chovanie  zvierat 
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pred zemetrasením. Úspešnými predpoveďami bolo napr. zemetrasenie v Číne v roku 

1975 kde v miliónovom meste Hai‐cheng bolo zničených 99 % domov zemetrasením, 

ktoré vypuklo len niekoľko hodín po evakuácii obyvateľov, podobne bol včas varova‐

ný Taškent v roku 1978. 

3. Technické  opatrenia:  sem  patrí  špeciálne  projektovanie  stavieb  v ohrozených  úze‐

miach či konanie cvičení obyvateľov.  

Pri prognózovaní zemetrasení sa úspešne využívajú geochemické metódy, preto tejto prob‐

lematike venujeme viac pozornosti. Táto oblasť aplikovanej geochémie sa rozvíja cca 40 ro‐

kov.  Doplňuje      existujúce  metódy  geofyzikálne  (seizmické  a  gravimetrické) 

a hydrogeologické.  Podstatou  je  systematický  výskum  obsahov  a koncentrácií  jednotlivých 

solí  a rozpustených  plynov  vo  vodách  hlbokého  obehu,  zmien  ich  izotopického  zloženia 

a ďalších  parametrov,  ktoré  indikujú  zmenu  teplotných  a hlavne  tlakových  podmienok 

v úsekoch epicentier budúcich zemetrasení (Mrňa, 1991). 

Systematicky je táto problematika sledovaná hlavne na územiach bývalého Sovietskeho Zvä‐

zu, v USA a Japonsku a v podstate nadväzuje na výskumné komplexné práce, ktoré boli zahá‐

jené  po  ničivom  taškentskom  zemetrasení  v roku  1966.  Ide  o perspektívny  smer  využitia 

geochémie,  kde  na  rozdiel  od  iných metód  výskumu  tektonickej  aktivity  získavame  údaje 

o pomeroch  v značných  hĺbkach  a nie  je  preto  potrebné  pristupovať  k neistým  extrapolá‐

ciam. 

Hydrogeochemické zmeny obsahov indikačných prvkov a iných parametrov podzemných vôd 

hlbokého  obehu  indikujú  silnejšie  zemetrasenia  spravidla  s dostatočným  predstihom  –  od 

niekoľkých dní do niekoľkých týždňov. Ich interpretácia vyžaduje komplexnosť pozorovaní vo 

vhodne  zvolených  bodoch  (vrtoch)  aby  bolo možné  spoľahlivo  vylúčiť  zmeny  parametrov 

vôd, ktoré nie sú ovplyvnené rastom seizmickej aktivity v hĺbkach. Preto sa odporúča kombi‐

novať hydrogeochemické kritéria s ďalšími metódami prognóz zemetrasenia. 

Značná pozornosť danej problematike  je venovaná na Kaukaze, kde sa nachádza množstvo 

tektonicky  aktívnych  oblastí  a zlomov.  V Arménsku  sú  systematicky  sledované  hydrogeo‐

chemické parametre v dvoch modelových územiach –  jerevanskom a zangezurskom  (Igum‐

nov a Gevorkian, 1983): 
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Jerevanský úsek zahrňuje dva vrty, ktoré nie sú síce pre daný cieľ ideálne, ale majú stabilnú 

výdatnosť vody a teploty a nie sú ovplyvnené čerpaním vody daného horizontu inými hydro‐

geologickými  vrtmi.  Vrt  Ararat  má  slabo  termálnu  hydrokarbonátovú  vápnitú  vodu 

s dusíkom, oxidom uhličitým a héliom  (n.10‐3 ml.l‐1  , mineralizácia  je okolo 1,5 g.l‐1)  .  Je  to 

puklinová  voda,  zachytená  v hĺbke  60  m.  Hydrogeologické  vzorky  sú  odoberané 

a analyzované denne. Vrt Surevan má hydrokarbonátovo‐chloridovo‐horečnato‐sodnú vodu 

zmiešaného (puklinového  i zvodňového) typu zachytenú v hĺbke 350 m. Aj tu sú odoberané 

a analyzované denne vzorky vody. Na zanzegurskom úseku sú tiež skúmané vody, ktoré vy‐

tekajú z vrtov. V dôsledku členitého reliéfu (výška od dvoch tisíc metrov do dvoch tisíc met‐

rov) sú značné rozdiely medzi oblasťou infiltrácie a prameňov. Obsah He vo vodách dosahuje 

preto v lete a na jeseň maxima a naopak v zime silno klesá. 

Podľa doterajších skúseností obsahy plynov vo vodách, najmä He, reagujú na zemetrasenie 

omnoho  citlivejšie než obsahy  rozpustených  solí. Pred  zemetrasením obsah He  vo  vodách 

klesá v súlade  s intenzitou  zemetrasenia a vzdialenosti  jeho epicentra. Príprava  slabého  lo‐

kálneho zemetrasenia vzdialeného menej než 50 km sa obvykle prejaví zmenami obsahu He 

vo vodách jeden až tri dni pred zemetrasením. Silnejšie zemetrasenia aj keď sú viac vzdiale‐

nejšie sa ohlasujú poklesom obsahu He už 5 až 10 dní vopred. Najvýraznejšie sú zmeny obsa‐

hu He v puklinových vodách. Sú výraznejšie a krátkodobejšie než vo vodách zmiešaných. Ko‐

relácia  medzi  zemetrasením  a zmenami  obsahu  He  vo  vodách  je  vysoká  (0,72 

a v tektonickom uzle až 0,84). 

Zmeny obsahov makroprvkov  spravidla nevybočujú  za  limit bežného  rozptylu hodnôt geo‐

chemického pozadia. Iba chlór možno  lokálne zaradiť medzi dlhodobé  indikátory rastu seiz‐

mickej aktivity. Tak pred zanzegurským zemetrasením v roku 1968 (epicentrum v hĺbke 10‐15 

km, vzdialenosť od pozorovacieho stanoviska 25 km) obsah Cl klesal od 1100 mg.l‐1 do 800 

mg.l‐1, po zemetrasení prudko stúpol na 1350 mg.l‐1 a potom začal klesať od roku 1971 do 

900 mg.l‐1 až na 860 mg.l‐1 v roku 1975. PO  zemetrasení v Iráne v roku 1976  stúpol obsah 

chlóru v tomto sledovanom vrte na 1200 mg.l‐1. 

Silné  lokálne    zemetrasenia  zvyšujú  obsahy H2,  He  a CO2  vo  vodách  až  o rád  v porovnaní 

s obdobím tektonického kľudu. Pri slabých nehlbokých zemetraseniach sa v podstate nemení 

množstvo  hlbinných  vôd,  vykazujú  sa  však  určité  zmeny  chemického  zloženia  v dôsledku 
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prieniku novo otvorených trhlín. Pri silných zemetraseniach sa zvyšuje podiel vôd hlbinného 

pôvodu, mení sa obsah hlavných prvkov (Chitarov et al., 1974). 

Ako citlivý indikátor zemetrasenia sa aj v oblasti Bajkalu ukázalo He. Seizmicky aktívne zlomy 

možno  nájsť  systematickým mapovaním  obsahov He  vo  vodách,  najmä  v puklinových  ter‐

málnych prameňoch (Pinneker et al., 1983). Táto metóda bola použitá aj pri výskumoch tek‐

tonických  pomerov  v niektorých  úsekoch  bajkalsko‐amurskej magistrály.  Aktívne  zvodnelé 

zlomy majú  lokálne  až 50x  vyššie obsahy He než  je hodnota  geochemického pozadia. Päť 

rokov boli skúmané vody v šiestich vrtoch, štyroch prameňov a v tuneli budovanej železnice. 

Za dobu výskumu bolo registrovaných niekoľko zemetrasení. Obsahy He vo vodách postupne 

klesali dva až tri týždne pred začiatkom zemetrasenia, potom začali postupne stúpať. Najvy‐

ššie obsahy boli v dobe otrasov pôdy (x + 7 S). Bola zistená aj vysoká korelácia medzi obsah‐

mi He a výdatnosťou prameňov. Naopak obsahy F a Rn, teplota vôd a ďalšie parametre po‐

skytujú menej spoľahlivé indikácie pre prognózovanie zemetrasenia. Dobrým indikátorom sú 

tiež obsahy argónu.  

Niektoré metodické poznatky zhrnuli Pinneker et al. (1983) do nasledovných bodov: 

1. Výskumné vrty musia byt u seizmicky aktívnych zlomov a dostatočne hlboké (až 1 000 m 

pozorovacie vrty). Okrem toho je potrebné mať referenčné vrty v oblastiach seizmicky kľud‐

ných; 

2.  najúčelnejšie  sú  kontinuálne  zápisy  o zmenách  obsahov  plynov,  (He,  Rn),  teploty 

a výdatnosti sledovaného vodného zdroja; 

3. Je potrebné sledovať väčší počet  indikátorov súčasne. Ako najvhodnejšie sa  javia He, Rn, 

H, Ar, F, Cl, H2S, Li a Hg, výdatnosť, úroveň hladiny a teplota vôd. 

Najnovšie prebehla médiami správa, že sledovanie zmien v atmosfére pred vlastnými otras‐

mi by mohol byť účinný prostriedok predpovedania zemetrasení. Totiž, ničivé zemetrasenie, 

ktoré v marci 2011 postihlo severovýchod Japonska, ešte pred samotnými zemskými otrasmi 

rozochvelo  najvyššiu  vrstvu  atmosféry.  Tento  objav  by  podľa  japonských  vedcov  mohol 

v budúcnosti pomôcť s predstihom odhaľovať podobné silné zemetrasenia. Už v minulosti sa 

zistilo, že otrasy a následné prílivové vlny cunami spôsobené zemetraseniami vyvolávajú at‐

mosférické poruchy, ktoré môžu prestúpiť až do ionosféry (pozn.: to je ionizovaná časť atmo‐
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sféry, ktorá významne ovplyvňuje šírenie elektromagnetických signálov, nachádza sa vo výš‐

kach nad 60 km až do cca 700‐1000 km vo svojom hornom okraji, kde prechádza do plazmas‐

féry). Toto marcové zemetrasenie v Japonsku vyvolalo ešte pred samotnými otrasmi doteraz 

najrozsiahlejšie pozorované rušenie s následkom reťazovej reakcie elektricky nabitých častíc 

až vo výške 350 km nad Zemou. Výsledkom boli anomálie v rádiových signáloch medzi navi‐

gačnými  satelitmi  a pozemnými  prijímačmi.  Vedci  z Hokkaidskej  univerzity 

v severojaponskom Sappore analyzovali údaje  z viac ako  tisícky  japonských prijímačov GPS 

a zistili,  že asi 40 minút pred  zemetrasením  vzrástla  v ionosfére nad postihnutou oblasťou 

úroveň elektrónov približne o osem percent. Najväčší nárast bol nad epicentrom a so vzdia‐

lenosťou od neho sa úroveň znižovala. Preverovanie údajov GPS záznamov zo zemetrasenia 

v Chile v roku 2010 o sile 8,8 Richterovej stupnice ukázalo podobné parametre. Ak sa potvrdí 

pravdivosť  tejto  teórie  v budúcnosti  by mohol  vzniknúť  systém  včasného  varovania  pred 

veľmi silnými zemetraseniami. Totiž, spomínané anomálie je zatiaľ možné zistiť len pri  zeme‐

traseniach silnejších ako 8,5 Richterovej stupnice. Ak však vedci dokážu určiť, čo tieto  iono‐

sférické javy spôsobuje, mohlo by byť možné predpovedať aj menšie otrasy. 

Veľmi  perspektívne  na prognózovanie  zemetrasení  sa  podľa  najnovších  výskumov  ukazuje 

správanie sa zvierat. Tieto totiž reagujú na chemické zmeny v podzemnej vode niekoľko dní 

pred zemetrasením a teda mohli by sa stať súčasťou varovného systému pred silnými otras‐

mi. Podľa vedcov môže nezvyklé správanie sa zvierat priamo súvisieť s očakávaným zemetra‐

sením. Chemický efekt zemetrasení sa začal skúmať keď kolónia ropúch opustila svoje jazier‐

ko niekoľko dní pred ničivými otrasmi v talianskej L´Aquile (2009). Opísal sa mechanizmy, pri 

ktorých zemská kôra pod tlakom vypúšťa nabité častice, ktoré reagujú s vodou. Tieto procesy 

môžu priamo zmeniť chemické zloženie vôd vodných rezervoárov, teda aj napr. menších ja‐

zierok.   Zvieratá žijúce v tejto vode, resp. v jej blízkosti sú veľmi citlivé na chemické zmeny, 

takže dokážu vycítiť blížiace  sa nebezpečenstvo niekoľko dní pred  tým, ako k nemu dôjde. 

Ropuchy z L´Aquily pritom nie sú prvým príkladom zvláštneho správania sa zvierat pred sil‐

nými  seizmickými  otrasmi.  Existuje  viacero  historických  záznamov,  v ktorých  ľudia  opisujú 

neprirodzené správanie plazov, obojživelníkov a rýb tesne pred zemetrasením. V roku 1975 

v Haj‐čchingu v Číne mnoho ľudí opísalo, ako už mesiace pred otrasmi začali zo svojich skrýš 

vyliezať hady. Bolo to veľmi divné, pretože to bolo v zime. Hady boli v polovici sezónnej hi‐

bernácie a teploty boli výrazne pod bodom mrazu. Pre chladnokrvné hady  sa  toto  rovnalo 
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prakticky samovražde. Pred zemetrasením sa pozorovalo aj vynáranie hlbokomorských rýb. 

Podľa vedcov môžu vzniknuté ióny z nabitých častíc vypustených zo zemskej kôry pred zeme‐

trasením reagovať aj s organickými molekulami a meniť ich na substancie, ktoré sú pre vod‐

né živočíchy toxické. Je to však komplexný mechanizmus, ktorý si vyžiada detailné testy. Nie 

je však vylúčené, že v budúcnosti sa súčasťou seizmologických pracovísk v ohrozených oblas‐

tiach môže stať aj jazierko s ropuchami či skalka s hadmi. 

Zemetrasení sa nezbavíme a v budúcnosti to nebudeme s nimi ľahšie (prof. Moczo). 

 

5.  CHARAKTERISTIKA NAJDÔLEŽITEJŠÍCH GEOLOGICKÝCH FAKTOROV A ICH 
VPLYV NA ČLOVEKA 

V širšom slova zmysle možno konštatovať, že geologické zloženie Zeme bolo  a je študované 

v dvoch rozdielnych úrovniach: od úrovne veľmi malých jednotiek (chemické prvky a ich zlú‐

čeniny)  po  veľmi  veľké  jednotky  (kontinentálne masívy  a tektonické  dosky  až  planéta  ako 

celok). Medzi týmito dvomi extrémami geológovia rozlišujú dve dôležité formácie – minerály 

a horniny  –  zahŕňajúc  sem  aj  geologické  formácie  ako  sú  paragenetické  asociácie  hornín. 

Preto im bude ako základným štruktúrnym prvkom venované viac pozornosti. 

Hneď na úvod  tejto kapitoly možno demonštrovať, že príčinami chorôb môžu byť niektoré 

geologické  faktory  (horniny, pôda, podzemná  voda)  so  svojimi geochemickými, geofyzikál‐

nymi, hydrogeochemickými a ďalšími charakteristikami (tab. 5). 

Priemerný  korelačný  koeficient    R  medzi  uvedenými  geologickými  faktormi  a socio‐

ekologickými  faktormi  a mortalitou  (A  až K) na  rôzne  choroby  a indexom mortality  (L) bol 

vypočítaný z troch nezávisle vypočítaných hodnôt R. Hladina významnosti p = 0,05, tabuľková 

kritická hodnota 0,264 pre n = 56 (prekročenie vypočítanej hodnoty R vyznačené tučne). Per‐

centá  u významných  korelačných  koeficientov  vyjadrujú  percentuálny  podiel  na  celkovej 

úmrtnosti u sledovaného súboru. Je veľmi zaujímavé, že tento percentuálny podiel (rozsah 8 

až 24 %)  veľmi dobre korešponduje so stanoviskom WHO, kde sa hovorí, že na ľudské zdra‐

vie vplýva 50 % sociálne a pracovné prostredie, 20 – 25 % životné prostredie, cca 20 % gene‐

tické predispozície a cca 10 % zdravotnícka starostlivosť.  
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Koeficient korelácie R Symbol  Mortalita 

Radón 
RN 

Tektonika 
TZ 

Radioaktiv. 
RA 

Soc.‐ekol. 
SE 

A  Rakovina všeobecne  0,047  0,484  23 %  0,143  0,375  14 % 

 
B 
C 
D 
E 
F 

Rakovina 
Priedušiek a pľúc 
Žalúdka 
Prsníka 
Konečníka 
Tráviaceho traktu 

 
0,194 
0,177 
‐0,170 
0,182 
0,048 

 
0,282   8% 
0,098 
0,058 
0,136 
0,125 

 
0,186 
0,236 
0,054 
0,227 
0,062 

 
0,488  24 % 

0,058 
0,090 
0,208 
0,257 

G  Krvný obeh všeobecne  0,010  0,159  ‐0,096  0,447  20 % 

H 
I 
J 

Cievne a mozgové príhody 
Ischemické choroby 
Srdečné infarkty 

‐0,102 
‐0,008 
0,060 

0,127 
‐0,056 
‐0,017 

‐0,065 
‐0,146 
0,072 

0,078 
0,386  15 % 

0,235 

K  Samovraždy  ‐0,140  0,158  0,046  0,063 

L  Index mortality  MI  0,064  0,297  9 %  ‐0,028  0,468  22 % 

Tab. 5.   Vplyv geologických faktorov a socio‐ekologických (SE) faktorov na ľudskú mortalitu  
v 56 mestách Českej republiky (podľa Gruntorád a Mazáč, 1995). 

5. 1  Minerály 

Nerasty sú výtvorom prírody, sú to v podstate chemické zlúčeniny alebo prvky, ktoré sa vy‐

tvorili v prírode bez priameho pôsobenia človeka. Naproti tomu chemik môže v laboratóriu 

pripraviť  zlúčeninu,  ktorá  sa môže  v prírode  vyskytovať  ako  nerast. Má  rovnaké  fyzikálne 

a chemické vlastnosti, ale vznikla vedomou činnosťou človeka a teda nie je nerast.  

Minerály reprezentujú separátne  prírodné anorganické častice kryštalickej štruktúry. Sklada‐

jú sa z nich horniny. Rôzne minerály môžu byť prítomné v rôznych typoch hornín ale horniny 

môžu byť tvorené len jedným minerálom ako napr.  vápenec alebo mramor minerálom kalci‐

tom. Význam minerálov je najmä v dvoch smeroch, umožňujú klasifikovať horniny a za druhé 

indikujú podmienky vzniku hornín. Samozrejme existujú aj minerály umelé (syntetické) alebo 

minerály organického pôvodu. 

Hoci viac ako 98 % hmoty zemskej kôry je tvorené len 8 prvkami, počet horninotvorných mi‐

nerálov nie je veľký napriek veľkému množstvu možných kombinácií chemických prvkov do‐

stupných pre tvorbu minerálov. Niektoré prvky ako napr. Au, S, Pt alebo C (ako grafit alebo 

diamant)  sa môžu vyskytovať v čistej forme, väčšina však sa nachádza v zmesi ako chemické 

zlúčeniny.  Pretože  obsah  kyslíka  v zemskej  kôre  je  47 %,  chemické  zlúčeniny  tohto  prvku 

s inými prvkami sú najbežnejšie. Kremík  a hliník zaberajú druhé a tretie miesto a zúčastňujú 
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sa najmä na  tvorbe  silikátových minerálov,  čo  sú  zlúčeniny Si   a O s takými prvkami ako  je 

hliník, sodík, draslík, železo, horčík a mangán. Tvoria veľkú skupinu minerálov, najrozšírenej‐

šie sú uvedené v tab. 5. 1. 1. 

Svetlé minerály  (bez Fe a Mg)  Zloženie 

Kremeň  SiO2 

Plagioklas  NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 

Ortoklas  KAlSi3O8 

Mikroklín  KAlSi3O8 

Muskovit  KAl3Si3O10(OH)2 
Tmavé Fe‐Mg minerály  

Hyperstén  (Mg, Fe)SiO3 

Augit  Ca(Mg,Fe)Si2O6 

Amfibol  Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 
Biotit  K(Mg,Fe)3AlSiO3O10(OH)  

Olivín  (Mg,Fe)2SiO4 

Tab. 5.1.1  Najrozšírenejšie silikátové minerály hornín. Prevzaté z Komatina (2004) 

 

Väčšina minerálov  vznikla  z rôznych  druhov  roztokov  ako  výsledok  viacerých  procesov:  1) 

chladnutia magmy  (v  hĺbke)  alebo  lávy  (na  zemskom  povrchu),  2)  separáciou  z roztokov 

v hĺbke, ktoré obsahovali horúcu vodu alebo horúce plyny (vrátane vodnej pary), čo je prípad 

mnohých minerálov rudných žíl a rúd, 3) kondenzáciou horúcich pár behom tvorby minerá‐

lov v blízkosti kráterov vulkánov, 4) chemickými reakciami s už existujúcimi minerálmi, naprí‐

klad behom hydrotermálnych premien, 5)nahradením primárnych minerálov  inými, 6)  rek‐

ryštalizáciou  primárnych  minerálov  za  tvorby  nových  zlúčenín  za  rôznych  teplotných 

a tlakových podmienok, 7) evaporáciou vodných roztokov.  

Pre minerály ako geologický faktor je dôležitá ich stabilita na zemskom povrchu. Minerálov, 

ktoré sú rozpustné vo vode je našťastie málo (napr. halit známy skôr ako kuchynská soľ), väč‐

šinou sú slabo  rozpustné alebo nerozpustné. Kalcit sa napríklad  rozpúšťa zriedenou HCl za 

uvoľňovania CO2.  Na základe stability vo vzťahu k chemickému zloženiu možno vyčleniť štyri 

skupiny minerálov: 

1. Veľmi stabilné: kremeň, topás, turmalín, rutil, platina, zlato, zirkón, korund atď., 

2. Stabilné: muskovit, ortoklas, mikroklín, kyslé plagioklasy, hematit, magnetit, distén, 

barit, monazit atď., 
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3. Málo stabilné: amfiboly, wolframit, apatit, aktinolit, epidot atď.,  

4. Nestabilné: bázické plagioklasy, alkalické amfiboly, biotit, augit, olivín, glaukonit, kal‐

cit, dolomit, sádrovec, pyrotín, chalkopyrit, pyrit, sfalerit, arzenopyrit atď. (Komatina, 

2004) 

Zvetrávanie minerálov a hornín ako  jeden z geofaktorov  je primárnym geochemickým (geo‐

génnym)  zdrojom potenciálne  toxických  stopových prvkov v životnom prostredí.  Ide najmä 

o tzv.  ťažké  kovy,  ktoré majú  viac  definícii.  Z aspektu  geochémie  je  najakceptovateľnejšia 

definícia Bauda  (1987), ktorý tak označuje skupinu 37 kovov a metaloidov, ktoré majú ató‐

movú hustotu vyššiu ako 5 g.cm3 (s výnimkou Ti a Se) a patria do prechodných skupín alebo 

skupín  3A,  4A,  5A  a 6A  periodickej  sústavy  prvkov.  Tieto  ťažké  kovy  sa  nachádzajú 

v horninotvorných mineráloch ako stopové prvky, sú v kryštálových mriežkach, kde vstupujú 

izomorfnou zámenou za hlavné prvky v zmysle geochemických zákonov. Ako príklady možno 

uviesť substitúciu Ni2+ a Co2+ za Mg2+, Cr3+ za Fe3+ a Cr6+ za Al3+ v niektorých mineráloch bá‐

zických a ultrabázických magmatických alebo metamorfných hornín.   Asociácie  ťažkých ko‐

vov a ďalších stopových prvkov v horninotvorných mineráloch je uvedené v tab. 5. 1.2. 

Minerál  Stopové prvky  Odolnosť voči  zvetrávaniu 

olivín  Ni, Co, Mn, Li, Zn, Cu, Mo 

amfibol  Ni, Co, Mn, Sc, Li, V, Zn, Cu, Ga 

augit  Ni, Co, Mn, Sc, Li, V, Zn, Pb, Cu, Ga  

biotit  Rb, Ba, Ni, Co, Sc, Li, Mn, V, Zn, Cu, Ga

apatit  REE, Pb, Sr 

anortit  Sr, Cu, Ga, Mn 

andezín  Sr, Cu, Ga, Mn 

oligoklas  Cu, Ga 

albit  Cu, Ga 

 
 
 
 
Ľahko zvetrávajúce 

granát  Mn, Cr, Ga 

ortoklas  Rb, Ba, Sr, Cu, Ga 

muskovit  F, Rb, Ba, Sr, Cu, Ga, V 

tittanit  REE, V, Sn 

ilmenit  Co, Ni, Cr, V 

magnetit  Zn, Co, Ni, V 

turmalín  Li, F, Ga 

zirkón  Hf, U 

 
 
 
 
Stredná odolnosť 

kremeň    Vysoká odolnosť 

Tab. 5.1.2  Asociácie stopových prvkov v horninotvorných mineráloch (Alloway, 1990) 
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Ďaleko  negatívnejším  javom  v životnom  prostredí  je  však  zvetrávanie  rudných minerálov, 

najmä ako dôsledok ťažby rúd. Väčšinou ide o sulfidické minerály. Fragmenty týchto minerá‐

lov  na  haldách  podliehajú  zvetrávacím  procesom,  oxidujú  a vytvárajú  kyslé  roztoky,  ktoré 

spôsobujú  desorpciu  a z toho  vyplývajúcu  výraznejšiu mobilitu  kovových  prvkov  v pôdach, 

sedimentoch a vodách. Ako príklad možno uviesť oxidáciu chalkopyritu: 

                                       CuFeS2  +  4O2   →  Cu2+  +  Fe2+  +   SO4 
2‐   

Ďalším negatívom je, že väčšina hlavných rudných minerálov obsahuje viacero kovových prv‐

kov ako to prezentuje tab. 5.1. 3. 

Kov  Rudný  minerál  Asociácia ťažkých kovov 

Ag  AgS2, PbS  Au, Cu, Sb, Zn, Pb, Se, Te 

As  FeAsS, AsS Cu ‐ rudy  As, Au, Ag, Sb, Hg, Bi, Mo, Sn, Cu 

Au  Rýdze Au, AuTe2, (Au, Ag)Te2  Te, Ag, As, Sb, Hg, Se 

Ba  BaSO4  Pb, Zn 

Bi  Pb ‐ rudy  Sb, As 

Cd  ZnS  Zn, Pb, Cu 

Cr  FeCr2O4  Ni, Co 

Cu  CuFeS2,  Cu5FeS4,  Cu2S,  Cu3AsS4, 
CuS, rýdza Cu 

Zn, Cd, Ob, As, Se, Sb, Ni, Pt, Mo, Au, 
Te 

Hg  HgS, rýdza Hg, Zn ‐ rudy  Sb, Se, Te, Ag, Zn, Pb 

Mn  MnO2  Fe, Co, Ni, Zn, Pb 

Mo  MoS2  Cu, Re, W, Sn 

Ni  (Ni, Fe)9S8, NiAs, (Co,Ni)3S4  Co, Cr, As, Pt, Se, Te 

Pb  PbS  Ag, Zn, Cu, Cd, Sb, Tl, Se, Te 

Pt  Rýdza Pt, PtAs2  Ni, Cu, Cr 

Sb  Sb2S3, Ag3SbS3  Ag, Au, Hg, As 

Se  Cu ‐ rudy  As, Sb, Cu, Ag, Au 

Sn  SnO2, Cu2(Fe,Zn)SnS4  Nb, Ta, W, Rb 

U  U3O8  V, As, Mo, Se, Pb, Cu, Co, Ag 

V  V2O5, VS4  U 

W  WO3, CaWO4  Mo, Sn, Nb 

Zn  ZnS  Cd, Cu, Pb, As, Se, Sb, Ag, Au, In 

Tab. 5.1.3  Asociácie kovových prvkov s hlavnými rudnými minerálmi (Alloway a Ayres, 1993) 

 

Podľa povery môžu niektoré minerály ovplyvniť jednotlivca pozitívne ovplyvniť. Toto sa dáva 

do  súvisu  so  znameniami  zverokruhu.  Tieto  fakty  brali  veľmi  vážne  obyvatelia  Babylonu, 

Egypta i starovekého Grécka. Dokonca aj v stredoveku sa pripisovali minerálom liečivé účin‐

ky. Teda ak si budete vyberať kamienky – minerály, pozrite sa, či sa hodia k vášmu znameniu. 
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Tak napríklad k znameniu Barana  (21. marca – 19. apríla) patria ametyst, chalcedón, rubín, 

zafír, k znameniu Býka (20. apríla – 21. mája) achát, smaragd, k znameniu Blížencov (22. mája 

– 21.  júna) patria beryl, sardonyx, achát, smaragd, atď. Treba poznamenať, že vo všetkých 

prípadoch ide tzv. drahé kamene.  

Pokiaľ ide o nepriaznivé ovplyvnenie ľudského zdravia minerálmi, najprv bola známa silikóza 

baníkov a lámačov kameňa horninovým prachom. Ešte  známejšie  je pôsobenie azbestu na 

dýchacie cesty pracovníkov, najmä v lomoch. Karcinogénny potenciál azbestových aerosólo‐

vých vláken (krokydolit a chryzotil) závisí od ich dĺžky a priemeru. Asi 20‐ročná expozícia az‐

bestom  vedie  k zápalovej  reakcii  pľúcneho  tkaniva  vyvolanej  zaprášením.  Fibrogénny 

a karcinogénny účinok azbestu v dýchacích cestách môže indukovať aj bronchiálny karcinóm 

(tzv. mezotelióm). V tejto súvislosti ide však o najmä o profesionálnu expozíciu. Iný je prípad 

erionitu  (prírodný  zeolit) v Turecku. Plató v centrálnej Anatólii pokrýva hrubá vrstva vulka‐

nického  materiálu.  Pôvodný  sopečný  popol  a iné  pyroklastiká  reagovali  po  tisícročia 

v prostredí hydrotermálnych roztokov a zanechali súčasné sedimentárne horniny. Obyvatelia 

dediny Karain v tejto oblasti sú prevažne poľnohospodári s vysokou úmrtnosťou, čo signali‐

zovala najmä veľkosť cintorína a málo starých ľudí. Domorodci sa domnievali, že sú postihnu‐

tí tuberkulózou. Preto tam v roku 1975 prišiel výskumný tým zložený z geológov, mineraló‐

gov a lekárov. Experimentálnym štúdiom potvrdili že tento vulkanický prach spôsobuje naj‐

vyšší  stupeň  mezoteliómu  a najmä  fibrogénny  erionit  je  pre  trvalejšiu  depozíciu 

v respiračnom systéme silnejším patogénom ako amfiboly a chryzotil (Chmielewská, 2000). 

Podobne bol identifikovaný silimanit, ktorý je uvoľňovaný zo zvetraných rúl pri hlbokej orbe 

ako príčina zvýšeného výskytu rakoviny u poľnohospodárov v niektorých oblastiach, napr. na 

Českomoravskej vrchovine. Boli už zostavené mapy rozšírenia tohto minerálu, aby bolo mož‐

né vymedziť miesta, kde je pri hlbokej orbe nutné používať respirátor. Dnes je známych naj‐

menej 12 karcinogénnych minerálov (napr. ílové minerály, zeolity, vulkanické popoly, maste‐

nec, hematit) a v lekárskej literatúre sa dokonca uvádza, že až 60 % ochorení rakovinou pľúc 

a 100 % rakoviny pohrudnice súvisí s pôsobením týchto minerálov. S minerálmi obsahujúcimi 

Cd, Cr ale aj Ni, Ti a W môže súvisieť vznik  rakovinových ochorení obličiek, otrava baníkov 

v Almadene v Španielsku bola spôsobená ortuťou. (Suk, 1996). 
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Veľmi dôležitou formou pôsobenia minerálov (ale aj hornín) na človeka sú vplyvy prirodzenej 

rádioaktivity. Zvýšená akumulácia je i v náplavoch niektorých riek, kde minerály obsahujúce 

rádioaktívne  prvky  sú  nahromadené  spravidla  v jemných  sedimentoch.  Napríklad 

v náplavoch horného toku Lužnice (Manová,  1967  in Suk) je 50 – 75 g.m‐3 zirkónu, monazitu 

a ortitu  v jednom m3. Obsahy Th  sú 18 mg.kg‐1 oproti 4 – 6 mg.kg‐1  v okolných horninách 

a uránu 7 mg.kg‐1 oproti 1 – 2 mg.kg‐1 v okolných horninách. 

Mimoriadnym prípadom sú prírodné nukleárne reaktory typu Oklo v Gabune, keď  francúzski 

geológovia objavili v roku 1972 v sedimentárnom  ložisku v pieskovcoch U s izotopovým zlo‐

ženým len 0,29 % 235U ( v porovnaní s 0,72 % v prírodnom uráne., ktorý odpovedá tomu, že 

prebehla štiepna reakcia. Do reakcie vstúpilo viac ako 200 kg 235U a uvoľnená energia bola asi 

100. 109kWh. K reakcii prišlo pri vzniku ložiska v dôsledku vysokej koncentrácie U s 3 % 235U, 

ktorého  neutróny  spôsobili  v okolnom  uráne  reťazovú  reakciu.  Ďalší  prírodný  reaktor  bol 

objavený v Austrálii, zrejme ich existuje na Zemi viac. 

Nemožno opomenúť i „silu a skazu“ prekliatych kameňov z útrob Zeme – diamantov. Naprí‐

klad taký diamant Hope je prekliaty, viaže sa k nemu niekoľko vrážd a samovrážd. Teda tu ide 

o ohrozenie života skôr psychického a zločineckého charakteru. 

5. 2  Horniny 

Horniny  sú minerálne agregáty, ktoré majú určité  zloženie, ako minerálov  tak aj chemické 

a určité  štruktúrne  charakteristiky.  Sú  geologickými  telesami,  ktoré  budujú  zemskú  kôru.  

Termín  „hornina“ je používaný v petrografii pre všetky prírodné formácie určitého zloženia a 

štruktúry  bez  ohľadu  na  tvrdosť  a súdržnosť  ich  zložiek. Medzi  horniny  zaraďujeme  kom‐

paktné  tvrdé  formácie  (hard  stone), plastické, niekedy polotekuté  agregáty  a nespevnené, 

voľné  materiály (piesok, štrk, vulkanický popol). Na rozdiel od hornín, ložiská úžitkových mi‐

nerálov  sú obmedzené  čo do  rozsahu  a sú  charakterizované  akumuláciou určitých prvkov, 

ktoré v zemskej kôre majú minoritné zastúpenie. Niekoľko málo minerálov, ktoré determinu‐

jú a reprezentujú charakteristiku hornín  sa nazývajú petrogénne. Väčšina petrogénnych mi‐

nerálov patrí do skupín silikátov, karbonátov a oxidov. 

Všetky prvky, ktoré sa vyskytujú v prírode sú v horninách prítomné, no ich chemické zlúčeni‐

ny  a minerály  v ktorých  vystupujú  v horninách  sú podmienené  základnou  skupinou hornín 
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v ktorej sú prítomné. Väčšina minerálov magmatických hornín môže byť podstatne zmenené 

behom procesov chemického rozkladu, takže potom sedimentárne horniny, ktoré sú formo‐

vané z ich fragmentov sa líšia vo svojom zložení od primárnych magmatických hornín. Mine‐

rály sedimentárnych hornín môžu byť transformované na nové minerály ak dosiahnu hĺbku, 

kde sú vystavené  vplyvu vysokej teploty, tlaku a mineralizovaným roztokom. V procese tých‐

to zmien niektoré chemické prvky uniknú a niektoré naopak zvýšia svoju koncentráciu. V tab. 

5. 2. 1  je uvedené chemické zloženie (oxidy hlavných prvkov) najrozšírenejších skupín mag‐

matických  a sedimentárnych  hornín. Metamorfované  horniny  nie  sú  zahrnuté,  pretože  sú 

formované alteráciou magmatických a sedimentárnych hornín. 

Magmatické horniny  Sedimentárne horniny Oxid 

kyslé  bázické  ultra‐ 
bázické 

priemer  pieskov‐
ce 

vápence  íly  priemer 

SiO2  68,9  48,2  43,8  59,14  81,23  5,19  53,10  57,95 

TiO2  0,5  1,9  1,7  1,05  0,25  0,06  0,65  0,57 

Al2O3  14,5  17,6  6,1  15,34  2,77  0,81  20,40  13,39 

Fe2O3  1,7  3,0  4,5  3,08  1,7  0,54  3,02  3,47 

FeO  2,2  5,8  8,7  3,80  0,30  ‐  2,45  2,08 

MgO  1,1  8,2  22,5  3,49  1,16  7,89  2,44  2,65 

CaO  2,6  10,5  10,1  5,08  4,5  42,57  3,11  5,89 

Na2O  3,9  2,6  0,8  3,84  0,45  0,05  1,30  1,13 

K2O  3,8  0,9  0,7  3,13  1,31  0,33  3,24  2,86 

H2O  0,6  0,8  0,6  1,15  1,63  0,77  6,0  3,23 

P2O5  0,16  0,3  0,3  0,3  0,08  0,04  0,17  0,13 

CO2        0,10  5,03  41,54  2,63  5,38 

SO3        ‐  0,07  0,05  0,64  0,54 

BaO        0,06  0,05  ‐  0,05  ‐ 

O2        ‐  ‐  ‐  0,80  ‐ 

MnO  0,07  0,17  0,18  0,14  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Celkove        99,70  100,00  99,84  100,00  100,00 

Tab. 5.2.1 Priemerné chemické zloženie základných typov magmatických hornín a niektorých 
skupín sedimentárnych hornín v % (prevzaté z Komatina, 2004) 

Zdravotné  riziko  fakticky  začína od hornín  so  zvýšeným alebo deficitným obsahom prvkov. 

Od geochemického zloženia hornín sa odvíja  i zloženie pôd. To ovplyvňuje  i zloženie rastlín, 

ktoré sú zdrojom výživy. Ďalšími prirodzenými  médiami prenosu rizika sú vody, pôda, rastli‐

ny a zvieratá. Dôležitosť  znalosti  chemického  zloženia hornín možno  ilustrovať na príklade 

zvýšených obsahov Mo v horninách niektorých oblastí sveta ‐ Mo   je vo vyšších dávkach to‐

xický.  Zvýšená  koncentrácia  tohto  prvku  v rastlinách  a rozšírená  toxikóza medzi  domácimi 

zvieratami  je dôkazom, že tieto horniny sú materskými horninami pôd v daných oblastiach. 
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Takéto prípady sú najmä na Americkom západe, kde prírodné koncentrácie Mo značne pre‐

vyšujú priemer v zemskej kôre.  Podobne si možno predstaviť rozdielne podmienky pre život 

a zdravie  napr. v oblasti veľkého batolitu (obrovské teleso utuhnutej lávy pod zemským po‐

vrchom)  v Britskej  Kolumbii  (2000  km  dĺžka,  130‐200  m  šírka  a zaberá  plochu  viac  ako 

300 000 km2) a v geologickom prostredí neogénnych panví. 

Magmatické masívy  (jednotlivými  typmi,  a  to nielen magmatických hornín  sa  v tejto práci 

nebudeme zaoberať) v určitých širokých oblastiach vykazujú podobnosť v minerálnom zlože‐

ní a v pomeroch jednotlivých chemických prvkov. Takéto oblasti sa často nazývajú petrogra‐

fické provincie. Pre nás sú však dôležité geochemické provincie, napr. Vaskovič a Jovič (1993) 

uvádzajú na Balkáne dve zreteľne odlišujúce sa geochemické provincie: Cu geochemická pro‐

vincia  Karpato–Balkanidov  a Pb  geochemická  provincia  Srbsko‐Macedónskeho  masívu 

a Dinaridov. Tu v oblasti Mt. Kopaonik, ktorá  je najväčšia a najzaujímavejšia oblasť magma‐

tizmu a metalogenézy v Pb geochemickej provincii sú zrejme zákonitosti správania sa stopo‐

vých prvkov počas  intruzívneho magmatizmu (a fázy vulkanických efúzií) ako to, že horniny 

sú  bohaté  na  Pb  a Ba  a ochudobnené  o Cu  v porovnaní  s priemerom  takého  typu  hornín 

v zemskej kôre ako aj skutočnosť, že priemerný obsah Sr, Ba a Ti  je veľmi vysoký – viac než 

1 000 mg.kg‐1. Ako vidieť, a  to nielen   v spomínanej balkánskej štúdii,  je veľmi dôležité po‐

rovnávať  priemerné  obsahy  sledovaných  prvkov  (najmä  potenciálne  toxických  stopových 

prvkov)  v horninách  zemskej  kôry  s ich  obsahmi  v horninách  študovanej  oblasti.  Preto  je 

v tab.  5.  2.  2  prezentovaná  jedna  z novších  kompilácií  obsahov  najbežnejších  prvkov 

v zemskej kôre, najbežnejších typov hornín a pre porovnanie  ich obsahy v pôdach, v sladkej 

a morskej vode.  

Následkom zvetrávania horninotvorných minerálov môže nastať lokálna akumulácia ťažkých 

kovov v pôde. Magmatické horniny zvyčajne majú vyššie obsahy ťažkých kovov než sedimen‐

tárne horniny – najrozšírenejšími v tejto  skupine hornín  sú Mn, Co, Ni, Zn a Cr. Na druhej 

strane ale sú sedimentárne horniny omnoho dôležitejším zdrojom  ťažkých kovov pre pôdy, 

pretože prekrývajú väčšinu magmatických alebo metamorfovaných hornín. Medzi sedimen‐

tmi sú najvyššie obsahy týchto kovov v íloch a bridliciach vďaka   sorpčnej schopnosti týchto 

hornín (tab. 5. 2. 3). Vysoké koncentrácie ťažkých kovov sú charakteristické pre čierne bridli‐

ce (viď tab. 3. 2) a tak je možné predstaviť si  ich obsahy v pôdach, pre ktoré sú materskými 

horninami. 
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Prvok  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 

Ag  70  30  30  100  50  80  3  10  70  0,05a  0,01a 

Al  %  8,0  8,9  2,0  8,3  7,3  9,1  3,7  0,4  8,0  300a  1a 

As  1,8  1,0  0,7  2  3  13  0,5  1,5  5  4a  2a 

Au  1,5  0,2  0,5  1,5  2,0  2,0  0,5  0,1  1,3  0,002a  0,005a 

B  13  4  3  8  15  130  35  20  30  10a  4,6b 

Ba  500  60  5  330  600  550  300  90  500  20a  15a 

Be  3  1  0,3  1  5  3  0,7  0,5  3  0,1a  0,0002a 

Bi  0,1  0,01  0,1  0,5  0,2  0,25  0,05  0,1  0,3  0,005a  0,0002a 

Ca %  3,0  8,4  2,5  7,4  0,9  2,2  1,3  38  1,4  18b  410b 

Cd  0,2  0,1  0,05  0,2  0,1  0,25  <0,4  0,1  0,3  0,02a  0,1a 

Cl  150  ‐  80  130  200  200  10  150  300  8b  1,9  % 

Co  20  50  110  45  4  20  0,3  0,1  10  0,2a  0,05a 

Cr  70  300  2300  250  10  100  35  5  80  0,7a  0,2a 

Cu  30  80  40  90  12  45  2  6  25  3a  0,5a 

F  650  ‐  200  300  800  700  200  300  400  1a  1,3b 

Fe %  3,3  7,1  9,4  8,6  2,0  5,5  1,  0,5  3,5  40a  3,4a 

Hg  20  10  4  10  30  180  10  20  50  0,05a  0,03a 

I  150  ‐  50  110  170  1500  10  1000  2000  7a  60a 

K %  2,5  0,2  0,5  0,8  33,3  2,7  1,1  0,3  1,4  2,3b  400b 

Mg %  1,3  4,6  20,8  4,6  0,5  1,6  0,7  0,4  0,9  4,1b  0,13  % 

Mn  630  1400  1200  1500  400  850  100  700  530  4a  0,3a 

Mo  1,4  1,1  0,3  1,2  1,5  2,0  0,3  0,3  1,2  0,5a  10a 

Na %  2,4  2,0  0,6  2,0  2,5  1,3  1,7  0,6  1,0  6,1b  1,08  % 

Ni  40  140  2000  130  5  70  2  5  20  0,3a  0,5a 

P  900  800  220  1200  750  800  30  350  750  20a  80a 

Pb  15  1  0,05  4  20  22  10  5  17  3a  0,003a 

S  300  800  600  900  1100  200  500  140  800  4b  0,09 % 

Sb  0,2  0,1  0,1  0,2  0,3  1,0  0,05  0,15  0,5  <0,1a  0,2a 

Se  50  160  70  120  25  300  10  25  300  <0,2a  0,1a 

Si %  31,0  23,2  20,1  22,7  33,7  28,8  40,3  3,1  28,0  6b  3b 

Sn  2,5  0,9  0,3  0,9  3,6  5  0,6  0,3  4  <0,01a  <0,1a 

Sr  260  180  10  400  220  250  100  500  240  70a  8,1b 

Th  10  0,3  0,05  2,2  15  12  5  2  9,4  <0,1a  0,0001a 

Ti %  0,4  0,9  0,3  1,0  0,3  0,6  0,15  0,04  0,4  3a  <1a 

Tl ppb  800  10  50  180  1100  1000  400  50  500  0,04  0,01 

U  2,8  0,1  0,02  0,5  4  3,2  1,3  1  2,7  0,04a  3a 

V  100  250  80  260  70  130  20  15  90  0,9a  1,2a 

W  1,3  0,5  0,3  0,6  1,5  1,8  1  0,5  1,5  0,03a  <0,1a 

Zn  80  70  60  100  50  100  20  40  70  15a  0,4a 

Zr  180  100  30  120  200  160  250  20  230  1a  0,03a 

Tab. 5.2.2  Priemerné obsahy niektorých prvkov u bežných typov hornín zemskej kôry, pôd 
a vôd sveta (rôzni autori, kompilácia Koljonen, 1992) 

Vysvetlivky: 1. Kontinentálna kôra, vrchná časť; 2. Oceánska kôra (bazalty oceánskych chrb‐

tov); 3. Ultramafické horniny  (peridotity); 4.   Mafické horniny  (gabrá   a bazalty); 5. Granity 

a granodiority; 6. Bridlice; 7. Pieskovce; 8. Vápence; 9. Pôdy; 10. Riečna a jazerná voda; 11. 

Morská voda. 

Obsahy prvkov v mg.kg‐1 pokiaľ nie  je vyznačené  inak. a = μg.l‐1  ; b   = mg.l‐1; Tl ppb = všetky 

obsahy v μg.kg‐1 u hornín a pôd, vody v μg.l‐1 

 

Následkom zvetrávania horninotvorných minerálov môže nastať lokálna akumulácia ťažkých 

kovov v pôde. Magmatické horniny zvyčajne majú vyššie obsahy ťažkých kovov než sedimen‐

tárne horniny – najrozšírenejšími v tejto  skupine hornín  sú Mn, Co, Ni, Zn a Cr. Na druhej 
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strane ale sú sedimentárne horniny omnoho dôležitejším zdrojom  ťažkých kovov pre pôdy, 

pretože prekrývajú väčšinu magmatických alebo metamorfovaných hornín. Medzi sedimen‐

tmi sú najvyššie obsahy týchto kovov v íloch a bridliciach vďaka   sorpčnej schopnosti týchto 

hornín (tab. 5. 2. 3). Vysoké koncentrácie ťažkých kovov sú charakteristické pre čierne bridli‐

ce (viď tab. 3. 2) a tak je možné predstaviť si  ich obsahy v pôdach, pre ktoré sú materskými 

horninami. 

Vyvreté horniny  Sedimentárne horniny Prvok 

ultrabázické  bázické  granity  karbonáty  pieskovce  bridlice 

Cr  2000‐2980  200  4  10‐11  35  90‐100 

Mn  1040‐1300  1500‐2200  400‐500  620‐1100  4‐60  850 

Co  110‐150  35‐50  1  0,1‐4  0,3  19‐20 

Ni  2000  150  0,5  7‐12  2‐9  68‐70 

Cu  10‐42  90‐100  10‐13  5,5‐15  30  39‐50 

Zn  50‐58  100  40‐52  20‐25  16‐30  100‐120 

Cd  0,12  0,13‐0,2  0,09‐0,2  0,028‐0,1  0,05  0,2 

Sn  0,5  1‐1,5  3‐3,5  0,5‐4  0,5  4‐6 

Hg  0,0004  0,01‐0,08  0,08  0,05‐0,16  0,03‐0,29  0,18‐0,5 

Pb  0,1‐14  3‐5  20‐24  5,7‐7  8‐10  20‐23 

Tab. 5.2.3  Koncentrácie, resp. rozsahy koncentrácií ťažkých kovov v základných typoch hor‐

nín. Prevzaté z Lánczos et al. (1998) 

Ako  vyplýva  z predchádzajúceho  textu, horniny môžu ovplyvňovať  zdravie populácie. Uve‐

dieme  príklady  negatívneho  a priaznivého  ovplyvnenia  ľudského  zdravia  magmatických 

a ďalších  hornín.  Negatívne  dôsledky  prírodného  geologického  prostredia  sú  zjavné 

v oblastiach  súčasného    vulkanizmu  a mladých  treťohorných  hornín.  Je  známe,  že  výrony 

H20, HCl, H2S, CO2, SO2 a ďalších plynov sa deje ešte dlhú dobu po erupcii vulkánu v týchto 

oblastiach.  Časť  týchto plynov  vstupuje do atmosféry priamo,  kým  ďalšia  časť  sa  rozpúšťa 

v spodných  vodách  a spôsobuje  tvorbu  kyslých  termálnych prameňov.  Takéto pramene  sú 

v Japonsku, na Kurilských ostrovoch a iných oblastiach. Napríklad niektoré termálne prame‐
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ne na Kurilských ostrovoch majú hodnoty pH od 0,2 do 1,0 a zloženie zlúčenín HCl obsahuje 

až 45 g.l‐1 Cl. Táto voda je veľmi agresívna a hlboko mení okolné horniny – extrahuje Fe, Al, 

Ti, Mg, Na a K z hornín, ktorých zloženie je potom prakticky čistý SiO2. Termálne vody obsa‐

hujú až do 3 g.l‐1 Al a 0,5 – 1 g.l‐1 Fe a tiež sú obohatené Ti. Potoky, rieky a jazerá v takýchto 

oblastiach sú obohatené potom Al a Fe. 

Veľmi dôležitou  formou pôsobenia hornín  (samozrejme aj minerálov) na  človeka  sú vplyvy 

prirodzenej  rádioaktivity. Väčšina hornín má veľmi nízku prirodzenú  rádioaktivitu, ktorá  sa 

charakterizuje ako úhrnná aktivita gama. Veľmi nízke hodnoty majú vápence, granulity, am‐

fibolity (U ekv. menej než 5), naopak vysoké obsahy môžu mať granity a ílovce, resp.  ílovité 

bridlice. 

Podiel radónu na celkovom ožiarení ľudského organizmu dosahuje 55 %. Prírodným zdrojom 

222Rn  je urán  238U  v horninách,  kde  je prítomný buď  v samostatných mineráloch  (uraninit, 

uránové  sľudy)  alebo  v  hlavných  horninotvorných mineráloch  (biotit,  zirkón,  apatit  a iné). 

Z nich  sa dostáva  jednak do podzemných  vôd  a do  stavebných materiálov, najdôležitejším 

zdrojom je však horninové prostredie. Migráciu radónu vo vrchnej časti litosféry ovplyvňuje 

predovšetkým priepustnosť hornín (napr. piesky a štrky slúžia ako cesty pre Rn), teplota pô‐

dy  a atmosféry  a ďalšie  klimatické  parametre,  tektonické  porušenia  hornín  (zlomy  veľmi 

uľahčujú prenikaniu Rn. 

Z pozitívnych  prípadov možno  uviesť  nasledovný  príklad.  Životné  podmienky  sú  úplne  iné 

v oblastiach peridotitových masívoch. Ako príklad uvádzajú Maksimovič (1998) a   Djordjevič 

(1998) príklad  peridotického masívu  Zlatibor v Srbsku, ktorý je rozlohou okolo 800 km2 jed‐

ným z najväčších v Európe. Peridoty, pôdy na nich, podzemné a povrchové vody v tejto ob‐

lasti  sú bohaté na Mg. V populácii oblasti Zlatibora  je obsah Mg v krvnom  sére v najvyššej 

časti rozsahu koncentrácií (15,8  ‐25,5 mg.l‐1). Medicínske údaje  indikujú nižšiu mortalitu na 

kardiovaskulárne  choroby  v tejto  oblasti  v porovnaní  s ostatnými  regiónmi  Srbska,  vďaka 

horčíkovému statusu v populácii.  

A ešte jeden pozitívny vplyv hornín na spoločenstvo ľudskej populácie si neodpustím, preto‐

že ako povedal Plutarchos: „Víno je medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi najchutnej‐

šie a medzi pokrmami najpríjemnejšie“. Víno sa rodí v pôde a tá leží na horninách, ktoré ma‐

jú za sebou dramatickú minulosť. Určite málokto vie, že na Slovensku máme vápnité morské 
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íly a to v okolí Strekova na  južnom Slovensku, kde sa rodia výborné vína. Tokaj zase  leží na 

tufoch (horniny sopečného pôvodu) a vinič v malokarpatských vinohradoch sa koreňmi dotý‐

ka žuly. Výrazná závislosť vlastností vína na geologickom podklade – geologickom prostredí 

viníc  –  sa  prejavuje  najmä  tam,  kde  sa  pestujú  špeciálne  vína.  Napríklad  vo  Francúzsku 

v Bourgogne biele  víno Chardonnay  rastie  len na určité  jednotke  (slieňovce  vrchnej  jury – 

kimmeridge). V Beaujolais víno Gamay je najlepšie z viníc na granitoch francúzskeho Centrál‐

neho masívu. Burgundské vína zrejú na pôde, ktorá vznikla z jurských vápencov a slieňovcov 

bohatých vápnikom,  rýnske a moselské vína na paleozoických bridliciach.   Podobné porov‐

nanie robia Suk a Stehlík  (1995) s moravskými vínami. Napríklad uvádzajú, že  je markantný 

rozdiel medzi plným, robustným Rýnskym rizlingom zo Znojma (granitoidy Dyjského masívu), 

jemným a ľahkým z Lechovíc (piesky karpatskej predhlbne) a výrazným buketom oplývajúcim 

Ryzlingom z Bzenca či Strážnice. Z červených vín možno porovnať nežnú, akoby jemne škori‐

covú  chuť  Frankovky  z Mutěnic  (piesky  viedenskej  panvy)  s Frankovkou  z Dolných  Kounic 

(Brnenský masív), ktorá má výrazný buket, mužnú  tvrdosť a fantastickú  farbu. Samozrejme 

nemôžeme obísť ani  slovenské  vína. Výrazný  rozdiel  je medzi  robustným, plným  Silvánom 

z Pezinka,  dopestovaným  na  granitoch  bratislavského masívu,  jemným  a ľahkým  z Vinice, 

rodiacom sa na pieskoch  juhoslovenskej panvy a výrazným so silným buketom Silvánom od 

Levíc, ktorý  rastie na pôdach s veľkým podielom vulkanických hornín. Pri  červených vínach  

podobne ako u moravských červených vín možno porovnať nežnú, škoricovú chuť Frankovky 

z Dolných Orešian, kde materské horniny pôd sú pieskovce a vápnité ílovce (sliene) mezozoi‐

ka s Frankovkou z okolia Bratislavy, dozrievajúcou na žulách bratislavského masívu, ktorá má 

výrazný buket a fantastickú farbu (Bezák a Suk, 1999).   Biochemický dôvod týchto rozdielov 

a ďalekosiahleho vplyvu horninového podkladu nie je doteraz dostatočne známy. Pravdepo‐

dobne  sa  uplatňujú  pomery  významných  prvkov  (K, Mg, Mn),  ktorých  vplyv  je  evidentný 

v raste a produktivite révy, no zostáva nejasný v type a kvalite vína a jeho osobnosti.   Tá  je 

podľa citovaných autorov výsledkom veľmi komplikovanej alchýmie a zostáva  intímnym  ta‐

jomstvom révy. 

Naši predkovia, hoci mali o geológii len hmlisté predstavy, zo skúsenosti plne rešpektovali pri 

zakladaní  viníc  optimálne  geologické  podmienky. V 19.  storočí  si  však  ich  význam  už  plne 

uvedomovali a geologické podmienky vinárskych krajov v Čechách boli charakterizované tak‐

to: (v pôvodnom jazyku) 
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Krajina litoměřická – spodek opuka a čedič, svršek zvetralá opuka, hlina a zvetralý čedič, 

Krajina mělnická – spodek opuka, svršek zvetralá opuka, také hlina a písek, 

Krajina pražská – opuka a také břidlice, 

Porůznu ležíci vinice – ponejvíce opuka s pískovcovitými naplaveninami. 

Z geologických procesov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť pestovanie vínnej révy je to najmä 

sopečná  činnosť,  zosuvy  a záplavy.  Pretože  pôdy,  ktoré  vznikajú  na  horninách  sopečného 

pôvodu, patria k najvhodnejším pre zakladanie viníc, sú využívané svahy vulkánov nielen vy‐

hasnutých (napr. východoslovenská tokajská oblasť), ale často aj činných. V Európe sú vulka‐

nickou činnosťou ohrozené najmä vinice na svahoch Vezuvu, produkujúce výborné červené 

víno Lacrimae Christii vesuviani a Etny na Sicílii. Sopečnou  činnosťou  sú ohrozené aj vinice 

v Chile a v Japonsku.  

Slovenské vinohradnícke oblasti sú súčasťou Západných Karpát, pohoria s veľmi komplikova‐

nou  genézou. Možno tu nájsť horniny, ktoré vznikali v obrovskom časovom rozpätí geologic‐

kých dôb, od najstarších spred 400 a viac miliónov rokov až po tie najmladšie, ktoré sa tvoria 

v súčasnosti (zvetraliny, rôzne sutiny, hliny a pod.). Územie vinohradníckeho regiónu Sloven‐

ska sa podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve člení na šesť vinohradníc‐

kych oblastí: Malokarpatskú,  Južnoslovenskú,  Stredoslovenskú, Nitriansku, Východosloven‐

skú a Tokajskú vinohradnícku oblasť (pozn.: zákon č.  332/1996 Z. z. členil vinohradnícke ob‐

lasti na vinohradnícke  rajóny a vinohradnícke obce). Zaoberať sa podrobnejšie geologickou 

stavbou  jednotlivých  vinohradníckych oblasti  Slovenska  je nad  rámec  rozsahu  tejto práce.  

Z tohto dôvodu sa prezentuje priemerné chemické zloženie hornín, na ktorých sa na Sloven‐

sku najčastejšie pestuje  vinič. Uvedený  je obsah makroprvkov  v oxidickej  forme  a stopové 

prvky,  ktorých  funkcia  pri  pestovaní  viniča  je  viac‐menej  známa  a niektoré  ďalšie  stopové 

prvky, kde vzťah ku kvalite vína nie je zatiaľ preukázaný. 

 

    

 

 

 51



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12  13.  14. 
SiO2  70,59  60,50  61,47  1,26  0,81  69,15  56,55  62,15  51,54  76,35  60,35  62,16  74,22  66,00 

TiO2 
0,43  0,79  0,87  0,02  0,02  0,47  0,73  0,74  0,64  0,46  0,76  0,68  0,16  0,5 

Al2O3  14,97  19,24  17,16  0,31  0,24  7,16  14,48  14,86  12,60  9,76  17,32  16,64  13,10  15,2 

Fe2O3 
1,09  2,73  2,85  0,11  0,13  1,28  3,71  3,42  2,74  2,12  4,01  3,71  1,19  2,48 

Fe0  1,42  4,30  5,16  0,10  0,10  1,70  2,12  1,99  2,30  0,95  1,84  2,27  0,50  3,77 

MnO  0,04  0,11  0,14  0,02  0,01  0,09  0,07  0,07  0,14  0,03  0,09  0,09  0,03  0,08 

Mg0  0,93  1,96  2,58  1,03  19,98  1,34  2,35  1,99  3,25  1,16  1,78  2,15  0,46  2,2 

Ca0  1,90  0,64  2,37  53,59  31,51  6,91  6,41  2,58  9,09  1,68  3,11  5,28  1,23  4,2 

Na2O  3,89  1,34  2,68  0,04  0,05  1,30  0,74  0,98  1,01  1,04  1,56  2,82  2,48  3,2 

K2O  3,27  3,89  2,80  0,12  0,07  1,25  2,98  2,60  2,48  1,71  1,68  2,39  4,26  3,4 

P2O5  0,19  0,19  0,18  0,03  0,02  0,07  0,10  0,12  0,13  0,08  0,13  0,22  0,05  0,2 

As  1,6  4,6  2,3  1,7  1,7  3,8  6,0  6,1  7,1  2,9  4,3  1,4  1,4  1,8 

B  11,7  56,0  12,4  ‐  ‐  42,7  109,5  94,1  95,9  43,7  50,3  22,5  39,2  13 

Ba  941  651  627  ‐  ‐  202  358  424  336  309  345  533  577  500 

Cr  21,2  71,1  96,3  ‐  ‐  112,8  132,9  90,3  89,7  53,4  39,7  21,0  9,0  70 

Cu  10,2  26,3  33,3  5,7  4,4  14,1  42,7  23,6    24,9  9,5  23,8  14,0  4,4 

F  227  458  459  128  240  140  457  443  499  220  277  322  218  650 

Hg  0,08  0,02  0,02  0,03  0,02  0,08  0,04  0,22  0,24  0,08  0,07  0,08  0,15  0,02 

NI  6,8  36,7  41,1  1,9  1,4  28,6  57,4  34,2  37,5  15,3  10,1  6,3  3,1  40 

Pb  20,5  7,8  8,0  3,2  2,6  4,9  7,3  9,0  8,5  6,5  5,3  5,5  14,3  15 

Sr  373,8  102,7  224,5  460,5  115,8  162,2  194,7  129,8  232,2  105,4  189,2  320,3  123,4  260 

Zn  53,9  75,7  83,3  12,8  11,3  15,5  86,2  71,4  69,4  35,2  68,6  71,6  32,7  80 

Tab. 5.2.4  Priemerné zloženie hornín na ktorých sa na Slovensku najčastejšie pestuje vinič 
(upravené podľa Bezák a Suk, 1999). Oxidy v %, stopové prvky v mg.kg‐1. 

Zdroje: horniny Slovenska – Marsina et al.  (1997  in Bezák a Suk, 1999), priemerné zloženie 
vrchnej  časti  kontinentálnej  zemskej  kôry: makroprvky   Taylor  a McLennan  (1985  in Bodiš 
a Rapant, 1999, Fe2O3 a FeO: Wedepohl (1968  in Suk a Steklík, 1995), stopové prvky: Koljo‐
nen (1992). 

Vysvetlivky: 1. granitoidy, granity; 2. fylity, svory; 3. ruly; 4. vápence mezozoika; 5. dolomity 
mezozoika; 6. pieskovce  starších  treťohôr  (paleogénu); 7.  ílovce paleogénu; 8.  íly mladších 
treťohôr  (neogénu);  9.  vápnité  íly  neogénu;  10.  piesky  neogénu;  11.  sedimenty  neogénu 
s vulkanickou prímesou; 12. andezity až dacity neogénu; 13. ryolity neogénu; 14. vrchná časť 
kontinentálnej zemskej kôry. 

Pri porovnaní obsahov uvedených prvkov s priemernou hodnotou pre vrchnú časť kontinen‐

tálnej zemskej kôry možno konštatovať obohatenie B prakticky u všetkých hornín na ktorých 

sa najčastejšie pestuje na Slovensku vinič, Bór je veľmi dôležitý pre fotosyntézu, na jeho ne‐

dostatok sú citlivé silvánske odrody. Nedostatok sa prejavuje chlorotickými zmenami na  lis‐

toch. Jeho zdrojom v horninách je turmalín, z jeho silikátovej väzby sa uvoľňuje pomaly. Po‐

dobne môžeme sledovať  primerané zásobenie celkovým Fe vo väčšine sledovaných hornín. 

Železo je nevyhnutné pre fotosyntézu a tvorbu farbív červených odrôd, jeho nedostatok spô‐

sobuje  žltnutie  listov.  Na  druhej  strane  jeho  nadbytok  v pôdach  bohatých  na  Ca 

a s prebytkom fosforu môže spôsobiť chlorózu alebo sa môže prejaviť kovovou pachuťou či 

kovovým  (čiernym)  zákalom  vína. Obdobné  pozorovania  sa  dajú  uskutočniť  aj  pri  ďalších 
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chemických zložkách hornín Slovenska vo vzťahu k vínu. Rozdielne obsahy stopových prvkov 

možno pozorovať z tab. 5. 2. 5, pomerne široké  rozmedzie koncentrácií odráža pôvod vína 

(krajinu) a zrejme závisí aj rôznych používaných technológií.    

Prvok  Vína rôzneho pôvodua μg.l‐1  Prvok  Talianske vínab μg.l‐1 

Cr  100  Ag  5 ‐ 20 

Co  0,04 – 0,2  As  3 – 30 

Cu  1 ‐ <500  Br  10 – 700 

Fe  900 – 5 200  Cd  0,01 – 1 

Mn  400 – 2 600  Hg  <0,1 

Mo  0,01  I  100 – 600 

Ni  10 ‐ 100  F  50 – 500 

Se  <20  Li  10 – 200 

Zn  100 ‐ 700  Pb  10 – 300 

Vc  6,6 ‐ 90     

Tab. 5.2.5 Rozsahy koncentrácií stopových prvkov v rôznych vínach produkovaných v rôznych 
krajinách.  Prevzaté  z Kabata‐Pendias  a Mukherjee  (2007).  Vysvetlivky:  a údaje  Galani‐
Nikolakaki a Kallithrakas‐Kontos  (2007); b údaje Aceto et al.  (2002);  c údaje Teissedre et al. 
(1998) pre francúzske vína a kalifornské vína. Všetko v Kabata‐Pendias a Mukherjee (2007). 

Ostáva  už  len  zamyslieť  sa  na  záver  tejto  časti  kapitoly  pri  veršoch  Lýdie  Vadkerti‐

Gavorníkovej z básne Odobierka s vinohradom: 

Dnes už nevieme 

kadiaľ vstupuje pravda do vína 

a múdrosť do príslovia 

Môžeme iba dodatočne sledovať ich cestu 

od zapečateného kameňa 

cez korene až k plodom rastlín 

podľa stôp, ktoré zanecháva 

človek v hline 

a hlina v človeku 
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5.3  Pôdy 

Pôdy sú nielen súčasťou ekosystému, ale majú pre človeka nezastupiteľnú úlohu, jeho preži‐

tie závisí najmä od ich produktivity. Pôdne funkcie ako filtrovanie, pufrovanie akumulovanie 

a transformovanie  chráni  proti  vplyvom  znečistenia  stopovými  prvkami.  Pôda  je  efektívna 

v týchto funkciách len dovtedy, kým je zachovaná katiónová výmenná schopnosť a biologická 

aktivita.  Časté  spojenie  znečistenia  stopovými prvkami  s kyslými  zložkami  zrážok  (najmä S, 

NOx  a HF)  veľmi  komplikuje  vo  všeobecnosti  stav  životného  prostredia.  Pôda  je  hlavným 

zdrojom stopových prvkov pre rastliny a to buď ako mikroživiny ale aj ako polutanty. Je tiež 

priamym zdrojom týchto prvkov pre človeka v dôsledku ingescie pôdy (geofágia), inhaláciou 

prachu z pôdy a absorpciou cez kožu. Prechod stopových prvkov z pôdy do rastlín je súčasťou 

chemického cyklu toho‐ktorého prvku v prírode. Je to veľmi komplexný proces podmienený 

viacerými faktormi, ovplyvnený prírodne  i ľudskou aktivitou. Preto predpovede záchytu sto‐

pového prvku rastlinami z pôdy, na ktorej rastú, by mali byť založené na niektorých biotic‐

kých  a abiotických  parametroch  kontrolujúcich    jeho  správanie  sa  v pôde  (Kabata‐Pendias 

a Mukherjee, 2007). 

Pôdy obsahujú stopové prvky rôzneho pôvodu: 1. litogénne – zdedené z litosféry (materské 

horninyX), 2. pedogénne – z litogénnych zdrojov, ktoré sa ale formovali ako dôsledok pedo‐

génnych procesov a 3. antropogénne – deponované na povrch a/alebo do pôdy ako výsledok 

ľudskej  činnosti.   Správanie  sa všetkých prvkov kontrolujú pôdne a antropogénne procesy. 

Predpokladá  sa,  že  správanie  sa prvkov a následne  ich bioprístupnosti pre  rastliny  je pod‐

mienené  ich pôvodom. Niekoľko novších štúdií poukazuje na skutočnosť, že bez ohľadu na 

formy stopových prvkov v pôde, prvky antropogénneho pôvodu vykazujú vyššiu bioprístup‐

nosť pre rastliny oproti prvkom prírodného pôvodu (Kabata‐Pendias a Pendias, 2001). 

Proces  tvorby pôdy  je úzko spojený s procesom zvetrávania, ktoré  je základným pôdotvor‐

ným  procesom  a je  komplexom  interakcií medzi  litosférou,  atmosférou  a hydrosférou  za 

účasti slnečnej energie. Zvetrávanie hornín a minerálov má však základný význam pre život 

                                                            

X  Čurlík et al. (1978) rešpektujú koncepty „pôdotvorný substrát“a“materská hornina“ i keď sú niekedy tieto dve kategórie 
chápané ako synonymá. Z praktických dôvodov  je  lepšie  ich rozlišovať, napr. ak máme deluviálne sedimenty pôvodom zo 

zvetralých granitov,  sú  tieto  „substrátom“ pre  tvorbu  recentných pôd, aj  keď materskou horninou  je granit. Termín 
„materská hornina“ by  sa mal  vzťahovať  iba na prípady,  kedy  chceme  zdôrazniť,  že  z určitej horniny  vznikol 
pôdotvorný substrát.  



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

nielen preto, že je iniciálnym stupňom pôdotvorného procesu, ale aj skutočnosti, že horniny 

reprezentujú  primárny  zdroj  biologicky  esenciálnych makroprvkov  a stopových  prvkov  po‐

trebných pre  život  rastlín  a tým  aj pre  zvieratá  a človeka.  Zvetrávanie môže byť  chemicky 

opísané  ako  procesy  rozpúšťania,  hydratácie,  hydrolýzy,  oxidácie,  redukcie  a karbonizácie. 

Všetky  tieto  procesy  sa  riadia  zákonmi  entalpie  a entropie  a vedú  k tvorbe  minerálov 

a chemických zlúčenín, ktoré sú relatívne stabilné a v rovnováhe v čiastkovom pôdnom pro‐

stredí. Správanie sa prvkov počas zvetrávania a pedogenetických procesov je veľmi úzko spo‐

jené s ich geochemickými vlastnosťami. Väčšina prvkov vykazuje  litofilný charakter, čo  indi‐

kuje  tendenciu k tvorbe   kyslíkatých  zlúčenín ako  silikáty, karbonáty,  fosfáty a sírany.  Ílové 

minerály, hlavný produkt zvetrávania a tvorby pôd, vznikajú najmä interakciou hornina‐voda. 

Z organickej hmoty alebo organizmov sa uvoľňujú dva typy zlúčenín, ktoré sú súčasťou pro‐

cesu zvetrávania: kyselina uhličitá vytvorená z CO2 uvoľneného rozpadom organickej hmoty 

a organické cheláty. 

Procesy zvetrávania (degradácie) a novej tvorby minerálov ako aj tvorba amorfných minerá‐

lov a organo‐minerálnych substancií značne ovplyvňuje formy a adsorpciu stopových prvkov 

v pôde. Afinita stopových prvkov k pôdnym zložkám  je silne ovplyvnená  ich elektrochemic‐

kými vlastnosťami a úzko spojená so špecifickým povrchom minerálov a katiónovou výmen‐

nou  kapacitou  (CAC).  Niektoré  ílové  minerály  ako  montmorillonit,  vermikulit,  imogolit 

a amorfný alofán vykazujú vysokú sorpčnú kapacitu. Pre porovnanie sú v tab. 5.3. 1 uvedené 

špecifické povrchy a CAC vyššie uvedených minerálov s niektorými    ílovými a ďalšími mine‐

rálmi. 

Minerál  Celkový špecifický 
povrch (m2. g‐1) 

Katiónová výmenná 
kapacita CAC 
(cmol(+).kg‐1) 

Alofán  100 – 880  5 – 350 

Montmorillonit  280 – 800  80 – 150 

Vermikulit  50 – 800  80 – 150 

Imogolit  900 – 1 500  30 – 135 

Halloyzit  10 – 45  3 – 57 

Kaolinit  7 – 30  3 – 22 

Illit  65 – 100  20 – 50 

Mn‐oxidy  32 – 300  150 – 230 

Biotit  40 – 100  10 – 40 

Kremeň  2 – 3  7 

Tab. 5.3.1  Celkový špecifický povrch a katiónová výmenná kapacita CAC u ílových a ďalších 
minerálov v pôdach. Upravené podľa Kabata–Pendias a Mukherjee (2007). 
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Faktory, ktoré kontrolujú komplex  zvetrávacích procesov  sú: oxidácia;  redukcia; hydrolýza; 

hydratácia; rozpúšťanie a chelácia. 

Pedogénne procesy:   nie  sú  ľahko odlíšiteľné od procesov  zvetrávania, pretože prebiehajú 

simultánne na tom  istom mieste, často oba v úzkom spojení. Základnými typmi sú: podzoli‐

zácia;  alkalizácia;  aluminizácia;  laterizácia;  sialitizácia  a hydromorfné  procesy.  Všetky  tieto 

procesy kontrolujú distribúciu a správanie sa stopových prvkov v oddelených vrstvách pôd‐

neho profilu a sú vo vzťahu so sorpciou a desorpciou a k formovaniu sa rôznych špécií stopo‐

vých  prvkov.  Hlavnými  parametrami  sú  pH  a Eh  hodnoty, množstvo  z minerálne  zloženie 

jemnozrnnej  frakcie,  množstvo  a typ  organickej  hmoty,  oxidy  a hydroxidy  Fe,  Mn  a Al 

a mikroorganizmy. 

Pôdna  biota  (edafón):  Živé  organizmy  v pôdach  zahŕňajú  faunu  a flóru  rôznych  rozmerov 

(mikro‐ až makro‐) a nachádzajú sa najmä vo vrchných horizontoch. Funkcie živých organiz‐

mov sa prejavujú v biologickej aktivite pôdy a prispievajú k bio‐fyzikálno‐chemickým proce‐

som a k pôdnej úrodnosti. 

Pôdny roztok: Prechod stopových prvkov medzi pôdnymi fázami sa pokladá za hlavný proces 

kontrolujúci ich správanie a bioprístupnosť. Vodná fáza je zložená z vody s koloidnou suspen‐

ziou, voľnými a/alebo komplexovanými a rozpustenými substanciami rôzneho zloženia vráta 

bio‐anorganických komplexov. Koncentrácie stopových prvkov v pôdnom roztoku úzko kore‐

lujú  s  ich mobilitou  a dostupnosťou.  Údaje  o koncentráciách  stopových  prvkov  v pôdnom 

roztoku  môžu  byť  užitočné  pre  predpovedanie  ich  bioprístupnosti  a účinnosti/toxicity 

v úrode.  Vo  všeobecnosti  celkový  obsah  stopových  prvkov  v roztokoch  nekontaminovanej 

minerálnej pôdy je v rozsahu 1 – 100 μg.l‐1, v kontaminovaných pôdach je tento rozsah kon‐

centrácie omnoho vyšší. 

Stopové prvky v pôdach: Obsah stopových prvkov od prírodných pôd až po kontaminované 

pôdy vykazuje veľkú variabilitu či už v horizontálnom alebo vertikálnom rozmere. Heteroge‐

nita pôd, najmä v mikroškále, vytvára reálny problém reprezentatívneho vzorkovania, ktoré 

môže mať potom značný impakt na reprodukovateľnosť a komparabilitu analytických výsled‐

kov. Preto sa venuje veľká pozornosť určeniu pozaďovej hodnoty (background) obsahov sto‐

pových prvkov v pôdach. Treba priznať, že dodnes neexistuje reálny status pozaďových hod‐

nôt, niektoré hodnoty obsahov  stopových prvkov  z odľahlých  regiónov v „nekontaminova‐
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ných“ pôdach sú prerekvizitami referenčných hodnôt pre vyhodnotenie kontaminácie pôdy. 

Napriek  tomu,  veľké  databázy  novších  zdrojov  o obsahoch  stopových  prvkov  v pôdach 

umožňuje urobiť akési všeobecné stanovenie ich priemerných koncentrácií v pôdach rôznych 

krajín a bežne sa používajú ako pozaďové hodnoty, najmä podľa štátov (tab. 5.3. 2). 

Prvok  Priemer 
vrch.časti 
zem.kôry 

A  B  C  D  E  SEF vrch. 
časť zem. 

kôry 

Ni  20  18  13  26  25  19  1,01 

Sb  0,2  0,62  0,25  0,78 ‐  0,66  2,89 

As  1,8  4,7  3,8  ‐  ‐  7,2  2,91 

Ba  400  362  608  350  ‐  580  1,19 

Be  3  1,9  1,3  1,4  ‐  0,92  0,46 

Bi  0,2  0,7  0,16  0,33 ‐  ‐  1,98 

B  15  ‐  5,1  ‐  ‐  33  1,27 

Cd  0,1  1,1  0,17  0,33 0,18  ˂0,01‐41  4,40 

Cr  100  42  22  58  86  54  0,52 

Co  10  6,9  7,1  18  17  9,1  1,16 

Cu  55  14  17  48  109  25  0,77 

F  625  264  ‐  ‐  269  430  0,51 

I  0,5  2,4  ‐  ‐  13  1,2  11,1 

Pb  14  25  18  24  22  19  1,54 

Li  20  28  17  13  24  24  1,06 

Mn  900  418  411  ‐  535  550  0,53 

Hg  0,07  0,1  0,043 ‐  0,053  0,09  1,02 

Mo  1,5  1,8  0,58  1,3  1,6  0,97  0,83 

Se  0,05  0,7  0,23  ‐  0,47  0,39  8,95 

Ag  0,06  0,1  0,11  0,1  0,05  ‐  1,50 

Sr  375  147  163  190  ‐  240  0,49 

Tl  0,5  0,6  0,23  0,49 0,36  ‐  0,84 

Th  7,2  8,2  8,1  9  11  9,4  1,27 

Sn  2,5  ‐  1,8  2,4  ‐  1,3  0,73 

Ti  4 400  ‐  3 700 ‐  15 480 2 900  1,67 

W  1,5  1,2  1,3  1,3  1,4  ˂0,16‐0,2 0,71 

U  2  3,7  4,4  1,9  2,9  2,7  1,56 

V  135  60  69  180  320  80  1,05 

Zn  72  62  65  89  73  60  1,00 

Zr  165  300  308  2  421  230  1,64 

Tab. 5.3.2   Bežne používané priemerné pozaďové obsahy (background contents) stopových 
prvkov  v kontinentálnej  kôre  a pôdach. Obsahy  v mg.kg‐1. Upravené  podľa  Kabata‐Pendias 
a Mukherjee (2007). 

Vysvetlivky:  Priemer  vrchnej  časti  zemskej  kôry  –  citovaní  autori  použili  údaje  Mason 
a Moore  (in Hedrick, 1995) a údaje Reimann a Caritat  (1998). Pozn.:  ide o novšie údaje ako 
v tab. 5. 2. 2. 
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Priemerné  obsahy  pre  rôzne  pôdy  rôznych  krajín:  A  –  pôdy  sveta  podľa  Kabata‐Pendias 
a Pendias (2001); B – poľnohospodárske pôdy Švédska (Eriksson, 2001); C – poľnohospodár‐
ske pôdy  Japonska  (Takeda, 2004); D – mediány obsahov stopových prvkov pre pôdy štátu 
Parana,  Brazília  (Licht,  2005);  E  –  údaje  pre  pôdy  USA  (Burt  et  al.,  2003,  Shacklette 
a Boerngen, 1984). Všetky citácie  in Kabata‐Pendias a Mukherjee  (2007); SEF –  soil enrich‐
ment factor, pomer tzv. „grand“ priemeru obsahov prvkov v pôdach k ich obsahom vo vrch‐
nej časti zemskej kôry.  

 

Ako vidieť z tab. 5. 3. 2 niektoré prvky sú obohatené (SEFkôra  >1), ďalšie sú však signifikantne 

obohatené (SEFkôra > 2): Sb, As, Cd, I a Se a žiaľ okrem  jódu  ide prvky environmentálne výz‐

namné v negatívnom slova zmysle. Možno uviesť, že slovenské pôdy sú práve naopak defi‐

citné Se (Čurlík a Ševčík, 1999) a jódom.  

Expozícia  zvierat  a človeka  stopovými  prvkami  z pôdy  je možná  viacerými  spôsobmi  pro‐

stredníctvom potravového reťazca: 

Stopové prvky ––‐ pôda ––– rastlina ––– zvieratá ––‐ človek 

Stopové prvky –– pôda ––rastlina ––‐človek 

Stopové prvky ––pôda ––zvieratá ––človek 

Stopové prvky ––‐pôda ––‐ mikrobiota, mezobiota ––‐ človek 

Stopové prvky ––‐pôda –– prach ––zvieratá, človek 

Stopové prvky ––‐ pôda ––‐geofágia (pojedanie pôdy) –– zvieratá, človek 

Stopové prvky ––‐pôda ––‐podzemné vody ––‐ pitná voda ––‐zvieratá, človek 

Stopové prvky –– pôda/sediment ––povrchová voda ––akvatická biota ––‐človek. 

 

Príjem stopových prvkov ingesciou pôdy (geofágia) je významný najmä u detí. Napríklad Ab‐

rahams (in Selinus et al., 2005) uvádza kompilované údaje o príjme niektorých kovov geofá‐

giou u detí vo veku 1 – 4 roky v mg za deň: Al 136, Ti 208, V 14, Zr 113. 

Pre  ilustráciu  sú  v  tab.  5.3.3  uvedené  rozsahy  koncentrácií  niektorých  ťažkých  kovov 

v poľnohospodárskych a lesných produktoch, pre ktoré  je pôda   základom potravového  re‐

ťazca. 
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Komodita  Cd μg.kg‐1  Cu mg.kg‐1  Hg μg.kg‐1  Pb  μg.kg‐1  Se μg.kg‐1  Zn mg.kg‐1 

Hovädzie 
mäso 

1 – 20B  0,7 ‐ 3  0,4A  20 – 100B  ‐  0,05 – 67 

Bravčové 
mäso 

10C  1,1 ‐ 7  2C  20C  ‐  22 – 220B 

Kuracie 
mäso 

2 – 5B  0,5 – 9B  4 – 20B  <10 – 20B  150 ‐ 300  5,7 – 16 

Pšenica  20 ‐ 30  1,5 – 1,6  ‐  10 ‐ 40  400  6,5 – 9 

Mrkva  10 ‐ 100  0,1 – 0,7B  ‐  10 ‐ 30  0  ‐ 

Šalát  40 ‐ 50  0,05 – 0,2B  ‐  10 ‐ 600  < 1  1 – 2,2 

Cibuľa  10 ‐ 20  0,3 – 0,99  ‐  10 ‐ 100  < 40 ‐ 100  1,5 – 3,4 

Zemiaky  10 ‐ 100  0,2 – 1,4B  ‐  30 ‐ 60  10 ‐ 30  2,8 – 4,5 

Paradajky  10 ‐ 50  0,3 – 0,9B  ‐  1 ‐ 200  ‐  0,8 – 1,3 

Huby  1500‐2500  2,2  1000‐1300  1100‐1400  100  3,5 

Jablká  <10  < 0,9  ‐  < 30  <40  ˂ 1 

Slivky  <4  0,5  ‐  < 20  ‐  1,2 

Jahody  < 0,3 ‐ 20  0,6  ‐  <20  ‐  1,5 

Tab.  5.3.3    Rozsahy  koncentrácií  a priemerné  hodnoty  niektorých  stopových  prvkov 
u chovných  zvierat  a rastlinnej  potravy    krajín  sveta.  Podľa  Szefer  a Nriagu  (2007)  upravili 
Kabata‐Pendias a Mukherjee (2007). Vysvetlivky: A priemerná hodnota; B rozsah priemerných 
hodnôt; C jedna priemerná hodnota. 

5. 4  Vody 

Z celkových  zásob  vody  na  Zemi  sa  99 %  nachádza  v oceánoch  a len  3 %  na  pevninách. 

Z týchto 3 % je 77 % v ľadovcoch, 22 % pod povrchom Zeme a len 1 % ako povrchové vody. 

Čistá voda je na Zemi stále vzácnejšia, prietok riekami je potrebný na samočistenie a tak je‐

diným zdrojom ostávajú podzemné vody. Spotreba vody stále stúpa, v roku 1900 sa na Zemi 

spotrebovalo 400 km3 čistej vody, v roku 1970 2 600 km3 a v roku 2000 viac ako 6 000 km3.  

Z toho do  zavlažovania  ide 77 %, do priemyslu 21 % a len 6 % predstavuje priamu  ľudskú 

spotrebu. Voda vytvára hydrogeologický cyklus a každé jej použitie je zásahom do tohto cyk‐

lu. Pretože väčšina úžitkovej vody pochádza zo zdrojov podzemných vôd je pre ich zachova‐

nie potrebné obzvlášť dbať na princíp udržateľného rozvoja, teda u artézskych vôd je možno 

čerpať len tak, aby neprišlo k poklesu tlaku, u ostatných sa musí vytvoriť režim zodpovedajúci 

doplňovaniu vodného rezervoáru (Suk, 1996). 

Voda má  základnú  funkciu  v geochemických  a biochemických  procesoch.  Je  tiež  hlavným 

nosičom‐transportérom všetkých chemických prvkov, jej množstvo a zloženie kontroluje cyk‐

ly prvkov v systéme voda‐vzduch‐pôda. Preto  je zrejme voda aj najviac študovanou zložkou 
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životného prostredia, ktoré pokrýva formy stopových prvkov – z nich sú predmetom záujmu 

najmä Cr, Se, Cu, As, Pb, Cd a Hg. Ide o veľmi obsiahlu problematiku, preto z dôvodu rozsahu 

práce je potrebné sa obmedziť len na niektoré základné fakty a najmä na relevantné skutoč‐

nosti  fokusované  na  chemické  zloženie    vôd  vo  vzťahu  k ľudskému  zdraviu.  Pokiaľ  ide 

o genetické typy vôd, Pačes (1983) uvádza nasledovnú klasifikáciu prírodných vôd: 

Voda 
atmosférická 

                                            Voda v ovzduší vo forme pary, vody a ľadu 

Povrchová                          rieky, jazerá, nádrže obsahujúce atmosférickú vodu 

Evaporitová                       voda bezodtokových jazier a zasolených pôd, ktorej   
                                             pôvod je atmosférický; roztok bol skoncentrovaný 
                                             vyparovaním a voda prechádza hydrolog. obehom 

Litogénna                         podpovrchová voda atmosférického pôvodu, ktorej 

                                              zloženie sa zmenilo rozpúšťaním hornín a pôd, 
                                              voda prechádza hydrologickým obehom 

Voda  meteo‐
rická 

Pórová                               voda v póroch dnových sedimentov riek a jazier, 

                                              voda nedávno prešla hydrologickým obehom 

Povrchová                   voda v moriach a oceánoch prechádzajúca 

                                              hydrologickým obehom 

Podzemná                  voda vcedená z oceánov do hornín kontinentov 

Voda 
morská 

Pórová                        voda v póroch recentných morských sedimentov 

                                              priamo odvodená od morskej povrchovej vody 
Morská                              voda morského pôvodu uzatvorená po geologickom  

                                              období v horninách neprechádza hydrolog. obehom 

Naftová                             voda priestorove a možno i geneticky viazaná  

                                              s ložiskami uhľovodíkov, neprechádza obehom 

Evaporitová                    voda priestorove a možno i geneticky viazaná 

                                              s ložiskami solí, neprechádza hydrol. Obehom 

Voda 
fosílna 

Endogénna                     voda vzniknutá pri endogénnych procesoch a 
                                              uzatvorená v horninách, neprechádza obehom 

Voda  
metamorfná 

                                              voda vytesnená z hornín pri ich tlakovej a teplotnej 
                                               premene 

Voda 
vulkanická 

                                   voda uvoľňovaná pri sopečnej činnosti alebo 
                                              vznikajúca interakciou vody meteorickej a 
                                   morskej so sopečnými plynmi 

Recirkulovaná               voda, ktorá prešla hydrologickým obehom,  

                                              rozpustila sa v magme a opäť z nej uniká 

Voda  
magmatická 

Juvenilná                          voda, ktorá neprešla hydrologickým obehom 

                                              a uniká z primárnej magmy odvodenej z plášťa 

Tab. 5.4.1  Genetické typy vôd. Podľa Pačes (1983). 

 

Voda v prírode obsahuje vždy ióny a molekuly, dispergované koloidy a pri zemskom povrchu 

aj mikroorganizmy. Ako vidieť z tab. 5. 4. 1 voda sa vylučuje pri kryštalizácii magmatických 
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tavenín, dehydratáciou vodnatých minerálov, pri metamorfóze hornín, kondenzáciou atmo‐

sférickej pary ale ak oddelením zo živej hmoty pri dýchaní alebo pri jej rozklade. Pravý roztok 

prírodných  vôd  je  tvorený  prevažne  iónmi  Na+,  Ca2+,  Mg2+,  Cl‐1,  HCO3
‐,  NO3

‐,  SO4
2‐ 

a molekulami H4SiO4. V menšej miere sú zastúpené K+, NH4
+, Fe2+, F‐ a ďalšie rozpustené lát‐

ky, ktoré bývajú v stopových množstvách. Koloidné  častice sú vo vodách  tvorené prevažne 

hydratovanými oxidmi a oxidmi železa, mangánu, hliníka, kremíka a organickými látkami. 

Väčšina stopových prvkov, najmä ťažkých kovov nezostáva v rozpustnej forme vo vodách. Sú 

prítomné hlavne ako suspendované koloidy alebo fixované organickými a minerálnymi sub‐

stanciami. Na druhej strane  ľahko prchavé prvky ako Br a I môžu dosahovať vysokých kon‐

centrácií v povrchových vodách, z ktorých sa môžu ľahko uvoľniť za priaznivých klimatických 

podmienok. Naviac mikrobiálna alkylácia niektorých prvkov ako napr. Hg, Se, As, Te a Sn mô‐

že významnou mierou ovplyvniť  ich prchavosť z povrchových vôd. Špeciácie stopových prv‐

kov vo vode kontroluje  ich správanie sa a toxicitu. Niektoré prvky boli  identifikované vo vo‐

dách ako  jednoduché katióny  (napr. Li+, Co2+, Ni2+, Rb+, Cs+), ďalšie sú známe v komplexnej 

forme (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn).  Na príklade Pb možno ilustrovať možnosti foriem jeho výskytu vo 

vodách: ako katión Pb2+, PbCl+, Pb3(OH)4
2‐ a ako anión PbCl3

‐, Pb(OH)‐ a Pb(OH)3
‐.   Vignati 

(2004) vyčlenil 4 skupiny prvkov v sladkej vode na základe ich frakcionácie: 

1. terigénne  kovy:  Al,  Ti  a Pb  –  asociované  najmä  s partikulárnou  fázou 

a s vysokomolekulárnymi koloidmi vo filtrovateľnej fáze, 

2. Stopové katióny: Co, C u, Fe, Mn, Ni a Zn – rôzne distribuované medzi partikulárnou, 

koloidnou a rozpustenou (pravý roztok) fázou a závislé na environmentálnych para‐

metroch, 

3. Oxianióny: As, Mo, Sb, U –menej asociované so suspendovanou partikulárnou hmo‐

tou a koloidmi, prednostne transportované do frakcie pravého roztoku, 

4. kovy  variabilného  charakteru:  Cr  a V  –  môžu  a vyskytovať  v rôznych  formách 

a fázach v závislosti od fyzikálno‐chemických parametrov. 

Ako  vyplýva  z vyššie uvedeného  textu, dôležitou  charakteristikou  vôd  je  ich mineralizácia, 

ktorá  reprezentuje  sumu  všetkých minerálnych  substancií  vo  vode.  Táto môže nadobúdať 

hodnoty vo veľmi širokom rozpätí od 100 do 650 000 mg.l‐1. Voda s mineralizáciou pod 1 000 
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mg.l‐1  sa  požíva  na  pitné  účely.  Ako  pravidlo mineralizácia  sa  zvyšuje  s hĺbkou. Napríklad 

v centrálnych oblastiach  veľkej Británie  kolíše od 100 do 3 800 mg.l‐1  vo  vápencoch blízko 

povrchu,  v hĺbke  3 200 m  sa  zvyšuje  na  hodnotu  10 800 mg.l‐1  a dosahuje  100 000 mg.l‐1 

v hĺbkach 5000 – 5 1000 m  (Komatina, 2004). Tento autor  rozdeľuje nasledovné  typy  vôd 

podľa mineralizácie: 

Slabo mineralizované sladké vody do 1000 mg.l‐1 

Brakické vody 1 000 – 10 000 mg.l‐1 

Salinné vody  10 000 – 100 000 mg.l‐1 

Soľanky > 100 000 mg.l‐1 

Chemické zloženie morskej vody a sladkých vôd je uvedené v tab. 5. 2. 2. Obsahy niektorých 

prvkov v podzemných vodách Slovenska sú v  tab. 5. 4. 2 spolu s údajmi o obsahoch  týchto 

prvkov  kompilovanými  zo  svetovej  literatúry.  Tu  je  potrebné  poznamenať,  koncentrácie 

chemických prvkov v prírodných podzemných vodách vykazujú veľmi vysokú variabilitu, závi‐

sia najmä od geochemických vlastností  geologických formácií rôznych regiónov. 

Prvok  Jednotka  Podzemné vody SR*  Podzemné vody – údaje 
zo svetovej literatúry 

Limit 
pre pitnú vodu WHO 

Al  mg.kg‐1  0,03  okolo 0,03  n.e. 

Na  mg.kg‐1  18, 77  <1 do > 100 000  ‐ 

K  mg.kg‐1  9,7  do 30  ‐ 

Mg  mg.kg‐1  25,56  do 40  ‐ 

Ca  mg.kg‐1  83,36  do > 600, soľanky >75 000  ‐ 

Sr  mg.kg‐1  0,33  0,0X – 0,X, soľanky > 1 500  ‐ 

Mo  mg.kg‐1  0,09  okolo 0,02  0,07 

Fe  mg.kg‐1  0,1  0,5 ‐ 20  n.e. 

F‐  mg.kg‐1  0,12  < 1,0  1,5 

Sb  μg.l‐1  0,8  < 0,3  20 

As  μg.l‐1  1,9  Veľká variabilita, extrém 
100 mg.l‐1 u prírod. vôd 

10 

Ba  mg.kg‐1  0,07  0,0X – 0,X  0,7 

Cr  μg.l‐1  1,25  X0  50 

Cd  μg.l‐1  1,38  X ‐ X0  3 

Cu  μg.l‐1  1,89  X ‐ XO  2000 

Pb  μg.l‐1  1,1  X – X0  10 

Hg  μg.l‐1  0,137  0,X;  zriedka X  1 

Se  μg.l‐1  0,91  0,1 – 0,3  10 

Zn  mg.kg‐1  0,27  0,5 ‐ 15  n.e. 

Tab.  5.4.2  Priemerné  obsahy  niektorých  prvkov  v podzemných  vodách  Slovenska,  údaje 
z podzemných  vôd  zo  svetovej  literatúry  a limity  pre  pitnú  vodu.  Údaje  kompilované 
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z Rapant et al. (1996). Vysvetlivky: * ‐ aritmetický priemer; n.e. –nestanovené; ‐ nie je údaj. 
Limitné hodnoty pre pitné vody podľa WHO (2006). 

Predstavu o zložení ďalšieho typu vôd – zrážkovej vody vo forme snehovej pokrývky možno 

dokumentovať na Slovensku nasledovným zložením niektorých hlavných katiónov a aniónov: 

Zložka  Aritmetický priemer mg.l‐1 

Na  0,37 

K  0,18 

Mg  0,34 

Ca  1,70 

Mn  0,037 

Fe  0,253 

Zn  0,047 

Cu  0,005 

Tab. 5. 4. 3  Priemerné chemické zloženie snehu na území 
Slovenska v rokoch 1976‐1995. Rapant et al. (1996) 

 

Zdrojom stopových kovov v prírodných vodách, najmä povrchových vodách, sú ako horniny 

tak aj antropogénna činnosť. Významnou úlohou geochémie vôd je určiť vzťah medzi antro‐

pogénnou a geochemickou mobilizáciou kovov. V tab. 5. 4. 4. je jeden z odhadov toku kovov 

riekami  do  oceánov  spôsobený  prírodným  zvetrávaním  a odhad  mobilizácie  kovov  spro‐

stredkovaný antropogénnou  činnosťou. Z tejto  tabuľky, ktoré  len  rádovú platnosť, vyplýva, 

že ľudská činnosť dnes ovplyvňuje vodnú migráciu skoro rovnakou mierou ako prírodné zvet‐

rávanie. 

Prvok  Vstup  spôso‐
bený  prírod‐
ným  zvetráva‐
ním 

Vstup spôsobený 
priemyslovými 
odpadmi 

Cu  250  42 

Zn  720  100 

Pb  110  15 

Ag  11  2,3 

Cd  36  3 

Ni  11  17 

Cr  50  55 

Mn  250  7,4 

Fe  24 000  440 

Tab. 5.4.4 Porovnanie  prírodnej a antropogénnej mobilizácie stopových 
kovov vo vodách. Galloway (1979 in Pačes, 2003). Hodnoty sú udané v 

109 . rok‐1 kovu vstupujúceho riekami do svetového oceánu. 
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Osobitnú skupinu vôd tvoria minerálne a termálne vody‐ Minerálna voda  je mineralizovaná 

podzemná  voda  spojená  s litostratigrafickými  formáciami  a štruktúrami  (zásadne  odlišným 

od  povrchových)  od  ktorých  získala  fyzikálne  charakteristiky  a chemické  zloženie  zásadne 

odlišné od ostatných vôd v tom istom regióne. Obsahuje minerály alebo iné rozpustné zlož‐

ky, ktoré zvýrazňujú  jej chuť alebo  jej  liečebné účinky. Podľa slovenskej  legislatívy musí byť 

mikrobiologicky nezávadná, mať pôvod v podzemnej vrstve a získaná zo zdroja vyhláseného 

osobitným  predpisom. Definícií  je  viac  –  balneologické,  hydrogeologické  a geochemické  – 

spoločným kritériom týchto definícií je fakt, že sa minerálne vody niektorou svojou vlastnos‐

ťou  významne  líši  od  obyčajných  podzemných  vôd.  Býva  to  najmä  obsah  plynov 

a rozpustených  látok. K minerálnym  vodám  sa priraďujú  vody  termálne  a tzv.  stolné  vody. 

Z geochemického hľadiska minerálne  vody nepredstavujú  žiadny  anomálny  jav.  Sú  to  vždy 

roztoky vznikajúce geochemickou interakciou medzi meteorickými vodami a okolnými horni‐

nami, biochemickou aktivitou mikroorganizmov, odvodnením fosílnych vôd rôzneho pôvodu 

a prínosom  látok hlbinného pôvodu, ako  je napr. CO2. Pretože má Slovensko veľmi pestrú 

geologickú  stavbu  sú  i minerálne vody vznikajúce v rôznych hydrogeologických  štruktúrach 

veľmi rôznorodé s rozdielnym chemickým zložením. 

Minerálne pramene patria k originálnemu bohatstvu Slovenska. Na našom území sa nachá‐

dza   1 644  registrovaných prameňov na  rozlohe 49 000  km2, a to  všetky  typy minerálnych 

vôd okrem rádioaktívnych. S takýmto počtom sa môžeme uchádzať dokonca o európske pr‐

venstvo. 

Minerálne  vody  vznikajú  najčastejšie  rozpúšťaním  hornín  za  prítomnosti  hlbinného  oxidu 

uhličitého. Tak vzniká napr. väčšina   alkalických kyseliek v Čechách, obsahujúcich prevažne 

Na a hydrogénkarbonát  (Mariánske Lázne).  Inde    rozpúšťa meteorická voda sýtená oxidom 

uhličitým  evaporitové  minerály  ako  anhydrit  a sádrovec  –  tak  vznikajú  vody  kalcium‐

sulfátové napr. v Sklených Tepliciach. V takýchto minerálnych vodách prevládajú  ióny Ca2+, 

Mg2+  a HCO3
‐.  Rozpúšťaním  soľných  ložísk  vznikajú  sodno‐chloridové  soľanky,  napr. 

v Solivare. Odvodnením hlboko uložených sedimentárnych vrstiev vznikajú pramene  jódob‐

rómových vôd aspoň čiastočne fosílneho pôvodu. Rozpúšťaním rádioaktívnych prvkov, najmä 

radónu v horninách obsahujúcich urán a rádium, vznikajú rádioaktívne vody. Minerálne vody 
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obsahujúce sírovodík vznikajú za spoluúčasti baktérií, najmä rodu Desulfovibrio, redukujúce 

sírany vzniknuté oxidáciou pyritu, napr. Smrdáky, kde  je obsah sulfánu H2S   až 800 mg.l‐1 – 

predstavuje to unikátne svetové prvenstvo. 

 

Obr. 5.4.1 Lokalizácia minerálnych a termálnych prameňov na Slovensku. Franko a Melioris 
(1998 in Ženišová a Fľaková, 2007) 

  

V oblastiach  aktívnej  sopečnej  a tektonickej  činnosti  sa  vyskytujú  pramene  vôd  s veľmi 

zvláštnym  zložením,  obsahujúce  látky  unikajúce  z tuhnúcej  magmy  a sú  využívané 

v kúpeľníctve. Ako príklad možno uviesť kúpele Tamagawa v Japonsku, kde  sa používa  ter‐

málna voda s obsahom chloridových a síranových iónov a s pH okolo 1,5. V Kalifornii sú zase 

využívané vody obsahujúce látky uvoľnené  pri metamorfóze hornín pozdĺž tektonicky aktív‐

nych zlomov obsahujúce okrem CO2 aj nezvykle vysoké koncentrácie bóru a amoniaku  (Pa‐

čes, 1982). 

Pokiaľ  ide  o termálne  vody,  sú  to  obvykle  ohriate  podzemné  vody meteorického  pôvodu. 

Zvýšená teplota a často  i prínos reaktívnych plynov ako CO2, SO2, H2S z hĺbky spôsobujú, že 

tieto  vody  intenzívne  reagujú  s horninou  a ich  zloženie  preto  závisí  ako  na  teplote 

 65



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

a prítomnosti plynov, tak na zložení hornín. Základnou črtou termálnych vôd  je zvýšený ob‐

sah rozpusteného oxidu kremičitého SiO2. V obyčajných vodách sa obsah rozpusteného SiO2 

obvykle pohybuje v rozmedzí 5 – 30 mg.l‐1, zatiaľ čo v termálne vody obsahujú aj 1 300 mg.l‐1 

SiO2. Dôležitým kritériom pre zaradenie podzemnej vody medzi termálne vody je jej teplota 

pri  vývere  na  zemskom  povrchu  >  25°  C.  V stručnosti  uvedieme  rozdelenie minerálnych 

a termálnych vôd: 

Prírodné  minerálne  vody  –    podzemné  vody  s originálnym  pôvodom  akumulované 

v prírodnom prostredí, na zemský povrch sa dostávajú prirodzenou alebo umelou cestou. Od 

normálnych  podzemných  vôd  sa  odlišujú  svojim  pôvodom  a  obsahom  stopových  prvkov. 

V mieste výveru majú obsah rozpustených pevných látok viac ako 1000 mg.l‐1 alebo obsahom 

rozpustených plynov viac ako 1000 mg.l‐1 rozpusteného CO2 (vtedy hovoríme o kyselke, me‐

dokýši) alebo najmenej 1 mg.l‐1 sulfánu H2S a v mieste výveru s minimálnou teplotou 20° C  

podľa najnovšej legislatívy. 

Prírodné liečivé vody ‐  vzhľadom na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú ve‐

decky dokázané blahodárne účinky na  ľudské  zdravie,  takže  ich možno  využiť na  liečebné 

účely. 

Prírodné minerálne  vody  stolové  –  svojím  chemickým  zložením,  fyzikálnymi  a chuťovými 

vlastnosťami sú vhodné ako osviežujúce nápoje. Obsah rozpusteného CO2 je vyšší ako 1000 

mg.l‐1 a obsah rozpustených pevných látok nižší ako 1000 mg.l‐1. 

Ďalšie  členenie  je  podľa  mineralizácie  na  veľmi  nízko  mineralizované  minerálne  vody 

s celkovou mineralizáciou do 50 mg.l‐1, nízko mineralizované 50 – 500 mg.l‐1, stredne minera‐

lizované 500 – 1500 mg.l‐1, vysoko mineralizované 1500 – 5000 mg.l‐1, veľmi vysoko minerali‐

zované 5000 – 15000 mg.l‐1 a soľanky s celkovou mineralizáciou nad 15 000 mg.l‐1 Na Sloven‐

sku je najviac mineralizovaná minerálna voda v Oravskej Polhore 49 g.l‐1, zo soľaniek je naj‐

vyššia mineralizácia  soľanky  v Stretave,  464  g.l‐1  (Ženišová  a Fľaková,  2007). Následné  po‐

drobnejšie delenie je podľa napr. podľa obsahu rozpustených plynov, hlavných iónových zlo‐

žiek, biologicky a farmakologicky významných zložiek aktuálne reakcie atď. (viď napr. vyššie 

citovanú prácu).  
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Z aspektu zamerania tejto práce sú predmetom záujmu najmä prírodné  liečivé vody. Mine‐

rálne  soli  v minerálnych  vodách,  ktoré  sa  vylúhovali  z hornín  sú mimoriadne  užitočné  pre 

liečbu mnohých ochorení. O väčšine sa už dokázalo, že sú nielen stavebnými prvkami ľudské‐

ho organizmu, ale aj  zabezpečujú normálny  chod  látkovej premeny –  sú biokatalyzátormi. 

Tak napr. vápnik je nielen stavebným materiálom kostí a zubov, ale aj spolupracuje na regu‐

lácii  akcie srdca, pri zrážaní krvi, podieľa sa na udržovaní svalového tonusu a nervovom pre‐

nose.  Horčík  je  zase  jeden  z najdôležitejších  prvkov  v ľudskom  tele,  je  najmä  spolu  s Ca 

v kostiach a je nevyhnutný pre správnu činnosť nervovej sústavy a srdcového svalu, pomáha 

v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Tak možno hovoriť o význame viacerých hlavných 

katiónov v minerálnych vodách, no i pitných vodách. Samozrejme k nim významove pristupu‐

jú aj stopové katióny a anióny ako Cu2+, Zn2+ či F‐  . V podstate všetky prvky by sme získavať 

z bežnej potravy a pitnej vody. Keď je však v potravovom reťazci nedostatok, t. j. nezodpove‐

dá    ich odporúčanému   dennému príjmu  je potrebné  ich dodávať dodatočne v rôznych for‐

mách či doplnkoch potravy. Tu majú významnú úlohu minerálne vody a najmä prírodné lieči‐

vé vody. 

Členenie prírodných  liečivých vôd podľa celkovej mineralizácie  je rozsahovo  trošku  iné ako 

u bežných minerálnych vôd. Veľmi nízko mineralizované prírodné liečivé vody  majú celkovú 

mineralizáciu do 200 mg.l‐1, nízko mineralizované 200 – 1000 mg.l‐1, stredne mineralizované 

1000 – 5000 mg.l‐1 vysoko mineralizované 5000 – 10 000 mg.l‐1, veľmi vysoko mineralizované 

10000 – 35000 mg.l‐1 a soľanky nad 35000 mg.l‐1. Ďalšie členenie je podľa obsahu rozpuste‐

nej plynnej zložky: uhličité (nad 1000 mg.l‐1 rozpusteného CO2), sulfánové nad 1 mg.l‐1 H2S 

alebo sírne nad 1 mg.l‐1 titrovateľnej síry. Delenie podľa teploty vody ‐ od studených (do 20°) 

až po termálne od 20‐ 30° C po prehriate nad 100° C. Dôležité je delenie prírodných liečivých 

vôd podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín na: 

‐ slané, najmenej 5,5 mg.l‐1 iónu Na+,  a najmenej 8,5 mg.l‐1 iónu Cl‐, 

‐ sulfidické (viac ako 1 mg.l‐1 sulfidickej síry), 

‐ jódové (viac ako  2 mg.l‐1 iónu I‐), 

‐ železnaté (viac 10 mg.l‐1). 

Liečivé  vody  so  zvýšeným  obsahom  prvkov  a zlúčenín musia  spĺňať  nasledovné  kritéria:  1 

mg.l‐1 F‐, 2 mg.l‐1  zinku,  2 mg.l‐1 lítia, 0,5 mg.l‐1 selénu, 30 mg.l‐1 bóru, 50 mg.l‐1 kyseliny kre‐
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mičitej H2SIO3, 500 mg.l‐1  vápenatého  iónu Ca2+, 150 mg.l‐1 horečnatého  iónu Mg2+, 1200 

mg.l‐1 síranového iónu SO4
2‐ a 1300 mg.l‐1 hydrouhličitanového iónu HCO3

‐. 

Na druhej strane ako protipól mineralizovaných vôd v hydrosfére sa vyskytujú aj vody s veľmi 

nízkou mineralizáciou ako napr. podzemná vody v okolí veľkých  ľadovcov (160 mg.l‐1) alebo 

v tropických a subtropických oblastiach (180 mg.l‐1), podobne aj podzemné vody v hornatých 

oblastiach majú nízku mineralizáciu okolo 200 mg.l‐1 (Komatina, 2004). Už počiatkom 60 – ich 

rokov bolo v USA preukázané a od tej doby desiatkami epidemiologických štúdií  vykonanými 

vo vyspelých krajinách dokázané, že konzumácia mäkšej vody vedie k štatisticky významné‐

mu rastu chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby v porovnaní s oblasťami zá‐

sobovanými  tvrdšou  vodou. Najnovšie práce  ďalej naznačujú,  že  konzumácia mäkšej  vody 

(nižší obsah Ca a Mg) sa spája so zvýšeným rizikom zlomenín u detí ako aj niektorých neuro‐

degeneratívnych chorôb a niektorých typov rakoviny. Vody s nižším obsahom Mg sa spájajú 

so zvýšeným rizikom ochorení motorického neurónu i vzniku tehotenských komplikácií (Koží‐

šek,  2000).  Zdravotnému  významu  tvrdej  vody  sa  budeme  venovať  v osobitnej  kapitole 

o geochemických faktoroch vo vzťahu k človeku. 

Napriek tomu, že pitná voda až na výnimky (napr. fluoridy) nebýva pre človeka zdrojom pre‐

vládajúcim zdrojom esenciálnych a stopových prvkov, môže byť  jej podiel na celkovom príj‐

me v niektorých prípadoch dosť významný a to z nasledujúcich dvoch dôvodov. 1) moderná 

bežná  strava  vďaka  nadmernej  rafinácii  býva  ochudobnená  o významnú  časť  celého  radu 

prvkov prítomných vo východzej surovine a tak nemôže predstavovať plnohodnotný nutričný 

zdroj. 2) vo vode  sú prvky prítomné prevažne v voľnom  iónovom  stave a preto vo väčšine 

prípadov sa vstrebávajú z vody omnoho lepšie než z pevnej potravy, kde sú viazané na rôzne 

iné látky. 

O tom,  že  pitná  voda môže  byť  príčinou  viacerých  ochorení,  ľudstvo  vie  už  stovky  rokov. 

Z rozvojom mikrobiológie a chémie je od minulého storočia táto všeobecná empirická skúse‐

nosť postupne doplňovaná poznatkami o konkrétnych pôvodcoch chorôb z vody. Tento prí‐

stup („vo vode je niečo, čo by tam nemalo byť, alebo niečoho tam môže byť viac než je zdra‐

vé  ...“)  predznamenal  i prvotný  hygienický  prístup  k vymedzeniu  kvality  pitnej  vody  –boli 

stanovené najvyššie prípustné koncentrácie látok a organizmov vo vode. Voda bez minerálov 

nebola a ani nemusela byť predmetom snaženia o vymedzenie kvality, pretože taká voda sa 
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v prírode nevyskytuje, okrem dažďa a ľadu, ktoré však v rozvinutých krajinách neslúžili ako 

zdroj pitnej vody (Rapant et al., 2004) 

5. 5  Geomorfologické faktory 

Reliéf je významným prvkom v prírodnom prostredí. Silný vplyv reliéfu na ostatné prvky prí‐

rodného prostredia a ľudského zdravia je výsledkom značného prekryvu medzi charakteristi‐

kami  reliéfu  a geografickým  rozdelením,  najmä  v morfologicky  viac  vyvinutých  oblastiach 

Zeme. Preto napríklad kartografická  časť Atlasu perspektívneho  rozvoja  zdravia na vidieku 

Arménskej  SSR  (1970  in  Komatina,  2004)  začína  orografickými  mapami,  pretože  reliéf 

v Arménsku    veľmi  silne  ovplyvňuje mnohé  aspekty  života  populácie,  vrátane  organizácie 

medicínskej ochrany zdravia.  

Jedným  zo  signifikantných  faktorov  vývoja  morfológie  terénu  je  geologická  štruktúra 

v oblasti kde boli vytvorené samotné formy reliéfu. Regionálne geomorfologické charakteris‐

tiky sú teda determinované geologickou štruktúrou oblasti. Možno povedať, že reliéf niekto‐

rých oblastí nám priamo alebo nepriamo hovorí o ich geologickej histórii v ostatných perió‐

dach existencie – vidíme staré denudačné povrchy, formy glaciálnych akumulácií, stopy býva‐

lých korýt riek, zosuvy atď. Okrem vplyvu geologickej štruktúry, vývoja exogénnych procesov 

a tvorby  individuálnych  typov  reliéfu  je veľmi významný vplyv klimatických  faktorov, ktoré 

určujú  postupný  vývoj  glaciálneho,  periglaciálneho  a aeolického  reliéfu. Na  druhej  strane, 

reliéf má nepriamy vplyv na klímu. 

Niektoré charakteristiky reliéfu musíme považovať za priame faktory v dispozícii geochemic‐

kých krajín. Úloha reliéfu  je daná stupňom  jeho horizontálneho a vertikálneho rozsahu. Re‐

liéf tu určuje v značnom rozsahu najmä formu kontúr autonómnych a závislých krajín. Najvý‐

znamnejšou funkciou z aspektu geochemickej krajiny je jeho vplyv na podiel medzi migráciou 

látok v pevnom stave a migráciou v rozpustenom stave. Tu možno uviesť niekoľko príkladov. 

Podiely  obehu  vôd  a oxidačno‐redukčných  procesov  v krajine  závisí  na  reliéfe. Ak  je  reliéf 

veľmi  členitý  potom  voda  obieha    v krajine  intenzívnejšie,  okolná  oxidácia  je  silnejšia,  re‐

dukčné prostredie je v menšom rozsahu za  inak rovnakých podmienok. V podmienkach me‐

nej  členitého reliéfu  je to naopak. Alebo – v oblastiach veľmi  členitého reliéfu  je kvartérna 

pokrývka  obvykle  tenšia  a údolia  riek  sú  úplne  alebo  vo  veľkej miere  v kontakte  s  rôzny‐
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mi podložnými  horninami.  Toto má  za  následok  zahrnutie  chemických  prvkov,  ktoré  tieto 

horniny obsahujú do  recentnej migrácie a takéto prvky majú potom zásadný vplyv na geo‐

chemickú  krajinu.  Práve migrácia  je  integrujúcim  prvkom  ku  vzniku  geochemickej  krajiny. 

Veď  podľa B.  B.  Polynova  táto  predstavuje  paragenetickú  asociáciu  elementárnych  krajín, 

spojených prostredníctvom migrácie prvkov (Čurlík, 1988). Pozn.: Elementárna krajina pred‐

stavuje určitý typ reliéfu, zložený z jednej horniny a pokrytý v každom momente svojej exis‐

tencie určitým rastlinným spoločenstvom. 

Prostredníctvom  zmien  iných  zložiek  prírodného  prostredia  reliéf  nepriamo  (ale  niekde  aj 

priamo v niektorých jeho vlastnostiach) ovplyvňuje podmienky pre život ľudí, využívanie su‐

rovín a ďalšie antropogénne aktivity. Následky vplyvu môžu byť negatívne (zhoršenie agrok‐

limatických podmienok so zvyšovaním výškových pomerov, deštrukcia pôd a vegetácie ero‐

zívnymi  procesmi)  ale  aj  pozitívne  (napr.  možnosti  rozvoja  špeciálnych  foriem  turizmu 

v regiónoch vysokých hôr). 

Vysoké horstvá (vo všeobecnosti výškové pomery nad 2 500 m nad morom) sú charakterizo‐

vané ako oblasti choroby nazvanej „horská choroba“. Už v roku 1590 Španiel Acosta keď pre‐

chádzal Andami v Peru pozoroval na sebe a na svojich spoločníkoch symptómy astmy, slabo‐

sti  ,  búšenie  srdca,  bolesti  hlavy,  nevoľnosť  atď.,  ktoré  zhrnul  ako  horská  choroba. Dané 

symptómy pripisoval  vdychovaniu  zriedkavého  tamojšieho  vzduchu. Až  v roku 1887  sveto‐

známy  francúzsky  fyziológ Bert dal  tieto príznaky do súvisu s nedostatkom kyslíka. Napriek 

dlhodobému  výskumu  tohto problému patologického procesu dýchania behom pobytu  vo 

vysokohorskom  teréne  nie  je  dodnes  presne  známa  úplná  príčina  opisovaných  príznakov 

a evidentne celú patogénnu škálu príznakov nie je možné zahrnúť do jednoduchého termínu 

„horská  choroba“  a redukovať  to  na  nedostatok  kyslíka  (hypoxiu)  aj  keď  tento má  signifi‐

kantný význam. Pre väčšinu ľudí je pobyt v klíme vysokých hôr škodlivý pretože núti systém 

ľudského organizmu  k väčšej  aktivite pri prispôsobovaní  sa  týmto podmienkam. Toto  však 

nemožno aplikovať na širokú zónu Andskej plošiny od Kolumbie po Čile, kde viac ako 10 mi‐

liónov  ľudí žije vo výškach nad 2 500 m. Táto zóna (až po  líniu snehu pri 5 300 m) nie  je už 

vhodná pre život – predtým však bola centrom ríše  Inkov, veľkej civilizácie v Amerike pred 

Kolumbusom. Napriek  tomu dnes obyvatelia sú  tu obyvatelia schopní vykonávať normálnu 

prácu a ich počet neklesá. Toto platí špeciálne pre Indiánov a gaučov, ktorí systematicky odo‐

lávajú nedostatku kyslíka (hypoxii) a vplyvu pomerne nízkej teploty. No ako výsledok je vývoj 
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mladej  generácie  gaučov  poznamenaný  nedostatočnou  evolúciou  –  majú  nízky  vzrast 

a oneskorený rast zubov. Hrudná dutina u detí v tejto lokálnej populácii vykazuje väčšie roz‐

mery vo všetkých dimenziách oproti deťom žijúcim v podmienkach nižšej geografickej výšky. 

Výskumom populácie Indiánov žijúcej vo vysokých horách Peru, kde je tlak kyslíka redukova‐

ný na 44 % sa zistilo, celková kapacita pľúc je o 22 % väčšia ako u obyvateľov nížin a že množ‐

stvo  krvi u týchto  aborigénov  je o 1,74  l  vyššie než u obyvateľov  v oblasti na úrovni mora 

v Lime. 

Na druhej strane z klimatických a ďalších dôvodov prostredie nižších až stredne vysokých hôr 

(od  750  m  do  2 500  m  nad  úrovňou  mora)    má  veľký  význam  pre  liečebnú  terapiu 

a samozrejme aj pre rekreačné účely. Napr. liečenie tuberkulózy môže byť úspešné v horách 

(Davos vo Švajčiarsku, hory v Škótsku, Kaukaz). Zistilo sa, že liečenie kardiovaskulárnych cho‐

rôb  a ateroskleróza  je  omnoho  úspešnejšie  liečená  v horách  než  na  rovinách,  podobne  aj 

bronchiálna astma u dospelých a detí. 

Pri štúdiu prírodných biocenóz je venovaná špeciálna pozornosť významu horským oblastiam 

(do 2 500 m nad morom), údoliam  riek a nížinám vo vzťahu k chorobám  ľudskej populácie 

v regiónoch s rozdielnymi morfologickými prejavmi. Tieto formy reliéfu predurčujú charakter 

pôdy  a rastlinnej  pokrývky  ako  aj  animálneho  života.  Pre  určité  oblasti  je  niekedy možné 

striktne  stanoviť prírodné biocenózy s ktorými sú spojené prírodné ložiská chorôb, teda ob‐

jasniť cesty obehu agensov chorôb. Tak napr. na základe dlhodobých terénnych štúdií chorôb 

s prírodným  ložiskom  Petriševa  (1965  in  Komatina,  2004)  konštatovala,  že  údolia  riek 

z medicinálneho hľadiska reprezentujú najväčšie nebezpečenstvo a to na základe rozdielnosti 

ložísk chorôb – súčasne podala aj 10 príkladov takých chorôb. 

Pokiaľ  ide  o krasové  územia  z aspektu  životných  podmienok,  tieto  so  svojimi mimoriadne 

špecifickými  geomorfologickými  formami  a anorganickými  faktormi  (napr.  rozpustnosť  vá‐

pencov) diktujú v podstate formy života a ľudskej aktivity na krase. Tenké vrstvy pôdy, tvrdé 

horninové  substráty  a špeciálna  morfológia  terénu  limitovala  ekonomickú  aktivitu 

v minulosti a v podstate aj teraz. Z pozitívnej strany pohľadu na kras treba však uviesť spele‐

oterapiu. Táto nie  je moderným objavom. V stredoveku  (a  zrejme aj  skôr) bolo  známe,  že 

pobyt v jaskyniach, špeciálne v tých, kde  je  teplota vzduchu 30  ‐ 40° C, pomáha  redukovať 

bolesti  kostí.  Predpokladá  sa,  že    neprístupnosť  jaskýň  voči  elektromagnetickým  prúdom 
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a poruchám,  spolu  so  zvýšenou  teplotou,  sterilitou  vzduchu  a mikroklimatickou  stabilitou 

môže  pôsobiť  ako  terapeutický  faktor  pre  pacientov  s bronchiálnou  astmou,  chronickou 

bronchitídou, reumatizmom a určitými kožnými chorobami. Speleoterapia je liečebná metó‐

da, ktorá využíva vlastnosti  jaskýň a najmä aerosólu podzemného prostredia. Jaskynné pro‐

stredia  sa  prakticky  nedá  nahradiť  žiadnym  umelým  prostredím,  je  tam  relatívna  vlhkosť 

vzduchu takmer 100 %. Okrem toho toto prostredie  je   bezprašné a bez alergénov. Vysoký 

obsah vápnika utišuje zápaly a vysoký obsah horčíka zase sťahuje svaly. Speleoterapia je po‐

merne rozvinutá aj na Slovensku. 

Na  záver  kapitoly  spomenieme  jeden  nepriamy  pozitívny  vplyv  reliéfu  na  ľudské  zdravie 

a duševnú pohodu v rámci celkovej kvality života, samozrejme ak sa produkty východzej su‐

roviny používajú s mierou. Totiž, v neposlednej rade má reliéf vplyv aj na pestovanie viniča. 

Roviny sú menej vhodné, aj keď sa vo veľkej miere využívajú napr. v Kalifornii. U nás sa väč‐

šinou na pestovanie viniča využívajú juhozápadné a juhovýchodné svahy, kde je jednak chrá‐

nený  pred  severnými  vetrami  a jednak má  viac  slnečného  žiarenia.  Nevhodné  sú  kotliny 

a mrazivé údolia s chladným vzduchom ako zamokrené miesta pri potokoch a zamokrených 

lúkach (Bezák a Suk, 1999). 

5. 6  Tektonické pohyby 

Počas celej geologickej histórie planéty Zeme bola zemská kôra subjektom krútiacich pohy‐

bov, náklonov, výzdvihov  či poklesov. Relatívna poloha hornín bola zmenená ako dôsledok 

týchto pohybov. Všetky tieto pohyby sú známe pod názvom „tektonické pohyby“. Tieto mô‐

žu mať všetky smery, môžu byť extrémne pomalé a postupné, alebo naopak náhodné a veľmi 

silné. V Himalájach sú morské sedimenty vyzdvihnuté do výšky viac ako 8 500 m nad morom. 

Podobne  vrstvy  sedimentov  s morskou  faunou  sú v USA, kde okraje Grand Canyonu  sú vo 

výške  viac  ako  2 000 m  nad morom. Naopak  poklesy možno  demonštrovať  na  adriatickej 

pobrežnej  línii, kde  tieto mali  za následok napr. preformovanie  sa polostrovov na ostrovy. 

Tektonické  pohyby možno  rozdeliť  v podstate  do  dvoch  veľkých  skupín:  epeirogenetické 

(pevninotvorné)   pohyby  a orogenetické  (horotvorné) pohyby. Počas 60‐ich  a 70‐ich  rokov 

20‐ storočia sa zistilo, že vonkajší obal  litosféry sa skladá tzv.  litosferických dosiek. Veľkých 

litosferických dosiek  je 8 – 12 a tieto  sa delia do dosiek menších  rádov. Hlavné  tektonické 

pohyby sa odohrávajú na ich hraniciach. Vzďaľovaním dosiek vznikajú riftové zóny, ich zráža‐
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ním dochádza k vyvrásňovaniu okrajových sedimentov alebo k podsúvaniu jednej dosky pod 

druhú  (subdukcia).  Posúvaním  dosiek  pozdĺž  seba  vznikajú  transformné  zlomy.  Celá  táto 

koncepcia sa volá dosková tektonika.  

Recentné tektonické pohyby: ako jednoznačný príklad nám môže poslúžiť napr. osud chrámu 

Terapis  v Neapolskom  zálive  v Taliansku.  Tento  bol  postavený  asi  pred  2  000  rokmi 

a dlhodobým postupným poklesávaním základov sa ocitol v rozmedzí 13‐ až 16‐storočia pod 

morskou hladinou. Dokumentovali to zvyšky morskej fauny (mollusky Lithodomi) na stĺpoch 

chrámu, kde voda dosiahla do výšky 5,71 m nad morskú hladinu. Po tejto perióde sa chrám 

vyzdvihol, no podobný osud poklesu ho postihol na začiatku 19. storočia, v roku 1954 bola 

morská voda znovu vo výške 2,5 m od základov stĺpov. Dnes presným geodetickým meraním 

a inými  pozorovaniami možno  dokázať  pozitívne  alebo  negatívne  pohyby  v rôznych  oblas‐

tiach – maximálny podiel poklesu 52 – 65 mm za rok bol zaznamenaný na pobreží Čierneho 

mora. Vplyv recentných vertikálnych pohybov sa odráža predovšetkým v zaplavovaní nižšie 

položených oblastí, napr. v Holandsku sa musia obyvatelia chrániť budovaním tzv. polderov. 

Recentné  horizontálne  pohyby  sú  charakterizované  väčšou  rýchlosťou  oproti  vertikálnym 

pohybom. Ako príklad môže  slúžiť  zlomový  systém  San Andreas  v Kalifornii  alebo  severný 

Anatolský zlom v Turecku, kde horizontálne pohyby dosahujú niekoľko centimetrov za  rok. 

Početné  geodetické  pozorovania  na  Islande  stanovili  ,  že  aktívne  riftové  procesy 

s intenzívnymi horizontálnymi pohybmi (extenzia) rádove 7,5 m a vertikálnym pohybom 3 m 

sa udiali behom časového diapazónu 1975 – 1981. 

Trhliny a zlomy reprezentujú poruchy v kompaktnosti zemskej kôry. Pohyby vrstiev (posuny, 

výzdvihy, poklesy) podľa puklín sa označujú ako zlomy. Ako puklina sa označuje taká deliteľ‐

nosť  horniny,  pri  ktorej  steny  blokov  touto  deliteľnosťou  obmedzené  ostávajú  u seba 

a nezanechávajú  otvorený  priestor. Naproti  tomu  u trhliny  nastáva  oddelenie  stien,  takže 

vznikajú medzi nimi otvorené medzery. 

Riziko pre  ľudskú populáciu vyplývajúce zo zlomov a riftových zón možno rozdeliť do dvoch 

skupín: 1) riziko vznikajúce deštruktívnou silou zlomov a 2) riziko vznikajúce z tzv. „plynového 

dýchania  zemskej  kôry“    u spomínaných  štruktúr  (Komatina,  2004).  Pre  objektívnosť  však 

treba dodať, že odhliadnuc od uvedených rizík týchto štruktúr existuje  aj ich nepriamy pozi‐

tívny vplyv na  ľudské  zdravie. Všetky  zlomy  slúžia ako  cesty pre obeh minerálnych a slabo 
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mineralizovaných vôd ako aj pre plyny z aspektu balneologického. Vodonosné zlomy sú na 

povrchu  identifikované  líniami prameňov a akumuláciou vodomilných rastlín. Napríklad mi‐

nerálne vody a soľanky Laponskej  tektonickej vrstvy  (v  rámci baltického  štítu) majú okrem 

iných zaujímavých zložiek aj 288 mg.l‐1 brómu a 73 mg.l‐1 jódu. 

Deštruktívne efekty sú prezentované v prípade aktívnych zlomov, t. j. zlomy s pohybom blo‐

kov behom periódy  ľudskej histórie. Takéto zlomy môžu deštruovať napr. stavby ako cesty, 

domy alebo priehrady a podzemné zemetrasenia nimi spôsobené možno registrovať na veľké 

vzdialenosti. Ako pravidlo  je, že pohyby pozdĺž zlomov sú časovo podmienené, vyskytujú sa 

po dlhých prestávkach. Pre rôzne zlomy  je perióda útlmu od niekoľkých rokov do niekoľko 

storočí, zriedkavejšie môže presiahnuť i tisícročie. 

Malé pohyby nie sú schopné vyvolať zemetrasenie, no môžu byť doprevádzané veľkými ško‐

dami.  Takéto  pohyby  v ostatnej  dobe  sa  vyskytli  pozdĺž  niektorých  veľkých  zlomov 

v Kalifornii, vrátane  zlomov Calaveras, Heyward a zlomov San Andreas  (Howard a Remson, 

1978). Na nešťastie veľké stavby sú dnes situované v zónach pohybu. Príklad (i keď nie veľkej 

stavby) boli  tektonické pohyby pozdĺž  zlomu San Andreas, kde  zničili  steny vínnych pivníc. 

Prejav pohybu pozdĺž zlomu Heyward v Kalifornii  je špeciálne alarmujúci z aspektu deštruk‐

tívneho  zemetrasenia,  ktoré  bolo  v zóne  indikovaného  zlomu  v roku  1836  a 1868  a najmä 

z dôvodu, že prechádza cez vysoko urbanizovanú oblasť. I keď pohyby blokov asi ťažko spô‐

sobia fyzické poškodenie ľuďom, môžu však byť zranení počas deštrukcie budov. 

Zóny hlboko situovaných ako aj povrchových zlomov, riftové štruktúry a vulkány sú typické 

prejavom plynového dýchania zemskej kôry v dôsledku migrácie plynov pozdĺž týchto štruk‐

túr  z hlbín  Zeme  na  povrch.  Výrony  He,  Ar,  pary  Hg,  CO2  a iných  plynov  sa  uskutočňuje 

v zónach hlbokých  zlomov. Po  zemetrasení  v Taškente  v roku 1966  sa  zvýšila  koncentrácia 

Rn, F, U , N a CO2 v termálnych vodách vrtov lokalizovaných v zóne hlbokých zlomov. Obsah 

pár Hg môže byť  tiež zvýšený v sektoroch  tektonickej aktivity zlomov aj v prípadoch, ak sú 

tieto  štruktúry prekryté mladšími  formáciami do hĺbky až 1,5 km. Tak boli namerané ano‐

málne  koncentrácie  pár  Hg  v snehu  pozdĺž  zlomovej  štruktúry  ložiska  plynu  Vetoubanski 

v bývalej Jakutskej SSR Perelman (1979 in Komatina, 2004). 

Aureoly plynov indikujú rozloženie zlomových štruktúr. To je aj prípad aureol radónu, plynu, 

ktorý  je  veľmi nebezpečný pre  človeka. Tvorí  sa  ako produkt  rádioaktívneho  rozpadu U238 
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v oblastiach uránových  ložísk,  kde  je prítomný  v pôdnom  vzduchu pôdnej pokrývky pozdĺž 

zlomovej  zóny.  Podobne  je  to  i v prípade  aureol Hg  v oblastiach  ložísk  ortuti  alebo  ložísk 

a okolnej pôdy, ktoré obsahujú tento škodlivý prvok. Podobné fenomény možno nájsť aj nad 

sulfidickými ložiskami, uhoľnými ložiskami a ropnými poliami. 

Tvorba metalonosných soľaniek  je spojená s riftovými zónami. Tieto prinášajú mnohé ťažké 

kovy v značných koncentráciách, napr., chloridové soľanky objavené pozdĺž zlomu Amu‐Darja 

majú až do 100 mg.l‐1 Zn, do 80 mg.l‐1, 2 500 mg.l‐1 a do 4 000 mg.l‐1 Sr. 

5. 7  Vulkanická činnosť 

Pod vulkanizmom spravidla rozumieme proces vzniku a pohybu magmy z miesta jej genero‐

vania v astenosfére  či vrchnom plášti cez zemskú kôru kontinentálneho  i oceánskeho  typu, 

no  najmä  procesy  spojené  s jej  prienikom  ne  zemský  povrch.  Prienik  zemskou  kôrou  a jej 

pohyby na povrchu sú sprevádzané únikom vulkanických plynov a vodných pár, ktoré spolu 

s magmou (ktorá sa po dosiahnutí povrchu, a to bez ohľadu či na súši alebo na dne vodných 

bazénov, označuje ako láva), resp. jej útržkami rôznej veľkosti predstavujú základné produkty 

sopečnej aktivity (Hovorka, 1990).  

Katastrofu môže spôsobiť šesť sopečných procesov: lávové prúdy, výbuchy so spádom tefry, 

sopečné bahnotoky, sopečné povodne, žeravé sopečné oblaky a výrony plynov.  

Lávové prúdy sa zdajú byť hrozivé, v skutočnosti majú spravidla málo obetí oproti počtu obe‐

tí horúcich oblakov. Láva je roztavená hornina s teplotou od 900 do 1100° C. Môže byť bázic‐

ká  kedy  odpovedá  zložením  čadiču  alebo  kyslá  a má  zloženie  ryolitu.  Vyteká  buď  priamo 

z puklín na zemi alebo úbočí sopky, či prelieva okraje kráteru a tečie do údolia. Väčšinu lávo‐

vých prúdov by sme predbehli alebo predišlo rýchlym krokom. Ich rýchlosť je rôzna. Nebez‐

pečné sú  len veľmi tekuté čadičové  lávy o veľkej mocnosti prúdu na strmých svahoch. Teda 

závisí od strmosti svahu a stupňa tekutosti. Asi najrýchlejšie tiekla láva na islandskom ostrov‐

čeku Surtsey – 65 km.h‐1. Lávové prúdy môžu ohroziť  jednotlivca alebo skupinky  ľudí, ktorí 

podceňujú  ich  rýchlosť  a ocitnú  sa  uzatvorení medzi  niekoľkými  jazykmi.  Známy  je  prípad 

havajského farmára, ktorý v roku 1950 odvádzal dobytok z ohrozeného územia a ostal uväz‐

nený medzi dvomi prúdmi. Chladnokrvne vyhľadal najvyššie miesto, kde  láva sopky Mauna 

Loa nedosiahla a bol vyslobodený helikoptérou. Mal však aj inú možnosť, keby počkal pár dní 
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až láva vychladne, mohol po nej prejsť. Horšie to dopadlo na Etne, kde v roku 1974 zahynula 

skupina 14 študentov (Kukal, 1982). Z historických prameňov je známe, že havajská láva mô‐

že byť aj nebezpečná – v roku 1823 sa lávový prúd z vulkánu Kilauea dostal na okraj dediny, 

evakuácia sa nepodarila a zahynulo niekoľko detí a starcov. 

Tekuté lávy môžu za krátky čas pokryť veľké územia. Kukal (1982) uvádza, že najväčší lávový 

prúd  historickej  doby  bol  na  Islande  v roku  1783  kedy  láva  zaplavila  a zničila  územie 

o rozlohe 560 km2. Samotná láva nikoho nezabila, no hladomor, ktorý nasledoval v dôsledku 

zničenia úrody, znížil vtedajší počet obyvateľov Islandu o pätinu. 

Tefra:  sila  sopečného výbuchu  roztrhá  lávu  i horniny na  čiastočky, ktoré  sa  súborne volajú 

tefra. Podľa veľkosti sa delia na bloky alebo sopečné bomby (veľkosť nad 64 mm), lapily – sú 

drobné úlomky vyvretých hornín (veľkosť 2 – 64 mm), vulkanický popol – nie  je produktom 

horenia ako by sa mohlo zdať z pomenovania, ale sú to zrnité úlomkovité vyvrhliny vulkánov 

(veľkosť > ako 2 mm). Popol vzniká aj  tak,  že  sa horúca  láva vylieva do vody a pri náhlom 

ochladení sa rozpráši. Tento popol vietor  často unáša na veľké vzdialenosti a jeho vplyv na 

podnebie je známy – zatieni slnečné žiarenie a zemský povrch sa ochladzuje (Hovorka, 1990). 

História výbuchu Vezuvu v roku 79 n. l. je vlastne históriou spadu tefry. Pompeje, ktoré boli 

dosť blízko  sopky, boli  rýchlo pokryté popolom do výšky 3 m. Z 20 000 obyvateľov väčšina 

stačila utiecť. V literatúre bolo viackrát chybne uvedené, že mesto zahynulo naraz, čo nie je 

pravda. Popol začal padať pomaly, takže zahynuli tí, ktorí nestačili utiecť alebo tí, čo prehá‐

ňali statočnosť – bolo  ich okolo 2 000. Zomreli väčšinou pod prelomenými stropmi alebo sa 

udusili alebo otrávili, pretože sírne plyny unikajúce z chladnúcej tefry sú  jedovaté. Teda po‐

pol môže byť kyslý a jedovatý, pri výbuch Hekly bol otrávený dobytok fluórom, oxid uhoľnatý 

CO na Novom Zélande otrávil ovce. Tefra búra domy,  zavaľuje obyvateľov, dusí a otravuje 

plynmi. Veľký význam má i vietor, na Vezuve vial k JV k Pompejam (Suk, 1996). Objemy tefry 

z niektorých sopečných výbuchov sú ďaleko väčšie než objemy  lávy, z tab. 5. 7. 1  je zrejmé, 

že ide o desiatky km3. 
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Sopka  Rok výbuchu  Objem tefry 
(v km3) 

Tambora, Jáva  1815  až 100, iné 
údaje 80 

Théra, Egejské more  cca 1500 pr.n.l.  72 

Mt. Mazama, oregon  4000 pr. n. l.  nad 30 

Cosegüina, Nikaragua  1835  25 

Katmai, Aljaška  1912  25 

Anizapu, Chile  1932  20 

Krakatoa, Východoindické súostrovie  1883  17 

Hekla, Island  1947  0,2 

Tab. 5.7.1 Objemy tefry pri veľkých sopečných explóziách (Kukal, 1982) 

Nebezpečie  pred  tefrou  je  jasné,  okrem  zbúrania  domov,  zavalenia  obyvateľov  a dusenia 

a otrávenia plynmi ničí aj vegetáciu, hubí poľnohospodárske zvieratá a spôsobuje hladomor. 

Proti bombám, lapilom i piesku je možné chrániť sa pasívne. Pokiaľ nie je možné utiecť ďalej 

od  krátera  je  potrebné  „dávať  pozor  a uhýbať“.  Keď  je  však  úlomkov  veľa,  uhýbať  nie  je 

možné. Anglický vulkanológ Booth sa schválne zdržoval v okolí rôznych kráterov vo vypcha‐

tom polárnom obleku a s helmou z umelej hmoty – bol bezpečný i pred 9 cm veľkými úlom‐

kami. Väčšie už boli nebezpečné. Popol urobí viac škody než hrubšie častice, je potrebné ne‐

ustále zhadzovať ho zo striech a najmä prikryť zásoby pitnej vody. V neposlednom rade je to 

pretrvávajúce nebezpečenstvo pre všetky druhy  leteckej dopravy, totiž vulkanický popol sa  

dostáva až do stratosféry a vzdušné prúdenie ho následne distribuuje na obrovské vzdiale‐

nosti – oblaky vulkanického popola môžu zastaviť letecké turbíny (teplota pracujúceho letec‐

kého motora roztaví častice popola na vulkanické sklo, ktoré sa na chladnejších častiach tur‐

bín na ne nalepia, čím nastáva zníženie ťahu turbíny až jej úplné zastavenie, tak utrpeli letec‐

kí dopravcovia v roku 2010 značné straty po výbuchu  islandskej sopky po Grimsvötn v máji 

spomínaného roka. Zo záhrad  je  treba odstrániť hrubšie úlomky, o očistenie pastvín sa po‐

stará príroda sama. Tak v prípade Krakatau bolo za 2 roky po výbuchu nájdené na popole 26 

druhov rastlín  a 41 rokov po výbuchu už tu bol hustý dažďový prales. 

Sopečné bahnotoky: pri predstave bahno toku sa na veľké nebezpečenstvo nemyslí. No opak 

je pravdou, sopečné bahnotoky sú omnoho nebezpečnejšie než láva a majú na svedomí naj‐

menej 100x  viac  ľudských  životov.  Často  sa označujú    slovom  „lahar“,  ktoré má pôvod na 

Jáve  a obyvateľstvo  takto  označuje  pohybujúcu  sa  riedku  kašovitú  hmotu,  ktorá  vzniká 

v dôsledku vulkanickej aktivity na svahoch vulkánov. Hmota laharových prúdov vzniká zmie‐
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šavaním vôd kráterových  jazier, resp. dažďových vôd s nespevneným vulkanickým materiá‐

lom (najmä popol i lapili). Takáto kaša sa rúti z úbočia rýchlosťou niekoľko desiatok kilomet‐

rov za hodinu (niekedy aj cez 100 km/hod.), hustota prúdov je značná a preto môžu unášať aj 

veľké balvany. Sopečný bahnotok  (lahar)  zničil  rímske Herculaneum v rovnakej  chvíli, kedy 

popol prekryl Pompeje. Niekedy sa stáva, že voda z krátera sa pri výbuchu preleje cez okraj 

a strhne  so  sebou  aj masu  tefry.  To  bol  prípad  katastrofy  na  svahu  sopky  Kelut  na  Jáve, 

v roku  1919  tu  bahnotok  zničil  200  km2  obrábanej  pôdy  a zahubil  5 000  ľudí.  Ak  je 

v bahnotoku menej vody a viac pevných častíc, prechádza do zosuvu alebo kamenitej lavíny. 

Takáto kamenitá lavína na japonskej sopke Baidasanu v roku 1908 zabila  400 ľudí. Ochrana 

proti sopečným bahnotokom nie je ľahká, pohybujú sa rýchle a na evakuáciu nie je čas. Proti 

malým bahnotokom sa možno chrániť hrádzami alebo korytami. Najlepšou ochranou je pre‐

vencia – neosídľovať nebezpečné územia alebo včasná evakuácia pri prvých náznakoch so‐

pečnej činnosti. 

Sopečné povodne: z ľadovcov, ktoré sa roztápajú pri výbuchoch sopiek sa môže naraz uvoľniť 

veľké množstvo vody. Na Islande sa to stalo viackrát. V roku 1947 na Hekle stiekli naraz asi 3 

milióny  kubických metrov  vody,  ktoré  spôsobili  katastrofálnu  povodeň.  Podobne  ľadovec 

Myrdal, ktorý pokrýva sopku Katla dokázal vypustiť 92 000 m3 za sekundu, celkove cez 6 mi‐

liónov  km3.  Taktiež  už  v úvodných  kapitolách  spomínaný  islandský  vulkán  Grimsvötn  bol 

v tomto  smere aktívny. Nie  je  jednoduché vypočítať presné množstvo vody, ktoré  ľadovec 

vypustí. Ľadovce majú v sebe mnoho dutín, ktoré sú stále vyplnené vodou. Potom k vodám 

ktoré pri sopečnom žiare vzniknú roztopením, ľadovec vypustí i svoje zásoby z dutín. 

Žeravé sopečné oblaky:   sú to zmesi horúcich plynov a tefry.  Ide o sopečný proces, ktorý  je 

najnebezpečnejší a má na konte najviac životov. Sopka Mt. Pelée na Martiniku svojimi žera‐

vými oblakmi zahubila v roku 1902 30 000 ľudí a úplne zničila mesto St. Pierre. Rok 1902 bol 

vôbec nešťastný pre strednú Ameriku a celú karibskú oblasť. Hneď v januári prišlo zemetra‐

senie  v Guatemale  (najmenej  1 000 mŕtvych),  20.  apríla  vybuchol Mt.  Pelée.  Hneď  na  to 

7.mája vybuchla sopka Soufriére na blízkom ostrove St. Vincent (cez 2 000 obetí), 10. mája 

explodovala  sopka  Izalca  v Salvadore  (niekoľko  desiatok  obetí  a zničené  kávové  plantáže). 

Ničivým vulkánom je i Merapi na ostrove Jáva, v roku 1930 zničil žeravým oblakom niekoľko 

dedín a počet obetí  išiel do stoviek. Veľkou tragédiou bol výbuch sopky Mt. Lamiongton na 

Novej Guinei. 20. januára 1951 bol vystrelený do výšky 8 km oblak tefry, nanešťastie ho vie‐
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tor hnal na neobývanú časť zeme. Keby ho vietor zaniesol nad dediny, ľudia by boli snáď dosť 

dôrazne  varovaní a bol ešte  čas na evakuáciu. O deň neskoršie už  čas nebol, o 10.40 hod. 

vystrelil vulkán hríbovitý oblak do výšky 17 km.  Jeho  rýchlosť bola niečo  cez 100 km/hod. 

Zahynulo 2942 ľudí, ktorí boli zadusení horúcim vzduchom a otravnými výparmi. Z iných so‐

piek, ktoré hrozia žeravými oblakmi možno ešte uviesť sopku Mazon na Filipínach či Arenal 

v Chile, ktorej žeravé oblaky celkom zničili 13 km2 osídleného územia a zahubili 8O ľudí. Naj‐

lepšou ochranou proti žeravým oblakom je evakuácia. 

Sopečné plyny:  tejto problematike  sme  sa už venovali v kapitole 3., na  tomto mieste uve‐

dieme niekoľko príkladov katastrof spôsobených sopečnými plynmi. Unikajúce plyny zo zeme 

sú známkami posopečnej aktivity, ktorá môže trvať ešte desiatky miliónov rokov po tom, čo 

vulkán prestal chrliť lávu a popol. Prívody, z ktorých uniká len plyn sú nazývané fumarolami.  

Solfatary sú špeciálnym prípadom fumarolov a sú typické sírnymi plynmi. Výrony oxidu uhli‐

čitého  a uhoľnatého  sú moffety.  Tieto    spravidla  nebývajú  pre  človeka  nebezpečné  (však 

v závislosti od morfológie terénu), sú skôr užitočné, pretože pod povrchom sýtia podzemné 

vody, ktoré potom na povrch vyvierajú ako minerálne vody. 

Únik  jedovatých  plynov môže  byť  predzvesťou  vlastného  sopečného  výbuchu.  Známe  sú 

napr. toxické emanácie CO2 pred erupciou vulkánu Dieng v Indonézii. Únik plynov však môže 

byť aj najdôležitejším prejavom vulkanickej činnosti pri tzv. kamerunskom type erupcií, ktoré 

zďaleka nie  sú ojedinelé. Označenie  kamerunský  typ majú podľa erupcií na  jazerách Nyos 

a Manoun v Kamerune. V roku 1984 zahynulo pri erupcii 37 ľudí na otravu jedovatými plyn‐

mi, tieto plyny boli preukázané ešte vo vzdialenosti 80 km od jazera Manoun. Na jazere Nyos 

v plynovom maare  (maar  je najjednoduchší  typ kráteru explozívnej  sopky; plynový maar – 

z tohto  krátera unikajú  len plyny, magma utuhla hlboko pod povrchom) bola  v roku  1986 

zistená  zvýšená  teplota  a 21.  augusta  toho  roku prišlo  k výbuchu. Pri  ňom  sa  vytvorila na 

hladine jazera červená železitá škvrna a belavý oblak plynov, ktorý sa rýchle pohyboval sme‐

rom k dedinám a údolí. Plyn hlavne CO2, spočiatku aj s prímesou sírovodíka dosiahol výšku 

120  m  a mal  smrtiace  účinky  do  vzdialenosti  1 400  km.  Rýchlosť  oblaku  bola  50  –  60 

km/hod.,  obje  1  km3.  zahynulo  1 700  ľudí  a boli  spôsobené  rozsiahle  hospodárske  škody. 

Rozhodujúcu úlohu zohrala morfológia terénu, nakoľko ide v podstate o kotlinu bez prúdenia 

vzduchu  (Suk, 1996). Zaujímavá  je aj  skutočnosť,  že plyny  z erupcie aljašskej  sopky Katmai 

v roku 1912 (tab. 5. 7. 1) prepaľovali pokožku ešte vo vzdialenosti 500 km od kráteru. Aj malé 
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moffety s oxidom uhličitým a uhoľnatým môžu byť smrtiacimi pascami  (najmä pre domáce 

zvieratá).  Takéto  sú niektoré nevetrané údolia  v blízkosti  indonézskych  sopiek. Behom  vý‐

buch  islandskej sopky Hekla v roku 1947 sa hromadil v preliačinách CO2 a ovce tam hynuli, 

ľudia mali hlavu vyššie než siahali smrtonosné koncentrácie a preto sa im nič nestalo. Najlep‐

šou ochranou proti plynom sú samozrejme plynové masky. 

5. 8  Zemetrasenia a cunami 

Ako zemetrasenia sa označujú náhle pohyby či chvenie  litosféry, spôsobené prudkým uvoľ‐

nením postupne nahromadeného napätia. Intenzita zemetrasenia závisí nielen na jeho ener‐

gii ale i na vzdialenosti od epicentra a ďalších geologických podmienkach. Ohnisko alebo hy‐

pocentrum zemetrasenia  je miesto pod povrchom, kde zemetrasenie vzniká a z ktorého sa 

šíria zemetrasné vlny – tieto sa rozlišujú na rýchlejšie pozdĺžne a pomalšie priečne vlny. Epi‐

centrum je miesto na zemskom povrchu, ktoré je najbližšie k ohnisku. Vznik zemetrasenia sa 

vysvetľuje  v intenciách  doskovej  tektoniky.  Litosféra  nie  je  jednoliata,  ale  je  rozdelená  na 

dosky (viď predchádzajúcu kapitolu). Tieto sa pohybujú po plastickom podloží, ktoré sa nazý‐

va astenosféra. Pri pohybe dosiek sú tri možnosti: buď sa rozostupujú alebo zrážajú či pod‐

súvajú alebo sa pohybujú pozdĺž seba. Pohyb dosiek nie je súvislý ale trhavý, epizodický, pre‐

tože  sa o seba alebo o svoje podložie  trú. Každý náhly pohyb, každé  trhnutie dosiek môže 

znamenať  zemetrasenie.  Dosky  sú  pretínané  poruchami  –  zlomami,  podľa  ktorých môžu 

menšie  bloky  stúpať,  klesať  alebo  sa  vodorovne  posunovať.  Inokedy  je  doska  preseknutá 

riftovou  zónou, ktorá  je  tiež  slabinou v kôre. Všetky  tieto  slabiny  sú miestami uvoľňovania 

napätia a tým možnými zemetrasnými zónami. U mladších zlomov pokračuje pohyb dodnes 

a zvlášť veľký a rýchly pohyb môže znamenať zemetrasenie. Zlomy sú rôzne dlhé a medzi ich 

dĺžkou a intenzitou zemetrasenia je určitý vzťah  (Suk, 1996; Kukal, 1982). 

Všetky zemetrasenia, ktoré vznikajú pohybom dosiek alebo pohybmi pozdĺž zlomov sú zeme‐

trasenia tektonické a prakticky všetky väčšie a skoro 99  % menších zemetrasení je tohto pô‐

vodu. Zemský povrch sa môže otriasať aj z iných príčin, v okolí sopiek bývajú otrasy vyvolá‐

vané vulkanickou činnosťou keď sa magma derie na povrch. Takéto zemetrasenia sa nazývajú 

sopečné  (býva  ich  asi  7  %),  sú  lokalizované  v blízkosti  sopiek,  majú  plytké  hypocentrá 

a vyskytujú sa často v rojoch. Sú väčšinou slabé a lokálneho významu. Známe sú ešte zeme‐

trasenia rútivé. Tieto sú pomerne vzácne (býva ich okolo 3 %) a otrasy u nich sú vyvolávané 
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zrútením stropov podzemných dutín, ktoré môžu byť prírodné (napr. krasové jaskyne) alebo 

umelé (vplyvy poddolovania). 

Ako bolo už spomenuté z ohniska (hypocentra) sa šíria zemetrasné vlny. Keby vlnenie neexis‐

tovalo, nemuseli by sme sa báť zemetrasenia, pretože by sa impulz nedostal na povrch. Vlny 

pozdĺžne (označujú sa P ‐ primárne) kmitajú v smere šírenia a môžeme si  ich predstaviť ako 

postupné zhusťovanie a zrieďovanie hmoty. Druhým typom sú vlny priečne (označované ako 

S – sekundárne), kmitajú kolmo k smeru šírenia a sú pomalšie ako vlny P.  Od ohniska sa šíria 

ešte ďalšie druhy vĺn. Sú to tzv. povrchové vlny (označujú sa ako s – surface waves, vlny Lo‐

veyove a vlny Raleyghove). Poradie vĺn podľa  rýchlosti  je  teda  toto: P – S –  s. Zemetrasné 

vlny  zachytávame  seizmografmi.  Veľkosť  zemetrasenia  je  potrebné  udávať  jednoznačne 

a objektívne a to veličinou, ktorá by sa dala ľahko vypočítať a ľahko zrovnávať. Túto zaviedol 

Japonec Wadati  v roku  1931, upresnil  ju  kalifornský  seizmológ Richter  v roku 1935.  Touto 

veličinou  je magnitudo – M.   Richter  spolu  s B. Gutenbergom definovali magnitudo nasle‐

dovne: M  je  logaritmus  najväčšieho  rozkmitu  seizmickej  vlny  (v  tisícinách mm)  zachytené 

štandardným seizmografom vo vzdialenosti od epicentra. Teda by malo byť jedno, ktorý druh 

vĺn meriame. No dnes sa meria najväčší rozkmit pozdĺžnych vĺn P, ktoré nie sú ovplyvnené 

hĺbkou ohniska pod povrchom – veličina sa označuje mb. Plytké zemetrasenia sa merajú pod‐

ľa povrchových vĺn – veličina sa označujú ako Ms. Obe veličiny nie sú  totožné s pôvodným 

Richterovým M.  podrobnejšie  vysvetlenie  problému  presahuje  záber  predkladanej  práce. 

Ako  vyzerá  zemetrasenie  o určitom  M  možno  vyčítať  z komentára  k Richterovej  stupnici 

v tab. 5. 8. 1. Treba uviesť, že Richterova stupnica nemá teoreticky ani dolnú ani hornú hra‐

nicu. Hornou hranicou je prakticky súdržnosť hornín. 

M  Opis 

0  Najmenšie zemetrasenie, ktoré možno zachytiť na prístrojoch 

2,5 – 3,0  Možno pocítiť blízko epicentra. Každý rok je zaznamenané asi 100 000 
takých zemetrasení 

4,5  Blízko epicentra môžu byť menšie škody 

5  Zodpovedá približne energii prvej atómovej bomby 

6  V  obmedzenej  oblasti môže  spôsobiť  značné  škody.  Každý  rok  je  ich  zaznamenané 
približne 100. 

7  Nad touto hranicou sú silné zemetrasenia. 

8  Zemetrasenie v San Franciscu v roku 1906 

8,4  Aljašské zemetrasenie 1964; asámské zemetrasenia 1950 

8,6  Energia tri miliónkrát väčšia než mal výbuch prvej atómovej bomby 

8,9  Lisabonské zemetrasenie 1755 (?) 

Tab. 5.8.1  Opis zemetrasení vo vyjadrení Richterovej stupnice so zodpovedajúcou veľkosťou  
M (magnitudo) zemetrasenia. Upravené podľa Kukal (1982). 
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Originálna Richterova stupnica (zjednodušený tvar) z roku 1935 je v tab. 5.8.2. 

Magnitudo  Pravdepodobné účinky 

1  Otrasy zistiteľné len prístrojmi 

2 ‐ 3  Otrasy, ktoré pociťujú už i ľudia 

4 ‐ 5  Prípadné malé  škody na malej ploche,  zistiteľné  v okruhu 32  km od 
epicentra 

6  Dosť ničivé zemetrasenie 

7  Veľmi ničivé zemetrasenie 

8  Pustošivé zemetrasenie 

Tab. 5.8.2 Richterova stupnica intenzity zemetrasení (www. vulkan.kvalitne.cz) 

 

Pre obraznejšiu predstavu ničivých účinkov zemetrasení je v tab. 5. 8. 3 uvedená 12‐ stupňo‐

vá stupnica, ktorú v roku 1902 navrhol Talian Giuseppe Mercalli. Táto bola neskôr moderni‐

zovaná a označuje sa ako upravená Mercalliho ‐ Siebergova stupnica MCS. 

1  Ľudia  necítia  otrasy,  ale  prístroje  ich  zaznamenávajú‐  Zvieratá  sú  nepokojné. 
Dvere sa kývajú. 

2  Otrasy pociťujú len niektorí ľudia v budovách, najmä na vyšších poschodiach 

3  Otrasy niektorí  ľudia  ich pociťujú v budovách ako  slabé chvenie. Visiace pred‐
mety sa pohojdávajú. 

4  Otrasy  pociťujú  v budovách mnohí  ľudia,  vonku  len  niektorí.  Stojace  autá  sa 
kolíšu. Riad a okná rinčia. 

5  Otrasy pociťuje väčšina  ľudí, a to aj vonku. Budovy  sa  chvejú. Malé predmety 
padajú. Dvere sa otvárajú. 

6  Otrasy cítia všetci ľudia a sú vyľakaní. Stromy sa chvejú. Malé zvony zvonia. Pa‐
dajú veci z políc. 

7  Všeobecný  poplach.  Ľudia  sa  ťažko  držia  na  nohách.  Komíny  a okná  pukajú, 
omietka padá. 

8  Značné škody na budovách. Komíny padajú. Vetvy stromov sa lámu. Viesť auto 
je namáhavé. 

9  Všeobecná panika. V zemi sa objavujú veľké trhliny. Niektoré stavby sa rúcajú. 

10  Rieky sa vylievajú z brehov. Potrubie uložené v zemi sa trhá. Väčšina stavieb  je 
zničená. 

11  Stoja len niektoré budovy. Mosty sa rúcajú. Koľajnice sa krútia. Rozsiahle zosuvy 
pôdy. 

12  Takmer všetky stavby sú zničené. Zem je poprehýbaná. Rieky menia svoj tok. 

Tab. 5.8.3 Upravená Mercalliho ‐ Siebergova MCS stupnica účinkov zemetrasenia 
(www.vulkan.kvalitne.cz) 

 

Pre oblasť Európy upravili MCS stupnicu traja seizmológovia: S. V. Medvedev (bývalý ZSSR), 

W. Sponheuer (bývalá NDR) a V. Kárnik (bývalá ČSSR). Stupnica sa označuje MSK‐64. 
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Stupeň  Označenie  Zrýchlenie 
v cm.s‐1 

M  Prejavy 

I.  Nepozorovateľné  0,25  0  Zaznamenávajú len prístroje 

II.  Veľmi slabé  0,25‐0,50  2,5  Cítia  jednotlivci  v pokoji,  najmä  na  vyš‐
ších poschodiach 

III.  Slabé  0.50‐1,00    Citeľné  v budovách,  slabé  kývanie  zave‐
sených predmetov. 

IV.  Mierne  1,00‐2,5  3,5  Pozorujú  mnohí  ľudia  v budovách 
a stojacich  autách,  budí  ľudí,  vŕzgajú 
okná a dvere, počuť praskanie múrov.. 

V.  Dosť silné  2,5‐5,0    Cítia všetci v budovách, mnohí  sa budia, 
zvieratá  sú  nepokojné,  okná  praskajú. 
Lampy  sa  viditeľne  kývajú.  Zriedkavá 
zmena výdatnosti prameňov. Poškodenie 
stavieb z nepálených tehál. 

VI.  Silné  5,0‐10    Pozorované  aj  mimo  budov,  mnohí  sú 
vystrašení,  padajú  komíny,  nábytok  sa 
hýbe, rozbíjajú sa poháre. Škody sú aj na 
tehlových  stavbách,  zosuvy pôdy, nieke‐
dy zmena výšky hladiny podzemnej vody. 

VII.  Veľmi silné  10‐25  5,5  Väčšina  ľudí  vybieha  z budov,  citeľné 
v idúcich  autách,  zvonia  veľké  zvony. 
Ojedinelé  škody  aj na  železobetónových 
budovách,  na  voľnej  hladine  sa  tvoria 
vlny. 

VIII.  Zhubné  25‐50  6  Všeobecné  zdesenie,  aj  automobilistov. 
Lámu sa konáre stromov, prevrhne sa aj 
ťažký nábytok.  Zničenie  ľahkých  stavieb, 
škody  na  železobetónových  stavbách, 
padajú pomníky. V pôde trhliny niekoľko 
cm, rieky menia korytá. 

IX.  Pustošivé  50‐100    Panika,  značné  škody  na  železobetóno‐
vých  budovách  a bytovom  zariadení. 
Praská podzemné potrubie, 10 cm trhliny 
v pôde. 

X.  Ničivé  100‐250    Veľké  škody  na  budovách,  hrádzach, 
mostoch,  koľajnice  sa  ohýbajú,  cesty  sú 
zvlnené,  v pôde  trhliny  až  1 m,  voda  sa 
vylieva na breh z jazier a riek. 

XI.  Katastrofa  250‐500  8,0  Podzemné  potrubia  a  väčšina  budov 
zničené.  Rozsiahle  zmeny  na  zemskom 
povrchu.  Široké  trhliny,  posunutia 
v horizontálnom aj vertikálnom smere. 

XII.  Veľká katastrofa  500‐1000  8,5  Všetky ľudské diela úplne zničené. Zrých‐
lenie prevyšuje tiaž. Na povrchu sa utvo‐
ria vlny, rútia sa veľké skalné bloky, mení 
sa vzhľad zemského povrchu. 

Tab. 5.8.4 Stupnica MSK‐64 intenzity zemetrasenia pre oblasť Európy (www.redcrosstn.sk) 
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Zemetrasením  je ohrozené  zhruba 1/3 až ½ obyvateľstva planéty. Účinky  sú priame, napr. 

rúcanie domov, zavelenie ľudí zeminami a pod‐ Z tohto dôvodu zvyšujú nebezpečenstvo ply‐

núce  zo  zemetrasenia  enormné  koncentrácia  obyvateľov  vo  veľkých mestských  aglomerá‐

ciách  (San Francisco, Los Angeles, husté osídlenie v Číne a Japonsku). Najviac obetí so však 

vyžiadajú nepriame účinky a zemetrasením  indukované  javy – výbuchy plynu, požiare, epi‐

démie  a hlavne  zosuvy  a cunami. Odhaduje  sa,  že  celkom  zahynulo  počas  ľudskej histórie 

pôsobením  zemetrasení  najmenej  150  miliónov  ľudí.  K najznámejším  zemetraseniam 

v dejinách patrí zemetrasenie v provincii Šan‐si v strednej Číne v roku 1556, kde zahynulo na 

1 milión ľudí, prevažne indukovanými zosuvmi spraší (Suk, 1996). 

Pravdepodobnosť počtu zemetrasení rôznych veľkostí je uvedená v tab. 5.8.5. 

Magnitudo M  Počet zemetrasení ročne 

3 
4 
5 

100 000 
15 000 
3 000 

 
Slabé zemetrasenia 

6 
7 
8 

100 
20 
2 

 
Silné zemetrasenia 

Tab. 5.8.5  Pravdepodobnosť frekvencie zemetrasení rôznej veľkosti. Podľa 
Mazac (1988 in Komatina, 2004). 

 

Najväčšie zemetrasenia na svete v 20. storočí sú nasledovné: 

Rok  Krajina (miesto)  Počet obetí  Stupňov Richtera 

1915  Taliansko (Avezzano)  30 000  7,0 

1920  Čína (Kan‐su)  180 000  8,5 

1923  Čína (zosuvy)  200 000  7,5 

1935  Pakistan (Quetta  60 000  7,5 

1960  Maroko (Agadir)  14 000  5,9 

1970  Peru (Huascarán, zosuv)  66 000  7,8 

1976  Guatemala, Honduras  22 778  7,5 

1976  Čína (Tchang‐šan)  Oficiálne 242 000 
Neoficiálne 800 000 

8,2 

1976  Filipíny (Mindanao)  8 000  7,8 

1976  Turecko (východné provincie)  6 000  7,9 

1978  Irán (Tabbás)  25 000  7,7 

1985  Mexico (hlavné mesto a juh)  9 500  8,1 

1988  Arménsko (severozápad)  25 000  6,9 

1990  Irán (kaspické pobrežie)  50 000  7,3 – 7,7 

1993  India (juhozápad)  9 700  6,4 

Tab. 5.8.6  Najväčšie zemetrasenia podľa počtu obetí v 20. storočí (Suk, 1996; Kukal, 1982). 
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Naše územie patrí medzi oblasti s pomerne nízkou seizmickou aktivitou, sú  tu však oblasti, 

kde môžu vznikať zemetrasenia s katastrofickými alebo minimálne škodlivými účinkami. Tre‐

ba uviesť, že Slovensko ako súčasť Karpatskej sústavy je však  seizmicky aktívnejšie ako Český 

masív. Najničivejšie zemetrasenie má pôvod v komárňanskom zlome – 28. 6. 1Q764 ráno o 5. 

hodine prešiel predtras a 7 minút nato hlavný otras. Mesto Komárno bolo zničené do zákla‐

dov,  neostal  nepoškodený  ani  jeden  dom.  Celkove  bolo  120  obetí.  Komárňanský  zlom  sa 

otriasa dodnes, v roku 1924 sa počas zemetrasenia zrútilo niekoľko domov. Ani Bratislava nie 

je pred týmto zlomom celkom bezpečná. Silnejšie zemetrasenie (IV. – VI. Stupeň MSK) pre‐

behne  v Bratislave  približne  raz  za  15  rokov. V roku  1870  spadlo  niekoľko  komínov.  Tieto 

zemetrasenia v Bratislave môžu mať pôvod aj pod Malými Karpatmi, kade prebieha tektonic‐

ká línia. Považská tektonická línia spôsobuje silné otrasy hlavne od Dobrej Vody k Žiline. 

Niektoré  zemetrasenia boli doprevádzané ničivými  vlnami,  ktoré  spustošili pobrežie.  Tieto 

ničivé vlny sa nazývajú cunami (japonsky tsunami = „veľké vlny v prístave“). Ich definícia  je, 

že  sú  to  dlhé  vlny  katastrofického  charakteru,  ktoré  vznikli  tektonickými  pohybmi  na  dne 

morí. Cunami  je takou dlhou vlnou, že  ju ako vlnu ani nevnímame. Na voľnom mori ani ne‐

musí byť príliš zjavná. Výška vlny je len niekoľko desiatok centimetrov, najviac niekoľko met‐

rov. Nabehnutím na plytký šelf sa vlny zvyšuje, vztyčuje a mení sa na pohybujúcu sa stenu. 

Cunami najčastejšie vzniká podmorským zemetrasením. Ak sa pohne vertikálne časť morské‐

ho dna, prenáša sa pohyb na vodný stĺpec a voda sa rozvlní. Čím silnejšie  je zemetrasenie, 

tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku cunami. Cunami môže vznikať aj sopečnými výbuchmi. 

Veľké podmorské výbuchy majú podobný účinok ako zemetrasenie. Vosa rozvlní a vlny putu‐

jú od centra na všetky strany. Tretím spôsobom, ktorým môže cunami vzniknúť sú pobrežné 

zosuvy, je to pomerne zriedkavé a rozsah účinkov býva obmedzený. Tak ako je stupnica pre 

veľkosť a intenzitu zemetrasenia, sú  i stupnice pre veľkosť cunami. Tak napr.  Japonci, ktorí 

poznajú cunami asi najlepšie, si vypracovali svoju stupnicu –  je päťstupňová a porovnávaná 

s veľkosťou  zemetrasení.  Britský  seizmológ N. N.  Ambraseys  navrhol  nasledovnú  stupnicu 

pre veľkosť cunami: 
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Stupeň  Označenie  Prejavy 

I.  Slabé cunami  Vlna zaznamenaná len prístroji merajú‐
com výšku morskej hladiny 

II.  Slabé cunami  Môže  zaplaviť ploché prímorie. Spozo‐
rujú ho tí, ktorí poznajú more. 

III.  Stredne silné cunami  Spozorované  všetkými,  ploché  prímo‐
rie  zaplavené.  Ľahké  lode  môžu  byť 
zanesené na breh. V nálevkovitých ús‐
tiach  riek  prúd  obrátený  dočasne 
k pevnine.  Menšie  škody  na  prístav‐
ných zariadeniach. 

IV.  Silné cunami  Prímorie zaplavené, umelé brežné kon‐
štrukcie poškodené. Veľké plachetnice 
a malé motorové lode vrhnuté na breh 
a potom späť do mora. Prímorie zane‐
sené odpadkami a úlomkami. 

V.  Veľmi silné cunami  Prímorie  zaplavené.  Vlnolamy  a móla 
ťažko poškodené. Aj väčšie lode vrhané 
na breh. Škody i hlboko vo vnútrozemí. 
Všetko  zanesené  úlomkami.  V ústiach 
riek búrlivé prílivy. Silný hluk vĺn. Obete 
na životoch 

VI.  Katastrofálne cunami  Úplné  poničenie  pobrežnej 
a prímorskej oblasti. Zaplavenie pevni‐
ny  do  značnej  hĺbky.  Najväčšie  lode 
poškodené. Obete na životoch. 

Tab. 5.8.7  Stupnica veľkosti cunami podľa N. N. Ambraseysa. Upravené podľa Kukal (1982). 

 

Obr. 5.8.1  Príchod cunami na pobrežie. (www.aktuality.sk) 
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Viac než 99 % cunami vzniká podmorským zemetrasením. Ak poznáme seizmicitu morského 

dna a vieme, kde sú najpravdepodobnejšie vertikálne pohyby, môžeme so značnou pravde‐

podobnosťou vymedziť zdrojové oblasti cunami ako napr. Japonská priekopa, Aleutská prie‐

kopa, Kurilsko‐kamčatská priekopa  i Peruánsko‐chilská priekopa na opačnej  strane Tichého 

oceánu. V Európe nedosahuje cunami  takú  intenzitu ako na pacifických pobrežiach. Príkla‐

dom vzniku cunami pri sopečnej činnosti  je výbuch sopky Krakatoa v Indonézii v roku 1883. 

Na základe výpovedí očitých svedkov cunami Kukal (1982) urobil všeobecný záver o priebehu 

cunami: Pred príchodom hlavnej  vlny nastane  silný odliv  alebo ešte pred ním  je pobrežie 

zaplavené menšou vlnou. Až po 20 minútach alebo ešte vo väčšom  intervale naráža na po‐

brežie hlavná vlna, ktorá sa priblíži ako vodná stena. Tam, kde sa derie do zálivov,  jej výška 

rastie. Takáto vlna môže byť len jedna alebo po nej nasledujú ďalšie. Vlny hádžu aj najťažšie 

predmety ďaleko do vnútrozemia, trhajú skaly, zmietajú obydlia a niekedy dokážu dokonca 

vytrhnúť i betónové podstavce majákov. V tab. 5. 8. 8 sú uvedené niektoré najväčšie známe 

cunami. 

Rok a miesto  Vznik  Rýchlosť, výška vlny, počet obetí 

1755 Lisabon  zemetrasenie  Zaplavená časť Lisabonu, výška vlny 15 m,  
70 000 obetí 

1872 Bengálsky 
záliv 

Neznámy,  mohlo  ísť 
o búrlivý príliv 

Výška vlny 20 m, 200 000 mŕtvych 

1883 Krakatoa  Sopečný výbuch  Rýchlosť vlny 200 km/hod., výška 35‐40 m,  
36 000 obetí 

1908 Sicília, 
Messina 

Zemetrasenie,  intenzita 
XII. 

10 m vysoká vlna, 80 000 obetí 

1937 Japonsko, 
Sanriku 

Zemetrasenie 
v Japonskej priekope 

8 m vysoká vlna, 2986 mŕtvych 

1956 Kamčatka, 
Kurily, Japonsko 

Zemetrasenie 
v Aleutskej priekope 

Výška  vlny  8  –  18 m,  rýchlosť  500  km/hod., 
stovky mŕtvych 

1960 Chile  Zemetrasenie 
v Peruánsko‐chilskej 
priekope,  9,6  stupňov 
Richtera 

3 cykly vĺn, najvyššie rýchlosť vĺn 700 km/hod., 
dosiahlo Havaj – 150 mŕtvych, v Japonsku de‐
siatky obetí 

1979  Kolumbia 
a Ekvádor 

Zemetrasenie na pacific‐
kom pobreží M = 7,9 

5 m vysoká vlna, skaza najmenej 6 rybárskych 
osád, stovky mŕtvych 

1993 Japonsko, 
Ostrov Okuširu 

Zemetrasenie M=7,8  202 obetí, stovky zranených 

Tab. 5.8.8  Niektoré známe väčšie cunami v histórii. Upravené podľa Kukal (1982). 
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Z ostatných cunami  je potrebné  spomenúť nešťastné  ráno 26. decembra 2004, kedy náhle 

ničivé  cunami  zasiahli  pobrežie  juhovýchodnej  Ázie  (India,  Srí  Lanka, Maldivy,  Bangladéš, 

Myanmar, Thajsko, Malajzia a Indonézia). Neskôr zasiahli aj ďalšie ostrovy v Indickom oceáne 

(Madagaskar, Seychely, Réunion a Maurícius) a taktiež východné pobrežie Afriky (Somálsko, 

Tanzánia a Keňa). Zabili vyše 200 000  ľudí a spôsobili rozsiahle škody na tisícoch kilometrov 

pobrežia.  Prichádzali  z podmorského  zemetrasenia  o sile  8,9  stupňov  Richterovej  škály  pri 

severnom cípe ostrova Sumatra. K 10. 2. 2005 bol celkový počet obetí 226 566 a stále stúpal.  

 Dňa 11. marca 2011 zemetrasenie o sile 8,8 stupňov Richterovej stupnice zasiahlo severový‐

chodné  Japonsko  s následnou vlnou  cunami. Ohnisko otrasov bolo  lokalizované v hĺbke 24 

km približne 130 km východne od mesta Sendaj na východnom pobreží ostrova Honšú. Ná‐

sledkom  cunami  bolo  viac  ako  desaťtisíc  obetí  –  k 3.  aprílu  2011  bolo  12 020  mŕtvych 

a 15 512  nezvestných. Okrem  tejto  tragédie  vznikli  veľké  problémy  s miestnou  atómovou 

elektrárňou Fukušima. 

Na ochranu pre cunami bola zriadená tzv. varovná služba. Táto vysiela varovanie pri každom 

silnejšom  zemetrasení  i keď  cunami  nevznikne.  Tento  spôsob má  samozrejme  aj  tienistú 

stránku –  ľudia    zvyknutí na  „bezpredmetné“ varovania nerešpektujú ani varovania vážne. 

Okolo  cunami  je ešte mnoho nejasného. Nevie  sa  ako ovplyvňuje morfológia  šelfovej prí‐

brežnej oblasti výšku vlny. Niekde sa vlna vztyčuje, inde svoju výšku záhadne stráca. 

5. 9  Geofyzikálne faktory 

V ostatných rokoch zaznamenávame zvýšený záujem o výskum geodynamiky, t.  j. štúdia hl‐

boko situovaných procesov ako príčin recentnej štruktúrnej diferenciácie a súčasnej hetero‐

genity litosféry.  Rozvoj modernej geodynamiky prináša výsledky najmä v dvoch smeroch: 1) 

dôležité výsledky boli získané meraním vertikálnych pohybov zemskej kôry na veľkých úze‐

miach a 2)  zistilo  sa,  že  recentné pohyby  zemskej  kôry  sú  v úzkom  spojení  so  štruktúrnou 

difereciáciou  litosféry  a distribúciou  geofyzikálnych  polí  (magnetického,  termálneho  atď.). 

Tak  napríklad  dlhodobé  geofyzikálne  výskumy  geofyzikálnych  polí  sa  vykonávajú  najmä 

v seizmicky aktívnych oblastiach. V oblasti Kalifornie bol zistený pokles gravitačných síl o 50 

mGal (jednotka gravitačného zrýchlenia 1 Gal = 10 μm.s‐2)   pred zemetrasením v roku 1978 

(magnitudo M 5,6). 
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Niet pochýb o tom,  že geofyzikálne polia ovplyvňujú  jednotlivca  i celú  spoločnosť, a to na‐

priek  tomu,  že väčšina  ich pôsobenia  je  len  ťažko doložiteľná a preto doteraz pomerne  sú 

pomerne málo  známe. No a málo  znalostí otvára potom priestor pre nepodložené dohady 

a fantazírovanie. 

Magnetické a elektrické pole:  planéty i celý solárny systém ako celok majú  magnetické po‐

lia. Zem  je charakterizovaná silným magnetickým poľom, predpokladá sa, že  je generované 

pohybom materiálu vo vrchnej časti kôry a takto predstavuje  jeden gigantický magnet. Pod 

vplyvom zemského magnetizmu strelka kompasu má paralelný smer s magnetickým poľom 

a ukazuje  na magnetické  póly  Zeme.  Tieto  sa  nezhodujú  s geografickými  pólmi,  rozdiel  je 

11,5  °  (magnetická  deklinácia).  Stará magnetizácia  hornín    indikuje  pozíciu magnetického 

poľa v čase formovania sa týchto hornín a preto je možné porovnaním s inými vzorkami určiť 

posuny magnetického pólu behom geologickej histórie. Priemerný posun pólov  je 3 cm  za 

rok. Pretože rôzne horniny majú rôznu schopnosť akceptovať indukovaný magnetizmus, tvo‐

ria sa silnejšie alebo slabšie izolované magnetické polia vo vrchnej časti zemskej kôry. Takto 

sa tvoria geomagnetické anomálie ‐ lokálne odchýlky od regionálnych hodnôt magnetického 

poľa,  ktoré môžu byť  značné. Napríklad  kurská magnetická  anomália má  intenzitu  rádove 

10 000  nT.  To  je  príklad  pozitívnej  anomálie,  tenké  vrstvy  sedimentov  sú  spravidla  slabo 

magnetizované telesá a vykazujú preto negatívne magnetické anomálie. 

V období  význačných  zmien  fyzikálnych  vlastností  prostredia,  napr.  pri  geomagnetických 

búrkach či zemetraseniach dochádza k preukázateľne zvýšenému počtu srdečných ochorení. 

Tiež  sú dokázané poruchy navigácie vtákov, anomálne  chovanie  rýb a niektorých  cicavcov. 

V Českej republike pri poruchách magnetického poľa bola potvrdená zvýšená denná nehodo‐

vosť o 5 % (Suk, 1996).  

Magnetické pole môže mať na človeka negatívny, ale aj pozitívny vplyv, všetko závisí od  in‐

tenzity,  frekvencie,  orientácie,  doby  expozície  a pôvodu. Negatívne  vplyvy,  okrem    vyššie 

uvedených  srdečných  porúch,  zahŕňajú  aj  poruchy  centrálneho  nervového  systému,  žliaz 

a senzorických vnemov, ale aj  poruchy dýchacieho ústrojenstva, imunitného systému i kostí. 

Pozitívny vplyv predstavuje magnetoterapeutické účinky pri  liečení niektorých chorôb kože 

a nervového systému. Vplyvy prirodzených magnetických polí možno rozdeliť do dvoch sku‐

pín (Komatina, 2004): 
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1) Heliogeofyzikálne efekty (vplyvy magnetických búrok a solárnej aktivity) nie sú dosta‐

točne preštudované. Je však známe, že najvyššie mortalita je dva dni po maximálnej 

intenzite magnetických búrok a solárnej aktivite. Tieto polia majú tiež vplyv na spo‐

mínanú nehodovosť, ale aj na pracovnú absenciu v dôsledku nevoľnosti. 

2) Geomagnetické vplyvy – sem patria spomínané poruchy navigácie vtákov  (vtáky cítia 

zmeny magnetického poľa už o 1 nT, včely 5 nT. U človeka negatívny vplyv geomag‐

netických búrok ovplyvňuje srdečný a mozgový systém. Geobiológovia zistili, že  člo‐

vek je citlivý  na zemské magnetické pole a to dokonca na jeho malé zmeny. Ako prí‐

klad možno uviesť vplyv geomagnetických búrok na mozgovo‐srdcové choroby (obr. 

5. 9. 1)           

 

Obr. 5.9.1  Geomagnetické búrky a srdcovo‐mozgové choroby. Podľa Mirošenko (1987 in 
Komatina (2004) 

 

Kurská  geomagnetická  anomália  je  geomagnetický  fenomén  geologického  pôvodu 

s dokázaným vplyvom na ľudské zdravie. Registroval sa značný vplyv na mortalitu obyvateľov 

tejto kurskej oblasti. Z biologického hľadiska však boli relevantnejšie náhodné zmeny pulzá‐

cie a mikropulzácia geomagnetického poľa s frekvenciami 0,1 – 10 Hz. 
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Tektonicky  porušené  zóny  sú  charakterizované  vyššou  vodivosťou  než  okolné  prostredie, 

vertikálna  zóna  vzduchu  vykazuje  dvakrát  vyššiu  vodivosť  než  je  hodnota  pre  vzduch 

v bezprostrednom  okolí.  Predpokladá  sa  preto,  že  vodivosť  v porušených  zónach  zemskej 

kôry a ovzdušie súčasne vplýva na  ľudí, ktorí žijú nad takýmito zónami. Gruntorád a Mazáč 

(1995) demonštrovali, že anomálne procesy takýchto zón sú výsledkom procesov prebieha‐

júcich vo vnútri Zeme. Taktiež zistili, že miktoklimatické podmienky nad takýmito porušený‐

mi  zónami  sú  rozdielne  a to  nielen  v z geofyzikálneho  aspektu  ale  aj  v v chemickom 

a fyziologicko‐chemickom  zmysle.  Títo  autori  štatistickou  analýzou  údajov  o mortalite 

a geologicko‐geografických a socio‐ekologických faktorov v 56 českých mestách (tab. 5) pre‐

ukázali, že: 

‐ tektonické a porušené zóny (TZ) majú signifikantný vplyv na mortalitu, najmä na úmrt‐

nosť v dôsledku zvýšeného výskytu rakoviny (priedušiek a pľúc). Socio‐ekologické fak‐

tory (SE) tiež priamo ovplyvňujú mortalitu na choroby krvného obehu; 

‐ nebola  zistená  významná  korelácia  medzi  regionálnou  koncentráciou  radónu  (RN) 

a intenzitou rádioaktívneho poľa (RA) a mortalitou; 

‐ vplyv TZ na mortalitu sa pohybuje v rozmedzí 8,0 – 23,4 %; 

‐ vplyv SE je v rozsahu 14,1 – 23,8 %, čo podporuje predpoklad, že fyziologicko‐chemické 

faktory  z tektonických  zón  môžu  byť  jedným  z dôvodov  zvýšenej  mortality 

v niektorých oblastiach.  

Prírodné  ionizujúce žiarenie vzniká v dôsledku  ionizácie prostredia behom elektromagnetic‐

kého alebo korpuskulárneho žiarenia (pozn.: korpuskulárne žiarenie alebo tiež časticové žia‐

renie,  je prúd rýchlych častíc – elektrónov, protónov – zo zdroja žiarenia, napr. zo slnečnej 

atmosféry). Ionizujúce  lúče majú výnimočne veľkú penetrabilitu a chemickú akciu, spôsobu‐

júcu luminiscenciu a ionizáciu plynov čo vedie k biologickej akcii na živé organizmy. Špecific‐

ké podráždenie  tkanív sa vyskytuje už pri nevýznamných intenzitách radiácie, vysoké intenzi‐

ty majú  za dôsledok  vážne poškodenie  tkanív. Ako pravidlo  sa  stanovilo,  že organizmy na 

najnižšom stupni vývoja sú menej odolné voči radiácii (dávka 3 Gy  je dostatočná na to aby 

spôsobila úhyn polovice ožiarených za mesiac, u človeka je to jednorazová celotelová dávka 

5 Gy), ako aj  to,  že  lokálne ožiarenie  sa  znáša  ľahšie ako  celotelové ožiarenie. Naviac, nie 
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všetky  tkanivá  sú na  radiáciu  rovnako  citlivé – najcitlivejšie  sú  tkanivá, v ktorých  sa bunky 

delia  veľmi  rýchlo  , napr.  tkanivá  s vysokým metabolizmom.   Vnútri buniek  je  jadro,  cyto‐

plazma a bunková membrána citlivejšie na radiáciu. U cicavcov   viac podliehajú poškodeniu 

z dôvodu radiácie pohlavné žľazy, kostná dreň a epitel zažívacieho traktu, kým pokožka, ob‐

ličky, pečeň a nervové a svalové tkanivá sú  odolnejšie. Následkom ožiarenia nastáva zníženie 

počtu  lymfocytov,  anémia,  šupinovité  olupovanie  sa  epitelu  s následným  zápal  v žalúdku 

a tráviacom trakte atď. 

Prírodné neionizujúce žiarenie zahŕňa segment spektra elektromagnetického žiarenia, ktoré 

nemá dostatočnú  fotónovú energiu aby spôsobovalo  ionizáciu v živých tkanivách  (12,4 eV). 

Podľa rozsahu frekvencií, t. j. vlnových dĺžok sa neionizujúce žiarenie rozdeľuje do nasledov‐

ných kategórií: ultrafialové  žiarenie  (UV), viditeľné  svetlo,  infračervené  žiarenie  (IR).  rádio‐

frekvenčné  žiarenie  (RF),  a elektromagnetické polia extrémne nízkych  frekvencií  (ELF). Prí‐

rodným zdrojom UV žiarenia je Slnko. Ľudia, ktorí trávia väčšinu svojho pracovného dňa von‐

ku –  farmári, montéri, námorníci,  roľníci atď. –  sú extrémne vystavení UV  žiareniu a môže 

dochádzať k poškodeniu kože (rakovina kože – kožné melanómy, rýchlejšie starnutie pokož‐

ky, zvýšená pigmentácia) a očí (zápal očnej rohovky alebo snežná slepota). Slnko  je tiež prí‐

rodným  zdrojom  infračerveného  žiarenia  (IR). Vďaka prítomnosti vodnej pary v atmosfére, 

radiácia  s vlnovou  dĺžkou  nad  1  µm  nedosahuje  na  Zem.   Pracovníci,  ktorí  pracujú 

v otvorenom vonkajšom priestore   sú exponovaní tomuto typu radiácie. Pretože toto žiare‐

nie  má  limitovanú  penetračnú  silu,  môžu  vzniknúť  podobné  poškodenia  zdravia  ako 

u expozície UV žiareniu. Podobne ako UV žiarenie aj IR žiarenie spôsobuje tepelné poškode‐

nia, môže nastať začervenenie pokožky spolu s výskytom miest bez pigmentu vo forme siete. 

U očí nastáva zápal očných viečok. 

Zdrojom RF žiarenia je Slnko a ostatné telesá v kozme. Prírodným zdrojom ELF polí sú prírod‐

né elektrické polia (stacionárne alebo pohyblivé) a prírodné magnetické polia (interné alebo 

externé). Úbytok stratosférického ozónu má za dôsledok zvýšenie úrovne slnečného  UV žia‐

renia, ktoré dopadá na zemský povrch prevažne vo vlnových dĺžkach ~ 290 – 320 nm, čo  je 

tzv. „ UV–B“ žiarenie. Pri kratších vlnových dĺžkach atmosférický ozón absorbuje všetky so‐

lárne  fotóny  (UV–C  žiarenie, 200 – 290 nm) a pri väčších vlnových dĺžkach  (žiarenie UV–A, 

320 – 400 nm) je absorpcia zanedbateľná. UV‐ B žiarenie je čiastočne tienené oblakmi, pra‐

chom a znečisteným vzduchom. Pri jasnej oblohe každé zníženie celkovej ozónovej vrstvy o 1 
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% má za následok zvýšenie  intenzity UV–B žiarenia na zemskom povrchu o 1, 3 %. Mecha‐

nizmus zodpovedný za poškodenia UV žiarením je známy na molekulárnej úrovni. Absorpcia 

fotónu poškodzuje molekulu DNA, existujú síce opravne mechanizmy, no poškodenia môže 

viesť k nesprávnym replikáciám a k mutácii. Je isté, že UV‐B žiarenie môže indukovať poško‐

denia pokožky u ľudí ak napr. úpal či rakovinu kože a vo všeobecnosti sa prijíma, že tento typ 

žiarenia je etiologickým faktorom pre väčšinu výskytov rakoviny kože.  Výskyt malígnych me‐

lanómov v súvislosti s UV radiáciou v Nórsku demonštruje obr. 5.9.2. 

 
 

 

 
a)                                                                   b) 

Obr. 5.9.2 a) výskyt malígnych melanómov v 19 krajoch Nórska v podiele na 100 000 obyva‐
teľov za časové obdobie 1997 – 2001. b) mapa dávok (erytmatické dávky v Joule.m2) UV žia‐
renia v čase od 1. júna do 30. septembra  v 19 krajov Nórska. Údaje sú dané pre „strednú 
hustotu populácie“ v každom kraji a reprezentujú priemerné hodnoty v rokoch 1880‐2000. 
Údaje dávok UV žiarenia sú založené na modelovaní a satelitných meraniach. Stredná husto‐
ta populácie = hodnoty žiarenia sú merané na miestach v krajoch, kde „by sa priemerný oby‐

vateľ mal nachádzať“. 

 

Vplyv prírodných rádioaktívnych polí na človeka: Prírodné rádioaktívne polia môžu byť extra‐

terestriálneho alebo terestriálneho pôvodu.  Intenzita kozmického žiarenia  je nedostačujúca 

a viac‐menej konštantná, živé organizmy bežne žijú v jeho prítomnosti, dokonca i vo výškach 
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10 km, čo  je  letová výška dopravných  lietadiel. Pri výskyte škvŕn na Slnku sa hodnoty tohto 

žiarenia 100‐násobne zvyšujú. Je to vysokoenergetický tok atómových jadier ľahkých prvkov 

a tvoria ho predovšetkým protóny. Hustota toku častíc kozmického žiarenia závisí od viace‐

rých  faktorov. V prvom rade  ide o vplyv zemského magnetického poľa, ktoré spôsobuje, že 

na  rovníku  toto  žiarenie preniká na zemský povrch. v menšej miere ako na póloch. Ďalším 

významným vplyvom je nadmorská výška, do výšky 20 km intenzita účinkov stúpa, potom je 

konštantná, resp. klesá. Na Slovensku sú hodnoty dávkového príkonu z kozmického žiarenia 

v rozmedzí od 38  v  Strede na Bodrogom do 92 nGy.h‐1 na  Lomnickom  štíte  (Daniel et  al., 

1996). Každopádne najnebezpečnejším zdrojom radiácie pre človeka a živé organizmy  je ra‐

dón,  špeciálne  produkty  jeho  rozpadu.  Z tohto  dôvodu  venujeme  tomuto  rádioaktívnemu 

prvku viac miesta. V roku 1901 dvaja nemeckí vedci Elster a Geitel zaznamenali, že elektrická 

vodivosť vzduchu v dutinách a pivniciach je signifikantne vyššia než vo voľnej atmosfére. Pri‐

súdili  to prítomnosti  rádioaktívnych plynov –  radónu  222Rn  a torónu  220Rn,  čo  sú produkty 

rozpadového radu urán – tórium. Najväčšie koncentrácie radónu sú v časti atmosféry najbliž‐

šie pri zemskom povrchu a radón je uvoľňovaný vo vysokých koncentráciách z pôd  a hornín 

obsahujúcich  urán  –  granitov,  ílov  a fosfátov.  Hlavnými  zdrojmi  Rn  sú  vzduch  pôvodom 

z podložia  nad  všetkými  horninami  s 238U. Najviac  Rn  obsahujú  vulkanické  horniny, menej 

metamorfované a najmenej sedimentárne horniny. V podzemných vodách nie je prítomný vo 

významnejších koncentráciách.  V horninovom prostredí sa radón šíri difúziou a konvekciou. 

Difúziu  spôsobuje  pohyb  molekúl  v smere  gradientu  koncentrácie  a preto  je  ovplyvnená 

vlastnosťami prostredia (pórovitosť, vlhkosť). Konvekčné prúdenie  spôsobuje zmena fyzikál‐

nych podmienok prostredia (teplotné a tlakové gradienty) a pohyb vôd. Uplatňuje sa najmä 

v tektonicky porušených zónach. Veľký význam pre prenos Rn má tektonická prepracovanosť 

hornín. Medzi  faktory  ovplyvňujúce migráciu  radónu  patrí  najmä  koeficient  priepustnosti 

hornín. Krátkodobé zmeny obsahov Rn sú spojené s klimatickými zmenami. Možno pozoro‐

vať  výrazné  rozdiely  v objemovej  aktivite  Rn meranej  v zimnom  a letnom  období  (v  zime 

trojnásobky). Tieto zmeny nepriamo súvisia so zmenami  teploty vzduchu a pôdy  (Daniel et 

al., 1996). Porovnanie podielu Rn s inými zdrojmi radiácie, ktorým  je exponovaný  človek  je 

v tab. 5. 9. 1. 
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Zdroj radiácie  Množstvo 

Radón  55 % 

Prírodná radiácia – kozmické a gama žiarenie  26 % 

Medicínske zdroje (rtg. vyšetrenie, tomografia apod.)  18 % 

Iné  1 % 

Celková prijatá radiácia  100 % 

Tab. 5. 9. 1  Podiely prijatého žiarenia človekom (Barnet, 1992) 

Hoci  bol  radón  objavený  v roku  1900  (nemecký  fyzik  Fridrich  Dorn  objavil  emanácie 

v uránovom rade, tieto skúmal Ramsay, novému prvku dal názov nitón, v roku 1931 bol  na‐

zvaný radón), účinky jeho expozícii boli už opisované pred viac ako 300 rokmi. Pravdepodob‐

ne prvým  lekárom, ktorý rozpoznal škodlivé účinky banských plynov (dnes vieme, že to bol 

Rn) v Jáchymove na dýchacie cesty baníkov bol Georg Bauer, známy pod pseudonymom Ag‐

ricola (Hovorka, 2010). Zistenie rakoviny pľúc sa však datuje až od roku 1879 (schneebergská 

choroba pľúc u baníkov). Behom  časovej periódy  rokov 1924 – 1932  sa predpokladalo,  že 

radón bol príčinou vysokej chorobnosti na rakovinu pľúc. V roku 1951 vedci z University of 

Rochester v New Yorku  publikovali skutočnosť, že riziko pľúcnej rakoviny bolo z alfa radiač‐

nej dávky  rozpadových produktov Rn usadených v pľúcnom trakte (www.crcpd.org). 

Apletton  (2007) uvádza  zaujímavé údaje: Počet prípadov  rakoviny pľúc  spôsobenej expozí‐

ciou radónu v obydliach je v USA stanovený na 15 000 – 22 000, pričom počet úmrtí na túto 

chorobu z toho je 10 – 15 %.  Vo Veľkej Británii viac ako 80 % úmrtí v dôsledku expozície ra‐

dónu sa vyskytuje vo veku menej ako 75 rokov a u viac ako 80 % fajčiarov, či bývalých fajčia‐

rov. Okolo 90 % úmrtí v dôsledku radónovej expozície sa vyskytuje pri  jeho koncentráciách 

pod odporúčanou hodnotou 200 Bq.m‐3, z ktorých 57,3 % (1304 úmrtí) možno prisúdiť kon‐

centrácii Rn v obydliach pod 50 Bq.m‐3. Celkový počet úmrtí na rakovinu pľúc vo Veľkej Britá‐

nii  je okolo 34 000, väčšina z nich priamo z  fajčenia    ‐ kumulatívne absolútne  riziko vzniku 

rakoviny pľúc vo veku 75 rokov a pri koncentrácii Rn v obydliach 100 Bq.m‐3 je približne 12 % 

pre fajčiarov a 0,5 % pre nefajčiarov. EPA stanovila, že Rn v pitných vodách spôsobuje   168 

úmrtí ročne, 89 % v dôsledku rakoviny pľúc spôsobenej vdychovaním radónu uvoľneného z 

vody a 11 % v dôsledku rakoviny žalúdka  ingesciou pitnej vody obsahujúcej tento prvok. Vo 

všeobecnosti, radón uvoľnený z pitnej vodovodnej vody predstavuje väčšie riziko ako  radón, 

ktorý sa dostal do tela ingesciou pitnej vody.  
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V rámci  projektu  „Veľká  Bratislava  –  obsah  radónu  v životnom  prostredí“  geofyzici  zistili 

v oblasti Malých  Karpát,  ktoré  sú  nad  Bratislavou  tvorené  granitovými  horninami  zvýšené 

obsahy Rn, totiž granitové horniny majú najvyšší obsah minerálov s obsahom rádioaktívnych 

prvkov  U,  Th,  K  (Hovorka,  2010).  V  Žiarskej  kotline  sa  problematikou  radónového  rizika 

a prirodzenou  rádioaktivitou  zaoberali napr.  Lučivjanský  (1995),  Čížek  (1995),  ich  vzťahom 

k zdravotnému stavu tam žijúceho obyvateľstva  Urminská et al. (1998).  Anomálne  hodnoty 

objemovej  aktivity  226Ra  a222Rn  boli  zistené  v termálnej  vode  z vrtu  v Sklených  Tepliciach, 

vysoké  radónové  riziko bolo  zistené  len  v dvoch  lokalitách  (Malá  Lehota  a v blízkosti obce 

Krahule). Prípustná hodnota  radónové  žiarenia bola prekročená  len v 5  rodinných domoch 

v 4 obciach regiónu, kým v komunálnych bytoch sa toto žiarenie nezistilo. 

Na Slovensku charakterizujú   na základe nameranej objemovej aktivity radónové riziko v % 

územia  Daniel et al. (1996)  nasledovne: 

Nízke riziko       53,0 % 

Stredné riziko   46,7 % 

Vysoké riziko      0,3 % 

Na druhej strane má radón, hoci  je rádioaktívny plyn, aj pozitívne vplyvy na  ľudské zdravie. 

Radónový kúpeľ sa považuje za najúčinnejší  liečebný prostriedok balneoterapie. Používa sa 

pri  liečení bolestivých ochorení pohybového ústrojenstva, dýchacích  ciest, alergií pokožky, 

imunitného systému a ako antireumatický prostriedok bez vedľajších účinkov. Prvé radónové 

kúpele boli realizované v Jáchymove  (ČR), využívajú tu 4 pramene z bývalej bane Svornosť, 

teplota 35‐37° C, aktivita 4,0 – 4,5 Bq.l‐1 . Svetoznáme kúpele sú v rakúskej spolkovej republi‐

ke Salzburg v údolí Gastein, kde sa využíva radónová hypertermia – leží sa 20 min pri teplote 

41,5° C a vlhkosti 70 – 95 %. Prítomnosť Rn tu dokázal Pierre Curie a rakúsky profesor Hein‐

rich Mache. 

Prírodné  elektrické  polia  vznikajú  z geologicky  indukovaných  polí  (telurický  prúd 

a samoindukcia)  alebo  z atmosférickej  elektriny  priamo  spojenej  s ionizáciou  vo  vzduchu. 

Prírodné  elektrické  pole  vzniká  ako  dôsledok  rozdielu  elektropotenciálov medzi  pozitívne 

nabitým podložím a elektrinou produkovanou meteorologickými fenoménmi (intenzita elek‐

trického  poľa  od  130 V.m‐1  až  po  10  kV.m‐1  pri  výbojoch  bleskov).  Počas  dýchania  človek 
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denne  inhaluje 20 000  l vzduchu a tým zavádza do pľúc  ióny s elektrickým prúdom   rádove 

10‐14 A. Zistilo sa, že dominancia negatívnych iónov vplýva na organizmus pozitívne, kým po‐

zitívne nabité ióny spôsobujú únavu organizmu, bolesti hlavy a celkovú indispozíciu. 

Gravitačné pole: gravitácia je príťažlivá sila pôsobiaca medzi hmotnými telesami. Gravitačná 

sila Zeme závisí od jej hmoty a klesá smerom od zemského povrchu smerom do atmosféry až 

do beztiažového stavu. Na zemskom povrchu je gravitácia silnejšia na póloch oproti rovníko‐

vej oblasti. Negatívna gravitačná anomália je tvorená vtedy, ak horninové masy majú hustotu 

pod normálom, pozitívna gravitačná anomália vtedy ak hustota hornín v meranom bode  je 

vyššia  ako  normálna. Veľké  pozitívne  anomálie  sú  potvrdené  v Južnej Afrike,  Európe,  v JV 

časti  Indického oceánu a v západnom Pacifiku. Na druhej  strane negatívne gravitačné ano‐

málie  sa  vyskytujú  v SZ  a centrálnej  časti  Atlantiku,  vo  východnej  časti  Indického  oceánu 

a v severnom a južnom Pacifiku. 

Gravitačné pole ovplyvňuje  celý  rad prírodných  javov.  Je hybnou  silou  zosuvov  a skalných 

rútení,  lavín a pod. Do tejto kategórie patria aj  impakty (dopady meteoritov na zemský po‐

vrch). Vďaka gravitačnému poľu  sa  človek môže pohybovať bezpečne po povrchu a chodiť 

vzpriamene.  

Pokiaľ  ide o meteority, doteraz nebol zaznamenaný žiadny pád v historickej dobe, ktorý by 

ovplyvnil životné prostredie. Niet však pochybností, že by pád veľkého meteoritu mohol mať 

katastrofálne  následky,  najmä  v husto  obývaných  krajinách.  K najvýznamnejším  objavom 

v ostatnej dobe patrí kráter Chicxulub na polostrove Yucatán zakrytý  terciérnymi sedimen‐

tmi, ktorý vznikol pri páde meteoritu na rozhraní kriedy a terciéru a jeho vznik bol doprevá‐

dzaný významným zvýšením kovov v sedimentoch v okolí Mexického zálivu, v  ktorých sa tiež 

prejavujú štruktúry dokazujúce  jednorazový zásah obrovských vĺn cunami a dočasnú zmena 

klímy. Preto sa s týmto obrovským  impaktom (priemer krátera 300 km) spájajú zmeny živo‐

číšnych druhov, ku ktorým prišlo na rozhraní kriedy a terciéru. Na základe týchto údajov  je 

potrebné počítať s tým, že pri veľkom  impakte by katastrofálne pôsobili mechanické účinky 

tlakovej vlny, zmeny zloženia atmosféry (jedovaté plyny, obsahy škodlivých kovových prvkov) 

a drastické zmeny klimatických podmienok (Suk, 1996).  
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Geotermálne pole  Zeme je zatiaľ študované predovšetkým z hľadiska migrácie v jednotlivých 

obaloch Zeme. Ukazuje sa, že má priamy vplyv na poľnohospodársku produkciu. Príkladom 

tohto  vplyvu môže byť pestovanie  vinnej  révy  v Čechách  a na  Slovensku. V Čechách by  sa 

podľa klimatických podmienok nemali vyskytovať kvalitné plochy pre pestovanie viniča. No 

pri porovnaní mapy tepelného roku (Čermák, 1978  in Suk, 1996) sa ukázalo, že existuje vý‐

razný súvislosť medzi zvýšenými hodnotami tepelného toku a rozšírením vinárskych oblastí. 

Na  Slovensku  sú  vinárske  oblasti  veľmi  presne ohraničené  izolíniou  70 mW.m‐2  a tokajská 

oblasť 90 mW.m‐2. Česká vinárska krajina sa veľmi presne kryje s tzv. krušnohorskou tepel‐

nou anomáliou vybiehajúcou cez mostecko a chomutovsko k Mělníku s tepelným tokom 70 – 

80 mW.m‐2. Do tejto oblasti patrí aj oblasť Meissen v Nemecku. Na južnej Morave a vo Wein‐

viertel je tepelný tok zvýšený na 50 – 60 mW.m‐2, čo tiež nepochybne ovplyvnilo rozsah pes‐

tovania vinnej révy. 

5. 10  Exogénne geologické procesy 

Pretože územie Slovenska má vnútrokontinentálnu polohu s umiestnením do mierneho kli‐

matického pásma, niektoré kataklizmy predstavujúce pri iné krajiny by nás mali obísť a preto 

sa sústredíme len na tie, s ktorými aj obyvatelia Slovenska  môžu prísť do styku, t. j. svahové 

pohyby ‐ zosuvy a záplavy. 

Zatiaľ čo endogénne geologické procesy prebiehajú najmä v dôsledku vnútorného tepla Ze‐

me a pohybu litosferických dosiek, gravitácia panujúca na zemskom povrchu dáva do pohybu 

hmoty z vyššie položených miest na nižšie lokalizované miesta zemského geoidu. Merateľné 

pohyby v  časovom diapazóne dni, týždne a mesiace sú známe pod všeobecným označením 

svahové pohyby. Zosuvy sú ich špecifickým prípadom. Vznikajú bez priameho pôsobenia člo‐

veka, alebo v iných prípadoch sú jeho dôsledkom. Teda vznikajú porušením stability svahu (či 

už prirodzeného alebo umelého) s uplatnením zemskej gravitácie, takže  ťažisko pohybu vy‐

konáva dráhu po svahu dole. Platí to najmä pre územie Slovenska, ktoré je charakterizované 

veľmi komplikovanou geologickou stavbou na jednej strane a vysokým podielom pahorkatín 

a hornatých oblastí na strane druhej. Teda pohyby   horninových hmôt na svahoch (zosuvy) 

sú  v podmienkach  geologickej  stavby  nášho  územia  stále  aktuálnym  nebezpečenstvom. 

V značnom  počte  prípadov  pohybu  je  príčinou  činnosť  človeka.  Evidovaných  je  viac  ako 

10 000 zosuvov (Hovorka, 2010). Delia sa na tieto typy: 
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‐ plazenie: sú to pomalé pohyby podmienené najmä klimatickými činiteľmi, 

‐ zosúvanie:  náhle kĺzavé pohyby hmoty po svahoch, hmota je ostro  oddelená od pev‐

ného podložia zreteľnou šmykovou plochou,  

‐ stekanie: pohybujúca sa hmota obsahuje toľko vody, že pohyb má charakter tečenia. 

Sem patria zemné prúdy a prúdové zosuvy, prívalové suťové a bahnité prúdy (mury), 

svahové pohyby  spôsobené vyplavovaním piesku,  zosuvy citlivých  ílov  (quick clays), 

ktoré  vznikajú  zmenou  ílovitých  sedimentov  morských  na  viskóznu  hmotu 

a subakvatické sklzy, 

‐ skalné rútenia: pri nich uvoľnené bloky hornín padajú voľným pádom k úpätiu strmého 

svahu (Suk, 1996). 

Asi najznámejším zosuvom 20 stor. na Slovensku je zosuv v Handlovej v čase december 1960 

– máj 1961. Zosuv dosiahol dĺžku 120 m, v odlučnej časti bol 80 – 120 m široký. V smere po‐

hybu sa  rozširoval a dosiahol v čele šírku 1 200 m. Rýchlosť bola vysoká až 6 m za hodinu. 

Hrúbka v odlučnej časti bola 7 m v akumulačnej časti 25 – 30 m a celkový objem zosunutých 

hmôt bol asi 20 miliónov m3. Dôsledky boli katastrofálne – bol zničený 2 km dlhý úsek cesty 

1. triedy, zrútilo sa alebo bolo potrebné sanovať 150 obytných domov atď. (Hovorka, 2010). 

Pohyby  človekom vytvorených skládok síce nepatria medzi klasické prírodné katastrofy, no 

sú im podobné. Príkladom, keď sa dali do pohybu tisíce kubíkov materiálov banských háld je 

oblasť  Ľubietovej  alebo  pohyb materiálu  antropogénnych  skládok  popola  v oblasti Hornej 

Nitry s katastrofálnymi dôsledkami. 

Pokiaľ  ide  o záplavy  ako  dôsledok  exogénnych  procesov  na  zemskom  povrchu,  Hovorka 

(2010)  uvádza  6  typov  záplav:  1)  nahromadenie  obrovského    množstva  vodných  más 

v dôsledku  prehradenia  stovkami metrov  vysokými  ľadovými  bariérami,  2)  náhle  topenie 

snehovej pokrývky, prípadne  kombináciou  s prudkými  zrážkami, 3) prevalenie bariér  intra‐

kontinentálnych bazénov, resp. zaplavením zníženín súše morskými vodami, 4) záplavy pod‐

mienené  vulkanickou  činnosťou,  (viď  prípad  sopky  Katla  v roku  1918  spomínaný 

v predchádzajúcich kapitolách), 5) záplavy pobrežných oblastí ostrovov a kontinentov vyso‐

kými vlnami (viď cunami), 6) záplavy spôsobené kolapsom, resp. samotnou existenciou tech‐

nických diel. K typu  1) možno priradiť  záplavy  spôsobené napr. Dunajom,  k typu  2) patria 
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záplavy na severnej Morave   a na východnom Slovensku  (napr. Štrbský potok, Malá Svinka 

alebo toky v okolí Popradu), ktoré sa opakujú. 

Ak  sa pozrieme na  Slovensko  z aspektu  kolobehu  vody,  v dlhodobom priemere  spadne na 

naše územie 742 mm  zrážok  ročne. To  znamená,  že na každý m2  spadne Za  rok 742  litrov 

vody (podľa priemeru z rokov 1961 až 2000). Zrážky po dopade na zemský povrch stekajú po 

povrchu a infiltrujú sa do pôdy a do podzemia, kde dopĺňajú pôdne a podzemné zdroje vody. 

Voda sa po skončení zrážok tiež vyparuje. Zvyšok (rozdiel medzi zrážkami a výparom) odteká 

cez  riečnu  sieť  späť do morí aby uzatvoril gigantický obeh vody na našej planéte. Z nášho 

územia v každej sekunde  a z každého štvorcového kilometra odteká priemerne 7 litrov vody.  

Objem vody, ktorú krajina zadržiava,  sa v priebehu miliónov rokov dostal do krehkej rovno‐

váhy a má svoje zreteľne vymedzené  limity. Vtedy sa krajina stáva nestabilnou a nedialo sa 

tak len v minulosti, svedkami sme aj dnes. Možno uviesť dva príklady. V lete 2003 nás postih‐

lo  výrazné  sucho  a z našich pôd    a podzemia  sa  voda  vytrácala do  takej miery,  že  zem  sa 

zmrašťovala. Možno by sme si to ani nevšimli, keby napr. na Račianskej ulici v Bratislave ne‐

boli na viacerých budovách popraskali sklené výplne obvodových múrov, pretože ich základy 

sa  pohli. Opačná  situácia  nastala  počas  roku  2010. V dôsledku  veľmi  výdatných  zrážok  sa 

dostalo do zeme neúmerne veľa vody. Citlivé neogénne a flyšové štruktúry takýto stav neu‐

niesli a začali sa intenzívne zosúvať. Príkladom môže byť situácia v Nižnej Myšli. V prívalovej 

búrke môže spadnúť za jednu až dve hodiny 80 až 120 mm zrážok. Krajina z nich zadrží okolo 

40 až 50 mm. Zvyšnej vody sa zbavuje,  čím sa udržiava  jej stabilita a vznikajú záplavy, kde 

okrem značný majetkových škôd vznikajú, žiaľ, aj obete na životoch  či vážne zdravotné ná‐

sledky. 

Pokiaľ ide o pôdu, za najrozšírenejší degradačný pôdny proces  na svete sa považuje jej eró‐

zia. Predstavuje rozrušovanie, prenášanie a ukladanie pôdy vodou, ľadom a vetrom. Vo svete 

je ohrozených vodnou eróziou 54 %, ľadovcovou 16 % a veternou eróziou 34 % pevniny. Čas‐

to sa jednotlivé druhy erózie prekrývajú a tak eróziou je ohrozených až 75 % plochy všetkých 

kontinentov. Na Slovensku prevláda vodná erózia (2,7 milióna km2), kým veterná a ľadovcová 

postihujú len zanedbateľnú časť územia  ‐ 170 000 km2 (Chmielewská a Bedrna, 2007). 
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6.  GEOCHEMICKÉ FAKTORY 

Geochemickým faktorom ako najdôležitejším a zrejme aj “najsofistikovanejším“ činiteľom vo 

vzťahu  k ľudskému  zdraviu  venujeme  viac  pozornosti  v samostatnej  kapitole.  Samozrejme 

nie  je možné  vyčerpávajúco  podať  za  daného  rozsahu  všetky  geochemické  faktory,  ktoré 

majú vplyv na človeka. Preto sa takými geofaktormi ako je eutrofizácia, salinizácia či proble‐

matika troposférického ozónu na tomto mieste nebudeme zaoberať. Dôraz bude kladený na 

potenciálne toxické stopové prvky. 

 Doteraz  bola  v mnohých  prípadoch  zaznamenaná  závislosť medzi  chorobou  a anomálnou 

koncentráciou  stopových  prvkov  v ľudskom  organizme  a v niektorých  prípadoch  i priama 

závislosť medzi zmenami  v obsahu stopových prvkov v niektorých orgánoch, tkanivách či krvi 

a výskytom,  vážnosťou  a dobou  trvania  chorobného  stavu.  I keď  sa  niektorí  autori  k tejto 

skutočnosti stavajú skepticky, určite  ide o fakty, ktoré sú, resp. môžu byť krokom k zisteniu 

významu stopových prvkov v patogenéze danej choroby a niektoré majú, resp. celkom určite 

budú mať aj diagnostický význam.  

Zýka  (1972)  rozdelil  z aspektu  vzťahu obsahu  stopových prvkov  v geochemickom prostredí 

k ľudskému zdraviu choroby do dvoch skupín: 

1)  choroby  vyvolané,  resp.  podmienené  jednoduchým  deficitom  alebo  nadbytkom  prvku 

v prostredí, 

2) choroby vyvolané, resp. podmienené komplexnými poruchami rovnováhy geochemického 

prostredia. 

Pokiaľ ide o prvú skupinu, možno konštatovať, že vo vyspelých krajinách sú prípady chorôb z 

primárneho a jednoduchého deficitu stopových prvkov pomerne vzácne, pretože konzumá‐

ciou potravy  z rôznych  geografických oblastí daného  štátu  (či dokonca  svetadielu  alebo  aj 

svetadielov) sa zaručuje minimálny príjem všetkých potrebných prvkov. Tieto sú samozrejme 

omnoho  častejšie v zanedbaných chudobných oblastiach, kde  je obyvateľstvo odkázané vý‐

hradne  na  potravu miestneho  pôvodu,  v týchto  prípadoch  je  závislosť  zdravotného  stavu 

človeka na geochemickom prostredí zreteľná, viď napr. rôzne avitaminózy, anémie či rachitis. 

V niektorých prípadoch sa nejedná o deficit prvku v prostredí, ale o jeho nedostupnosť (fixá‐

cia) pre rastliny v pôdach. 
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Na druhej strane, chorobnosť v prostrediach obohatených  rôznymi prvkami  je omnoho vý‐

raznejšia.  napr.  vysoká  koncentrácia  Cu  v prostredí  je  príčinou  rôznych  Cu‐toxikóz, 

v prostredí bohatom na Mo je častým javom endemická podagra, v územiach s vysokým ob‐

sahom Ni v pôdach a vodách sú častým javom očné choroby a ekzémy, príčinou hypertenzie 

môže byť aj nadbytok Mn v prostredí. V mnohých prípadoch sa nejedná   o jednoduchý úči‐

nok zvýšenej koncentrácie jedného prvku, ale o komplexné pôsobenie prostredia,  i keď roz‐

hodujúcim činiteľom je nadbytočná koncentrácia jediného prvku v geochemickom prostredí. 

V tab. 5. 10. 1 je uvedená obsiahlejšia kompilácia vplyvu deficitu, resp. nadbytku chemických 

prvkov a NO3 
‐ v geochemickom prostredí na ľudský organizmus. 

 102



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 103

  deficit  nadbytok 

Al  - Ľudský organizmus obsahuje 50‐150 mg hliníka,  jeho fyzio‐
logický význam nie je zatiaľ objasnený. 

- Väčšina  autorov  popisuje  vyššiu  úmrtnosť  na  choroby 
krvného  obehu  v oblastiach  s nízkou  koncentráciou  Al 
v geochemickom  prostredí  (najmä  vody).  Pozn.:  vo  Veľkej 
Británii bola zaznamenaná opačná závislosť. 

- toxicita Al  a  jeho  zlúčenín  je  nízka,  vzťah  k ľudskému  zdraviu  je 
založený  len  na  predpokladoch.  Je  jedným  z podozrivých  prvkov 
v súvislosti  s Alzheimerovou  chorobou.  Bežný  environmentálny 
kontakt nie je nebezpečný. 

- pri profesionálnej expozícii je popísaná horúčka z kovov a chronic‐
ká aluminóza, zriedka encefalopatia (1 prípad v 1962) 

- pri neprofesionálnej expozícii  je dokázaná dialyzačná encefalopa‐
tia. 

- alumíniová osteopatia 

As  - hoci  je As  prítomný  v nepatrných  koncentráciách  vo  všet‐
kých  tkanivách  a  tekutinách  živočíšneho  pôvodu  pokusy 
demonštrovať stav jeho deficitu boli neúspešné 

- popísaný bol nedostatočný rast vlasov 
- zväčšenie sleziny 
- je fyziologickým antagonistom  jódu a Se – teda  jeho prída‐

vok vo  forme As2O3,  chráni pred otravou  tyroxínom a  to‐
xickým pôsobením nadbytku Se 

- akútne otravy sú vzácne 
- pri chronických otravách nastávajú : 

a) Kožné  zmeny:  keratózy,  dermatitída,  zo  slizníc  zápalovými  zme‐
nami je postihnutá spojivka a sliznice dýchacích ciest. 

b) Neurologické  zmeny: polyneuritída  a motorické obrny. Bol popí‐
saný  častý  výskyt  kretenizmu a hluchonemosti u  „požívačov“ ar‐
zénu v Štajerských Alpách. 

c) Hematologické zmeny: inhibícia tvorby krvi (pozn.: udáva sa však, 
že malé dávky As ju práve stimulujú, mechanizmus nebol potvrde‐
ný).  Príkladom  môže  byť  otrava  v Nakajo  v prefektúre  Niigata 
v Japonsku s poklesom erytrocytov. 

d) Karcinogénne  účinky:  napr.  expozíciou  z pitnej  vody  endemický 
výskyt  rakoviny  kože  v argentínskej  provincii Cordóba  a  reichen‐
steinská  choroba  v Sliezsku. Okrem  rakoviny  kože  boli  zazname‐
nané i karcinómy pľúc a vnútorných orgánov. 

e) Teratogénne účinky: sú spoľahlivo dokázané a reprodukovateľné. 
f) Mutagénne účinky: u profesionálne exponovaných  ľudí boli ziste‐
né chromozómové aberácie v lymfocytoch. 

B  - je  biogénnym  prvkom  pre  rastliny  (rastový  prvok)  i  pre 
teplokrvné živočíchy, o význame a vplyve na ľudský orga‐
nizmus  sa  zatiaľ  veľa  nevie.  Jeho  stopy  boli  objavené 
v tkanivách, u dospelého človeka v množstve asi 10 mg. 

- pri inhalácii zlúčenín B s vodíkom vznikajú pľúcne edémy 
- pri chronickej otrave sa B kumuluje v kostiach, obličkách a mozgu. 

Je  sprevádzaná  nechutenstvom,  chudnutím,  lámaním  nechtov, 
vypadávaním vlasov a svrbivou dermatózou 

Ba  - vplyv deficitu na  ľudský organizmus nebol doteraz preu‐
kázaný, v tele dospelého  človeka  sa nachádza asi 20 mg 
Ba.  Z aspektu  účinku Ba  treba  sledovať  rozpustnosť  prí‐
slušnej bárnatej  zlúčeniny. Deficit môže nastať v len prí‐
pade  nerozpustných  zlúčenín  (napr.  BaSO4,  ktorý  sa 
v tele  nestrebáva).  Popísaný  je  prípad  vzťahu  vysokej 
úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby v niektorých štá‐
toch  a mestách USA  používajúcich  upravovanú  vodu  na 
pitné účely a nízkym obsahom Ba v nej (spolu s Mg, 
K). 

Na a 
- Ba

- Ba ióny pôsobia dráždivo na hladké a kostrové svalstvo 
- pôsobia aj na srdcový sval, tep sa stáva nepravidelný a zvyšuje sa 

krvný  tlak –  tieto zmeny môžu byť aj príčinou smrti pri akútnych 
otravách. Vzťah k vysokému stupňu úmrtnosti na kardiovaskulár‐
ne choroby a vysokým obsahom Ba v pôdach  (spolu  s Co, Cr, Ni, 
Cu a Ti) bol zaznamenaný vo Fínsku. 

- barytový prach z ťažby barytu môže spôsobiť pľúcne poškodenie. 
2+
  pôsobia  negatívne  na  tráviacu  sústavu  (hnačky,  bolesti 

v dutine brušnej). 
- účinok Ba

2+
 na nervovú  sústavu: poruchy  rovnováhy,  reči,  zraku, 

sluchu, menej kŕče. Pomerne často býva akútna otrava Ba
2+
 spre‐

vádzaná  psychickými  poruchami,  v neskorších  štádiách  sa môže 
objaviť ochrnutie tela. 

- možná  karcinogenita:  popísaný  prípad  obsahu  Ba  až  1  % 
v rakovinových nádorových tkanivách z oblasti východného Zabaj‐
kalska 

Be  - biologický význam nebol dokázaný, naopak  jeho prítom‐
nosť v organizme je nežiaduca. 

- akútna otrava Be môže postihnúť všetky  časti dýchacieho ústro‐
jenstva 

- na koži vyvoláva kontaktnú dermatitídu 
- chronická  otrava:  pri  inhalačnej  expozícii  dochádza  k vážnym 

poruchám dýchacích ciest – berylióza. Chronická berylióza sa mô‐
že prejaviť často až po niekoľkých rokoch od prerušenia expozície, 
postihuje pľúca do  takej miery,  že 10 % ochorení  je  smrteľných. 
Okrem prípadov profesionálneho pôvodu bol  zaznamenaný  i  vý‐
skyt beryliózy neprofesionálny  v okolí  závodu na  spracovanie Be 
alebo dokonca  i ako dôsledok čistenia pracovných odevov doma. 
K profesionálnej  i  neprofesionálnej  expozícii  Be  dochádza 
v súvislosti so spaľovaním uhlia s jeho zvýšeným obsahom. 

- karcinogenita:  súvis  s rakovinou  pľúc,  karcinogénne  účinky  sa 
môžu prejaviť pri inhalačnej expozícii 

- predpokladá sa významná úloha pri vzniku tzv. „urovskej“ choroby 
(zmeny  prejavujúce  sa  na  kostre  ako  osteoartritis  a  pod.) 
v Amurskej oblasti bývalého ZSSR 

- vzťah  k elefantiáze  (presnejšie  k druhu,  ktorý  nie  je  vyvolaný 
parazitmi zo skupiny vlasovcov, t.j. nefiliárna podioconiosis), napr. 
zvýšený  obsah  Be  v pôdach  endemických  oblastí  tejto  choroby 
v tropickej Afrike (Ethiopean Rift Valley) 
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Ca 

- Ca má dôležitý vplyv na dráždivosť svalov, zrážanie krvi a 
prenos nervových vzruchov, Ca‐ióny aktivujú aj niektoré 
enzýmy,  preto  sa  deficit  prejavuje  poruchami  týchto 
funkcií. Pri nízkej hladine Ca v krvi a iných telových kvapa‐
linách  sa  objavuje  zvýšená  nervovo‐svalová  dráždivosť 
(tetania). Pozn.: V tele dospelého  človeka  je asi 1 200 g 
Ca, z čoho 99 % obsahuje kostra. 

- nedostatok  Ca
2+
  iónov  v organizme  sa  prejavuje  u  detí 

krivicou (rachitis), u dospelých mäknutím kostí (osteoma‐
lácia) a u starých ľudí rednutím kostí (osteoporózou), tiež 
má za následok zdĺhavé hojenie zlomenín 

- inverzný  vzťah  k úmrtnosti na  kardiovaskulárne  choroby 
k tvrdosti vody  (Ca+Mg) –  ľudia  z miest  s mäkkou vodou 
majú podstatne viac ochorení srdca než z oblasti s tvrdou 
vodou v priemere o 35 % 

- zvýšené  dávky  Ca  potrebujú  ľudia  (teda  majú  deficit) 
s vyššou  koncentráciou  Pb  v organizme  (napr.  bývajúci 
v blízkosti ciest s veľkou premávkou), tehotné ženy, koja‐
ce matky a deti. Pozn.: treba uviesť, že väčšina obyvateľ‐
stva nemá v organizme zodpovedajúcu koncentráciu Ca. 

- deficit a v organizme znižuje jeho odolnosť pred účinkom 
fibrogénneho  prachu  a  zvyšuje  tak  pravdepodobnosť 
vzniku silikózy (napr. chlieb fortifikovaný CaCO3  dostávali 
niekoľko  rokov baníci v bývalom Severomoravskom  kraji 
ČSSR). 

- deficit Ca v prostredí môže mať nepriamy vplyv na karci‐
nogénne  účinky  ďalších  prvkov.  Úroveň  jeho  obsahu 
v prostredí  má  významný  vplyv  na  príjem  širokej  škály 
stopových  prvkov  organizmom,  nemožno  preto  vylúčiť, 
že deficit Ca v prostredí umožňuje intenzívnejšie pôsobe‐
nie  karcinogénnym  prvkom  v organizme. Akési  „antikar‐
cinogénne“ pôsobenie Ca sa uvádza ešte z konca 19. Sto‐
ročia  z Anglicka,  kde  sa  nízka  úmrtnosť  obyvateľstva  na 
rakovinu  žijúceho  na  vápencoch oproti  vyššej úmrtnosti 
z iných  geologických  podloží  dávala  do  súvisu  práve 
s vápnikom. Potvrdilo sa napríklad, že nízky príjem Ca po‐
travou sa prejaví častými príznakmi intoxikácie kadmiom. 

- pri nadbytku Ca
2+
  iónov v organizme sa objavuje svalová kontrak‐

tivita, znížená nervová dráždivosť a srdcová arytmia 
- veľmi vysoké a dlhšie trvajúce koncentrácie Ca

2+
v organizme majú 

za  následok  poškodenie  bunkových  organel,  vedúce 
k dezintegrácii  bunky  označovanej  ako  nekróza.  Takéto  vysoké 
koncentrácie sú aj spúšťacím stimulom pre naprogramovanú smrť 
bunky –apoptózu. 

Cd 

- o  esencialite  kadmia  pre  človeka  sa  v súčasnej  dobe 
diskutuje 

- organizmus  novorodenca  má  prakticky  nulovú  koncen‐
tráciu Cd. Dospelý nefajčiar môže mať v organizme už 20‐
30 mg Cd. 

- pretože  už  stopy  kadmia  pôsobia  ako  tkanivový  jed, 
nemožno hovoriť o stave jeho deficitu v organizme. 

- v ľudskom  organizme  sa  Cd  hromadí  pomaly,  predovšetkým 
v obličkách, pečeni, prípadne pľúcach a vlasoch (pozn.: na zisťova‐
nie kontaminácie životného prostredia kadmiom je vhodné stano‐
vovanie tohto kovu vo vlasoch detí). Pri rovnakej expozícii mužov i 
žien  sú  pozorované  rozdiely  nakumulovaného  Cd  v organizme, 
hodnoty u žien sú vyššie. Ženy, najmä blondínky, sú na pôsobenie 
Cd citlivejšie. 

- výskyt anémie u pracovníkov v priemysle exponovaných Cd 
- pri  akútnej  otrave  Cd  sú  hlavné  prejavy  nevoľnosť,  zvracanie, 

hnačky,  slinenie,  kŕče  tráviaceho ústrojenstva. V prípade  vysokej 
expozície  sú  tieto príznaky nasledované  šokom  zo  straty  tekutín, 
zlyhaním obličiek, srdca, pľúc a smrťou v priebehu 24 hodín až 14 
dní. 

- akútna  i chronická expozícia vysokým koncentráciám Cd v prachu 
alebo  parách  vyvoláva  poškodenie  pľúc,  dlhodobá  expozícia  Cd 
inhalačnou  alebo  perorálnou  cestou  sa  obvykle  najprv  prejaví 
v poškodení obličiek ako kritického orgánu. 

- chronický  príjem  kadmia  kontaminovanou  ryžou  u  obyvateľov 
prefektúry Toyama v Japonsku  spôsobil  chorobu  itai‐itai –  inten‐
zívne bolesti kostí, vznik častých fraktúr kostí, najmä stavcov, ťaž‐
ká osteomalácia (mäknutie kostí) spojená s dekalcifikáciou kostí. 

- prvá  správa  o  karcinogénnom  účinku  u  človeka  je  z roku  1965, 
kedy  boli  u  robotníkov  po  prašnej  expozícii  zistené  karcinómy 
prostaty,  v ďalších  epidemiologických  štúdiách  boli  pozorované 
rakovinové procesy v tráviacom ústrojenstve, obličkách, pečeni a 
pľúcach. Zo zlúčenín majú karcinogénny účinok CdCl2, CdO, CdSO4  
a CdS. 

- teratogénny účinok má CdCl2  a CdSO4 
- mutagénny účinok: u  exponovaných  robotníkov boli pozorované 

chromozómové aberácie a anomálie. 
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Ce 

- biologická  hodnota  REE  nie  je  objasnená,  pôsobia  na 
mnohé enzýmy, ktoré závisia od Ca

2+
, t.j. deficit môže in‐

hibovať funkciu týchto enzýmov. 

- zistená pozitívna korelácia rakoviny kože a iných malígnych mela‐
nómov  s Ce,  podobne  u  žien  rakovina  prsníka  s týmto  prvkom 
v geochemickom prostredí (Nórsko). 

Co 

- je esenciálny prvok pre živočíchy, človek obsahuje asi 1 až 
2 mg kobaltu. Nehromadí sa v žiadnom orgáne,  iba pre‐
chodne sa ukladá v pečeni. Zúčastňuje sa na výstavbe vi‐
tamínu B12  a jeho prostredníctvom ovplyvňuje tvorbu kr‐
vi, pri jeho deficite vzniká anémia. 

- nedostatok  vitamínu  B12  môže  vyvolať  poruchy  zraku  i 
poškodenie nervov (avitaminóza). 

- mnohé práce poukazujú na skutočnosť, že Co ovplyvňuje 
aj koncentráciu jódu v štítnej žľaze (a možno i činnosť in‐
zulínu) – deficit Co v pôdach a vode vo vzťahu k zväčšenej 
štítnej žľaze bol popísaný napr. v bývalej Tatárskej repub‐
like v ZSSR. 

- sú  známe  územia  s vysokou  úmrtnosťou  na  rakovinové 
choroby, ktoré sú zároveň oblasťami prejavov deficitu Co 
v geochemickom prostredí. 

- pri  inhalačnej  expozícii  dochádza  k dráždeniu  dýchacích  ciest, 
pľúcnej fibróze a astmatickým ťažkostiam 

- dlhodobé  toxické  pôsobenie  Co  môže  zapríčiniť  degeneráciu 
vlákien myokardu až zlyhanie srdcovej činnosti 

Cr 

- zatiaľ  čo  Cr
6+
  je  pre  človeka  vyslovene  toxický,  Cr

3+
  je 

výrazne biogénny prvok potrebný pre metabolizmus cuk‐
rov.  Chróm  spolu  s kyselinou  nikotínovou  a  niektorými 
aminokyselinami  tvorí  v živočíšnych  organizmoch  tzv. 
glukózový  tolerančný  faktor.  Jeho  deficit  (najmä 
v potrave)  zvyšuje  pravdepodobnosť  výskytu  ochorenia 
diabetes mellitus II. typu u 60‐70 ročných ľudí. V prípade 
deficitu Cr  sa  totiž  tento  faktor  nevytvorí,  čo  sa  prejaví 
tým,  že  sa  o  polovicu  spomalí  pokles  hladiny  glukózy 
v krvi po jej pridaní. 

- deficit Cr zvyšuje riziko vzniku artériosklerózy, synergicky 
s ním  tu  pôsobí  vitamín  B6   chrániac  organizmus  pred 
ňou. 

- pri pôsobení Cr
6+
 na poranenú pokožku sa tvoria vredy prenikajú‐

ce až ku kosti 
- medzi  zdravotne  najvážnejšie  účinky  chrómu  patria  jeho  účinky 

karcinogénne. Už v roku 1890 bol popísaný adenokarcinóm nosnej 
sliznice, v roku 1932 boli zaznamenané prvé prípady rakoviny pľúc 
u osôb dlhodobo exponovaných Cr

6+
 ‐ tzv. chrómová rakovina pľúc 

(pozn.:  zlúčeniny Cr
6+
  sú  sto až  tisíckrát  toxickejšie než  zlúčeniny 

Cr
3+
). 

- chrómanovým  zlúčeninám Cr
6+
  sa pripisuje pri dlhodobom pôso‐

bení  okrem  spomínanej  rakoviny  pľúc  i  karcinogénny  účinok  pri 
rakovine nosa a pri zvýšenom výskyte nádorov prostaty a obličiek 

Cu 

- je  esenciálny  stopový  prvok.  U  človeka  je  deficit medi 
veľmi vzácny, jej denný príjem treba u dospelého človeka 
udržiavať v rozmedzí 1‐3 mg. Nedostatok Cu bol popísaný 
u detí živených výhradne kravským mliekom, pretože ma‐
terinské mlieko obsahuje na začiatku dojčenia 7x viac Cu 
než  kravské mlieko.  Boli  popísané  prípady  výskytu  ané‐
mie, neutropénie (porucha bielej krvnej zložky) a demine‐
ralizácie kostí u novorodencov a nedonosených detí,

ím spôsobuje anémiu i napriek dostatku Fe 

,  poruchy  vlasov  a  nechtov,  poruchy 

u  prejaviť 
nia 

- deficit Cu poškodzuje aj imunitný systém 

otrava  spôsobuje  poruchy  metabolizmu  (Wilsonova 

za  významný  faktor  etiológie 

s vyššou koncentrá‐

antikancerogénne, bez výrazných teratogénny účinkov na človeka 

 kto‐

- soli Cu pôsobia dráždivo na neporušenú kožu 
- vzťah vyšších obsahov Cu v pitnej vode k ateroskleróze, mestá na 

severe USA s vysokou úmrtnosťou na túto chorobu a choroby spo‐
jené s vysokým tlakom sú zásobované vodou ré boli spájané s deficitom Cu. 

- u dospelých sa deficit Cu prejavuje ak  je  jej príjem alebo 
absorpcia výrazne obmedzená (alebo pri chorobných sta‐
voch spojených s jej nadmerným vylučovaním). Tu potom 
nastávajú patologické zmeny: obmedzuje  transport žele‐
zitých iónov, č
v organizme. 

- zmeny na mieche a kosti, objavuje sa osteoporóza 
- spomalený  rast

pigmentácie 
- pri  nízkej  koncentrácii  Cu  v mozgu  sa  môž

neurologické zmeny ako aj poruchy správa

- pri akútnej expozícii parám Cu vzniká horúčka z kovov 
- chronická 

choroba) 
- vysoký  pomer  Zn:  Cu  sa  považuje 

ischemickej choroby srdca a mozgu 

ciou Cu (pre pôdu platí však opačná závislosť) 
- podľa najnovších poznatkov možno pôsobenie Cu označiť skôr za 
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F 

- fluór  sa  z fyziologického  hľadiska  zaraďuje medzi  prvky 
biogénne i medzi prvky toxické, závisí to od jeho koncen‐
trácie v organizme 

- deficit  zapríčiňuje  u  človeka  zvýšený  výskyt  zubného 
kazu,  tento nastáva ak  je koncentrácia  fluoridov v pitnej 
vode  v rozmedzí  0‐0,5  mg.l

‐1
.  Koncentrácia  v rozmedzí 

0,5‐1,5   mg.l
‐1
 podporuje zdravé zuby. 

- pri nulovej koncentrácii fluoridov v pitnej vode je popiso
vaný obmedzený rast a plodnosť 

‐

- akútna otrava fluórom má negatívny účinok na centrálnu nervovú 
sústavu, smrteľná dávka pre dospelého človeka s hmotnosťou 70 
kg pri akútnej otrave je 2,0 g NaF. 

- pri  perorálnom  požití  vyššej  dávky  fluóru  nastávajú  závrate  a 
zvracanie, poleptanie kože a slizníc 

- ku chronickej otrave dochádza vplyvom dlhodobého pôsobenia na 
organizmus,  vzniká  fluoróza.  Táto môže mať  charakter  profesio‐
nálny i neprofesionálny (environmentálny). Profesionálna fluoróza 
vzniká  inhalovaním prachu obsahujúceho fluór, predovšetkým pri 
spracovaní  kryolitu na hliník.  Je  to ochorenie  kostí  (chrbtice,  re‐
bier, panvových kostí) a zubov. Nadmerný príjem fluóru spôsobuje 
patologické zmeny kostí, vzniká nadmerné zvápenatenie  (zvyšuje 
sa krehkosť kostí) a nepohyblivosť kĺbov ako aj zmeny rastu a kva‐
lity zubov (škvrnitosť). Neprofesionálna fluoróza vzniká najmä po‐
užívaním  pitnej  vody  s vysokým  obsahom  fluoridov.  Pri  ich  kon‐
centrácii  v rozmedzí  1,5‐4,0 mg.l

‐1
  vzniká  zubná  fluoróza  (škvrni‐

tosť zubov), pri  rozsahu 4,0‐10,0 mg.l
‐1
 zubná  fluoróza a  fluoróza 

kostí  a  pri  koncentráciách  vyšších  ako  10 mg.l
‐1
  vzniká  fluoróza 

spôsobujúca ochromenie. 
- dlhotrvajúci  (10‐15  rokov)  nadbytok    fluoridov  v pitnej  vode 

s koncentráciou 4,5‐15 mg.l
‐1
 vyvoláva u starších ľudí osteoskleró‐

zu (nadmerné zvápenatenie kostí),  u mladých ľudí takýto dlhodo‐
bý príjem pitnej vody s koncentráciou fluoridov nad 15 mg.l

‐1
 spô‐

sobuje osteoporózu (rednutie kostí). 
- vysoké  koncentrácie  F  v pitnej  vode  sa  dávajú  do  súvisu  i 

s rakovinou 
- v ostatnom  čase  sa  zistilo,  že  fluór má mutagénny účinok, preto 

ho niektoré štáty zakázali pridávať do potravinových výrobkov 
- vzťah ku kardiovaskulárnym chorobám: nižšia úmrtnosť na srdco‐

vé  záchvaty  v oblasti  s vysokým  obsahom  fluóru  v prostredí  (Te‐
xas, Anglicko) 

Fe 

- Fe  je esenciálne pre mnohé biochemické procesy  (napr. 
ukladanie  a  aktivácia  kyslíka,  fixácia  dusíka  a  pod.),  pre 
ľudský organizmus je nenahraditeľným prvkom. Deficit Fe 
v organizme  býva  oveľa  častejší  než  jeho  nadbytok.  Pri 
deficite sa rozoznávajú tri stupne: 

a) v organizme  je menšia  zásoba  Fe,  klesá  aj  jeho  koncen‐
trácia v krvnom sére 

b) v organizme  sú  vyčerpané  zásoby  Fe,  je  už  postihnutá 
krvotvorba a môže mierne klesať hladina hemoglobínu 

c) vzniká anémia, ktorá je ľahko diagnostikovaná, je sprevá‐
dzaná  subjektívnymi  ťažkosťami  ako  je  bolesť hlavy,  to‐
čenie sa hlavy, slabosť, neschopnosť koncentrácie,  ľahká 
unaviteľnosť,  spavosť,  vyčerpanosť,  niekedy  aj  zvýšenie 
teploty  a  opuchy  dolných  končatín.  Pozn.:  anémiou 
z deficitu  Fe  trpia  rôzne  vekové  kategórie  obyvateľstva 
v rozvojových i ekonomicky vyspelých krajinách. Toto má 
súvis s príjmom Fe v potrave a samozrejme s potravovým 
reťazcom, napr. na Floride v územiach s pôdami chudob‐
nými na Fe boli zaznamenané početné prípady anémie u 
miestnych obyvateľov. 

- deficitu  Fe  v organizme  sa pripisujú poruchy  intelektu  a 
správania ako aj celý rad abnormalít v tkanivách tela 
deficit  Fe oslabuje imunitný systém 
v ostatnom období s

- 
a objavujú práce, ktoré uvádzajú sú‐

vislosť  medzi  deficitom  Fe  a  nekontrolovaným  rastom 

nádorových buniek. 

- 

é poškodenie pečene a srdca – vysoké zásobné železo via‐

zané na proteín feritín je rizikovým faktorom ischemickej choroby 

srdca. 

vysoké dávky Fe môžu byť toxické. S nadbytkom Fe sa stretávame 
zriedkavo a  to  len ako dôsledok  iných porúch  (napr. pri hepatití‐
de). 
Výsledkom dlhodobého hromadenia Fe v organizme môže byť ire‐

verzibln
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Hg 

pre rastliny a vyššie živočíchy je neesenciálna  - pri  akútnej  expozícii  vysokým  koncentráciám  pár  elementárnej 
ortuti sú kritickým orgánom pľúca, vzniká bronchitída a bronchio‐
litída a zápal pľúc. Výrazným príznakom býva tiež ťažká stomatití‐
da. 

- pri  chronickej  expozícii  parám  kovovej Hg  je  kritickým  orgánom 
mozog. Prejavuje sa slabosť, nechutenstvo, neskoršie sa objavuje 
tremor, (v ťažkých prípadoch až delírium a halucinácie), vzniká tiež 
stomatitída (vypadávanie zubov až vredy na ďasnách) 

- pri akútnej intoxifikácii anorganickými zlúčeninami Hg sú kritickým 
orgánom obličky a  tráviace ústrojenstvo  (zlyhanie obličiek a koli‐
kové bolesti brucha s krvavými hnačkami). 

- Chronická otrava výhradne anorganickými zlúčeninami Hg je málo 
pravdepodobná, nie sú dôkazy o karcinogénnom účinkom anorga‐
nických zlúčenín Hg 

- medzi akútnou a chronickou intoxifikáciou alkylzlúčeninami Hg nie 
sú žiadne ostré rozdiely – vplyv na centrálnu nervovú sústavu. 

- mutagénny účinok metylortute nebol u  človeka spoľahlivo potvr‐
dený i keď sa zistili chromozómové aberácie 

- metylortuť  je podľa  IARC  (Medzinárodná  spoločnosť pre  výskum 
rakoviny) možný  ľudský karcinogén. Doteraz nebol podaný dôkaz 
o karcinogénnom pôsobení  iných organických zlúčenín Hg u zvie‐
rat ani u človeka. 

J 

- je  biogénny  prvok,  telo  dospelého  človeka  obsahuje  25 
mg  jódu,  z toho  takmer  polovica  je  sústredená  v štítnej 
žľaze 

- deficit  jódu v organizme  je sprevádzaný zníženou činnos‐
ťou štítnej žľazy (hypotyreóza), pričom sa mení jej stavba 
a  rozmer  (zväčšuje  sa).  Pri  dlhotrvajúcom  chronickom 
nedostatku jódu v organizme sa vytvorí struma (hrvoľ). 

- jodidový deficit  je najzávažnejší v priebehu vnútromater‐
nicového vývoja a období po narodení, najmä pre vývoj 
mozgu 

- nedostatok jódu do 7. mesiaca po narodení má za násle‐
dok mnohé neurologické poruchy s postihom intelektuál‐
neho vývoja až ťažkou mentálnou retardáciou. 

- nadbytok  jódu  môže  vyvolať  kožné  reakcie,  zvýšenú  teplotu, 
opuchy  a  bolesti  kĺbov,  závrate,  bolesti  hlavy,  hnačky  a  opuchy 
slinných žliaz 

- rádioaktívny jód 
131
J sa do organizmu dostáva inhaláciou a neskôr 

potravovým reťazcom. Spôsobuje vnútorné ožiarenie organizmu. 

K 

- je  pre  všetky  organizmy  esenciálnym  prvkom,  do  orga‐
nizmu sa dostáva s potravou, najmä mliekom. Je taký roz‐
šírený prvok, že  jeho nedostatok  (hypokalémia)  je veľmi 
zriedkavý  s výnimkou  patogénnych  stavov  (pooperačné 
stavy, úplné vyčerpanie organizmu, strata tekutín atď.). 

- na nedostatok reaguje organizmus svalovou ochabnutos‐
ťou, poruchami v krvnom obehu a  tráviacej  sústave, po‐
ruchami  činnosti  srdca  a  nervového  systému. Dlhodobý 
nedostatok draslíka v organizme môže vyvolať vážnu po‐
ruchu obličiek. 

- v literatúre  (práca  z roku  1982)  sú  popísané  prípady 
deficitu  K  –  hypokalémia  ‐  v ľudskom  tele  v súvislosti 
s pojedaním  veľkých množstiev  ílu,  dietárnou  praktikou 
známou ako geofágia (žiaľ bez bližšieho vysvetlenia) 

- epidemiologický  výskum  dokazuje,  že  v oblastiach 
s nízkou spotrebou K je podstatne vyšší výskyt hyperten‐
zie a mozgovej porážky (Škótsko, Tibet, JV štáty v USA) 

- nadbytok  vzniká  predovšetkým  v dôsledku  zlyhania  funkcie  obli‐
a ou žčiek.  Prejavuje  s   zmätenosťou,  slabosť ,  mô e  dôjsť 

k ochabnutiu dýchacích svalov, útlmu centrálnej nervovej sústavy 
a slabým srdcovým pohybom až k zastaveniu srdcovej činnosti. 

- pozitívna  korelácia  s vysokou  koncentráciou  draslíka  v pitných 
vodách a náhlymi úmrtiami na aterosklerózu 

Li  stvách a jeho biologický význam sa ešte stále študuje. Te‐
rapeutické  vlastnosti  Li  ako  zložky minerálnych  vôd  sú 
známe od staroveku. 

- v roku  1970  bola  publikovaná  pozitívna  závislosť medzi 
množstvom  Li  v pitnej  vode  a  množstvom  pacientov 

- vyskytuje  sa  v ľudskom  organizme  v stopových  množ‐

s psychickými  problémami,  teda  zjednodušene,  čím  je 
menej  Li  vo  vode,  tým  je  viac  pacientov  na  psychiatric‐
kých klinikách 

- viacerými autormi bola potvrdená spojitosť medzi defici‐
tom Li v pitných vodách a vysokým stupňom úmrtnosti na 
aterosklerózu 

  jeho vplyv na hospodárenie orga‐
nizmu s jódom, môže vzniknúť struma 

- Li znižuje aj citlivosť na inzulín 

- pri koncentrácii Li v krvnom sére 1,5 mmol.l
‐1
 sa prejavujú toxické 

príznaky – únava, ťažkosti s pamäťou, bolesti svalov a kĺbov apod., 
ojedinele vypadávanie vlasov, zväčšenie štítnej žľazy, kožné zmeny 
a ekzémy 

- medzi toxické účinky Li patrí aj
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Mg  môže  v ľudskom  organizme  vzniknúť  nielen  pri  nízkom 
dennom  príjme  (strava),  ale  aj  užívaním  niektorých  lie‐
kov. Deficit  spôsobuje aj dlhotrvajúca  telesná  záťaž  (ná‐
hle ú

- je esenciálnym biogénnym prvkom. Nedostatok Mg iónov 

mrtia športovcov, alebo známa smrť gréck ho

hých orgánov ako 
obličky, nadobličky, štítnu žľazu, pohlavné ústroje ale 

mä pôsobí na nervový systém (deficit Mg a nadbytok Cu

v prostredí môže zapríčiniť zvýšenie dráždivosti, prejav

neznášanlivosti, agresivity, neurózy) 

ficitu Mg: bolesť hlavy, závrate, o
krvného  tlaku,  strata  rovnováhy, vypadávanie 
manie nechtov a práchnivenie zubov 

- potvrdený nepriaznivý účinok na metabolizmus  srdcov
ho  svalu,  skoré  štádium  infarktu  myokardu.  Inver
vzťah  geochemickej  distribúcie  Mg  v pitných  vodách
k úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby  je  rovnaký ako 
v prípade  vápnika.  Pokiaľ  ide  o  srdcové  ťažkosti mož
deficit Mg zhrnúť nasledovne: 

        a) stredný nedostatok Mg: srdcové ťažkosti 

        b) väčší nedostatok Mg: infarkty srdca, mozgové porážky 

       c)  výlučne mäkká voda: infarkty srdca a mozgové porá

- deficit  je  spájaný  s patogenézou  rakoviny,  dokázaný 
epidemiologicky i u človeka 

 

- nadbytok  Mg  (hypermagnézia)  je  oveľa  zriedkavejšia  než  jeho 

 vedomia) pri 4,5 mmol.l
‐1
 v sére e   o ‐

naj‐

 

y 

- 
- nadbytok inhibuje osifikáciu kostí 
- vyvolanie svalovej obrny 
- MgO,  ktorý  tvorí  hlavnú  zložku  imisií  z magnezitových  závodov 

dráždi oči a sliznice dýchacích ciest (Pozn.: nadbytok Mg sa nega‐
tívne prejavuje v úžitkovosti hovädzieho dobytka – v Lubeníku  je 
produkcia mlieka o 25 % nižšia oproti priemeru v okrese) 

v ja

nedostatok.  Nadbytok  iónov  Mg  v sére  najčastejšie  vzniká  pri 
akútnom a chronickom zlyhaní obličiek (spravidla pri predávkova‐
ní liekov obsahujúcich Mg) 
môže spôsobiť anestéziu (útlm

ka pri meste Maratón v 490 pr.n.l.). 
- deficit ovplyvňuje funkčnosť mno

- deficit Mg v priebehu tehotenstva zvyšuje riziko potratu, 
u novorodenca sa spája s častejším výskytom vrodených 
vývojových chýb. 

- ďalšie účinky de  k lísanie 
vlasov,  lá‐

é‐
zný 

 

no 

žky 

Mn 

- len nedávno bol potvrdený biogénny charakter Mn 
- deficit  sa  prejavuje  oneskorením  rastu,  abnormálnym 

vývojom kostry s krátkymi a zakrivenými kosťami konča‐

  s nižším  obsahom  Mn  než  okresy  s nízkou
úmrtnosťou 

- n
- p   kumuláciou 

v moz   a  psychickými 
tín, znížením plodnosti, anémiou 

- nedostatok  sa  prejavuje  aj  pomalým  rastom  vlasov  a 
nechtov, depigmentáciou, dermatitídami ako aj znížením 
hmotnosti 

- viacerí autori poukazujú na nepriaznivý vplyv deficitu Mn 
na vývoj arteriosklerózy – napr. v Georgii (USA) sú okresy 
s vysokým indexom úmrtnosti charakterizované pôdami a 
vegetáciou  

egatívne pôsobí na centrálnu nervovú sústavu 
retože  výrazná  inhalácia  Mn  je  sprevádzaná  jeho

govom  tkanive  s následnými  neurologickými
poruchami, jeho toxický vplyv na pľúca bol teda prekrytý dominu‐
júcimi neurologickými príznakmi. Až vysoká úmrtnosť pracovníkov 
pyroluzitových mlynov  na  pneumóniu  upozornila  na  tento  smer 
negatívneho pôsobenia Mn. 

- Mn sa tiež môže podieľať na vývoji chronickej bronchitídy 

Mo 

- je esenciálny prvok pre  rastliny, u  človeka  sa  jeho 
cialita nepreukázala 

- 

- né  jeho nižšie
trácie v krvi 

esen‐ - intoxifikácia Mo bola u človeka pozorovaná len zriedka. Pri inhalá‐
cii  (výroba  ocele, mazadiel  atď.)  nastáva  podráždenie  dýchacích 

- podľa  niektorých  štúdií  pomáha  zadržiavať  fluór 
v zubnom tkanive, čím sa obmedzuje vznik zubného kazu, 
t.j. jeho deficit pôsobí negatívne na kvalitu zubov 
u detí, ktoré boli od narodenia abnormálne boli  zistené 
nízke koncentrácie Mo‐enzýmov 
pri niektorých anémiách boli ziste  koncen‐

u dospelého  človeka v tejto oblasti 10‐15 mg Mo a 5‐10 mg Cu, 
kým v kontrolnej oblasti bol denný príjem 1‐2 mg Mo a 10‐15 mg 
Cu. 

mu y

ciest, pri vysokých koncentráciách až edém pľúc. 
- vysoký výskyt dny – napr. v oblasti Arménska, kde pôda obsahova‐

la 77 mg.kg
‐1
 Mo a 39 mg.kg

‐1
 Cu mali poľnohospodárske produkty 

a pitná voda tiež vysoké hodnoty Mo a nízke Cu. Denný príjem bol 

- karcinogénne,  tagénne a teratogénne účink  neboli preukáza‐
né u ľudí ani pri jeho koncentráciách 100 mg.kg

‐1
 

Ni 

- je  biogénnym  esenciálnym  prvkom,  jeho  deficit
človeka spôsobiť zníženie aktivity niektorých enzý

 

 môže  u 
mov 

- najzávažnejším dôsledkom spravidla profesionálnej expozície Ni u 
človeka je výskyt rakoviny pľúc, nosných dutín a vzácnejšie hrtana. 
Z aspektu karcinogénnych účinkov  je zo zlúčenín Ni najnebezpeč‐
nejší sulfid a oxid. V tejto súvislosti treba spomenúť I azbest, nie‐
ktoré  jeho druhy dosahujú až 0,1 % Ni a Cr, teda v procese karci‐
nogenézy môže pôsobiť ako nosič 

- Ni  a  jeho  zlúčeniny  majú  významný  podiel  na  vzniku  kožných 
ekzematických prejavov u ľudí (tzv. niklový svrab) 
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P  únavou,  slabosťou,  bolesťami,  úbytkom  kostnej  hmoty 
atď. 

- ak  klesne  hladina  fosforu  v krvi  pri  normálnej  hladine 
vápnika na 30 %, vzniká rachitis 

- je  biogénnym  prvkom.  Deficit  v organizme  sa  prejavuje  - môže  sa  objaviť  v rekonvalescencii  pri  hojení  rozsiahlych  zlome‐

 a 

tov a Mn v pitnej vode a pôdach. 

nín, u detí  v období  rastu ako aj pri  zníženej  činnosti prištítnych 
žliaz  a nefunkčnosti obličiek 

- I keď sa predpokladá malá priama závislosť geochemickej distribú‐
cie P k ľudskému zdraviu, možno uviesť  tzv. Kashin‐Beckovu cho‐
robu, čo je endemická osteoarthropatia (bližšie neurčené ochore‐
nia kĺbov a kostí), ktorá sa vyskytuje v niektorých oblastiach Číny
vo  východnej  Sibíri  a  vo  všeobecnosti  je  pripisovaná  deficitu  Se 
v prostredí.  Podľa  novších  údajov  je  tento  deficit  len  jedným 
z kauzálnych faktorov, pretože sa v endemických oblastiach zistil I 
vysoký obsah fosfá

Pb 

- 
ľudský organizmus a preto stav jeho deficitu v organizme 
nebol popísaný 

olovo  a  jeho  zlúčeniny  patria  medzi  toxické  látky  pre  - pri akútnej otrave  je postihnuté tráviace ústrojenstvo. Zriedka sa 
vyskytuje u dospelých akútna encefalopatia (mozgová choroba), u 
detí je popísaná častejšie. 

- Chronická otrava: 
g) postihnutie krvotvorného systému – anémia 
b) postihnutie nervového systému: postih centrálneho nervového 

systému najčastejšie u detí  (encefalopatia), periférneho nervo‐

vého systému (skleróza multiplex) 

h) postihnutie tráviaceho ústrojenstva – črevné koliky 
 nefropatia 

 sú zatiaľ preukazné 

i) postihnutie obličiek –
j) vplyv na srdcový a cievny systém – degeneratívne zmeny na 

artériách,  poškodenie  srdcového  svalu,  zvýšenie  krvného 
tlaku,  napr.  zistená  pozitívna  korelácia medzi  obsahom  Pb 
v pitných vodách a úmrtnosťou na kardiovaskulárne choroby

f) vplyv na imunitný systém: u pracovníkov exponovaných Pb viac 

než 10 rokov bola zistená znížená koncentrácia imunoglobulínu 

g) karcinogénne a teratogénne pôsobenie: nie

dôkazy  (zistila  sa  napr.  pozitívna  závislosť medzi  obsahom  Pb 

v pôdach  niektorých  anglických  dedín  a  mimoriadne  vysokou 

úmrtnosťou na  rakovinu,  resp.  zvýšené percento výskytu chro‐

mozómových aberácií u ľudí exponovaných Pb) 

Rn 

- nie  je  popísaný  deficit  Rn  v ľudskom  organizme.  Do 
organizmu  vniká  dýchacími  cestami,  tráviacim  ústrojen‐
stvom,  prípadne  kožou  a  sliznicami.  Okrem  škodlivých 
účinkov má  aj priaznivé účinky  (rádiová  terapia pri  reu‐
matizme, astme a chorobách pohybového ústrojenstva), 
preto  sa  javí  ako  veľmi  komplikovaný  environm
problém. 

entálny  ho  v danom  okamihu  rozpúšťa  v krvi  alebo  rozpadá.  Rozpadové 
produkty sú v porovnaní s Rn výraznejšie rádioaktívne zdroje (po‐

222

- po  černobyľskej  katastrofe  sa  objavilo  heslo:  “Neexistuje  nijaká 
dokázateľne neškodná dávka žiarenia“. Rn a jeho dcérske produk‐
ty spôsobujú približne polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva. 

- najvýznamnejšie vstrebávanie je inhaláciou rádioaktívneho Rn. Po 
vdýchnutí sa opäť vydychuje a  len celkom nepatrné množstvo sa 

zn.: Rn nie  je klasifikovaný ako mimoriadne  rádioaktívny prvok) 
alfa  žiarenia,  ktoré má  najvýraznejší  biologický  účinok.  Ožaruje 
nielen tkanivá dýchacích ciest a pľúc, ale aj ďalšie časti organizmu, 
čo má za následok vznik rakoviny pľúc a priedušiek. 

Sb 

‐        v súvislosti s deficitom tohto prvku v ľudskom organizme

sa  uvažovalo  o  možných  súvislostiach  jeho  obsahu

v zubnej  sklovine  a  výskytom  zubného  kazu.  Tu  sa 

 

 

však 

- pri  akútnej  intoxifikácii  vznikajú  bolesti  v brušnej  dutine,  zvraca‐
nie, hnačky, dehydratácia, bolesti vo svaloch, v ťažších prípadoch 
znížené až zastavené vylučovanie moču, niekedy aj zápal pľúc. Prí‐

nachádza celý rad stopových prvkov a za súčasného stavu 

poznatkov nemožno robiť závery. 

pady akútnej otravy u človeka sú vzácne. 
- pri chronickej otrave sú popisované vredy až prederavenie nosnej 

prepážky, zápaly ďasien a ústnej dutiny, poruchy trávenia, neuro‐
tické príznaky, poškodenie dýchacích ciest a pľúc 

- kožné  erupcie  nazývané  „antimónové  škvrny“  sú  prejavom  kon‐
taktnej alergie na Sb 

n ô- u  profesionálne  exponova ých  os b  bola  zistená  tiež  zvýšená 
mortalita  a morbidita  (incidencia,chorobnosť),  podmienkou  bola 
dlhodobá  expozícia.  Z kardiovaskulárnych  príznakov  bola  zazna‐
menaná bradykardia (spomalenie tepu) a zmeny EKG. Okrem toho 
bola  popísaná  predčasná  strata  chrupu.  U  žien  pracujúcich 
v metalurgickom kombináte so značnou expozíciou Sb bol zazna‐
menaný zvýšený výskyt menštruačných porúch a u ich detí zjavná 
retardácia do 1 roka života. 
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Se  bezpečné  sa považuje množstvo 450  g denne, doporu‐

čený denný príjem je 70‐80 ug u mužov a 55‐65 g u žien.
pri nedostatočnom príjme  sa významne  znižuje ka

- esencialita a toxicita Se má veľmi úzky rozsah úrovní. Za 



ronic‐
lov kĺbov), 

ch osôb. 
  v pôde) 

- medzi  najviac  zdokumentované  priaznivé  účinky  Se  na  ľudský 

a pri esenciálnych koncentráciách (názory sú - pacita 
imunitného systému pre obranu proti spontánne vznika‐
júcim  nádorom  najmä  tráviaceho  ústrojenstva,  kože, 
prostaty  a  pľúc  (pozn.:  v pľúcnych  tkanivách  ľudí,  ktorí 
zomreli na  zhubné nádory  všeobecne  je podstatne nižší 
obsah Se než v týchto tkanivách u osôb, ktoré zomreli ne‐
šťastnou náhodou). 

- deficit  Se  zvyšuje  aj  riziko  vzniku  aterosklerózy,  niekto‐
rých alergických chorôb,  spontánnych potratov, ch
kých zápalových ochorení (napr. artritíd – zápa
klinických prejavov AIDS u infikovaný

- deficit  Se  v geochemickom  prostredí  (najmä
spôsobuje  tzv.  Keshan  chorobu  (endemická  kardiomyo‐
patia – bližšie neurčené srdcové ochorenie) popísané v SV 
Číne. 

- deficitu  Se  je pripisovaná  i  tzv. Kashin‐Beckova  choroba 
(viď fosfor). 

organizmus patrí ochrana organizmu pred poškodením peroxidá‐
ciou,  znižovanie  rizika  vzniku  kardiovaskulárnych  chorôb  a  karci‐
nogénneho ochoreni
rôzne, udáva sa 3‐6 mg, ale aj 12‐20 mg v ľudskom organizme). 

- Príliš vysoké koncentrácie Se sú pre organizmu s toxické, prejavujú 
sa zápalom nosnej sliznice, kožnými extrémami, mäknutím nech‐
tov, vypadávaním vlasov, žalúdočnými ťažkosťami a aj poruchami 
nervovej sústavy 

Sn 

- považuje sa za esenciálny prvok. O vplyve jeho deficitu na 
ľudský  organizmus  ťažko  hovoriť. Doteraz  sa  urobili  len 
odhady  celkového príjmu Sn na  základe analýz  jeho ob‐
sahu v zložkách životného prostredia. 

- vyvoláva vyrážky, ekzémy 
- organické  zlúčeniny  sú  nervové  jedy  (postihujú  najmä  zrakové 

nervy). Prvé informácie o protirakovinových účinkoch organických 
zlúčenín  Sn  pochádzajú  z roku  1929,  ostali  však  nepovšimnuté. 
Skôr  sa  predpokladá,  že  je  v nadbytku  karcinogénom  (napr. 
v bývalom ZSSR sa zistilo, že obsah Sn v krvi chorých na rakovinu 
pľúc v porovnaní s krvou zdravých ľudí je zvýšený). 

né ťažkosti a gastroenteri‐- pri akútnej intoxifikácii vznikajú žalúdoč
tída (zápal žalúdka a tenkého čreva naraz). 

- chronická  expozícia  anorganickým  zlúčeninám  Sn  inhalačnou 
cestou vyvoláva pneumokoniózu‐stanózu (zaprášenie pľúc). Pozn.: 
organické zlúčeniny Sn predstavujú vyššie riziko pre človeka. 

- priamy  vzťah  Sn  v primárnom  geochemickom  prostredí 
k ľudskému zdraviu nebol exaktne popísaný 

Sr 

- je biogénny prvok, Sr
2+
 boli zistené vo všetkých

živých organizmov, kde pravidelne sprevádzajú
ióny. Stav deficitu nebol popísaný. 

- bola zaznamenaná negatívna korelácia medzi koncent

 orgánoch  - vyššie koncentrácie sú toxické. Asi 2 % zastúpe
 vápenaté 

rá‐

nie Sr v prijímanej 
potrave spôsobuje výmenu Ca

ciou Sr v prostredí  (vody, pôdy, vegetácia) a úmrtnosťou 
na kardiovaskulárne choroby 

2+
 za Sr

2+
 v kostiach, dochádza k tzv. 

stronciovej rachitíde (viď „urovská“ choroba pri Be), čo sa prejavu‐
je ako osteoporózia, prípadne kazením zubov. 
pri ťažkých akútnych otravác- h zlúčeninami Sr môžu nastať ťažkosti 
s dýchaním 

- Sr v minerálnych vodách sa priaznivo prejavuje pri liečbe kožných 
chorôb a chorôb ciest dýchacích 

- bol popísaný prípad rozšírenia cukrovky (diabetes mellitus) užíva‐
ním pitnej vody bohatej na Sr (Arizona) 

- bol  zaznamenaný  zvýšený  obsah  Sr  v rakovinových  tkanivách 
(dvojnásobne  oproti  zdravým)  v oblasti  východného  Zabajkalska 
(pozn.: táto oblasť  je akousi biogeochemickou provinciou charak‐
terizovanou širokou škálou endemického výskytu chorôb človeka i 
zvierat) 

V 

- esencialita vanádu pre človeka nebola doteraz bezpe
preukázaná  a  preto  nebola  zatiaľ  stanovená  hodnota
nutného príjmu tohto prvku pre človeka (predpokladá
príjem asi 3 mg denne). Organizmus človeka obsahuje
30 mg V). 

- deficit sa prejavuje poruchami rastu 
- potvrdil sa deficit V v pitných vodách v oblastiach charak

terizovaných  vysokou  úmrtnosťou  na  kardiovaskulárne
choroby 

čne 
 

 sa 
 asi 

- pri  akútnej  otrave  bola  pozorovaná  bronchitída  a  namáhavé 
dýchanie. Poškodenie dýchacieho ústrojenstva nastáva inhalačnou 
expozíciou. 

- vyššie koncentrácie V sa prejavia inhibíciou biosyntézy cholestero‐
lu  a  znížením  obsahu  fosfolipidov  a  cholesterolu  v 

‐
 

krvi.  Inhibuje 
vývoj zubného kazu stimuláciou mineralizácie zubov. 

- Predpokladá  sa  možná  úloha  environmentálneho  vanádu 
v procese karcinogenézy. Zistil sa jeho podstatne vyšší obsah v krvi 
osôb  chorých  na  rakovinu  žalúdka  v porovnaní  s krvou  zdravých 
ľudí. 

W 

úmaný 
 zlúče‐

šľom a zníženou vý‐
konnosťou  dýchacieho  systému. U  relatívne  vysokého  počtu  ex‐
ponovaných osôb sa zistila fibróza pľúc 

- o biochemickom  význame  sa  veľa  nevie  a nie  sú dosta‐
točne známe ani toxické účinky 

- W  je  antagonistom  molybdénu.  Dôkladnejšie  je  presk
fibrogénny účinok wolfrámového prachu a niektorých  jeho
nín. Pri dlhodobej expozícii trpeli pracovníci ka
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Zn 

skorenie  pohlavného  dozrievania,  anémie  –  perorálne 

trpiacich na aterosklerózu vykazuje deficit Zn 

ádza 

eho 

rne 
‐

- je  esenciálnym  prvkom  pre  väčšinu  organizmov,  t.j.  je 
významný biogénny prvok pre všetky formy života 

- jeho deficit  alebo nevyváženosť oproti  iným biogénnym 
prvkom je príčinou mnohých abnormalít a chorôb 

- deficit  spôsobuje  oneskorený  rast  (trpaslíctvo,  napr. 
endemický výskyt syndrómu nedostatku Zn bol popísaný 
u mladých mužov v Iráne a Egypte, kde význačnými črta‐
mi  bol  retardovaný  vzrast,  infantilné  semenníky,  one‐

podávanie Zn viedlo k rýchlemu zlepšeniu stavu). 
- spomalený sexuálny vývoj (najmä u chlapcov) 
- zlé hojenie rán 
- nechutenstvo a mentálna letargia 
- znižuje imunologickú odolnosť organizmu 
- nedostatok  Zn  počas  gravidity  spôsobuje  vrodené mal‐

formácie embrya 
- koncom  60‐tych  rokov  sa  zistilo,  že  väčšina  pacientov 

- deficit Zn zvyšuje vnímavosť organizmu na niektoré druhy 
rakoviny, zistila sa nižšia hladina Zn v plazme u pacientov 
s malígnymi  nádormi  ako  aj  jeho  znížená  koncentrácia 
v leukocytoch  u  pacientov  s nádormi  alebo  chronickou 
leukémiou (opačné pôsobenie viď „nadbytok“) 

- deficit  Zn  spôsobuje  vrodenú  smrteľnú  chorobu  akro‐
dermatitis  enterohepatica  (zápal  kože  na  pečeni),  jeho 
podávaním sa ju podarilo vyliečiť. 

- inhaláciou  jemného  prachu  kovového  Zn  a  ZnO  prich
k horúčke zlievačov 

- pri expozícii ZnCl2   môže prísť k ťažkému postihnutiu dýchaci
ústrojenstva, pneumónii a k pľúcnemu edému 

- Zn  je v podozrení z karcinogénneho pôsobenia, existuje pome
značný počet údajov o jeho možnej účasti spolu s Cd a Se na vzni
ku a vývoji rakovinových chorôb (opak deficitu samotného Zn) 

Zr  v organizme,  väčšina  jeho  zlúčenín  sú  nerozpustné  a 
predpokladá sa  ich  inertnosť. Stav deficitu nebol popísa‐

- nie
- boli

- sú  preukázané  konštantné  stopové  množstvá  Zr  - selenát Zr bol popísaný ako karcinogén 
ktoré soli Zr môžu vyvolávať pokles červených krviniek 
 zaznamenané pľúcne granulómy u pracovníkov exponovaných 

v ob‐
nych 

lalokov 

ď Be 
tené 
lastí 

ný.  zirkóniu pri inhalačnom príjme, podobne inhaláciou aerosólo
sahujúcich  Zr  je možnosť  vyvolania  tvorby  granulómov pľúc

- sodný laktát zirkónia vyvoláva granulómy kože. 
- predpokladá sa priamy geochemický vplyv Zr k elefantiáze (vi

a Ti). V pôdach z endemických oblastí Etiópskeho Riftu boli zis
dvojnásobné  obsahy  Zr  oproti  pôdam  z neendemických  ob
(618 oproti 323 mg.kg

‐1
 Zr). 

NO3 

- zlúčeniny  dusíka  sú  súčasťou  všetkých  foriem  života. 
Živočíchy  potrebujú 
(aminokyseliny,  prot

- dusičnany sú v prírode značne rozšírené,  v malých koncentráci
prijímať  organické  dusíkaté  látky 
eíny),  pretože  premena  bielkovín 

v živom  organizme  je  základom  každého  životného  po‐
chodu. V tele dospelého  človeka  sa nachádza  asi 2,1  kg 

ách 
sú prítomné takmer vo všetkých vodách. Ich vyššie množstvo je už 
nežiaduce, pretože pôsobí toxicky i keď menej než u dusitanov. 

- Koncentrácie  dusičnanov  v rýchlenej  zelenine  sú  vyššie  ako  vo 
voľne pestovanej. Skladovaním takejto zeleniny pri teplotách vyš‐

  ča‐
 du‐
vej‐
o 5. 
nov 
íva‐
vzni‐
u  je 

oxidovaný na Fe  a  tým vzniká methemoglobín,  resp. metmyog‐

ť 
tro‐
(po‐
nej 

dusíka. Pretože do organizmu sa dostávajú rôzne dusíka‐
té  zlúčeniny  a  v procese  kolobehu  dusíkových  látok  sa 
navzájom  vyrovnávajú  procesy  viazania  a  uvoľňovania 
elementárneho N, nemožno hovoriť o  jeho deficite v or‐
ganizme. 

ších  ako  5°C,  tepelnou  úpravou,  opakovaným  zohrievaním  a
som rastie v zelenine koncentrácia dusitanov (ako metabolity
sičnanov). Detský organizmus je na ich  prítomnosť asi 10x citli
ší než organizmus dospelého človeka. Najcitlivejší sú kojenci d
mesiaca  života.  U  umelo  živených  detí  pôsobením  dusična
(napr. z mrkvovej šťavy) môže nastať až smrť zadusením. Použ
ním pitnej vody s vysokým obsahom dusitanov a dusičnanov 
ká methemoglobinémia. Fe

2+
  ión  z hemoglobínu a myoglobín

3+

lobín a tento trojmocný ión Fe v nich neviaže kyslík. 
- pri  inhalovaní  atmosférického  NO  do  organizmu  môže  nasta

výrazný toxický účinok pôsobením vzniknutých dusitanov a ni
zoamínov,  ktoré  sa považujú  za  karcinogénne a mutagénne 
zn.: môže však nastať aj priaznivý účinok, napr. pri  liečbe pľúc
hypertenzie) 

Tab. 5.10.1  Vplyv deficitu, resp. nadbytku chemických prvkov a NO3
‐ v geochemickom pro‐

stredí na ľudský organizmus.  Kompilácia z viac ých zdrojov Hun (2001) 

 

 

er

oncentrácia stopových prvkov v orgánoch, tkanivách, krvi atď. ľudí žijúcich v odlišných geo‐

chemických prostrediach je rôzna. Príčinou je zvýšený alebo znížený príjem stopových prvkov 

K
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organizmom,  ktorý  je  odrazom  chemického  zloženia  prostredia.  To  bolo  dokázané  celým 

 

V ďalšom texte sa v rámci geochemických faktorov budeme venovať vplyvu obsahov niekto‐

rých prvkov (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb  a Sb) najmä v   prirodzenom geochemickom prostredí 

na zdravotný stav populácie a tvrdosti vody z hľadiska jej vplyvu na ľudský organizmus. Ďalšie 

príklady  dlhodobého  environmentálneho  pôsobenia  týchto  prvkov  na  ľudský  organizmus 

možno  nájsť  v publikácii Hun  et  al.  (2008).    Pre  porovnanie  budú  uvedené  i niektoré  výz‐

namnejšie vplyvy týchto prvkov  v antropogénne podmienenom  prostredí. Obsiahlejšie bude 

 

 

radom výskumných prác. Rôzne životné prostredia môžu mať rôznu úroveň obsahu hlavných 

i stopových prvkov a napriek tomu to môžu byť prostredia rovnovážne, nevyvolávajúce poru‐

chy funkcií organizmu. Dokonca i nerovnovážne geochemické prostredie nemusí byť ľudské‐

mu organizmu škodlivé v prípadoch, kedy v priebehu generácií prišlo k adaptácii organizmu 

k danému prostrediu a k vytvoreniu nutnej chemickej rovnováhy v organizme (kompenzácia 

deficitu alebo nadbytku prvkov v prostredí špecifickým spôsobom života, špecifickou stravou 

atď.).  Výskumy  vykonané  v ostatných  rokoch    dokázali,  že  pôvodní  obyvatelia  oblastí 

z geochemického aspektu anomálnych  (rôzne kmene a primitívne národy, resp. skupiny po 

dlhé  storočia  v takýchto  oblastiach  usídlené)  sú  omnoho menej  postihované  anomálnymi 

faktormi životného prostredia, než noví prisťahovalci. 

V ostatných desaťročiach je  však  geochemická  rovnováha prostredia,  resp. pôvodná priro‐

dzená úroveň koncentrácií chemických prvkov v prostredí stále častejšie  (a hlavne  intenzív‐

ne) ovplyvňovaná ľudskou činnosťou. Potom býva často v rade prípadov zaznamenaná závis‐

losť medzi chorobou a nenormálnou koncentráciou stopových prvkov v prostredí a následne 

v ľudskom organizme. 

podaný  i príjem  uvedených  prvkov  človekom,  toto  má  súvis  s nasledujúcou  kapitolou  7.

Z aspektu  potenciálnych  zdravotných  rizík  bude  dôraz  kladený  na  najnižšie  koncentrácie 

týchto prvkov v niektorých zložkách životného prostredia (pôdy, riečne sedimenty, podzem‐

né a povrchové vody), ktoré boli v použitých štúdiách už opísané,  resp. sa predpokladá  ich 

negatívny vplyv na ľudské zdravie.  
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Hliník 

Ľudský organizmus obsahuje 50‐150 mg hliníka  (Melicherčík a Melicherčíková, 1997;  Janča, 

1992). U  človeka bola prítomnosť hliníka preukázaná vo všetkých orgánoch, pri  inhalačnej 

expozícii  boli  najvyššie  koncentrácie  zistené  v pľúcach,  Obsah  hliníka  v iných  orgánoch  je 

priemerne  nižší  než  jedna  desatina  obsahu  v pľúcach.  Koncentrácia  Al  v pľúcach  rastie 

s vekom. Pri perorálnom príjme hliníka z potravy a vody bol najvyšší obsah tohto kovu ziste‐

  n

.

r rakoviny,  predpokladajúc  mechanizmus  nahradzovania  kovových  prvkov 

ých  vlákien  (neurofibrilárne  klbká,  ktoré  v roku  1906  popísal Alois Alzheimer).  Samo‐

zrejme, hliník je len v podozrení a náš bežný kontakt s týmto kovom, zdá sa, nie je nebezpeč‐

i

ný v pečeni, mozgu, semenníkoch a krvi (Bencko et al., 1995). Jeho fyziologický význam nie je 

zatiaľ objasnený. Ak však vychádzame  zo zásady,  že v ľudskom  tele nie  je nič  zbytoč ého, 

musíme  jeho  potrebu  predpokladať.  Výskumné  práce  z ostatných  15  rokov  poukazujú  na 

jeho toxický účinok (Martyn et al , 1989; Melicherčíková a Melicherčík, 1996). Považuje sa za 

možného pôvodcu Alzheimerovej choroby  (rozpad  funkcií mozgu, strata pamäti, degenerá‐

cia,  sm ť)  aj 

v metaloenzýmoch  hliníkom. Novšie  výskumy  (M. Novák,  písomné  oznámenie)  však  vzťah 

Alzheimerovej choroby a obsahov hliníka nedávajú do  tak striktnej  roviny. O hliníku sa  len 

uvažuje ako o jednom možnom rizikovom faktore. Totiž v mozgu ľudí, ktorí chodia na dialýzy, 

t. j. majú v dôsledku látok použitých pri dialýze zvýšený príjem hliníka sa objavili zárodky špi‐

rálov

ný. Pri dialýze je predsa  len prístup Al do krvi a mozgu priamejší ako cez zažívací trakt. Nie‐

ktorí autori (napr. Martin, 1986) poukazujú, že pri zvýšenej koncentrácii hliníka v krvi dochá‐

dza k zníženiu absorpcie vápnika, čo môže byť dôležitý faktor vo vzniku „alumíniovej“ osteo‐

patie. Hliník tiež spomaľuje vstrebávanie fosforečnanov,  lebo sa v črevách tvoria nerozpust‐

né soli fosfátov hliníka. Hliník, podobne ako aj  iné kovy, viaže sa na kolagén, čím spôsobuje 

zmeny fyzikálnych a chemických vlastností. Veľké dávky zlúčenín hliníka v ľudskom organiz‐

me hemolyzujú erytrocyty a brzdia činnosť niektorých tráviacich enzýmov. Ako zaujímavosť 

možno uviesť, že pri zisťovaní koncentrácií rôznych kovov v krvi darcov sa zistilo, že darcovia 

krvi  z Oravy mali  výrazne  vyššie hodnoty hliníka  v krvi než darcovia  z Prievidze  a Martina. 

Príčina zatiaľ nie je známa. Geochemické prostredie v spomínaných regiónoch z aspektu ob‐

sahov  Al  poukazuje  skôr  na  opačnú  závislosť  (Rapant  et  al.  1996;  Bodiš  a Rapant,  1999).  

Z dôvodu obmedzenej  rozpustnosti hliníka  a  jeho  zlúčenín  ako  aj  ch nízkej  toxicity  (napr. 

prakticky rozpustný chlorid hlinitý má akútnu orálnu toxicitu pre potkana LD50 3700 mg.kg‐1.) 

tieto nemajú pre priemyslovú toxikológiu veľký význam (Matrka a Rusek, 1994)). 
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Príjem hliníka 

Pokiaľ ide o denný príjem hliníka človekom sú k dispozícii značne rozdielne údaje. Napr. (Jan‐

ča, 1992) uvádza, že denný príjem hliníka sa pohybuje od cca 5 mg do 100 mg, ale môže byť i 

de

landsko  3,1 mg.deň ,  Švédsko  13 mg.deň ,  Švajčiarsko  4,4 mg.deň ,  Veľká  Británia  3,9 

mg.deň  a USA 7,1 – 8,2 mg.deň . Príjem hliníka potravou u 5‐8 ročných detí bol v Nemecku 

0,8 mg.deň ,  v USA 6,5 mg.deň ,  v Kanade  a Veľkej Británii  sa pohyboval od 0,03 do 0,7 

mg.deň  (10).  

Hliník  je  prítomný  v potrave  prirodzene  alebo  sekundárne  zo  spomínaných  obalov,  resp. 

alumíniových aditív. Podľa autorov (WHO, 1997) používanie hliníkových varných nádob, ku‐

chynských potrieb a obalov môže  zvýšiť množstvo Al  v potrave, avšak  toto  zvýšenie nemá 

prakticky význam. Z potravín prirodzene bohatých na Al možno spomenúť zemiaky, špenát a 

čaj. 

nižšia. V používanej hliníkovej nádobe 

vylúhovaniu  hliníka  zabraňuje  vodný  kameň. Uvedené  výsledky  nemožno  zovšeobecniť  na 

všetky  potraviny  pripravované  v hliníkových  nádobách. Napríklad mlieko  s pôvodnou  kon‐

centráciou hliníka 0,2 mg.l  zahrievané 15 minút pri teplote varu v novej hliníkovej nádobe 

 (0,2‐0,3 mg.l ), ale mlieku zahrievanému v už použí‐

vanej nádobe  sa  koncentrácia hliníka  zvýšila na hodnotu  0,8 mg.l‐1. Výraznejšie uvoľnenie 

väčší. Podľa  tohto autora sa v súčasnej dobe sa z potravín získava  len málo hliníka, viac sa 

prijíma z hliníkových nádob na varenia a z rôznych hliníkových obalov. 

Iné  údaje  o  dennom  príjme  hliníka  dospelými  a  ťmi  v rôznych  krajinách  sú  nasledovné 

(10): dospelí – Austrália 1,9 – 2,4 mg.deň‐1, Fínsko 6,7 mg.deň‐1, Japonsko 4,5 mg.deň‐1, Ho‐

‐1 ‐1 ‐1

‐1 ‐1

‐1 ‐1

‐1

Vylúhovanie hliníka do varenej vody z nádoby závisí od času  jej varenia, od povrchu hliníka 

dotýkajúceho sa s vodou, ďalej od toho, či je nádoba nová alebo už častejšie používaná. Svoj 

podiel na tom bude mať aj pH varenej vody, ktoré kolíše od 6,8 do 8,0. Ako uvádzajú (Meli‐

cherčík  a Melicherčíková,  1997)  z destilovanej  vody  sa  uvoľní  pri  vare  v hliníkovej  nádobe 

100  až 1000‐krát menej hliníka  ako  z pitnej  vody  (chlórovanej. Po dosiahnutí  teploty  varu 

v novej hliníkovej nádobe bola koncentrácia hliníka vo vode medzi 2,5 až 4,3 mg.l‐1, kým v už 

používanej nádobe  len 0,54 – 1,2 mg.l‐1, teda zjavne 

‐1

koncentráciu hliníka výrazne nezmenilo ‐1

hliníka  z nádob  spôsobujú  kyslé  požívatiny  (ovocné  šťavy),  napr.  šťava  z čiernych  ríbezlí 

s koncentráciou hliníka 2,0 mg.l‐1 po zahustení bez cukru sa zvýšila na 20‐77 mg.l‐1. Pri zahus‐
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ťovaní ovocných štiav s cukrom  je vylúhovanie hliníka z nádob miernejšie. Veľmi vysoký ob‐

sah Al bol stanovený v zahustenej rebarborovej šťave (170 mg.l‐1), pripisuje sa to účinku kyse‐

liny šťaveľovej. 

‐1 ‐1

trolná skupina. Začiatok poškodenia mozgu hliníkom sa prejavuje rečovými poruchami. 

Hliník  sa do organizmu dostáva potravou aj  liekmi. Hoci  jeho  resorpcia  je malá  (asi0,1 %), 

priemerná denná dávka hliníka v potrave je 20‐40 mg, iné údaje prezentujú p

Pri  liečbe porúch obličiek dialýzou dochádza ku kumulácii hliníka v organizme, ktorý sa pre‐

náša  z vody  priamo  do  krvi  pacienta.  Súčasné  výskumy  ukazujú  (Melicherčíková 

a Melicherčík, 1996), že voda používaná v dialyzačných prístrojoch má obsahovať menej hli‐

níka než 14‐15 ug.l ,  resp. do 10 ug.l    aby  sa u pacientov neobjavila  tzv. dialýzová,  resp. 

hemolytická encefalopatia, ktorej príčinou je pravdepodobne narušený prenos signálov me‐

dzi nervovými bunkami. Anglickí  lekári  zistili,  že pacienti využívajúci viac  rokov dialýzu, pri 

psychologických testoch s použitím počítača mali menej presné a pomalšie reakcie než kon‐

riemerný denný 

príjem 5 mg  (WHO, 1997), resp. 88 mg hliníka  (WHO, 1984). Akceptovateľnú dávku pre  je‐

 

 

 (Anacid, Gastrogel, Gastrín apod.) až 50 mg hliníka. Ľudia užívajúci liečivá obsa‐

a môžu dosiahnuť dennú dávku až 1 g hliníka. Ohrození veľkými dáv‐

 pacienti s poškodenými obličkami. Lieky s obsahom hliníka viažu 

fosforečnany, ktoré organizmus nie j schopný vylúčiť. 

re zlep‐

šenie  ich vzhľadu,  iné  soli  sa pridávajú do piva a  tavených  syrov. Dokonca  i kuchynská  soľ 

dinca udáva  (Škárka a Ferenčík, 2000) na 18 mg na 70 kg  jeho váhy. Vzhľadom na  značnú

nejednotnosť údajov o dennom príjme hliníka  (i vyššie uvedených) bolo zrejme vhodnejšie 

držať údajov, ktoré preberajú českí autori (Bencko et al., 1995) z literatúry a to: denný príjem 

Al  u  kojencov  2 mg.deň‐1,  dvojročných  detí  6 mg.m‐3,  dospievajúcich  a  dospelých  žien  9

mg.deň‐1 a u dospievajúcich a dospelých mužov 12‐14 mg.deň‐1. Avšak jedna tableta aspirínu 

môže obsahovať 10‐20 mg hliníka a jedna tabletka prípravku proti zvýšenej tvorbe žalúdoč‐

nej kyseliny

hujúce zlúčeniny hliník

kami hliníka v liečivách sú aj

Okrem prirodzeného množstva hliníka v potravinách sa  jeho obsah zvyšuje pri  ich výrobe a 

spracovaní. Vysoko rozpustné soli hliníka sa pridávajú napr. do zmrazených  jahôd p

obsahuje až 1 % zlúčenín hliníka. 

Príjem Al zo vzduchu ako sa zdá  je zanedbateľný. Hliník vstupuje do atmosféry ako hlavná 

súčasť atmosférických častíc, ktoré majú svoj pôvod v prirodzenej pôdnej erózii, banských a 
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poľnohospodárskych aktivitách, vulkanických erupciách alebo spaľovaní uhlia. Atmosférická 

koncentrácia hliníka  vykazuje  veľké  časové  a priestorové  variácie od úrovní 0,0005 ug.m‐3 

islosti od  rôznych  fyzikálno‐chemických  a mineralogických  faktorov. 

 sú v spojení s rozpustnosťou mikrokryštalic‐

ého gibbsitu (Bache, 1986). Pri pH vyššom než 5 je nepravdepodobné, že labilné monome‐

né v prírodných vodách, hoci koloidálny Al a iné alumosiliká‐

ra‐

boli popísané pľúcne fibrózy. Veľmi vážne a v niektorých prípadoch až smrteľné poškode‐

nad Antarktídou  do  viac  ako  1  ug.m‐3  v priemyselných  oblastiach  (10). Dokonca  v ovzduší 

miest sa udávajú koncentrácie hliníka asi 10 ug.m‐3, vo vidieckych oblastiach sú koncentrácie 

nižšie než 0,5 ug.m‐3  (Bencko et al., 1995). Koncentrácia hliníka v prírodných vodách môže  

významne  kolísať  v záv

Rozpustnosť Al je silne závislá od pH vody a významné environmentálne koncentrácie sa zis‐

tili len pri pH pod 5,5, kde zvýšené koncentrácie

k

rické formy hliníka budú prítom

tové koloidy a  častice môžu prispievať k celkovému obsahu Al vo vodách.  Je preto zvykom 

analyzovať  celkový  hliník  vo  filtrovaných  vzorkách.  Toto  poskytne  včasné  varovanie 

k problémom vysokých obsahov hliníka, i keď analýza monomérnych foriem je tiež potrebná 

k environmentálnym štúdiam vo vzťahu k ľudskému zdraviu (Driscoll, 1984). 

Koncentrácia hliníka v pitnej vode sa môže zvýšiť vplyvom kyslých dažďov a používaním sí

nov hliníka ako koagulantov pri čistení vôd. V upravovanej pitnej vode koncentrácia hliníka 

nemá prekročiť hodnotu 0,2 mg.l‐1, takúto hodnotu uvádza aj najnovšie nariadenie vlády SR 

č. 496/2010 Z. z. ako medznú hodnotu. Množstvo hliníka prijatého z pitnej vody je zanedba‐

teľné voči  iným spomenutým vstupom. Pri priemernej koncentrácii hliníka v pitnej vode 0,1 

mg.l‐1  je príspevok pitnej vody k celkovej orálnej expozícii (príjmu) hliníka okolo 4 % (WHO, 

1997). 

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

U osôb profesionálne exponovaných hliníku a jeho zlúčeninám sú najčastejšie uvádzané na‐

sledujúce odchýlky  zdravotného  stavu  i  keď  veľmi  často nie  je  jednotný názor,  či príčinou 

týchto zmien je skutočne toxický účinok hliníka a jeho zlúčenín (Bencko et al., 1995): 

1. Horúčka z kovov a chronická aluminóza u pracovníkov exponovaných pri výrobe čistého 

superjemného práškového hliníka. U robotníkov exponovaných za smenu 30 až 90 minút 

jemnému práškovému  kovovému hliníku  (koncentrácia  respirabilnej  frakcie 95 mg.m‐3) 
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nie pľúc bolo zistené u osôb exponovaných prachu kovového hliníka (koncentrácia respi‐

rabilnej frakcie 10‐50 mg.m‐3) pri výrobe výbušnín a zábavnej pyrotechniky. 

 

 

 

 

v dlhodobo dialyzovaných dáva do súvislosti zistená 

 osôb s ťažkým zlyhaním ľadvín alebo v starobe, kedy dochádza 

k zníženiu  glomerulárnej  funkcie  filtrácie  hliníka.  Treba  poznamenať,  že  súvislosť  hliníka 

ň     č

Hoci existuje významná korelácia Al v krvi s touto chorobou, nevyskytuje sa dialyzač‐

2. Bol popísaný jediný prípad encefalopatie, symptómy podobné dialyzačnej encefalopatii u

robotníka exponovaného 13 rokov pri výrobe práškového hliníka. Súčasne bola zistená  i

pľúcna fibróza. Koncentrácie hliníka v pečeni a pľúcach boli 120x, resp. 18x vyššie než u

kontrolných osôb. 

3. Niektorými autormi uvádzané osteoporózy a osteomalácie  (vo vzťahu k Al)  je potrebné

pripísať tiež častej súčasnej expozícii fluóru. 

 

Neprofesionálna expozícia 

Hoci bolo vyššie uvedené, že príspevok Al z pitnej vody k celkovému dennému príjmu tohto 

prvku je zanedbateľný,  výskumy v Anglicku ukázali (Melicherčík a Melicherčíková, 1997), že 

pravdepodobnosť Alzheimerovej choroby  je vyššia v oblastiach  s koncentráciou hliníka nad 

hodnotu 0,1 mg.l‐1 v pitnej vode, než v oblastiach s koncentráciou nižšou ako 0,01 mg.l‐1. Tu 

je potrebné zobrať do úvahy, že hliník v potravinách sa ťažšie resorbuje ako z pitnej vody. 

V ostatných 15‐20 rokoch sa u paciento

vyššia koncentrácia hliníka v špecifických tkanivách s výskytom encefalopatie  a osteomalácie 

rezistentnej na vitamín A. Ďalším ochorením, ktoré je spájané s toxicitou hliníka je už spomí‐

naná Alzheimerova  choroba. V poslednej  dobe  bol  zistený  výskyt mikrocytárnej  anémie  u 

dialyzovaných  osôb  pri  vyšších  koncentráciách Al  v dialyzačnej  tekutine.  Prejavy  toxických 

účinkov Al bol pozorovaný u

s výskytom vyššie uvedených chorôb je stále predmetom diskusií, niektorí autori tieto súvis‐

losti spochyb ujú (viď napr. Alzheimerovu chorobu). Zdá sa však, že u dialyza nej encefalo‐

patie je tento súvis zrejmý, totiž u normálnej populácie je koncentrácia Al v mozgu 0,9 mg,kg‐

1, kým u pacientov  s dialyzačnou encefalopatiou  sa  zistil obsah Al až 12,4 mg.kg‐1 v tomto 

orgáne. 

ná  encefalopatia  alebo  osteodystrofia  u  všetkých  dialyzovaných  osôb.  Epidemiologickým 

výskum  sa  zistilo,  že pripadá 600 dialyzačných encefalopatií na 100 000 pacientov napriek 

expozícii hliníku u všetkých dialyzovaných. Naviac  zvýšené  telesné ukladanie hliníka a  syn‐
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dróm podobný dialyzačnej encefalopatii bol popísaný skôr, než sa dialýza začala prevádzať 

(Bencko et al., 1995). 

Zatiaľ čo toxický účinok Al u pacientov s poškodenou funkciou ľadvín je v súčasnej dobe pre‐

ukázaný, účasť hliníka pri vzniku  iných neurologických postihnutí u osôb s normálnou  funk‐

ciou ľadvín je doteraz neistá. Napríklad u viackrát spomínanej Alzheimerovej chorobe existu‐

je i iné alternatívne vysvetlenie hromadenia hliníka v mozgovom tkanive. Tu sa predpokladá, 

 vode 

a Alzheimerovej chorobe na populáciách v Nórsku, Kanade  (2 štúdie), Francúzsku, Švajčiar‐

zitívna závislosť a ostatných troch nie (14). Okrem týchto 

pidemiologických štúdií sú známe dve štúdie, ktoré t rozpoznávacie scho i v 

ia bola uskutočnená n muž  

ali pitnú vodu s koncentráciou Al do  mg  

 1991). Druhá štúdia na 250 mužoch, ktorá pr  

„žiadneho mentálneho poškodenia“  stanovila však relatívne riziko 1,72 pri obsahu A nej 

ode okolo 0,085 mg.l‐1 (Forbes, 1994). 

 roku 1988 populácia okolo 20 000 osôb v Camelford ku bo novan e‐

 úrovniam Al náh uova z úp  

o zvracanie, nevoľnos čky, vredy  

vyrážky na  koži  a  artritické bolesti. Konštatovalo  sa,  že  symptómy boli  väčšinou m   a 

9). 

996). 

že hromadenia Al v mozgu je sekundárne a predstavuje nešpecifické ukladanie Al do degene‐

rovaných neurónov. Zo 6 epidemiologických štúdií  testujúcich vzťah obsahu Al v pitnej

sku a Anglicku sa v troch zistila po

e estovali      pnost

starobe. Výsledky boli opäť rozporné. Jedna štúd a 800  och ku vo ve

osemdesiatnikov, ktorí konzumov  0,098 .l‐1, nezistila

žiadnu závislosť (Wettstein, ezentovala  okvýsled

l v pit

v

V e v Anglic la expo á najm

nej 5 dní neznámym, ale  zvýšeným odne distrib

ti hna

ným  ravne  vody.

 na koBoli pozorované také symptómy ak  v ústach a ži,

ierne

krátkodobé (Clayton, 198

Environmentálnou geochémiou Al v tropických oblastiach  sa  zaoberali  (Smith et al., 1

Kým  väčšina  takýchto  štúdií  je  zameraná na  teplé oblasti  severnej pologule ovplyvnených 

kyslými dažďami, ich práca sa týka obsahov hliníka v podzemných vodách zo studní (52 vzo‐

riek) v centrálnej Afrike v Ugande. Išlo o dve kontrastné oblasti Mukono District a Nawaikoke 

District. 

Mukono  District:  vlhká  oblasť,  vysoké  zastúpenie  červených  ílovitých  hlín  a  kvarcitických 

pieskov. Predstavuje zónu s relatívne vysokými zrážkami a vysokou poľnohospodárskou pro‐

dukciou (banánové plantáže), zvyšky tropických lesov a čajové a kávové plantáže. Oblasť má 

rozvinutý  systém  plytkých,  ručne  obsluhovaných  studní  a  chránených  prameňov  v značne 
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zvetraných kaolinických pôdach obohatených o Fe, miestami asociovaných s lateritom a pod‐

ložnými nediferencovanými rulami. 

Nawaikoke District: veľmi suché červené  íly a  lateritické pôdy. Reprezentuje relatívne nízko 

ležiacu oblasť s malými zrážkami a obmedzenou poľnohospodárskou produktivitou. Oblasť je 

vybavená ľkým  počtom  novovybudovaných  hlbokých  vrtov  (60‐100 m)  zasahujúcich  do 

zlomami porušeného kryštalického podložia. 

 (obsahy v mg.l‐1) 

  ve

Výsledky obsahov hliníka v metodicky rôzne spracovávaných vzorkách odobratých z rôznych 

zdrojov (ručné studne, vrty), vrátane povrchových vôd (rieky, nádrže) boli nasledovné: 

Mukono District

  Priemer  Max.  Min. 

filtrované (pod 0,40 um) a okyslené (1 % HNO3), 
bez ultrazvuku 

 
0,03 

 
0,25 

menej ako 
0,02 

filtrované a okyslené + ultrazvuk   0,17  0,68  menej ako 
0,02 

nefiltrované + ultrazvuk  0,66  4,09  menej ako 
0,02 

 

Nawaikoke District (obsahy v mg.l ) ‐1

  Priemer  Max.  Min. 

filtrované, okyslené, bez ultrazvuku  menej ako  0,09  menej ako 
0,02  0,02 

filtrované, okyslené, s ultrazvukom  0,02  0,08  menej ako 
0,02 

nefiltrované + ultrazvuk  0,17  1,60  menej ako 
0,02 

Tab. 6. 1 Obsahy hliníka vodách v distriktoch Mukono a Nawaikoke (Smith et al., 1996)  

Pretože príjem Al z potravy, resp. pitnej vody do ľudského tela je silne podmienený jeho špe‐

  Z vyššie  uvedených  výsledkov  autori  prezentujú  záver,  že 

úrovne Al  vo  filtrovaných  vzorkách  (pod  0,40  um)  a  neultrazvukovaných  vzorkách  sú  pod 

ciáciou v bunkách tráviaceho traktu, autori predpokladali, že vo vzorkovaných vodách sa na‐

chádza vo forme hydroxy‐, fluoro‐ a organicky viazaných špécií. Bola však pozorovaná i vyso‐

ká  aktivita  rozpustenej  H4SiO4,  ktorá  súvisí  s tvorbou  semikoloidálnych  Al‐Si  komplexov 

ovplyvňujúcich  príjem Al  u  ľudí.

limitnou hodnotou 0,2 mg.l‐1 (WHO, 1997). Úrovne Al sú nižšie v oblasti Nawaikoke, v ktorej 

voda pochádza z kryštalického podložia. Toto má potom rezultát v nižšom riziku toxicity Al. 
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Totiž  i  prítomné  vyššie  obsahy  Si  v tejto  oblasti  znižujú  toxicitu  Al,  potvrdzujú  to  údaje 

z Anglicka (1), kde sa zistilo, že rozpustená kyselina kremičitá viaže veľmi aktívne hliník, čím 

sa podstatne zníži jeho toxický účinok na živý organizmus.. Maximálne množstvo hliníka (par‐

tikulárnych‐viac ako 40 um + koloidálnych‐menej ako 40 um +  rozpustených  špécií), ktoré 

príjme každá osoba z pitnej vody (za predpokladu spotreby 2 l) je na základe tejto práce cca 

8 mg deň‐1. Toto sa rovná okolo 9 % normálneho denného príjmu ak berieme údaj denného 

 

ch (pod 30 m) a povrchových vodách v 

tzv.  vlhkej  sezóne  (apríl‐máj)  a  suchej  (október‐november).  Väčšina  Al  bola  asociovaná 

s časticami veľ sti 0,1‐10,0 um buď  idálneho ale ikrobiálne eru.  jom 

Al moh tné rozpúšťan olinitu vo  ej časti pô a prispenia ých 

m ‐1  

sezónne salinity  podzemných vôd vo vlhký ach (ako aj vysoká fekálna kontaminácia). 

 vodách Makutuapo‐

ra za „toxické“. Je pravdepodobné, že vysoké obsahy Al sa vyskytujú v podzemných vodách 

 vody. Avšak žiadny negatívny zdra‐

bolestivými prejavmi či dokonca viacnásobnými zlomeninami. Inci‐

vode vyšší 

st v Anglicku zásobovaných veľmi mäkkými vodami a 

príjmu 88 mg  (WHO, 1984) alebo prevyšuje údaj 5 mg (WHO, 1997). Tiež možno konštatovať 

značné zníženie obsahov Al filtrovaním pitnej vody, autori ďalej uvádzajú, že väčšina nedete‐

govaného Al pomocou  ICP‐AES analýzy  je v stabilnej  forme s relatívne nízkou potenciálnou

toxicitou. 

Analýzy podzemných vôd z Makutuapora v regióne Dodoma v centrálnej Tanzánii preukázali 

vzťahy medzi  interakciou voda‐minerál, hydrogeochémiou, geologickým podložím a mikro‐

biológiou (Bowell, 1996). Obsahy Al a ďalších parametrov boli sledované v plytkých podzem‐

ných vodách (do 30 m), hlbokých podzemných vodá

ko kolo bo m ho charakt Zdro

lo byť kongruen ie ka vrchn dy z  určit

ikroorganizmov. Obsahy prevyšovali 1 mg.l  a práve pre ľudské zdravie boli rizikové vysoké

ch sezón

Autori v zmysle (WHO, 1997) považovali úrovne obsahov v podzemných

niektorých rozvojových krajín, kde sú generované kyslé

votný efekt nebol popísaný, zrejme v dôsledku absencie dlhodobého monitoringu a prekrý‐

vajúceho vplyvu iných chorôb. 

Pacienti s niektorými chorobami obličiek vyžadujúci hemodialýzu často trpia na abnormality 

kostí (renálna dystrofia) s 

dencia takýchto chorôb kostí  je viazaná na oblasti, kde  je obsah Al v dialyzačnej 

než 15 μg.l‐1 (Thorton, 1983). 

Z aspektu kardiovaskulárnych chorôb je zaujímavá práca (Crawford a Morris, 1967). Analyzo‐

vali sa dva hromadné vzorky vôd z 9 mie



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 122

dve  hromadné  vzorky  zo  6  anglických miest  zásobovaných  veľmi  tvrdými  vodami. Mäkké 

vody sú bohatšie na hliník  (okrem ďalších prvkov) – priemer 0,058 mg.l‐1, rozpätie koncen‐

trácie 0,030 – 0,085 mg.l‐1. Tvrdé vody zo 6 miest mali priemerný obsah Al 0,012 mg.l‐1, roz‐

pätie  koncentrácií  0,01‐0,019 mg.l‐1.  Tieto mestá  sa  súčasne  vyznačovali  nižším  stupňom 

sti na kardiovaskulárne choroby oproti 9 mestám, ktoré boli zásobované veľmi mäk‐

Opačnú závislosť vykazujú pôdy. Zaujímavé výsledky uverejnili (Shacklete et al., 1970), ktorí 

sa zaoberali vzťahom medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne choroby a geochemickým pro‐

stredím v Georgii (USA). Základom štúdie boli štatistické údaje úmrtnosti na kardiovaskulár‐

ne  choroby  v  159  okresoch Georgie.  Analýzy  záhradných  i  neobrábaných  pôd  v okresoch 

s nízkou a vysokou úmrtnosťou ukázali, že oblasti s vysokou úmrtnosťou sú charakterizované 

výrazne nižšími koncentráciami sledovaných prvkov (napr. Ba, Cr, Fe atď.), medzi nimi aj hli‐

níkom. Podobnú  závislosť  vykazovala  v popole  i  kapusta  a  fazuľa  na  týchto  ‐

úmrtno

kou vodou. 

 pestovaná pô

dach, na rozdiel od iných druhov záhradnej zeleniny. 

Al – obsahy v %  Oblasť s vysokou úmrtnosťou Oblasť s nízkou úmrtnosťou 

  GP  GO  GP  GO 

Záhradná pôda  0,90  1,88  4,6  1,70 

Popol z kapusty  0,11  1,90  0,39  2,45 

Tab. 6.2  Obsahy Al v pôde a popole z kapusty v štáte Georgia (USA). Podľa Shacklete et al. 
(1970) 

GP‐geometrický priemer, GO‐geometrická smerodajná odchýlka 
 

Súhrn neprofesionálnej (environmentálnej) expozície: 

1. Pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby je vyššia v oblastiach s koncentráciou Al 

v pitnej vode nad 0,1 mg.l‐1 (Melicherčík a Melicherčíková, 1997). 

2. Relatívne  riziko  „mentálneho poškodenia“ pri obsahu hliníka v pitnej vode okolo 0,085 

mg.l‐1 (Forbes, 1994). 

3. Nižšie riziko toxicity Al vo vodách z kryštalického podložia (Smith et al., 1996). 

4. Vysoké sezónne salinity podzemných vôd (obsahy Al nad 1 mg.l‐1) boli rizikové pre ľudské 

zdravie (Bowell, 1996). 

5. Abnormality kostí u hemodialyzovaných pacientov s obsahom hliníka v dialyzačnej vode 

viac ako 15 μg.l‐1 (Thornton, 1983). 
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6. Vyššia úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby v mestách zásobovaných mäkkými vodami 

s vyšším obsahom hliníka (a ďalších prvkov) – priemer obsahov Al 0,058 mg.l‐1,  rozpätie 

koncentrácií 0,030‐0,085 mg.l‐1 (Crawford, 1967). 

Arzén 

Arzén prijímajú živé organizmy v stopových množstvách spolu s potravou alebo inhalovaním 

z prostredia a ukladajú ho vo svojich tkanivách. Ľudský organizmu normálne obsahuje 10 až

20 mg  arzénu. Najviac As  sa  vyskytuje  v ektodermovom  tkanive,  a  to  najmä  vo  vlasoch  a

nechtoch. Do týchto častí organizmu sa arzén ukladá aj vtedy, ak sa vo vyšších dávkach vy‐

skytuje v potrave (Škárka a Ferenčík, 2000). Táto vlastnosť sa využíva v diagnostike otráv As 

 

 

(najmä kriminalistika). Napr. na základe množstva arzénu vo vlasoch Napoleóna Bonaparte‐

ho, ako aj podľa záznamov osobného lekára o cisárovom zdravotnom stave sa tvrdí, že cisár 

bol  otrávený  arzénom. Nedávno  boli  premerané  jeho  dva  vlasy metódou  aktivačnej  neu‐

 

č ebo  Pri zvýšenom  dochádza

tia krmiva u domácich zvierat 

  je 70  až 180 mg As2O3,  toxicky pôsobí už dávka 10 mg.  Toxicita  stúpa 

s klesajúcim oxidačným  číslom, arzenité zlúčeniny sú  toxickejšie než arzeničné  (kyselina ar‐

zeničná je z anorganických zlúčenín As najmenej toxická, oveľa toxickejšia je kyselina arzenitá 

trónovej analýzy. Nameraná koncentrácia As vo vlase bola 4,5 μg.g‐1 (pozn.: μg.g‐1 = mg.kg‐1 = 

ppm). Zvýšenie koncentrácie arzénu vo vlasoch oproti obyčajnej hodnote (0,1‐2 μg.g‐1) moh‐

lo byť však  spôsobené aj miestnou vodou alebo nátermi v miestnosti. Stále  je  teda nejaká

pochybnosť  i bol, al  nebol cisár otrávený.    príjme  k akumulácii As 

v pečeni a neskôr v obličkách, akceptovateľnú dennú dávku pre osobu 18 mg na 70 kg váhy 

uvádza (Ferguson, 1990). 

Človek sa oddávna zaujímal o metabolizmus arzénu,  či už z aspektu  jeho pozitívnych alebo 

toxických účinkov na organizmy s využitím v poľnohospodárstve, medicíne alebo vojenstve. 

Z pozitívnych vlastností As možno spomenúť zlepšovanie využi

a podpora  ich  rastu.. Napr. deriváty   kyseliny  fenylarzenitej, ktoré znižujú oxidáciu živín sa 

používali v poľnohospodárskej výrobe pri výkrme hydiny, ošípaných i hovädzieho dobytka. 

Pokiaľ  ide o  toxicitu As, nie všetky  jeho zlúčeniny sú  rovnako  toxické.  Čistý As, ktorý  je vo 

vode  nerozpustný,  nevyvoláva  otravu.  Čím  sú  zlúčeniny As  rozpustnejšie  vo  vode,  tým  sú 

toxickejšie. Pôsobia predovšetkým ako kapilárne a cytotoxické jedy. Pri biochemickom účin‐

ku na ľudský organizmus blokujú skupiny –SH v enzýmoch, čím menia ich účinnosť. Smrteľná 

dávka pre  človeka
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). Najtoxickejšie  sú arzénne  zlúčeniny  (AsI), napr.  kyselina  arzénna  a  jej organické  analógy 

pôsobia  toxicky okamžite, kým účinok kyseliny arzenitej  sa prejaví až o nejaký  čas  (Škárka 

a Ferenčík, 2000). Veľmi toxický je arzín H3As. Akútna toxicita zlúčenín As u ľudí je významne 

kontrolovaná rýchlosťou odstránenia z tela (WHO, 1996), popísaný je jeho transplacentárny 

Anorganický   klasifikovala EPA   (EPA, 1984) ako  ľudský karcinogén do skupiny A, arzín 

nie je klasifikovaný ako karcinogénny. Inhalačná expozícia As je  asociovaná s rakovinou pľúc, 

aj

 

 

 (Melicherčík a Melicherčíková, 1997). 

Do  

 obsahuje %

 ktoré sú vďaka vysokým komínom rozptýle‐

ia,  lokálne zamorenie povrchových a podzemných vôd spôsobujú skládky 

transfer (Gibson a Gage, 1982). 

Na druhej  strane existujú údaje o  tom,  že na pravidelné, pomaly  sa  zvyšujúce malé dávky 

arzeniku si organizmus privykne a účinkujú potom ako povzbudzujúci prostriedok. Náhle pre‐

rušenie prívodu arzeniku o organizmu ohrozuje zdravie, pretože fosfátové väzby sú ireverzi‐

bilne nahradené arzénovými. Esencialita As pre niektoré druhy hospodárskych zvierat bola 

jednoznačne dokázaná, napr. priekupníci koní pridávali do krmiva 0,5‐5 mg arzénu, aby boli 

kone bujné, s lesklou srsťou. V ostatnej dobe nadobúdajú význam štúdie zamerané na biovo‐

latilizáciu arzénu (Čerňanský et al., 2007). 

arzén

ingescia anorganického As je spojená s rakovinou kože, pečene a močového mechúra. 

Prostredie  môže  byť  kontaminované    nesprávnym  používaním  pesticídov 

v poľnohospodárstve, napr. na  jabĺčku môže po ošetrení pred obaľovačom  jablčným zostať 

1‐2 mg. Väčšina druhov obilnín, zeleniny a ovocia obsahuje 0,1‐1,0 mg arzénu na kilogram 

sušiny. Z rastlín najviac arzén kumulujú ovos,  tabak a  zo  živočíchov morské mäkkýše. Nad‐

merným používaním rastových stimulátorov v krmive hospodárskych zvierat sa kontaminuje

mäso a mäsové výrobky

Atmosféra s vyššími koncentráciami arzénu  je najmä v okolí hutí na výrobu medi, prípadne 

kyseliny sírovej (pyrit obsahuje As2S3).   ovzdušia sa dostávajú nežiaduce koncentrácie As

spaľovaním hnedého uhlia, napr. uhlie spaľované v elektrárni Nováky  0,25   As. Pri 

spaľovaní 1000 kg uhlia   sa do ovzdušia uvoľní 2,5 kg arzénu  (Bencko et al., 1995). Okrem 

priamych emisií do ovzdušia pri spaľovaní uhlia,

né na veľké územ

popolčeka.  
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Vo vlhkých vytapetovaných miestnostiach sa vytvára jedovatý plyn, ak použité farbivá obsa‐

hujú arzén. Táto schopnosť tvorby plynných zlúčenín je ďalším zaujímavým rysom arzénu. Ich 

objav má už pomerne dlhú históriu, ktorá sa odvíja od objavu toxického tzv. Gosiovho plynu. 

Práve tento taliansky bádateľ zistil vyššie uvedenú skutočnosť. 

viac ‐1

‐1  

Keďže zlúčeniny arzénu sú v prírode rozptýlené, určitá časť sa ich dostáva do vody. Pitná vo‐

da by nemala obsahovať   ako 0,01 mg.l  zlúčenín arzénu. Podzemné a povrchové vody 

väčšinou  obsahujú  jednotky  až  desiatky  μg.l .  Zdroje pitnej  vody  je  potrebné  testovať  na 

prítomnosť arzénu. V 60‐ich rokoch sa v Bengálsku začali vŕtať studne hlboké 20‐150 m, aby 

poskytovali dostatok vody po celý rok na zavlažovanie ryžových polí. V mnohých oblastiach 

nebola voda hygienicky testovaná, čo spôsobilo pri jej dlhodobom užívaní otravy arzénom u 

vyše 200.000 obyvateľov. Odpadové vody s obsahom detergentov (arzénové zlúčeniny spre‐

 

ľujú  zvetrávacie  procesy  sulfidických  minerálov. 

Príjem arzénu 

V niektorých potravinách nachádzame  i v prirodzených podmienkach väčšie množstvo arzé‐

vádzajú fosforečnany) majú vyššie koncentrácie As (0,1 mg.l‐1). Niektoré minerálne pramene 

(tzv. arzénové) obsahujú vyššie koncentrácie arzénu, napr. Máriin prameň v Libvarde obsa‐

huje 1,6 mg.l‐1 arzénu (Melicherčík a Melicherčíková, 1996). 

Havarijné zvýšenie koncentrácie vo vodách  je často spojené aj s ťažbou zlata, ktoré  je spre‐

vádzané  arzenopyritom.  Ťažbou  sa  urých

Arzén viazaný v arzenopyrite sa dostáva do vodného roztoku v nedisociovanej forme kyseliny 

arzenitej HasO2, ktorá sa za prítomnosti vzduchu postupne oxiduje na disociovanú kyselinu 

arzeničnú HasO3. Napríklad v Novom Škótsku  sa  s ťažbou  zlata prestalo pred viac ako 100 

rokmi a dodnes povrchové vody v danej lokalite dvojnásobne prevyšujú povolený limit arzé‐

nu (Mrňa, 1991). 

Svetová zdravotnícka organizácia sa rozhodla znížiť doporučené maximálne množstvo arzénu 

v pitnej vode z 0,05 mg.l‐1 na 0,01 mg.l‐1. Nemecko v súlade s týmto doporučením znížilo za‐

čiatkom roku 1996 povolené množstvo As v pitnej vode z 0,04 mg.l‐1 na 0,01 mg.l‐1. Od tej 

doby pije 1,5 milióna nemeckých obyvateľov „úradne“ nevyhovujúcu vodu napriek tomu, že 

pochádza z prírodných podzemných zdrojov. 

nu. Najviac ho obsahujú obvykle morskí mäkkýši, z menej exotických produktov najviac ovos. 

Hlavný zdroj vstupu arzénu do ľudského tela predstavuje mäso a ryby, (WHO, 1996) uvádza, 
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že ryby predávané pre ľudskú spotrebu obsahovali arzén v rozsahu hodnôt 0,4 až 118 mg.kg‐

1, koncentrácia v mäse a hydine bola vyššia ako 0,44 mg.kg‐1. Ku kontaminácii potravín arzé‐

nom prichádza často kurióznymi cestami. Arzeničnan olovnatý bol napr. používaný vo forme 

spreja u nás ako veľmi účinný ochranný prostriedok proti niektorým druhom húseníc, najmä 

proti moľovi  jablkovému  (Caprocapsa  pomonella).  Týmto  spôsobom  boli  ošetrované  tiež 

známe „kalifornské jablká“, preto bol v USA  o omáci trh limito‐

vaný hodnotou 1,4 mg.kg‐1 As prepočte na  2O ila spotreba arzé‐

no ticíd reparátov  dôslednejš dodržiavala  da najme  

porážkou  jatočn ierat  zastaviť  kŕmenie  zmesami    obsahujúcimi  arzénové  preparáty, 

klesol   priemerný  ob   príjme  z cca  100  μ v roku  1968 u  

o  d k  al.,  ). 

V  m žu  bsa šie množs arzénu, kt  

silne redukované v priebehu nia, pre  kumulované kvasinkami. Boli zazname‐

n  ot  pož  vinnej tenzívn j arz

cídmi.  s nné  v koncentráciách do 150 , 

zatia hlebo inky 1. 

Príležitostne dochádzalo  k cii  výrobkov  z obilia   suš

koks  vyrobený  z uhlia  li  kontaminované  vý‐

obky obsahujúce želatínu z kože oviec ošetrovaných protiparazitárnymi prostriedkami. Do‐

konca sa vyskytol prípad značnej kontaminácie čokolády z obalového papieru farbeného ar‐

dovaný  denný  príjem As  z potravín  v rozsahu  16,7‐129  μg  pre 

Pretože  je obtiažne analyticky diferencovať chemické formy arzénu v potrave, najčastejšími 

údajmi o expozícii As z potravy sú obsahy celkového As, ktorý zahŕňa ako anorganické, tak i 

 obsah As v

arzenik (As

vocí určenom pre d

3). Keď sa obmedz

vých pes nych p

ých  zv

 a ie  sa  zása nej 5 dní pred

  v USA sah  As  v dennom g    na  hodnot

kolo 20 ug na eň v ro u 1974 (Bencko et 1995

íno a vínny ušt mô príležitostne o

 spracova

hovať väč

tože je

tvo  oré  je obvykle

ané prípady ráv po ití muštu  z   révy  in e ošetrovane énovými pesti‐

 Ukázalo a, že vi  kvasinky obsahovali arzén ‐180 ug.kg‐1

ľ čo c vé kvas  do 17 μg.kg‐

u  kontaminá   keď pri  jeho ení bol použitý 

s vysokým  obsahom  arzenopyritu. Arzénom  bo

r

zénovými pigmentmi. 

Podľa  (WHO,  1996)  je  odha

dospelých jedincov (priemer 40 μg), resp. 1,26‐15,6 ug pre deti. Na základe údajov o koncen‐

tráciách As v potravinách sa odhaduje, že z celkového vstupu As do organizmu z potravín  je 

približne 25 % anorganický As a 75 % predstavujú organické formy. Podľa (WHO, 1996) prie‐

merný denný príjem  arzénu  z pitnej  vody nie  je  vyšší  ako 10  μg pri používaní pitnej  vody 

s obsahom As nižším než 5 μg.l‐1 a dennej spotrebe 2 litre vody, odhadovaný príjem  zo vzdu‐

chu je nižší ako 1 μg . 
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organické  formy.  Samozrejme  špeciácia  arzénu  v potrave môže  byť  dôležitá  ak  je  celková 

expozícia vysoká, alebo v špecifických subpopuláciách so zvýšenou expozíciou (napr. pri vy‐

sokej  spotrebe morských  produktov).V  nasledovnom  prehľade  je  uvedený  celkový  denný 

príjem As a jeho podiel z morskej potravy u dospelých v rôznych krajinách: 

Krajina  Perióda Populácia  Celkový 
príjem As 
μg.deň‐1 

Celkový príjem 
z morskej potravy 
μg.deň‐1, resp. % 

podiel 

Literatúra 

Dánsko  1983‐
1987 

  118  26  (NFAD,1990) 

Holandsko  1976‐
1978 

16‐18 roční 
chlapci 

15  10  (De Vo s et 
al.,1984) 

Holandsko  1984‐
1986 

18 roční chlapci 38  9  (Van Dokkum 
et al., 1989) 

Španielsko‐
Baskicko 

1990‐
1991 

16 skupín, 91 
druhov potravy, 

priemer 
286 max. 

89  (Urieta et al., 
1996) 

bez vody  291 

V. Británia  1982  rôzny vek  67‐90  71 % podiel  (MAFF, 1998) 

USA  1986‐
1991 

25‐30 roční 
muži 

38,6  88 % podiel  (Gunderson, 
1995) 

USA  1991‐
1996 

25‐30 roční 
muži 

56,6  92 % podiel  (Tao a Bolger, 
1999) 

Kanada  1985‐
1988 

20‐39 roční 
muži 

59,2  64 % podiel  (Dabeka et al., 
1993) 

Tab. 6.3  Denný príjem As v rôznych krajinách. 

 

Toxicita pre človeka 

je ne‐

rozpustný. Pri tavení (teplota 600°C) sublimuje a zdá sa, že toxicita pár je spôsobená pravde‐

Profesionálna expozícia 

Elementárny arzén nebýva považovaný za toxickú látku. Je to predovšetkým preto, že 

podobnou prítomnosťou oxidu arzenitého. Tento je práve najčastejšie známou formou arzé‐

nu. Pri jeho požití usmrcuje dávka nad 0,2 g v priebehu niekoľkých hodín. Dávky 0,1 – 0,15 g 

podávané  za  sebou v priebehu niekoľkých dní vedú k subakútnej otrave. Chronickú otravu 

vyvolá oxid arzenitý podávaním asi 0,01 g denne. Existuje i určitý návyk a organizmus toleru‐

je trvalú záťaž touto zlúčeninou (Matrka a Rusek, 1994). 
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Vysoko  toxickou  zlúčeninou  arzénu  je  arzenovodík  (arzín)  AsH3.  Je  to  plyn,  ktorý  sa 

v technickom  stave  prejavuje  slabým  cesnakovým  zápachom.  Môže  sa  vyskytovať  napr. 

v technickom acetyléne. Inak vzniká pri čistiacich operáciách cínu a kadmia. 

V podstate k profesionálnej expozícii možno uviesť  i prípad otravy v Nakajo, prefektúra Nii‐

gata  (Japonsko) v roku 1958: K otrave prišlo pitím vody kontaminovanej odpadovou vodou 

závodu vyrábajúceho auripigment. Hematologicky boli vyš

Otravy zlúčeninami arzénu prichádzajú do úvahy v mnohých priemyslových odvetviach, napr. 

pri spracovaní rúd, ktoré sú pravidelne znečistené arzénom, v sklárstve, kožiarskom priemys‐

le. Určité riziko tvorí tiež postrek zlúčeninami arzénu proti škodcom stromov, rastlín a pod. 

etrení  ľudia väčšinou so zjavnými 

klinickými zmenami na koži . Podobne u detí z blízkeho okolia závodu s arzénovými emisiami 

boli zistené výrazné rozdiely v hodnotách hemoglobínu a tiež varujúce zníženie počtu erytro‐

cytov v porovnaní s kontrolným súborom, žijúcim mimo obl sť najviac postihnutou emisiami 

ashirské a stratfordské pivo bolo v tomto roku príčinou otravy asi 6000 ľudí, 

z ktorých približne 70 zomrelo. Pivo obsahovalo viac než 15 mg arzénu v litri a glukóza použi‐

obsahovala arzenitej.

 

Neprofesionálna expozícia 

 1999): 

nov  sa  pohybujú 

v rozsahu 0,02 do 4 ng.m . Priemerné celkové koncentrácie v urbánnych oblastiach sa pohy‐

) boli namerané 

 blízkosti  priemyselných  zdrojov.  Koncentrácie  arzénu  v otvorenom  oceáne  sú  typické 

v rozsahu 1‐2 μg.l‐1. Arzén je značne distribuovaný v sladkých vodách, koncentrácie v riekach 

a

(Bencko et al., 1995). 

Podobný  prípad,  ktorý možno  tiež  zaradiť  k profesionálnej  expozícii  sa  stal  v v roku  1900 

v Anglicku. Lanc

tá ku kvaseniu piva ho obsahovala dokonca niekoľko stoviek mg v kilograme. Príčinou bola 

preparácia cukru kyselinou sírovou, ktorá   1,47 % kyseliny   Táto kyselina 

sírová bola vyrobená zo sulfidov obsahujúcich arzenopyrit komorovým spôsobom. 

Environmentálne úrovne obsahov As v životnom prostredí sú nasledovné (IPCS,

Priemerné  koncentrácie As  v ovzduší  odľahlých  oblastí  a  vidieckych  regió

‐3

bujú od 3 do okolo 200 ng.m‐3, omnoho vyššie obsahy ( viac než 1000 ng.m‐3

v

a  jazerách  sú  obyčajne  pod  10  μg.l‐1,  hoci  individuálne  vzorky  v blízkosti  antropogénnych 

zdrojov môžu mať obsah až do 5 mg.l‐1 arzénu. Úrovne obsahov As v podzemných vodách sú 
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v priemere  1‐2  ug.l‐1  okrem  oblastí  s vulkanickými  horninami  a  sulfidickými  ložiskami,  kde 

môžu dosahovať do 3 mg.l‐1. Kompiláciou „prirodzených“ koncentrácií As v podzemných vo‐

  získal Driehaus  (1994) hodnoty  v rozmedzí 0,00001‐0,8 mg.l‐1,  v podzemných  vodách 

ovplyvnených sulfidickými rudami rozsah 0,003‐400 mg.l‐1.  Iní autori uvádzajú koncentrácie 

íne  (provincia Taiwan) bola populácia 40 421 osôb  rozdelená 

do troch skupín na základe obsahov As v studničnej vode, ktorú používali (vysoký obsah nad 

Výskum  v  čínskych mestách  a provinciách Xinjiang  a Shangxi dokázal  že expozícia  vysokým 

koncentráciám  arzénu mala  za  následok  zdravotné  poruchy,  najmä  endemickú  arzenikózu 

(Petreson et al., 2001). Táto vznikala používaním pitnej vody a prípravou jedál z nej. Obsahy 

As počty postihnutých obyvateľov boli nasledovné: 

989 600                                    5 213 

dách

do 0,004 mg.l‐1 celkového rozpusteného arzénu ako reprezentatívne pre prírodné vody ne‐

ovplyvnené  geochemickými  anomáliami.    Priemerný  obsah  arzénu  v sedimentoch  kolíše 

v rozsahu od 5 do 3000 mg.kg‐1  pričom vyššie úrovne sú v oblastiach kontaminácie. Pozaďo‐

vé koncentrácie As v pôdach sú v rozsahu 1 – 40 mg.kg‐1 s priemernou koncentráciou často 

okolo  5 mg.kg‐1.  Prirodzene  zvýšené  úrovne  obsahov  As  v pôdach môžu  byť  asociované 

s geologickým podložím ako napr. so sulfidickými rudami.  

Vo veľkej štúdii vykonanej v Č

0,60 mg.l‐1, stredný 0,30‐0,59 a nízky menej ako 0,29 mg.l‐1). Bola zistená výrazná závislosť 

„dávka‐odpoveď“ medzi užívateľmi  vody  s vysokým obsahom As a  výskytom  kožných  lézií, 

chorobou  „black‐foot“  (periferálne  svalové  ochorenie,  suchá  gangréna)  a  rakovinou  kože 

(Tseng, 1977). 

Obsah As v podzemných vodách      Populácia v endemických       Počet postihnutých 

 v endemických oblastiach                          oblastiach                                ľudí 

 

Xinjiang: 0,1 – 0,70 mg.l‐1                          okolo 100 000                             523 

Shanxi: 0,05 – viac ako 0,50 mg.l‐1              

 

Asociácia medzi obsahom As v pitnej vode a rakovinou močového mechúra v oblasti juhozá‐

padného pobrežia  Taiwanu bola dokumentovaná po  celé desaťročia.  Štatisticky na  signifi‐
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kantnej úrovni sa potvrdil tento vzťah pri obsahoch As v pitnej vode nad 0,64 mg.l‐1 (Guo a 

Tseng, 2000).     

V štúdii  vykonanej  v Mexiku  sa  skúmal  zdravotný  stav  populácií  dvoch  vidieckych  miest 

s rôznym obsahom As v používaných vodných zdrojoch. V „exponovanom“ meste bol obsah 

As 0,41 mg.l

 

 uviesť,  že u oboch  štúdií boli metodické  chyby – používanú pitnú vodu 

považovali za jediný zdroj As. 

‐1, kontrolnom 0,005 mg.l‐1. Prevažujúci výskyt nešpecifických symptómov ako 

nevoľnosť, bolesti brucha a hnačky bol signifikantne vyšší v populácii „exponovaného“ mesta 

(Cebrian, 1983). Výskyt rakoviny kože v tejto exponovanej populácii   bol 6,4 % v porovnaní 

s 1,06 % u  rovnako exponovanej populácie  v Číne: 0,30‐0,59 mg.l‐1  (Tseng, 1977; Cebrian, 

1983).Je potrebné

Najväčšia  hromadná  otrava  arzénom  v dejinách  ľudstva  sa  vyskytuje  v Bangladéši, možné 

príčiny sú opisované v kap. 3. tejto práce. Tu boli za pomoci medzinárodných agentúr a ne‐

vládnych  organizácií  vybudované  tisícky  zberných  vrtov,  na  ktorých  dnes    závisí  niekoľko  

desiatok miliónov Bangladéšanov. Vrty pomohli dramaticky obmedziť  výskyt parazitárnych 

ochorení,  ale priniesli  arzenikózu –  vleklú otravu  arzénom.  Je  to  choroba,  ktorá postupne 

vedie k oslabeniu celého systému, čo sa obvykle prejavuje škvrnami na koži a neskoršie rako‐

vinou.  22 %  všetkých 16 000 analyzovaných vzoriek podzemných vôd v delte Gangy obsahu‐

je viac než 0,05 mg.l‐1 arzénu (WHO i naša legislatíva doporučuje, resp. stanovuje pre pitnú 

vodu limitný obsah 0,01 mg.l‐1 As). Celkovo je zvýšenými obsahmi arzénu postihnutých asi 90 

000 km2, na ktorých žije 77 miliónov  ľudí. Zhruba polovica z nich  je dnes priamo závislá na 

podzemných zdrojoch vody bohatých na arzén. Orientačný výskum preukázal, že v dedinách 

môže byť nejakou viditeľnou formou otravy arzénom postihnutých asi 20 %populácie, a to i 

v dedinách, ktoré boli na zberacie vrty pripojené len pred 7 rokmi. Tragickým rozmerom situ‐

ácie  je  pokračujúca  kampaň medzinárodných  agentúr,  aby  ľudia  viac  využívali  podzemnú 

vodu.  Po  30  rokoch  nedomyslenej medzinárodnej  pomoci  sa  tak  stretávame  s najväčšou 

hromadnou otravou v dejinách ľudstva. 

Podobné problémy majú aj v Západnom Bengálsku (Das et al., 1994, Chatterjee et al., 1995; 

Jacobson, 1998). Tu taktiež pitná voda v oblasti 35 000 km2 pozdĺž rieky Gangy  v niekoľkých 

tisíckach studní vykazuje obsah arzénu nad 0,05 mg.l‐1 s najvyššími obsahmi v rozsahu 0,190‐
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0,740 mg.l‐1 (1420 vzoriek). K zvýšeniu obsahov arzénu v studničných vodách viedlo zníženie 

hladiny podzemných vôd v dôsledku zvýšenej požiadavky na zavlažovanie v dobe tzv. zelenej 

revolúcie na začiatku 70‐ich rokov. Príčina nebolo doteraz zodpovedne vysvetlená, ako jedna 

z možností sa predpokladá, že pyritické vrstvy bohaté na arzén boli v dôsledku takého zníže‐

nia hladiny podzemnej vody odokryté a následná oxidácia a vylúhovanie arzénu z týchto vrs‐

 

vrstve

 

y. Bol  však potvrdený  vysoký podiel arzénovej  lézie  kože  vo  vzťahu 

k obsahom As u 174 000 obyvateľov z 800 000, ktorí konzumovali arzénom kontaminovanú 

ročných detí vo vzťahu k ich obsahom v povrchovej vode  (18 vzoriek), riečnych sedimentov 

(15 vzoriek), pôdach  (2 vzorky) a haldovom materiáli  (5 vzoriek). Štúdium malo  za  cieľ vy‐

hodnotiť  kontamináciu v aktívnom banskom revíri oblasti mestečka Nova Lima a porovnať ju 

s kontrolnou  oblasťou  dediny  Brumal  v okrese  Santa  Barbara  vzdialenej  od  neho  60  km. 

V tejto kontrolnej oblasti je banská činnosť a následné spracovanie rúd relatívne nové oproti 

entrácie  v oblasti Nova  Lima: 

ovrchové vody – priemer 0,0487 mg.l‐1, riečne sedimenty s rozsahom koncentrácií 50‐3200 

mg.kg‐1 a priemerom 547 mg.kg‐1. Obsahy As v pôdach boli  rádove  také  isté. Zaujímavý  je 

áver výskumu. Autori konštatujú, že v aktívnej banskej oblasti Nova Lima boli zistené zvýše‐

é koncentrácie As v povrchovej vode,  riečnych  sedimentoch, pôdach, haldovom materiáli 

a detskom moči. Napriek tomu, že v kontrolnej oblasti okresu Santa Barbara boli obsahy As 

 povrchových  vodách  a riečnych  sedimentoch  podstatne  nižšie,  zistili  sa  rovnako  zvýšené 

tiev viedlo k jeho obohateniu v studničných vodách. Tiež je tu možnosť, že použitie zavlažo‐

vacích vôd bohatých na arzén malo za následok jeho akumuláciu vo vrchnej   pôd vyží‐

vaných  pre  poľnohospodárske  účely. Neskúmala  sa  však  totálna  expozícia  arzénom  spolu

z pitnej  vody  i  z potrav

podzemnú vodu. 

V rokoch 1997‐1998 vykonali v tzv. „Železnom štvoruholníku“  (Iron Quadrangle) v štáte Mi‐

nas Gerais  v Brazílii  (Matschullat  et  al., 2000)  výskum obsahov  ťažkých  kovov  v moči 7‐14 

oblasti Nova  Lima. Oba  regióny majú podobnú  geologickú  stavbu, primárnym  zdrojom As 

akumulácie  v prostredí  je  arzenopyrit  asociovaný  s hydrotermálnou  Au  mineralizáciou. 

V povrchových vodách oblasti Brumal boli koncentrácie As nízke, priemer v povrchových vo‐

dách bol 0,0019 mg.l‐1, ( rozsah koncentrácií 0,0004‐0,0031 mg.l‐1) a boli pokladané ako ne‐

ovplyvnené  ľudskými  aktivitami.  V riečnych  sedimentoch  z tejto  oblasti  boli  koncentrácie 

arzénu  v rozsahu  20‐158 mg.kg‐1,  priemer  55 mg.kg‐1.  Jediná  vysoká  hodnota  158 mg.kg‐1 

bola  zistená  v potoku  bez mena.  Podstatne    vyššie  boli  konc

p

z

n

v
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obsahy As v moči detí Lime. Z c j z oboch ob‐

lastí bolo 20 % kategorizovaných s „vysoko hodno i, u ktorých 

nebolo možné vylúčiť negatívne zdravotné dopady pri dlhod zícii. Nezistila sa kore‐

lácia  s užívanými  potrav   zdroj  kontamin sa  považovalo ychovanie  pôdneho 

prachu a používan enými obs  

Relevantné  sú  i výsledk umu  vykonanéh este  Antofa   v Chile  (Borgono 

a Greiber,  1972).    bola  používaná  v rokoch  19 70  obsahovala  0,8 

mg.l‐1 arzénu. Vyso bol príčinou  ého rozšíren  symptó‐

mov As‐intoxikácie

Známy  je  i prípad  ácie arzéno irodzenom  mickom prostredí 

v argentínskej  pr stihnutá  zaberá  roz územie  na  juhu 

a východ ahujúce 

‐1 ky arzénu sa prejavujú pigmentáciou 

pokožky, zatvrdnutými miestami na dlaniach a chodidlách, ktoré degenerujú s vývojom sku‐

1973). 

otné prostredie omno‐

ch vôd a rozšírením zhubných novotvarov v Kutnej 

 ako v Novej  elkovej skúmane

 zvýše

 populácie 126 detí 

tami“ arzénu v moč

obej expo

nými 

inami,  za ácie    vd

ie pitnej vody so zvýš ahmi arzénu.

y  výsk o  v m gasta

Pitná orá  tu  voda,  kt 59‐19

ký obsah arzénu  značn ia najrôznejších

. 

endemickej  intoxik m v pr geoche

ovincii  Cordóba.  Po oblasť  siahle 

e provincie. Príčinou intoxikácie sú vody prvého vodonosného horizontu obs

v okolí miest Bell Ville a Cintra až 4,5 mg.l . Toxické účin

točnej As‐rakoviny. Obzvlášť vysoký počet prípadov rakoviny kože sa vyskytuje v meste Bell 

Ville, je však významné, že táto choroba sa prakticky nevyskytuje v centre mesta, kde obyva‐

telia pijú vodu z rieky, ktorá obsahuje len nepatrné stopy arzénu (Zýka, 

Kutnohorská geochemická anomália ovplyvňujúca už celé storočia živ

ho širšieho okolia a v omnoho väčšej miere, než sa pôvodne predpokladalo  je nepochybne 

mimoriadne  priaznivou  oblasťou  pre  geomedicínsky  výskum.  Výsledky  orientačnej  štúdie  

o vzťahu medzi chemickým zložením pitný

Hore publikoval  (Zýka, 1973). Napr. výskumy potvrdili  závislosť medzi obsahom As v pitnej 

vode a rozšírením rakoviny kože ako to uvádza nasledovný prehľad (pozn.: vzorky boli odob‐

raté začiatkom 70‐ich rokov prevažne zo súkromných studní). 
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Štvrť (obec)  Priemerný  ob‐
sah As 

μg.l‐1 

Počet ochorení na 
zhubné  novotvary 
kože na 1000 oby‐
vateľov 

Čáslav  3,90  0 

Hlízov  7,70  0 

Nové Dvory‐Ovčáry  4,28  1,17 

Kutná Hora‐histor.jadro  2,24  1,58 

Jakub  4,48  1,90 

Církvice  3,67  3,06 

Kutná Hora‐Hlouška  2,24  3,92 

Kutná Hora‐Šipší  2,21 5,33  

Kutná Hora‐Sedlec  2,95  6,87 

Kutná Hora‐Malín  6,18  11,04 

Kutná Hora‐Karlov  78,48  10,23 

Kutná Hora‐Žižkov  25,80  13,20 

Kutná Hora‐Vrchlice  73,99  20,10 

Tab. 6.4 Obsah As v pitných vodách rôznych častí Kutnej Hory (Zýka, 1973) 

‐

0,50 a

„black  

nešpecifických symptómov u užívateľov pitnej vody s obsahom As 

 

5. As‐intoxikácia  v Chile  z pitnej  vody  s obsahom  0,8  mg.l‐1  As  (Borgono  a Greiber, 

6. Endemická  intoxikácia arzénom v argentínskej provincii Cordóba v dôsledku  jeho vy‐

Súhrn neprofesionálnej (environmentálnej) expozície: 

1. Zistená výrazná  závislosť „dávka odpoveď“ medzi užívateľmi pitnej vody  s obsahom 

As  0,30‐   mg.l‐1   nad  60  mg.l‐1  a výskytom  kožných  lézií,  rakovinou  kože 

a chorobou   foot“ v provincii Taiwan, Čína (Tseng, 1977). 

2. Prevažujúci výskyt 

0,41 mg.l‐1 v nemenovanom meste v Mexiku (Cebrian, 1983). 

3. Hromadná otrava arzénom v Bangladéši a Západnom Bengálsku pri užívaní pitnej vo‐

dy s obsahom As nad 0,05 mg.l‐1 s rozsahom koncentrácií 0,190‐0,740 mg.l‐1 (Das et 

al., 1994; Chatterjee et al., 1995). 

4. Ohrozenie detskej populácie v oblasti banskej ťažby Au  v štáte Minas Gerais, Brazília 

s nasledovnými priemernými obsahmi As v zložkách životného prostredia: povrchové 

vody 0,0487 mg.l‐1,  riečne sedimenty 547 mg.kg‐1 (Matschullat et al., 2000).

1972). 

sokého obsahu 4,5 mg.l‐1 v pitných vodách (Zýka, 1973). 

7. Zistená závislosť medzi obsahom As v pitných vodách nad 0,006 mg.l‐1 a rozšírením 

rakoviny kože v Kutnej Hore a okolí (Zýka, 1973). 
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Kadmium 

Kadmium a jeho zlúčeniny patria medzi toxické, v niektorých prípadoch i karcinogénne látky. 

Je dokázané, že kadmium je karcinogénne inhalačnou cestou a preto IARC klasifikovalo kad‐

mium a jeho zlúčeniny do skupiny 2A (Cadmium, WHO, 1993; IARC, 1987). EPA klasifikovalo 

 Rastliny 

 

  do 

obalových  vrstiev.  V cereáliach  môže  byť  koncentrácia  kadmia  50‐100  ug.kg‐1  (Kabata‐

Kadmium prechádza nielen do krvi, ale aj do mlieka kojacich matiek. Zvýšený obsah kadmia 

kadmium ako pravdepodobný ľudský karcinogén stredného karcinogénneho rizika do skupi‐

ny B1  (US EPA, 1994)   na  základe  ľudských a animálnych  štúdií,  z ktorých vyplynul  zvýšený 

výskyt rakoviny pľúc pri dlhodobej expozícii. Do pozornosti sa dostáva nielen sledovanie kon‐

centrácií  kadmia  v atmosfére,  ale  aj  v pôde  a vode.  Najviac  je  kontaminované  prostredie 

v okolí závodov spracovávajúcich zinok (kadmium je súčasťou zinkových rúd), v okolí chemic‐

kých závodov, najmä pri výrobe niektorých plastických látok, akumulátorov atď. Kadmium sa 

uvoľňuje aj pri spaľovaní nafty, vykurovacích olejov, uhlia a odpadu. Napr. vo vzorkách zele‐

niny z oblasti tepelnej elektrárne ENO Nováky bol zistený zvýšený obsah kadmia priemerne 

o 47 %, v ovocí o 50 % a v obilninách o 12,5 % v porovnaní s kontrolnou oblasťou (1).

majú veľkú schopnosť kumulovať  zlúčeniny kadmia vo  svojich pletivách. Najviac kadmia  sa 

kumuluje  v listoch  a stonkách,  menej  v koreňoch  a hľuzách,  najmenej  v plodoch.  Tabak

transportuje  do  listov  75‐80 %  prijatého  kadmia.  V obilninách  je  kadmium  sústredené

Pendias a Pendias, 2001). 

v materskom mlieku  vysoko  koreloval  s počtom  vyfajčených  cigariet. Nielen matka,  ale  aj 

otec môže fajčením zvýšiť koncentráciu kadmia v materskom mlieku ak fajčí pri matke, ktorá 

je nefajčiarka. Koncentrácia kadmia dojčiat fajčiarok a nefajčiarok bola niekoľkonásobne niž‐

šia v porovnaní s koncentráciou kadmia dojčiat kŕmených umelou výživou. Štúdie, ktoré po‐

rovnávali jeho koncentráciu v materskom mlieku v priebehu prvých troch mesiacov zistili, že 

obsah kadmia je vo vidieckej populácii nižší ako v mestskej populácii (Frank, 1987). 

 

Príjem kadmia 

Potrava je hlavným zdrojom príjmu kadmia pre neprofesionálne exponovanú populáciu. Plo‐

diny  rastúce na  kontaminovaných pôdach alebo pôdach  zavlažovaných  znečistenou  vodou 

môžu mať zvýšené koncentrácie Cd, podobne ako mäso dobytka spásajúceho kontaminova‐
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né pastviny. Úrovne obsahov  kadmia  v ovocí, mäse  a zelenine  sú  zvyčajne pod 10  μg.kg‐1, 

v pečeni a ľadvinách domácich zvierat 10‐100 μg.kg‐1, resp. 100‐1000ug.kg.   V rokoch 1980‐

1988 boli priemerné obsahy kadmia v rybách 20 μg.kg‐1, vysoké obsahy sa zistili v mäkkýšoch 

 nižší než 2 ug.deň‐1. Fajčenie, ako už bolo spo‐

ovzduší 

‐3

možno konštatovať, že vege‐

riáni,  ktorí  konzumujú  znížený  výber  potravín  a takmer  výlučne  rastlinného  pôvodu,  sú 

i výrobkov z nízkovymieľanej múky riziku prívodu škodlivého množ‐

stva kadmia do organizmu. Kadmium z pôdy intenzívne „vyťahujú“ mak a huby. Konzumácia 

amná, uvádza sa, že až 60 % vzoriek pečiarky poľnej prekročilo, 

icherčíková, 1996). Napr. z tohto dôvodu hygienické služby západoeuróp‐

akcie.  Najintenzívnejšie  prijímajú  rastliny  kadmium  z kyslých  pôd,  chudobných  na  vápnik 

(Galal‐Gorchev, 1991). 

Na základe úrovní obsahov kadmia meraných v rokoch 1977‐1984 bol pre holandskú populá‐

ciu stanovený denný príjem  20 μg na osobu (IARC, 1998). Denný príjem kadmia z potravy bol 

stanovený v rozmedzí 10‐35  μg. V kontaminovaných oblastiach  Japonska bol denný príjem 

kadmia v roku 1980 v rozmedzí 150‐250 ug stanovený na základe jeho obsahov vo výkaloch 

(WHO, 1994). Príjem z pitnej vody je obyčajne

menuté, zvyšuje obsahy Cd v dennom príjme. Do  listov tabaku virginského (Nicotiana taba‐

cum)  sa  kumuluje  80 %  a  do  listov  tabaku  sedliackeho  (Nicotiana  rustica)  75 %  prijatého 

kadmia. Fajčenie cigariet zvyšuje koncentrácie kadmia najmä vnútri budov. Priemerná denná 

expozícia z fajčenia cigariet (20 cigariet denne) je 2‐4 μg kadmia (Ros a Sloof, 1987). 

V priemyselných oblastiach Belgicka boli priemerné ročné úrovne obsahov kadmia v 

v rokoch 1985‐1986 v rozmedzí 10‐60 ng.m   . Pre populáciu, ktorá nežije v takýchto oblas‐

tiach príjem kadmia zo vzduchu nepresahuje hodnotu 0,8 μg.deň‐1 (WHO, 1989). 

 V západnej Európe, USA a Austrálii je priemerný denný príjem Cd z potravy nefajčiarmi žijú‐

cimi v nekontaminovaných územiach 10‐25 μg (Cadmium, WHO, 1984). 

Na základe obsahov Cd v cereáliach (viď vyššie 50‐100 μg.kg‐1) 

ta

vystavení pri konzumáci

húb na našom území je význ

a to až 10 násobne i viac hodnotu povolenú hygienickými normami , čo je 0,7 mg.kg‐1 sušiny 

(Melicherčík a Mel

skych  a škandinávskych  krajín  neodporúčajú  konzumovať  voľne  rastúce  pečiarky  častejšie 

ako  dvakrát  ročne.  Neodporúčajú  zbierať  huby  rastúce  v blízkosti  frekventovaných  ciest, 

diaľnic  a v parkoch  veľkomiest.  Oveľa  priaznivejšie  výsledky  boli  zistené  pri  dubákoch 

a hríboch  smrekových.  Príjem  kadmia  z pôdy  do  rastliny  neovplyvňuje  iba  druh  rastliny 

a koncentrácia kadmia v pôde, ale závisí aj od pôdnych vlastností, predovšetkým pôdnej re‐
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a humus. Množstvo kadmia v zelenine a ovocí má teda priamy súvis s kyslými dažďami čoraz 

častejšie  sa  vyskytujúcimi na  veľkých plochách  (Kabata‐Pendias  a Pendias, 2001).  Takto  sa 

potom prostredníctvom potravového reťazca kadmium dostáva do ľudského organizmu. 

 tráviacou 

rodín boli namerané vyššie koncentrácie kadmia (Frank, 1987). 

ko už bolo spomenuté, zlúčeniny kadmia sa do organizmu dostávajú nielen kontaminova‐

ého (Nicotiana tabacum) sa kumuluje 

80 % a do listov tabaku sedliackeho (Nicotiana rustica) 75 % prijatého kadmia. Fajčenie ciga‐

s é

Organizmus novorodenca má prakticky nulovú koncentráciu kadmia.   Dospelý  fajčiar môže 

mať  v organizme  už  20‐30 mg  kadmia. Do  organizmu  sa  dostáva  inhalovaním  a

sústavou (resorbuje sa 5‐7 %). Percento absorpcie ovplyvňuje veľa faktorov, napr. vek, kon‐

centrácia, množstvo súčasne prijatých bielkovín, vápnika, vitamínu D a zinku. Dôležitým fak‐

torom  je aj koncentrácia kadmia v organizme.  Čím  je v organizme vyššia koncentrácia kad‐

mia, tým viac sa ho do organizmu vstrebáva. 

Pri  rovnakej  expozícii  mužov  a žien  sú  pozorované  rozdiely  nakumulovaného  kadmia 

v organizme. Hodnoty    žien  sú  vyššie. V organizme  sa  Cd  hromadí  pomaly,  predovšetkým 

v obličkách, pečeni, prípadne v pľúcach a vlasoch. Koncentrácia kadmia vo vlasoch detí do 10 

rokov v Košiciach sa pohybovala v rozpätí 0,65‐2,06 μg kadmia na gram suchých vlasov. Vo 

vlasoch z fajčiarskych 

A

nou potravou, ale aj fajčením. Do listov tabaku virginsk

riet zvyšuje koncentrácie kadmia najmä vnútri budov. Priemerná denná expozícia z fajčenia 

cigariet (20 cigariet denne je 2‐4 μg kadmia (Ros a Sloof, 1987) 

 

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

Ľudská populácia je exponovaná rôznym dávkam kadmia v závislosti na bráne vstupu, dávke 

a dĺžke expozície. 

Požitie potravy alebo nápoja kontaminovaného kadmiom vyvoláva akútne poruchy tráviace‐

ho  ústrojenstva.  V minulosti  boli  popísané  prípady  hromadných  intoxikácií  epidemického 

charakteru  pôsoben ho požitím  jedál pripravených v pokadmiovanom  riade alebo kyslých 

ovocných štiav skladovaných v nádobách zo zliatin obsahujúcich Cd. Akútne otravy boli pozo‐

rované tiež u robotníkov exponovaných kadmiu v priemysle, ktorí požili jedlo kontaminované 
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kadmiom z nedostatočne umytých rúk. V niektorých prípadoch bola zdrojom intoxikácie pit‐

ná  voda  kontaminovaná  kadmiom uvoľneným  z vodovodných  trubiek,  kohútov alebo  chla‐

diacich zariadení (Bencko et al., 1995). 

Letálna dávka pri perorálnom príjme je pre človeka 350‐8900 mg. Dávka nevyvolávajúca pri 

tomto spôsobe podania žiadny účinok (no‐effect level) je odhadovaná na 3 mg Cd. 

 

 mg.kg‐1 

Akútna  i chronická expozícia  vysokým  koncentráciám  kadmia  v prachu alebo parách  kovov 

u robotníkov  v priemysle  vyvoláva  poškodenie  funkcií  pľúc,  ktoré  sa  prejavuje  ťažkým  po‐

dráždením dýchacieho ústrojenstva začínajúcom už niekoľko hodín po expozícii. V konečnej 

fáze sa prejaví edém pľúc, ktorý je v týchto prípadoch príčinou smrti (9). Dlhodobá expozícia 

kadmiu inhalačnou alebo perorálnou cestou sa obvykle prejaví v poškodení ľadvín ako kritic‐

kého  orgánu.  Prvá  správa  o karcinogénnom  účinku  kadmia  u človeka  je  z roku  1965. 

U robotníkov po prašnej expozícii boli  zistené karcinómy prostaty,  taktiež boli pozorované 

malígne procesy v tráviacej  sústave,  ľadvinách, pečeni a pľúcach. Zistili  sa  i chromozómové 

aberácie a anomálie. 

Neprofesionálna (environmentálna) expozícia 

Kadmium  je prítomné  v ovzduší  vo  forme  čiastočiek,  v ktorých  je pravdepodobne hlavnou 

zložkou CdO. Priemerné ročné koncentrácie Cd v ovzduší štyroch miest v Nemecku v rokoch 

1981‐1982  boli  1‐3  ng.m‐3.  V Holandsku  boli  jeho  priemerné  ročné  koncentrácie  v rokoch 

1980‐1983 0,7‐2 ng.m‐3. Úrovne obsahov  sú vo všeobecnosti vyššie v okolí metalurgických 

závodov. Koncentrácie kadmia v neznečistených prírodných vodách sú obyčajne pod 1 μg.l‐1 

(Friberg et al., 1986). Mediánové koncentrácie rozpusteného kadmia meraného v 110 stani‐

ciach celého sveta boli nižšie ako 1 μg.l‐1, maximálna hodnota 100 μg.l‐1 bola nameraná v Rio 

Rimao v Peru (WHO, 1989). Priemerné úrovne obsahov v Rýne a Dunaji v roku 1988 boli 0,1 

ug.l‐1  (rozsah  0,02‐0,3  μg.l‐1),  resp.  0,025  μg.l‐1. V sedimentoch  v blízkosti Rotterdamského 

prístavu sa v bahne namerali obsahy od 1 do 10 mg.kg‐1 v rokoch 1985‐1986 a 5‐19

v roku 1981, všetko v sušine  (Ros a Sloof, 1987). Kontaminácia pitnej vody kadmiom vzniká 

v dôsledku  nečistôt  v zinkom  galvanizovaných  potrubiach  a  armatúrach.  Pitná  voda 

z plytkých  studní oblastí  Švédska,  kde pôda bola acidifikovaná  vykazovala  koncentrácie Cd 

okolo 5 μg.l‐1, v Saudskej Arábii boli zistené priemerné koncentrácie Cd 1‐26 μg.l‐1 vo vzor‐
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kách pitnej vody, ktoré boli odobraté zo súkromných studní alebo skorodovaných ventilov. 

Úrovne obsahov Cd môžu byť vyššie v oblastiach zásobovaných mäkkou vodou s nízkym pH, 

ktorá  je viac korozívnejšia voči vodovodným  rozvodom. V Holandsku v 256  zdrojoch pitnej 

vody  (vodárňach) bolo kadmium detegované  len v 1 % vzoriek pitnej vody, rozsah koncen‐

trácie 0,1‐0,2 μg.l‐1. 

Najznámejšou  hromadnou  otravou  kadmiom  sú  syndrómy  poškodenia  ľadvín  a  kostného 

tkaniva  (syndróm  itai‐itai,  zomrelo 110  ľudí)  u  obyvateľov  v oblasti  rieky  Jinzu  prefektúry 

Toyama v Japonsku, kde sú významné ložiská Zn, Pb, Ag, Au, Bi a Cd. Intenzívna ťažba nastala 

po  roku  1890  a  v dobách  najväčšej  produkcie  sa  ťažilo  4.000  ton  sulfidickej  rudy  denne, 

z ktorej  sa  získavalo  ročne  40.000  t  Zn,  10.000  t  Pb  a  100  t  kadmia.  Sulfidické  rudy 

v atmosfére zvetrávali a vznikali kyslé síranové  roztoky s iónmi  jednotlivých prvkov. Účinky 

kadmia sa začali prejavovať najviac asi 40 km po prúde rieky Jinzu, kde bola kontaminovaná 

riečna voda používaná k zavlažovaniu ryžových polí a kadmium prechádzalo do ryžových obi‐

liek. Výsledkom bol denný príjem kadmia populácie žijúcej v najviac kontaminovaných oblas‐

tiach od 600 do 2000  μg.deň

 

 

,

Zaujímavá štúdia bola vykonaná v Nemecku v roku 1994  (Müller a Anke, 1994). Tu boli sle‐

stvo  kadmia  bolo  emitované  do 

‐

400 m 2,8 mg.kg‐1 a 400‐500 m 1,2 mg.kg‐1 kadmia. Autori považujú obsahy kadmia v pôde 

‐1   v iných menej  kontaminovaných oblastiach  sa  zistil  takýto 

príjem 100‐390 μg.deň‐1 (Cadmium, WHO, 1984). 

dované akumulácie kadmia v okolí továrne (Bad Liebenstein, Thurýnsko) vyrábajúcej fluores‐

cenčné  látky a kadmiové pigmenty. Kadmium tu produkované sa používalo ako stabilizátor 

pre tieto  fluorescenčné substancie a kadmiové pigmenty  (farba od žltej do tmavočervenej) 

s obsahom  20‐40 %  kadmia.  Kadmium  sa  vypúšťa  v odpadových  vodách  do  potoka,  ktorý 

tečie cez továreň ako slabo rozpustný sulfid. V odpadovej vode bolo namerané priemerne 3 

mg.l‐1  Cd,  maximálna  hodnota  20  mg.l‐1.  Menšie  množ

ovzdušia. Napriek tomu, že výroba substancií obsahujúcich kadmium bola zastavená v roku 

1988,  určitá  časť  tejto  urbánnej  oblasti  zostala  kontaminovaná  kadmiom,  najmä  u  lúky 

v blízkosti spomínaného potoka sa predpokladala riziková kontaminácia. Cieľom štúdie bolo 

zistiť stav expozície kadmiom v potravovom reťazci s konečným členom človekom. 

Geologické  podložie  zvetraných  pôd  tvorí  „Nový  červený  pieskovec“  a  vrchný  perm 

s prirodzeným  obsahom  kadmia  0,5‐1,0 mg.kg‐1  v pôde  vysušenej  na  vzduchu  .  V okruhu 

100‐200 m od továrne bolo nameraných v pôde 5,4 mg.kg‐1, 200 –300 m 3,2 mg.kg‐1, 300
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vo vzdialenosti väčšej než 400 m od  továrne za normálne. V okruhu 100 m od  továrne bol 

priemerný obsah  kadmia 20,1 mg.kg‐1  s maximálnymi hodnotami okolo 1000 mg,kg‐1  kad‐

mia. V pôdach na brehoch potoka bol priemerný obsah  kadmia 296 mg.kg‐1. Táto úroveň 

ilustruje rozšírenie expozície prostredia cestou odpadových vôd z továrne. Obsah Cd vo vode 

potoka bol  signifikantne  vyšší oproti ostatným povrchovým  vodám  v sledovanom  regióne: 

2,8 μg.l‐1 v porovnaní s 0,3 μg.l‐1,  je však ešte pod limitom 3 ug.l‐1. Riečny sediment z tohto 

potoka vykazoval obsah 680 mg.kg‐1 Cd. Vo vzorkách pitnej vody sa obsahy kadmia pohybo‐

‐1 ‐1

pit

 potoka sčasti prekračovali  limity Federálneho úradu pre zdravie. Zaujímavé 

je  však,  že  testovanie  obyvateľov  z  aspektu  obsahov  kadmia  bolo  v normálnom  rozmedzí 

li,  že  expozícia  pôdy  a  flóry  kadmiu  sa  neodráža  v potravovom  reťazci  obyvateľov 

skyt rakoviny prostaty 

s obsahmi kadmia vo vode, odpadoch, pôdach a potrave. Zistilo sa, že v oblastiach s vysokým 

 výskytu rakoviny prostaty boli  i vysoké environmentálne úrovne obsahov kadmia. 

rých bol vysoký denný príjem 

‐1

s‐

tovanú v záhradkách s piesčitou kyslou pôdou (pH okolo 6,3). Skúmal sa vzťah medzi obsah‐

mi v pôde. Dvojnásobné 

vali negatívnu koreláciu.  

vali v rozmedzí 0,1‐0,8 μg.l , priemerný obsah 0,5 μg.l .Na základe takýchto nízkych obsa‐

hov Cd v  nej vode autori vylúčili riziko ohrozenia obyvateľov oblasti z tohto média. Pokiaľ 

ide o plodiny pestované  v skúmanom  regióne,  šalát  a petržlen obsahovali  6‐  a  9‐násobné 

množstvo Cd v porovnaní s kontrolnými vzorkami. Zelenina zo záhrad v bezprostrednom oko‐

lí spomínaného

koncentrácií (vlasy 389 ug.kg‐1, krv 1,06 ug.l‐1, moč 0,24 ug.l‐1 kadmia). Príjem kadmia bol u 

mužov stanovený na 10 μg.deň‐1, u žien na 9 μg.deň‐1. Z vyššie uvedených údajov autori kon‐

štatova

oblasti Bad Liebenstein. 

V rôznych geografických regiónoch v Alberte, Kanada sa porovnával  vý

podielom

Podobne v Utahu, USA  u mužov vo veku 68 až 74 rokov u kto

kadmia  nad  61  μg.deň     bolo  signifikantne  vyššie  riziko  rakoviny  prostaty  v porovnaní 

s kontrolnou populáciou mužov (Waalkes a Rehm, 1994).  

Veľká populačná  štúdia bola vykonaná v štyroch okresoch Belgicka  (Staessen et al., 1992). 

Štúdia zahŕňala 230 osôb vekového rozmedzia 20‐83 rokov, ktoré konzumovali zeleninu pe

mi Cd v krvi a moči a jeho obsahmi v pôdach s rozpätím koncentrácií 0,2‐44 mg.kg‐1. Zistila sa 

pozitívna korelácia obsahov Cd v moči skúmaných osôb a jeho obsah

zvýšenie koncentrácie Cd v pôde spôsobilo jeho 7 % zvýšenie v moči mužov a 4 % nárast kon‐

centrácie v moči žien.  Obsahy kadmia v krvi osôb a v pôde vykazo
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Potenciálne  zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii Cd u  kórejskej populácie  v oblasti 

Deog‐Pyoung cestou potravového reťazca predpokladajú i (Kim a Thornton, 1993). Títo auto‐

 obsah Cd  v pôdach bol  11 mg.kg‐1,  v zrnách  (obil‐

no  uviesť  obsahy  kadmia  v tabaku  z rôznych  krajín  sveta, 

toré sú v rozsahu len od 0,2‐7,0 mg.kg‐1 (Murty et al., 1986). 

e o kritické koncentrácie Cd v ovzduší, (Thorton, 1983) uvádza, že obsahy tohto prv‐

ku okolo 20 μg.m‐3 sú dostatočným predpokladom, že pri dlhodobej expozícii počas viace‐

rých rokov vznikne poškodenie ľadvín. Vyššie koncentrácie možno nájsť v ovzduší príslušných 

pracovísk, kde akútna toxicita môže byť výsledkom expozície počas niekoľkých minút, resp. 

hodín.  

né u detí symptómy zažívacích ťažkostí po požití 

nealkoholických nápojov pripravených  z vody,  ktorá obsahovala 16 mg.l‐1  kadmia  (Friberg, 

975). 

 hodnota je toxikologicky potvrdená, (Bencko et al., 1995) uvádzajú, že 

1. Denný príjem kadmia populácie prefektúry Toyama v Japonsku od 600 do 2000 μg.deň ,   

v menej kontaminovaných oblastiach 100‐390 μg.deň  (WHO, 1994). 

vyššie

 

ri skúmali obsahy Cd a ďalších ťažkých kovov v pôdach na uránonosných čiernych bridliciach 

a  v plodinách  tu pestovaných.. Najvyšší

kách) ryže priemerný obsah 0,2 mg.kg‐1. Najvyššia koncentrácia Cd v tabakových listoch bola 

46 mg.kg‐1.  Pre  porovnanie mož

k

Pokiaľ id

V roku 1972 vo švédskych školách boli opísa

1

Táto zdanlivo vysoká

koncentrácia kadmia v pitnej vode okolo 15 mg.l‐1 vyvoláva zvracanie. 

 

Súhrn neprofesionálnej (environmentálnej) expozície 

‐1

‐1

2.  Expozícia  pôdy  a  flóry  kadmiom  v oblasti  Bad  Liebenstein  v Nemecku  sa  nedržala 

v potravovom reťazci obyvateľov pri dennom príjme  9‐10 μg.deň‐1 (Müller a Anke, 1994). 

4. Signifikantne   riziko rakoviny prostaty pre dennom príjme nad 61 μg.deň‐1 u mužov 

vo veku 68‐74 rokov v Alberte, Kanada (Waalkes a Rehm, 1994). 

5. Pozitívna korelácia obsahov Cd v moči skúmaných osôb a jeho obsahmi v pôde – rozpätie

jeho obsahov v pôde 0,2‐44 mg.kg‐1(64Staessen et al., 1992). 
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6. Potenciálne  zdravotné  riziko pri obsahoch Cd  v pôdach  11 mg.kg‐1  a  v zrnách  ryže  0,2 

mg.kg‐1 u kórejskej populácie v oblasti Deog‐Pyoung (Kim a Thornton, 1993). 

 okolo 20 μg.m‐3 pri dlhodobej expozícii sú dostatočné na poškode‐

 1983). 

tí  vo  Švédsku,  ktoré  požili  nápoje  pripravené  z pitnej  vody 

 

em chrómu z potravy a 

vody kolíše od 52 do 943 ug.deň‐1. Stanovený celkový príjem Cr zo vzduchu, vody a potravy u 

celkovej  populácie  vo  Veľkej  Británii  je  v rozsahu  78‐106  ug.deň‐1.  Potrava  prispieva 

 Príspevok zo vzduchu je zanedbateľný 

7. Obsahy Cd v ovzduší

nie ľadvín (Thornton,

8. Zažívacie  ťažkosti  u  de

s obsahom Cd 16 mg.l‐1 (68). 

 

Chróm 

Z fyziologického hľadiska je chróm prvok esenciálny ale i toxický. Chromité ióny sú zastúpené 

v rastlinách aj živočíchoch. V ľudskom organizme sú chromité ióny Cr3+ zastúpené v množstve 

0,02‐0,04  mg.kg‐1,  v organizme  dospelého  človeka  je  to  1,4‐2,8  mg  chrómu.  Prítomnosť 

chrómanových  iónov  je pre organizmus  toxická, dichrómany pôsobia  toxickejšie  ako  chró‐

many (Melicherčík a Melicherčíková, 1996). 

 

Príjem chrómu 

Najvýznamnejším zdrojom chrómu pre človeka za normálnych podmienok je potrava. Najviac 

chrómu  je  v pivovarských  kvasniciach 1,6‐2,1 mg.kg‐1  a  v čerstvých  lesných plodoch  (čučo‐

riedky – 1 mg.kg‐1). Čím má potrava vyšší obsah tukov, tým je koncentrácia Cr nižšia. Okrem 

týchto zdrojov sa sem zaraďujú najmä mäso, obilné klíčky, med, čierne korenie, mlieko, nie‐

ktoré druhy ovocia a zeleniny (Janča, 1992). Celkove potrava obsahuje chróm v rozsahu kon‐

centrácií od 10 do 1300 ug.kg‐1  (Slooff, 1989). Priemerný denný príj

k celkovému príjmu 93‐98 %, príjem z vody je 1,9‐7 %.

. V Holandsku  je  vypočítaný priemerný denný príjem Cr na 100 ug  s rozsahom 50‐200 ug. 

Obsah chrómu sa mnohými úpravami v potravinách znižuje. Z rastlinných zdrojov sa pri spra‐

covaní pšeničnej múky a rafináciou cukru stratí 77‐95 % z pôvodného množstva Cr. Pri kon‐

zumácii 100 g sušiny cukrovej repy organizmus získa 25 ug chrómu. Zo 100 g nerafinovaného 

cukru získa 3 ug chrómu a keď použijeme rafinovaný cukor, tak  iba 0,5 ug Cr. Podobne aj v 
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100 g pšeničných  zŕn  je 175 ug Cr, ale v šiestich knedlíkoch pripravených  z ekvivalentného 

množstva múky je už len 60 ug chrómu (Melicherčík a Melicherčíková, 1996) 

U človeka sa vstrebáva z tráviaceho ústrojenstva menej než 1 % trojmocného chrómu a oko‐

ch 90 ug na kilogram čerstvého tka‐

až  po  výskyt 

prieduškovej astmy. Medzi zdravotne najzávažnejšie účinky chrómu patria jeho účinky karci‐

ý

hromium, WHO, 1996). 

, medián menej než 

‐3 ‐3

‐3

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

lo 2 % šesťmocného chrómu. Vstrebávanie po expozícii  inhalačnou cestou  je najlepšie pre‐

študované u zváračov pri práci s nehrdzavejúcou oceľou obsahujúcou 18‐26 % Cr. Významné 

zvýšenie  vylučovania  Cr močom  po  ukončení  smeny  svedčilo  o  jeho  rýchlom  vstrebávaní. 

Chróm sa nachádza v i v tkanivách  ľudských plodov  i novorodencov. Najvyšší obsah bol ná‐

jdený vo vlasoch  (0,2‐2mg.kg‐1). V pľúcach  ľudí žijúcich v priemyslových oblastiach USA boli 

zistené hodnoty okolo 700 ug, v pečeni 270 ug a ľadviná

niva. V iných oblastiach boli nájdené podstatne nižšie obsahy (Bencko et al., 1995). Lokálne 

pôsobí chróm šesťmocný spôsobujúci toxický zápal kože vyúsťujúci do tzv. chrómových vre‐

dov, zaznamenaných najmä pri spracovávaní koží.  Ďalšou formou miestneho poškodenia je 

akútna dermatitída. K charakteristickým poškodenia pri expozícii soliam chrómu patrí perfo‐

rácia  nosnej  prepážky. Na  pľúcach  exponovaných  osôb  boli  popísané  zmeny 

nogénne. Už v roku 1890 bol popísaný adenokarcinóm nosnej sliznice, v roku 1932 boli za‐

znamenané prvé prípady rakoviny pľúc u osôb dlhodobo exponovaných šesťmocnému chró‐

mu (Matrka a Rusek, 1994; Slooff, 1989). Chróm šesťmocný bol klasifikovaný IARC do skupiny 

1, t. j. karcinogénny pre ľudí a kovov  chróm a chróm trojmocný do skupiny 3, t. j. neklasifi‐

kovateľné z aspektu karcinogenity pre ľudí (C

 

Neprofesionálna (environmentálna) expozícia 

V arktickom ovzduší boli namerané koncentrácie Cr v rozsahu 5‐70 pg.m‐3. Ovzdušie v USA 

obsahuje veľmi málo Cr, priemerné úrovne sú všeobecne pod 300 ng.m‐3

20 ng.m . V oblastiach bez priemyslu sú koncentrácie nad 10 ng.m  nezvyčajné, koncentrá‐

cie v urbánnych oblastiach sú 2‐4 krát vyššie než je regionálna pozaďová hodnota. Priemerná 

koncentrácia  celkového  chrómu  vo  ovzduší Holandska  kolíše  od  2‐5  ng.m   (Slooff,  1989). 
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Ako výsledok  fajčenia môžu byť koncentrácie Cr v ovzduší budov 10 až 400 krát vyššie než 

jeho vonkajšie koncentrácie. 

‐1

g.l‐1

μ ‐1

Prírodný obsah Cr v povrchových vodách je približne v rozsahu koncentrácií 0,5‐2 μg.l

Priemerná koncentrácia Cr v dažďovej vode je v rozsahu 0,2‐1 g.l . Prírodné koncentrácie Cr 

v morskej vode boli namerané v rozsahu 0,04‐0,5 μ , v Severnom mori sa zistil obsah  0,7 

g.l . 

vých vodách odráža industriálnu 

aktivitu. V povrchových vodách USA boli  zistené koncentrácie Cr až do 84  μg.l‐1, v strednej 

Kanade v rozsahu od 0,2 do 44 μg.l . V Rýne sú úrovne obsahov Cr pod 10 μg.l , 50 % tečú‐

cich vôd v Indii má obsah Cr pod 2 μg.l  (Handa, 1988). 

enej ako 2 μg.l‐1.V podzemných vodách USA boli zaznamenané 

úrovne obsahov chrómu až do 50 μg.l‐1, vo vodách s plytkým obehom bol priemerný obsah 

od  tu obsahuje  5 μg.l‐1 (Handa, 1988)

A  je exponova sahom Cr v pitnej vode hu 2 až 60 

niam medzi 6 0 μg.l‐1 Cr. V Holandsku trácia Cr v 

76 je 

 

 mužov na artériosklerotické srdcové choroby. 

 

‐1 a ob‐

sah rozpusteného Cr 0,02‐0,3 μg.l‐1 (Shiller a Boyle, 1987). Väčšina povrchových vôd obsahu‐

je 1 až 10 μg.l‐1 Cr. Vo všeobecnosti obsah chrómu v povrcho

‐1 ‐1

‐1

Vo  všeobecnosti  koncentrácia  Cr  v spodných  vodách  je  nízka  (menej  ako  1  μg.l‐1). 

V Holandsku sa zistila koncentrácia 0,7 μg.l‐1 s maximom 5 ug.l‐1. V Indii 50 % z 1473 vzoriek 

vody zo studní obsahovalo m

 2 do 10 μg.l‐1, väčšina zdrojov  menej ako . 

Približne 18 % populácie US ných ob  v rozsa

μg.l‐1 a menej než 0,1 % úrov 0 až 12  koncen

 % vodných zdrojov bola pod 1 μg.l‐1 a 98 % pod 2 μg.l‐1. V kanadských vodných zdrojoch 

všeobecná úroveň obsahov Cr 2 μg.l‐1 s maximom 14 μg.l‐1 u neupravovanej vody a 9 μg.l‐1 u 

vody upravovanej (Chromium, WHO, 1996). 

Je pozoruhodné, že väčšina autorov zaznamenala negatívnu koreláciu medzi koncentráciou 

Cr v prostredí a chorobami  krvného obehu. Sú však i protichodné výsledky (všetko žiaľ ide o

preberané práce bez  konkrétnych  výsledkov obsahov Cr), napr.  (Bostrom  a Wester,  1967) 

zistili  pozitívnu  koreláciu medzi  koncentráciou Cr  v  pitných  vodách  troch  najväčších  švéd‐

skych miest a úmrtnosťou

Úplne  iným problémom  je deficit chrómu. Takýto deficit sa vyskytuje už v rannom veku za 

podmienok silnej podvýživy a za predpokladu predchádzajúceho nízkeho príjmu Cr (Hopkins,

1971). V oblasti okolo rieky Jordán boli zistené značné rozdiely v glukózovej tolerancii podvy‐
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živených detí v závislosti na geografickom prostred. Išlo o deti utečencov usídlených  jednak 

v údolí  rieky  tak  i  v horskej  oblasti,  ktoré  boli  značne  závislé  na  potrave  dodávanej OSN. 

Hlavná  rozdielnosť medzi obomi  skupinami  spočívala v koncentrácii Cr vo vode používanej 

k pitiu. Voda z údolných zdrojov obsahovala 3x viac Cr než vody v horskej oblasti – priemerný 

obsah Cr vo vodách údolnej oblasti bol 0,0016 mg.l‐1, vo vodách horskej oblasti 0,0005 mg.l‐

1. U všetkých detí z údolnej oblasti, kde príjem Cr  vodou bol najvyšší, bola rýchlosť odstraňo‐

vania glukózy normálna. Naproti  tomu deti z horských oblastí vykazovali extrémne pomalé 

odstraňovanie  glukózy.  Výrazné  zlepšenie,  resp.  úplnej  normalizácie  glukózovej  tolerancie 

možno dosiahnuť prakticky okamžite pridaním Cr do stravy. 

né  závislosti

Anglickí autori (Stock a Davies, 1960) sledovali obsah stopových prvkov v pôdach severného 

Walesu a Cheshire vo spojitosti so stupňom úmrtnosti na rakovinu. Napr. najvyššie obsahy 

Zn a Co boli zistené v záhradách domov, kde prišlo k úmrtiu na rakovinu žalúdku, nižšie ob‐

sahy boli stanovené v pôdach usadlostí, kde prišlo k úmrtiu na rakovinu iného druhu. Podob‐

 boli  zistené  i  v prípade Cr,  tu  však bola  zistená pozitívna  korelácia obsahu Cr 

s rakovinou žalúdka a čriev: 

Obsah Cr v pôdach záhrad 
v mg.kg‐1 

Sev. Wales.  Cheshire 
 

Nerakovinné príčiny úmrtia  0, 230  0,528 

Úmrtia na rakovinu žalúdka  0,315  0,232 

Úmrtia na iný druh rakoviny  0,290  0,154 

Tab. 6. 5 Obsahy Cr v pôdach záhrad vo vzťahu k úmrtnosti. Podľa Stock a Davies (1960) 

 Monmouthshire  (Wales) bol popísaný  výskyt  sarkómov  a kostných  tumorov u niekoľkých 

študentiek – typ rakoviny u žien takéhoto veku veľmi vzácny. Dievčatá navštevovali rovnakú 

 života, prostredia a pod. bola 

 dievčatá konzumovali. Voda bola veľmi mäkká, nízko 

 vplyv Cr na metabolizmus  lipidov a aterosklerózu u človeka  je menej evidentný než 

časť Cd na hypertenziu.  Je však veľmi zaujímavé, že u Američanov  (belochov) existuje vý‐

 deficit Cr v jednotlivých orgánoch v porovnaní s obyvateľmi Európy, Afriky, Stredného 

Z

školu, žili v rovnakom prostredí. Po podrobnej analýze spôsobu

vyslovená domnienka o pravdepodobne vírusovej príčine choroby. Zaujímavé však je, že au‐

tori nebrali do úvahy pitnú vodu, ktorú

mineralizovaná  a obsahovala okrem  iných  stopových prvkov  i Cr  v koncentrácii menej  ako 

0,1 mg.l‐1 (Turner, 1967). 

Možný

ú

razný
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a Ďalekého  Východu.  Tak  napr.  v popole  aorty mužov  boli  zistené  nasledujúce  obsahy  Cr 

ateľov sídlisk v blízkosti závodov spracovávajú‐

 používali pit‐

nú vodu s obsahom chrómu menej ako 0,1 mg.l‐1(Turner, 1967). 

 

v mg.kg‐1: USA 2,0, Afrika 6,6, Stredný Východ 11,0, Orient 15,0, Švajčiarsko 8,8. Obsah Cr 

v tkanivách Američanov  je pri narodení pomerne vysoký, avšak s pribúdajúcim vekom silne 

klesá. V popole niektorých Američanov nebola v rade prípadov zistená prítomnosť Cr vôbec. 

Závažné je zistenie, že tkanivá obyvateľov tých oblastí sveta, kde je výskyt aterosklerózy níz‐

ky, resp. kde sa táto choroba vôbec nevyskytuje, sú podstatne bohatšie chrómom než tkani‐

vá  obyvateľov  oblastí,  kde    rozšírenie  choroby má  skoro  endemický  charakter. Obsah    Cr 

v aortách osôb zomretých na koronárne srdcové choroby je značne nižší než v aortách osôb 

zdravých, zomretých nešťastnou náhodou. Zaujímavé  je tiež, že koncentrácie Cr v tkanivách 

Severoameričanov  vysoko  náchylných  na  aterosklerózu  je  výrazne  nižší  než  v tkanivách 

k chorobe náchylných Afričanov a orientálcov. Napriek týmto faktom by bolo zatiaľ nezodpo‐

vedné tvrdiť, že deficit Cr je skutočnou a jedinou príčinou vzniku  dnešného značného rozší‐

renia aterosklerotických srdcových chorôb. Je však nesporné, že Cr tu hrá určitú úlohu (Zýka, 

1972). 

Zhubné  nádory  vyvolané  azbestom  sa  hojne  vyskytujú  nielen  u baníkov  ťažiacich  azbest 

a pracovníkov, ktorí s ním narábajú, ale i obyv

cich  azbest,  čo  sa  prisudzuje  účinku  azbestových  vláken  prítomných  vo  vzduchu.  Bol  však 

publikovaný názor  (Zýka, 1972),  že pravdepodobnejšie  rakovina u osôb prichádzajúcich do 

styku s azbestom je vyvolaná skôr prítomnosťou Cr a Ni v ňom, než mechanickým dráždením. 

Niektoré azbesty obsahujú až do 0,1 % Cr a Ni. 

 

Súhrn neprofesionálnej (environmentálnej) expozície 

1. Obsah Cr 0,154 mg.kg‐1 v pôdach záhrad v Cheshire mal vplyv na rakovinové ochore‐

nia (Stock a Davies, 1960). 

2. Výskyt sarkómov a tumorov u dievčat to školy v Monmouthshire, ktoré
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Meď 

 Meď  je na  jednej strane esenciálny stopový prvok, na strane druhej  je potenciálne toxický. 

U človeka  sa  jeho  nedostatok  nezaznamenal,  pretože  sa  hojne  vyskytuje  v potrave. 

V Austrálii  sú  endemické  blasti,  kde  nežijú  ani  rastliny,  ani  živočíchy  (Škárka  a Ferenčík, 

2000). Telo dospelého človeka obsahuje priemerne 100 mg medi, väčšinou viazanej na biel‐

koviny, ktoré sa vyskytujú vo všetkých tkanivách a tekutinách. Toto množstvo zaraďuje meď 

medzi prechodnými

o

 prvkami na tretie miesto za železo a zinok. Hladiny medi v krvnom sére 

otrebná na  ich aktiváciu. Naprí‐

klad  je  súčasťou enzýmu, ktorý  je nevyhnutný pri  tvorbe melanínu  (farbiva kože a vlasov). 

edzi dôležité úlohy medi patrí detoxikácia produktov oxidácií v živých bunkách, čím chráni 

d poškodením voľnými peroxidovými radikálmi. Z organizmu sa vylu‐

čuje žlčou. Nebol zistený rozdiel vo vylučovaní cez deň a v noci. Zvýšenie vylučovania medi 

em molybdénu. U zdravých  ľudí  je biologický polčas medi asi 4 

 

sa  

 

‐

trácii medi v mozgu sa môžu objaviť neurologické poruchy, ako aj poruchy správania. Nedos‐

 %  resorbuje.  Absorpcia  je  regulovaná 

žien sú vo všetkých vekových kategóriách vyššie ako u mužov. Najvýznamnejšou biochemic‐

kou funkciou je jej účasť na tvorbe hemoglobínu. Ďalšou funkciou medi je jej úloha pri tvorbe 

kostí. Je tiež súčasťou mnohých metaloenzýmov, alebo  je p

M

bunkové membrány pre

močom vyvoláva vysoký príj

týždne (Melicherčík a Melicherčíková, 1996). 

Nedostatok medi v organizme spôsobuje patologické zmeny. Obmedzuje transport železitých

iónov,  čím spôsobuje anémiu  i napriek dostatku železa v organizme. Dochádza k poruchám 

dozrievania bielkovín spojiva (elastínu, kolagénu), čo   prejaví napr. zoslabením artérií. Bez 

zmeny nezostáva ani miecha a kosti, objavuje  sa osteoporóza. Deficit medi v organizme sa

prejavuje aj spomalením rastu, poruchami vlasov, nechtov a pigmentácie. Pri nízkej koncen

tatok medi bol opísaný u detí živených výhradne kravským mliekom. Materinské mlieko ob‐

sahuje  na  začiatku  dojčenia  šesť  až  sedemkrát  viac medi  ako  kravské mlieko. Nedostatok 

medi poškodzuje  i imunitný  systém,  stupeň poškodenia  závisí od koncentrácie medi. Dopl‐

nenie medi rýchlo obnoví funkčnosť imunitného systému (Bencko et al., 1995) 

 

Príjem medi 

Potrava  je  hlavným  zdrojom  príjmu medi  pre  ľudský  organizmus.  Dospelý  človek  prijíma 

v potrave  denne  1  až  3 mg medi,  z čoho  sa  asi  30
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množstvom medi v organizme, prebieha v  tenkom  čreve a aj v žalúdku. Podľa údajov Ame‐

hy, ako bolo zistené z náhodných požití, resp. samovražedných pokusov.  

íkom v cementárskom priemysle,  zlievárňach ale aj u vinohradníkov. Podľa najnov‐

rického úradu pre potraviny a lieky  v rokoch 1982‐1986 bol priemerný denný príjem medi 

u dospelého muža 1,2 mg, u dospelých  žien 0,9 mg. Priemerný denný príjem Cu u detí  vo 

veku  6  mesiacov  až  1  rok  bol  v tomto  období  0,45  mg,  u dvojročných  0,57  mg. 

V škandinávskych krajinách bol priemerný denný príjem Cu u dospelých 1,0‐2,0 mg, pomerne 

nízky príjem bol vypočítaný v Nemecku – 0,95 mg Cu denne pre dospelých  (Copper, WHO, 

1998). 

Dobrým  zdrojom medi  je  pečeň  a iné  orgány, morské  živočíchy,  orechy,  hrozienka,  huby 

a sušené strukoviny.   Nevyhnutný denný príjem bol vypočítaný na 30 μg.kg‐1 telesnej hmot‐

nosti u dospelých, 40 μg.kg‐1 u detí a 80 μg.kg‐1 u kojencov. 

 

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

Nadbytok medi v organizme je toxický. Blokuje membránový proces.250 mg medi spôsobuje 

akútnu otravu prejavujúca sa zvracaním a depresiou. Chronická otrava spôsobená poruchami 

metabolizme medi je známa ako Wilsonova choroba, ktorá sa prejavuje znížením koncentrá‐

cie viazaných meďnatých iónov v krvi. Kovová meď nie je perorálne toxická, rovnako ako jej 

nerozpustné  zlúčeniny.  Soli  medi  silne  dráždia  sliznice  gastrointestinálneho  traktu 

a dýchacích ciest.  Intoxikácia môže spôsobiť poškodenie pečene a obličiek, ba až smrť. Na‐

príklad pri sírane meďnatom má smrteľné následky požitie 8‐15 g (Škárka a Ferenčík, 2000). 

Akútna letálna dávka pre dospelých sa pohybuje medzi 4 a 400 mg dvojmocného iónu Cu na 

kilogram telesnej vá

Pri  akútnej  expozícii  parám medi  alebo  prašným  aerosólom medi  vzniká  horúčka  z kovov, 

ktorá sa prejavuje príznakmi podobným chrípke. Soli medi pôsobia dráždivo na neporušenú 

kožu. Ich účinok sa prejavuje svrbením až zápalom kože. Na sliznici spojiviek môžu spôsobiť 

konjuktivitídu (zápal spojiviek), na rohovke vredy. Riziko profesionálnej akútnej otravy hrozí 

pracovn

ších poznatkov možno pôsobenie medi označiť skôr za antikarcinogénne, bez výrazných tera‐

togénnych účinkov na človeka (Bencko et al., 1995). 
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Neprofesionálna (environmentálna) expozícia 

 Meď  je  prítomná  v atmosfére  vďaka  časticovému  geologickému materiálu  ako  aj  emisií

z komínov, ktoré sú dispergované vetrom. V národnej štúdii, ktorú vykonala US EPA v rokoch 

1977‐1983 boli zistené priemerné koncentrácie Cu v 23 814 vzorkách v rozsahu 0,003‐7,32 

μg.m

 

miest Kanady priemerná koncentrácia medi bola 

v rozsahu k ,075 mg.l‐1, s  maximálnou ho  0,56 mg.l‐1 (Cop‐

pe

Pod dajov Amerického centra pre kontrolu cho o opísaných 155 adov in á‐

v rozmedzí 4,0‐156 mg.l‐1 ( entovala prípad otravy 15 

Meď patrí medzi prvky,  ktoré majú  značný  vplyv na  vznik  a vývoj  chorôb  krvného obehu. 

Existuje však mnoho nejasností pokiaľ ide o účasť Cu na vzniku týchto chorôb a niektoré zis‐

‐3 . Priemerná koncentrácia medi stanovenej vo viac ako 3800 vzorkách vzduchu na 29 

lokalitách  Kanady  v časovej  perióde  1984‐1993  bola  0,014  μg.m‐3, maximálny  obsah  bol 

0,418 μg.m‐3. 

Pretože meď je prirodzene sa vyskytujúci prvok, nachádza sa všeobecne   v povrchových vo‐

dách, podzemných  vodách, morskej  vode  i v pitnej  vode. V roku  1969  bol  v 678    zdrojoch 

podzemných vôd analyzovaný najvyšší obsah medi 0,47 mg.l‐1. Obsahy medi v povrchových 

vodách sa pohybovali   rozmedzí 0,0005 do 1 mg.l‐1 s mediánom 0,01 mg.l‐1  (80). Vo Veľkej 

Británii  priemerný  obsah  Cu  v rieke  Stour  bol  0,006  mg.l‐1  (rozsah  0,003‐0,019  mg.l‐1), 

v nekontaminovanej  zóne  rieky  Periyar  v Indii  sa  koncentrácie medi  pohybovali  v rozsahu 

0,0008 do 0,010 mg.l‐1 (Copper, WHO, 1998). 

Obsahy Cu  v pitnej  vode  kolíšu  v širokom  rozsahu  koncentrácií  v závislosti  od  pH,  tvrdosti 

a dostupnosti Cu  vo  vodovodnom  systéme. Početné  štúdie  indikujú,  že obsahy Cu  v pitnej 

vode sa môžu pohybovať od úrovne 0,005 do 18 mg.l‐1, primárny zdroj je najčastejšie korózia 

vnútornej  strany  inštalačného  potrubia.  V Holandsku  boli  prezentované  koncentrácie  Cu 

medzi  0,2  a 3,8 mg.l‐1  v  pitnej  vode,  ktorá  stála  16  hodín.  Priemerné  úrovne  obsahov  Cu 

v mestách tu boli medzi 0,04 a 0,69 mg.l‐1. V dvoch mestách vo Švédsku bol priemerný obsah 

medi 0,7 mg.l‐1. V distribuovanej vode 70 

oncentrácií od 0,02 do 0 dnotou do

r, WHO, 1998).  

ľa ú rôb bol  príp toxik

cie meďou  v pitnej  vode  behom  rokov  1977‐1982  a 1991‐1994.  Úrovne  obsahov  Cu  boli 

80). Národná rada pre výskum USA  prez

mesačného dieťaťa pri požití pitnej vody s obsahom 0,8 mg.l‐1 Cu (NRC, 1977; Gough et al., 

1979).  



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 149

tenia  sú  značne  rozporné.  Prevažnou  väčšinou  autorov  bola  však  zaznamenaná  pozitívna 

korelácia medzi koncentráciou  tohto kovu v prostredí a úmrtnosťou na  rôzne choroby krv‐

ného obehu.  Tak napr.  (Schroeder, 1966)  zistil,  že  severoamerické mestá    vyznačujúce  sa 

 

pitnými vodami  s vyššou koncentráciou medi než mestá charakterizované nízkou úmrtnos‐

ých mestách USA pozi‐

oronárne srdcové choroby 

a koncentráciou Cu  v pitných  vodách. Tiež  (Harman, 1965)  rovnako  v USA,  že  vody oblastí 

vé choroby obsahujú pod‐

ťou. Po‐

dobne v USA (Masironi, 1970) zaznamenal existenciu pozitívnej korelácie medzi úmrtnosťou 

h  vodách.  Anglickí  autori 

ným v troch najväčších mestách Švédska (Bostrom 

a Wester, 1967)  zaznamenali pozitívnu  závislosť medzi  koncentráciou Cu  v pitných  vodách 

p

čujú pôdami s nižšou koncentráciou Cu než okresy s nízkou úmrtnosťou. Podobne 

olo  tomu  i u prirodzenej  vegetácie.  Avšak  u záhradných  plodín  (kapusta,  fazuľa)  bola  za‐

znamenaná skôr opačná závislosť, rozdiely v obsahoch Cu v rastlinách z okresov s vysokou a 

 

vysokou  úmrtnosťou  na  hypertenzné  a artériosklerotické  srdcové  choroby  sú  zásobované

ťou. Americkí autori (Sauer et al., 1971) zaznamenali v 95 metropolitn

tívnu koreláciu medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne renálne a k

vyznačujúcich sa podpriemernou úmrtnosťou na koronárne srdco

statne nižšie koncentrácie Cu než vody oblastí charakterizovaných vysokou úmrtnos

na  hypertenzné  srdcové  choroby  a koncentráciou  Cu  v riečnyc

(Crawford a Morris, 1967) dokázali, že tvrdé vody anglických miest vyznačujúcich sa nízkou 

úmrtnosťou  na  choroby  krvného  obehu  sú  bohatšie  na  meď,  než  mäkké  vody  miest 

s vysokou úmrtnosťou. Výskumom vykona

a úmrtnosťou mužov na aterosklerotické srdcové choroby. Pokiaľ  ide o  ôdu, (Shacklette et 

al., 1970) zistili, že v Georgii (USA) sa okresy s vysokou úmrtnosťou na kardiovaskulárne cho‐

roby vyzna

b

nízkou úmrtnosťou neboli však významné: 

              Záhradné pôdy  Kapusta

Oblasti s vysokou  Oblasti s nízkou  Oblasti s vysokou  Oblasti
úmrtnosťou  úmrtnosťou  úmrtnosťou  úmrtnosťou 

 s nízkou 

GP  GO  GP  GO  GP  GO  GP  GO 

9,9  1,85  39  2,01  22  1,57  21  2,04 

Tab. 6.6  Obsahy Cu v záhradnej pôde a popole z kapusty vo vzťahu k úmrtnosti v štáte Geor‐
gia, USA. Podľa Shacklette et al. (1970) 

ysvetlivky: obsahy v mg.kg‐1, GP – geometrický priemer, GO – geometrická smerodajná od‐
 

 

V
chýlka
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Pokiaľ ide o obsah Cu v pitných vodách a výskytom rakoviny, konkrétne číselné údaje uvádza 

(Zýka, 1973) pre  jednotlivé  štvrte Kutnej Hory, vzrastom úmrtnosti na  rakovinové choroby 

vzrastá i priemerný obsah Cu. 

                    Úmrtnosť na zhubné novotvary                     obsah Cu v pitnej vode               

                    (počet úmrtí na 1000 obyvateľov)                              mg.kg‐1 

                   0,0092                                 

 

      1                                 39,67                                                      0,0208 

      2                                 13,48                                                      0,0097 

      3                                 12,24                                   

      4                                   9,51                                                      0,0083 

Vysvetlivky: 1 –  štvrte Kutnej Hory  (Žižkov, Vrchlice, Karlov), 2 –  štvrte Kutnej Hory  (Šipší, 

Sedlec, Malín, Kaňk), obce  (Nové Dvory‐Ovčáry, Církvice,  Jakub, Hlízov), 4 – Čáslav a štvrte

Kutnej Hory (Hlouška a historické jadro). 

V súvislosti  so  spomínaným  výskytom  pomerne  vzácneho  typu  rakoviny  u dievčat 

v Monmouthshire (Turner, 1967) možno uviesť, že obsah Cu v pitnej vode ktorú používali bol 

0,5 mg.l‐1 

 

Súhrn neprofesionálnej (environmentálnej) expozície 

1. Nižšie koncentrácie Cu v pôdach v Ontáriu  (USA) 9,9 mg.kg‐1 v oblastiach  s vysokou 

úmrtnosťou na kardiovaskulárne choroby (Shacklette et al., 1970). 

2. Vysoký  podiel  úmrtnosti  na  rakovinové  choroby  v Kutnej  Hore  pri  obsahu  Cu 

v používanej pitnej vode 0,0208 mg.kg‐1 (Zýka, 1973). 
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Ortuť 

Ortuť je kov, ktorý človeka priťahuje nielen svojou jedinečnosťou, že je za normálnych pod‐

mienok v kvapalnej  fáze, ale aj  svojím  sfarbením,  leskom, v nemalej miere aj hmotnosťou. 

rtuť sa v prírode vyskytuje aj vo voľnej forme, preto patrí medzi tie kovy, s ktorými sa člo‐

vek zoznámil už v dávnych dobách. Medzi prvé zlúčeniny, ktoré človek využíval, patria amal‐

  ortuti  s kovomi.  Ortuť  nevytvára  amalgámy  so  všetkými  kovmi  rovnako 

ľ  

ti je koncentrácia ortuti 0,01‐40 ug.m . Ľudskou činnosťou v priebehu ťažby, výroby, spraco‐

vania a použitia vyprchá asi 1/3 ročnej svetovej produkcie ortuti. Expozícia detí a dospelých 

parami v tom istom prostredí nie je rovnaká. Je  to dané rôznou telesnou výškou detí a dos‐

pelých a rýchlou sedimentáciou ortuťových pár. Uvedená skutočnosť platí aj pre inhalované 

bov, korózia je 10‐krát výraznejšia. Ortuť z amalgámových výplní sa uvoľňuje 

 počas žuvania, pôsobenia teplej a horúcej potravy, ale aj pri čistení zubov. Po päťmi‐

nútovom žuvaní žuvačky sa zvýšila hodnota ortuti vo vydychovanom vzduchu z 0,1 ng.s‐1 na 

,7 ng.s‐1, teda 27 násobné zvýšenie uvoľňovania ortuti z amalgámových výplní zubov. Oveľa 

yššie koncentrácia boli namerané v stomatologickej ambulancii v dýchacej  zóne  lekára pri 

O

gámy,  zlúčeniny

ochotne. Najľahšie  sa  tvoria  amalgámy  z alkalických  kovov,  zlata  a  striebra. Naopak,  kovy 

mangán,  železo,  kobalt  a nikel  amalgámy netvoria. Amalgamačný  spôsob  výroby  kovov  je 

známy od  konca 6.  stor. nášho  letopočtu,  výrazný  rozvoj  tejto metódy nastal po objavení 

Ameriky  (Melicherčíková a Melicherčík, 1995). 

Ľudský organizmus nemá mechanizmus na reguláciu ortuti v tkanivách. Za normálnych pod‐

mienok  sa v tele dospelého  človeka nachádza 0,07 – 0,7 mg ortuti. Ortuť  je ve mi  zradná,

v organizme pôsobí pomaly a nebadane. Biologický polčas ortuti je 72 dní. Celkové množstvo 

ortuti, ktoré sa dostáva do atmosféry ročne sa odhaduje na 3,8.107 kg. Pri vulkanickej činnos‐

‐3

častice. Dýchacia zóna dieťaťa  (nižší vzrast)  je odlišná od dýchacej zóny dospelých  jedincov 

(vyšší vzrast). Zaujímavé sú výsledky výskumu švajčiarskych ekológov, ktorí analyzovali toxic‐

ké látky uvoľnené pri spaľovaní ľudských tiel v krematóriách. Moderné mestské krematórium 

vypustí do ovzdušia ročne 10‐13 kg ortuti, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľ‐

stva v jeho okolí. Uvoľnená ortuť je z amalgámových výplní zubov. Aj neškodnosť amalgámo‐

vých výplní zubov je narušená zisteniami, že po odstránení takýchto výplní zubov sa pozoro‐

valo výrazné  zlepšenie  zdravotného  stavu. Pri elektrochemickej korózii v ústnej  sa  z 1  cm2 

amalgámovej výplne uvoľní denne 10‐20 ug ortuti. Ak sú v ústnej dutine aj iné kovové (napr. 

zlaté) výplne zu

najmä

2

v
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zavádzaní  (152  μg.m‐3)  a  najmä  pri  odvŕtavaní  amalgámovej  výplne  zubov  (1000  μg.m‐3) 

,  pričom  hygienický  limit  pre  ortuť  je  0,3  μg.m‐3  (Melicherčík 

a Melicherčíková, 1996). 

 

 kde  sú vody kontaminované ortuťou a kde  ryby  tvoria podstatnú  časť dennej 

 zistenie, že  tuniaky, ktoré majú veľmi vysoké koncentrácie ortuti 

 

denná prijateľná dávka ortuti  (0,3 mg) bola  splnená už  jednou po‐

 

 č

cherčík, 1995). 

 

 

 

v priebehu  110‐180  sekúnd

 

Príjem ortuti 

Potrava  je hlavným  zdrojom ortuti pre neprofesionálne exponovanú populáciu. Priemerný

denný  príjem  ortuti  z potravy  sa  pohybuje  v rozsahu  2‐20  μg.deň‐1,  ale môže  byť  i  vyšší 

v regiónoch,

stravy. V rôznych druhoch rýb je obsah ortuti v rozpätí 0,102‐1,448 mg,kg‐1. V sladkovodných 

rybách  sa  zistila  priemerná  hodnota  ortuti  0,24 mg,kg‐1. Najvyššia  prípustná  koncentrácia 

ortuti v rybách je stanovená na 1,0 mg,kg‐1, v ostatných potravinách 0,05 mg.kg‐1. Pri sledo‐

vaní koncentrácie ortuti v dovážaných potravinách a surovinách z mora, najvyššie nadlimitné 

koncentrácie ortuti boli v surovinách z Holandska, kanady, Dánska, Chorvátska a bývalej Ju‐

hoslávie. Pozoruhodné  je

ale  zároveň  aj  selénu,  neotrávili  ani  seba,  ani  ľudí  konzumujúcich  ich mäso.  Selén  nielen

chráni pred otravou ortuťou, podobne ako pred účinkami kadmia, ale aj veľmi dobre pomáha 

pri otrave ortuťnatými zlúčeninami (Mercury, WHO, 1996). 

V SR sa konzumuje pomerne veľké množstvo húb. Huby  majú schopnosť koncentrovať ťažké 

kovy. Ortuť koncentrujú najmä čírovka májová, čírovka fialová a bedľa vysoká. Dubák a hríb 

smrekový  v kumulácii  ortuti  za  uvedenými  hubami  výrazne  zaostávajú,  čo  je  pre  hubárov 

potešiteľná skutočnosť. Ďalšie šťastie  je v tom, že v hubách  je nízka koncentrácia organicky 

viazanej ortuti. Ale pri skladovaní sušených húb obsah ortuti neklesá. Pri koncentrácii ortuti 

10 mg.kg‐1  sušiny by  týž

rciou obsahujúcou 300 g húb. Doteraz zistená najvyššia koncentrácia ortuti u čírovky májovej

je až 270 mg.kg‐1, o 900‐krát prevyšuje týždennú prijateľnú dávku  (Melicherčíková a Meli‐



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 153

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

Elementárna ortuť: Pri akútnej expozícii vysokým koncentráciám par elementárnej ortuti sú 

kritickým orgánom pľúca. Vzniká erozívna bronchitída a bronchiolitída so zápalom pľúc. Pa‐

cient môže podľahnúť respiračne isuficiencii (nedostatočné dýchanie). Pri chronickej expozí

cii parám kovovej ortuti je kritickým orgánom mozog. Výrazná je slabosť, únava, bolesti hla‐

vy, závrate, nechutenstvo, pokles hmotnosti, poruchy trávenia. Neskoršie sa objavuje tremor 

(trasenie). 

‐

Anorganické  zlúčeniny ortuti: Z toxikologického hľadiska  sú najznámejšie chlorid ortutnatý, 

dusičnan ortuťnatý, kyanid a oxykyanid ortuťnatý. Pri akútnej intoxifikácii sú kritickým orgá‐

nom  ľadviny a  tráviace ústrojenstvo –  zvracanie  kolikové bolesti brucha. Chronická otrava 

výhradne anorganickými zlúčeninami ortuti je málo pravdepodobná – popísané sú nefrotický 

(ľadvinový) syndróm, zápaly ďasien. Nie sú žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku anorga‐

nických zlúčenín ortuti. 

Organické zlúčeniny ortuti: Medzi akútnou a chronickou intoxifikáciou alkylzlúčeninami ortu‐

ti nie sú žiadne ostré rozdiely. Metylortuť  je podľa  IARC možný  ľudský karcinogén zaradený 

do skupiny 2B. Známe boli dve epidémie otravy metylortuťou v Japonsku – Minamata a Nii‐

gata  spôsobené  vypúšťaním priemyselného odpadu  s obsahom metylortute do  zátoky Mi‐

namata  (odtiaľ má názov  choroba Minamata)  a do  rieky Agano,  s následnou  akumuláciou  

v rybách. Najväčšou doteraz popísanou hromadnou otravou bol prípad otravy chlebom, kto‐

rý bol pripravený zo pšenice a iných cereálií upravovaných  alkylovanými fungicídmi v rokoch 

1971‐1972 v Iraku. Tu bolo hospitalizovaných 6000 pacientov, z ktorých viac ako 500 zomrelo 

(Mercury, WHO, 1996). 

Poznámka:   Podľa biochemických údajov toxický účinok ortuti a  jej zlúčenín spočíva predo‐

všetkým  v reakcii dvojmocného  iónu Hg  so  skupinami  SH biomolekúl  s následnou  zmenou 

priepustnosti bunkových membrán a vnútrobunkových enzýmov. 
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Neprofesionálna (environmentálna) expozícia 

V atmosfére sa ortuť   našom klimatickom pásme vyskytuje väčšinou v plynnej fáze ako kov, 

vyznačuje  sa  značnou mobilitou,  schopnosťou  trieštiť  s na malé kvapôčky  zachytávajúce  sa 

na povrchu prachových  častíc. Ale ortuť v atmosfére nájdeme aj vo  forme anorganických a 

organických  zlúčenín.  /rovne obsahov ortuti v ovzduší  sa pohybujú v rozmedzí 2‐10 ng.m

v

zdiel od iných ťažkých kovov je prirodzená emisia 

po dlhodo‐

bej  expozícii  koncentráciám  ortuti  v ovzduší  nad  0,1 mg.m‐3. Nešpecifické  neurologické  a 

h sú nižšie než 0,5 ug.l‐1 i keď lokálne ložiská rudných minerálov môžu produkovať 

vyššie  obsahy  v podzemných  vodách  (88).  V  16  vzorkách  podzemných  vôd  a  16  plytkých 

 v USA obsahy ortuti neprevyšovali maximálny obsah 2 ug.l‐1, čo je norma stanove‐

ortuti až do 5,5 ug.l‐1 boli opí‐

dí  sa anorganické formy ortuti mikroorganizmami menia na 

toxickejšie organické zlúčeniny metyláciou. 

ažkých  kovov  v prostredí  v porovnaní  s ovzduším  a  vodou  nemá možnosť 

znižovania  koncentrácií  látok  pohybom  či  prúdením.    Prirodzené  bežné  obsahy  ortuti 

dach sa pohybujú od 0,001 do 15   mg.kg‐1, ale najčastejšie  je  to koncentrácia 0,02‐0,2 

g.kg‐1. Zvýšený priemerný obsah ortuti v pôde  je v okolí  činných  sopiek a pri náleziskách 

cinabaritu. 

‐3 

(Melicherčík a Melicherčíková, 1996).  Na ro

ortuti  (25,47.106 kg) asi dvakrát vyššia ako z antropogénnych zdrojov  (12,55.106 kg). Medzi 

prirodzené zdroje emisií ortuti možno zaradiť vulkanickú činnosť (20.103 kg), ale predovšet‐

kým  jej  uvoľňovanie  z morských  a  jazerných  sedimentov,  ktoré  obsahujú  pomerne  veľké 

množstvá naakumulovanej ortuti, najmä v organickej  forme – metylortuti  (Petersen, 1989). 

Zložky  atmosféry  sú  vo  výraznom pohybe,  čo  kladne pôsobí na  samočistiace  a eliminačné 

procesy. Objektívne ťažkosti (trasľavka, mentálne poruchy ) možno predpokladať 

fyziologické  ťažkosti  sú  spojené  s expozíciou  nižším  koncentráciám  Hg  (Mercury,  WHO, 

1996). 

Úrovne obsahov anorganickej ortuti v dažďovej vode sú v rozmedzí 5‐100 ng.l‐1, ale priemer‐

ný obsah je nižší než 1 ng.l‐1. Prírodne sa vyskytujúce obsahy ortuti v podzemných a povrcho‐

vých vodác

studniach

ná US EPA pre pitnú vodu (Ware, 1989). Zvýšené koncentrácie 

sané zo studní na ostrove Izu Oshima, Japonsko, kde bola častá vulkanická aktivita (88). Tre‐

ba uviesť, že vo vodnom prostre

Pôda  z aspektu  ť

v pô

m
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V oblastiach so zvýšeným obsahom Hg v prostredí sú choroby štítnej žľazy značne rozšírené i 

vka bublinatá (Hypogmnia physodes) v okolí hutného závodu v 60‐rokoch ne‐

V štúdii uvádzanej pri arzéne (Matschullat et al., 2000) v oblasti banskej ťažby v Minas Gerais 

v Brazílii sa súbežne stanovovala i ortuť v moči detí a v povrchovej vode. Napriek tomu, že sa 

 

 neprofesionálnej (environmentálnej) expozície 

v tých  prípadoch,  ak  je  koncentrácia  jódu  v prostredí  dostatočná,  či  dokonca  nadbytočná. 

Príčinou endémie nie je deficit jódu, ale blokovanie jódu ortuťou. Tento prípad bol popísaný 

z oblasti Hg‐zrudnenia Aktaš v Gorno‐altajskej autonómnej oblasti bývalého ZSSR. Je pravde‐

podobné,  že podobná  závislosť medzi koncentráciou ortuti a  jódu v prostredí a  rozšírením 

strumy existuje i na východnom Slovensku. 

Medzi územia najviac poškodené ortuťou v SR patrí oblasť Rudnian i napriek tomu, že závod 

v Rudňanoch  bol  v roku  1993  zatvorený.  Pri  bioindikácii  zamorenia  prostredia  ortuťou  sa 

zistilo, že disko

rástla na ploche 6 km2, v 80‐ich rokoch už vyhynula na ploche najmenej 160 km2. Prieskum 

pôdy uskutočnený v rokoch 1991‐1993 v okolí Rudnian a Krompách vykazoval v 35,4 % vzo‐

riek prekročenia hraničnej hodnoty ortuti (Melicherčíková a Melicherčík, 1995).  

zistili  individuálne vysoké obsahy Hg v moči sledovaných detí, obsahy Hg v povrchovej vode 

boli pod 0,10 μg.l‐1 a boli pokladané za pozaďové hodnoty. Podľa citovaných autorov, vyššie

obsahy Hg v moči sledovaných detí možno pripísať práve zubným ošetrenia za použitia amal‐

gámu Hg. 

 

Súhrn

1. Predpoklad zdravotných ťažkostí pri dlhodobej expozícii obsahom ortuti v ovzduší nad 0,1 

mg.m‐3 (Mercury, WHO, 1996). 

2. Vylúčenie zdravotných potiaží pri obsahu Hg v povrchovej vode pod 0,10 μg.l‐1 (Matschul‐

lat et al., 2000). 
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Olovo 

Olovo a jeho zlúčeniny patria medzi toxické látky pre ľudský organizmus. Organizmus dospe‐

ho človeka obsahuje priemerne 80 mg olova. Jeho prítomnosť v organizme spôsobuje naj‐

mä zmeny v nervovej sústave, krvi a cievach. Z uvedených dôvodov je veľmi významná kon‐

šia  zapríčinená  ľudskou  činnosťou.  Až  98  %  olova  v atmosfére  pochádza 

. h

bsorpciu olova môže zvýšiť aj strava chudobná na Ca a 

lé

taminácia  ovzdu

z ľudskej  činnosti.  Automobilová  doprava  dosiaľ  prispievala  k znečisteniu  atmosféry  75 % 

v dôsledku používania olovnatých benzínov. Ďalšími znečisťovateľmi sú metalurgický priemy‐

sel (17 %), spaľovanie uhlia, nafty a dreva v energetike a domácnostiach ( 4 %) a výroba ce‐

mentu (2 %).  

Olovo zo vzduchu sa usadzuje, dažďovou vodou preniká do pôdy a následne do rastlín. Popri 

novej  diaľnici  v ČR  sa  v pôde  koncentrácia  olova  za  dva  roky  zvýšila  z  15 mg.kg‐1  na  130 

mg.kg‐1. Pri cestných komunikáciách maximálna koncentrácia olova siaha do vzdialenosti 5 m 

a do hĺbky 5‐20 cm. Vo vzdialenosti 50 m poklesne koncentrácia olova na 25 % v porovnaní 

s koncentráciou v blízkosti cesty. Avšak ešte aj vo vzdialenosti 150 m je zvýšená koncentrácia 

olova v pôde a rastlinách. Z toho vyplýva, že pri konzumácii ovocia rastúceho popri cestách 

sa do organizmu okrem žiadaných vitamínov a minerálnych látok dostáva aj toxicky pôsobia‐

ce olovo. Kontaminácia rastlín olovom  je prevažne povrchová, dôkladným umytím sa z jeho 

povrchu odstráni takmer 50 % olova. Z obsahu olova prítomného v rastlinách 3/4 pochádza 

z ovzdušia a len asi 1/4 je prijatá koreňovou sústavou z pôdy. Z rastlín sú najviac kontamino‐

vané  listy, menej stonky a korene, najmenej plody a semená (Melicherčík a Melicherčíková, 

1996). 

Olovo sa dostáva do organizmu prevažne  tráviacou sústavou prostredníctvom potravy. Dý‐

chacími cestami sa do organizmu dostane  len asi 10 % olova, avšak až 90 %  inhalovaného 

anorganického  olova  sa  absorbuje  do  organizmu   Mladý  organizmus  z tráviace o  traktu 

vstrebáva takmer 50 % prítomného olova, u dospelého jedinca to však nie ani 10 %. Konta‐

minácia detí sa zvyšuje  ich dlhším pobytom v kontaminovanom prostredí, ale aj nižšou hy‐

gienou (napr. olizovanie rúk a pod.). A

Fe. Olovo sa v organizme kumuluje v mäkkých tkanivách (obličky, pečeň), neskôr sa redistri‐

buuje do kostí, zubov a vlasov.. Malé množstvo sa kumuluje v mozgu. Počas akejkoľvek záťa‐

že  organizmu  (tehotenstvo,  laktácia,  menopauza,  osteoporóza  atď.)  sa  usadzuje 
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v mineralizovaných tkanivách. Biologický polčas olova v kostiach je veľmi dlhý a pohybuje sa 

medzi 20‐30 rokmi (Lead, WHO, 1996). 

 

 olova

 Vstupnú b

Príjem  

ránu pre prienik olova do potravového reťazca tvorí ovzdušie, voda a pôda, odkiaľ 

olovo preniká do rastlín, krmív, rýb, voľne žijúcich  i hospodárskych zvierat a neskoršie  i do 

enný príjem olova bol vypočítaný na osobu na základe početných stanovení. naprí‐

lad vo Švédsku 27 μg.deň‐1, vo Fínsku 66 μg.deň‐1 a 23 μg.deň‐1 u dvojročných detí v USA 

(Lead, WHO, 1996). Vo Veľkej Británii na základe dietárnych štúdií bol vypočítaný denný prí‐

dy v tom  istom rozsahu okolo 40 μg.deň‐1 pre matky a 30 μg.deň‐1 

 a Barltrop, 1987). V Kanade bol vypočítaný takýto prí‐

dza sa priemerný obsah 73 μg olova v jednom litri vína. 

u od menej než 5 μg.g‐1 po desiatky miligramov na gram 

v kontaminovaných  oblastiach.  Pretože  olovo  je  imobilné,  jeho  úrovne  obsahov 

v kontaminovaných oblastiach v podstate zostávajú nezmenené, pokiaľ sa nepodnikajú kroky 

k dekontaminácii  pôdy. Najvyšší  obsah  olova  sa  obyčajne  nachádza  vo  vrchnej  časti  pôdy 

v hĺbkach 1‐5 cm (Lead, WHO, 1996). 

čítaný geometrický priemer 

v prachu ciest odobratého v okolí dvoch  londýnskych  škôl a vo vidieckej oblasti 1552‐1881 

respektíve 83‐144 μg.g . Prach domácností v Londýne a vidieckej oblasti v Suffolku za roky 

človeka. Pripravená potrave obsahuje malé, no napriek tomu signifikantné množstvá olova. 

Obsah olova sa zvyšuje ak voda použitá k vareniu, resp. používaný riad obsahujú olovo, alebo 

ak surovina, najmä kyslá, bola skladovaná v keramických nádobách alebo olovených kanvi‐

ciach . D

k

jem olova z potravy a vo

pre deti vo veku 5‐7 rokov (Strehlow

jem na 53,8 μg.deň‐1 (0,8 μg.kg‐1 telesnej váhy za deň) pre dospievajúcich a dospelých (Da‐

beka et  al.,  1987).. Na druhej  strane boli podstatne  vyššie denné príjmy olova  stanovené 

v Belgicku (90 μg) a dokonca 177 μg.deň‐1 v Mexiku na základe monitorovania obsahu tohto 

prvku vo fekáliách . V niektorých krajinách bol denný príjem olova vypočítaný až na neuveri‐

teľných 500 μg.deň‐1 (Galal‐Gorchev, 1991). Pravidelná konzumácia vína signifikantne zvyšuje 

obsah olova v dennom príjme, uvá

Ďalšími cestami expozície a príjmu olova do  ľudského organizmu  sú pôdy a domáci prach, 

najmä pre malé deti a to v rozsah

V dvojročnej štúdii v Anglicku behom rokov 1984 a 1985 bol vypo

‐1
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1983‐1985 obsahoval 857  respektíve 333  μg.g‐1. Prach domácností  v Edinbughu obsahoval 

332 μg.g‐1 a v Birminghame 424 μg.g‐1 olova (Davies, 1990). 

Množstvo pôdy, ktoré požijú deti vo veku 1‐3 rokov je okolo 40‐55 mg.deň‐1. Štúdia zaobera‐

travy. 

 množstvo  relatívne malé v porovnaní  s celkovým denným 

lých zriedkavá, u detí je popisovaná najmä v USA, menej 

často v Európe a Japonsku. Príznaky akútnej encefalopatie sú zvracanie, apatia, ospanlivosť, 

 ťažších prípadoch kóma, ktoré môže končiť zástavou dýchania a srdcovej činnosti. Chronic‐

príznaky ako je malátnosť, pocit úna‐

v  

  rýchlosti  vedenia motorickými    i 

júca  sa  skupinou  2‐ročných mestských  detí  indikovala  takýto  denný  príjem  olova  na  42 

μg.deň‐1,  čo  je  u  detí  takéhoto  veku  takmer  dvojnásobný  príjem  olova  oproti  príjmu 

z po

Viac než 80 % denného príjmu olova je odvodeného z potravy a prachu. Pri dennom príjme 5 

μg.l‐1 olova  z pitnej  vody  je  toto

príjmom  pre  deti  a  dospelých,  no  pre  kojencov  je  to  významné množstvo  (Lead, WHO, 

1996)). 

 

Toxicita pre človeka 

Profesionálna expozícia 

Najčastejšou formou akútnej otravy olovom je postihnutie tráviaceho traktu. Akútna encefa‐

lopatie vyvolaná olovom je u dospe

v

ká otrava začína pomaly. Najprv prevládajú subjektívne 

vy, nechutenstvo, nespavosť atď. 

Postihnutie  krvotvorného  systému:  Anémia  je  častá  v prípadoch  profesionálnej  expozície 

olovu, ide však len o ľahké formy. 

Postihnutie  nervového  systému.  Pri  zvýšenom  vstrebávaní  olova môže  prísť  k postihnutiu 

jednak centrálneho tak i periférneho nervového systému. Zvlášť citlivou skupinou sú tu malé 

deti.  K najzávažnejším  neurofyziologickým  poruchám  periférneho  nervo ého systému  pri 

intoxifikácii  olovom  patrí  polyneuropatia  so  spomalením

senzitívnymi nervovými vláknami, objavujú sa i svalové fibrácie. 

Postihnutie  tráviaceho  ústrojenstva: Olovo môže  vyvolať  spastické  kontrakcie  čriev,  ktoré 

vedú až k črevnej kolike. 
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Postihnutie  ľadvín: U  detí  exponovaných  olovu  bola  popísaná  porucha  tubulárnej  funkcie 

ľadvín. V literatúre existuje len málo prípadov popisujúcich postihnutie ľadvín pri priemyslo‐

vej expozícii. 

Vplyv o

Vplyv olova na  srdečný  a  cievny  systém: Pôsobenie olova  sa prejavuje  vazokonstrikciou  a 

zvýšením krvného tlaku, degeneratívnymi zmenami na cievach, poškodením srdcového sva‐

lu. 

lova na imunitný systém: U robotníkov exponovaných olovu dlhšie než 10 rokov boli 

zistené známky imunosupresie. 

ené 

zvýšenie pomeru albumín : globulín v sére. 

azy o tom, že olovo  je karci‐

nogénne pre človeka, napriek tomu, že u experimentálnych zvierat exponovaných olovu bol 

ala 

a nedostatočná u ľudí, dosta‐

točná u zvierat  (Lead, WHO, 1996) 

 

Neprofesionálna  (environmentálna)  expozícia 

V roku  1979    bola  opísaná  otrava  olovom  v Thajsku,  kde  5  pacientov  z desiatich  zomrelo 

  mg.l‐1  Pb,  pôdy  0,13‐4,92 

,15 mg.l‐1 v kyslých 

vodách  z granitovej  oblasti  v Ghane  (Pelig‐Ba  et  al.,  1991).  Ako  uvádza  (Schroeder,  1966) 

vuje 0,4‐2,5 mg denný príjem okrem olova v potrave. 

pod (Ho

štátny priemer pre Angliu a Wales obsahujú pôdy menej ako 20 mg.kg‐1 Pb vylúhovateľného 

kyselinou sírovou. Kriedové horniny obsahujú  menej ako 5 mg.kg‐1 Pb vylúhovateľného ky‐

Vplyv olova na ďalšie orgány: Nie je isté, či olovo môže vyvolať významné funkčné a morfolo‐

gické zmeny na pečeni. U profesionálne exponovaných  robotníkov v Japonsku bolo zist

Karcinogénne a teratogénne pôsobenie olova: Zatiaľ nie sú dôk

popísaný výskyt benígnych i malígnych tumorov (Bencko et al., 1995). I tak IARC klasifikov

olovo ako možný ľudský karcinogén do skupiny 2B, t. j. evidenci

(Ramnarong,  1991).  Voda  z lokálnych  studní  obsahovala  53,5

mg.kg‐1 olova ako dôsledok kontaminácie, ktorá vznikla vylúhovaním z haldy v danej lokalite. 

Podobne bol prezentovaný  relatívne vysoký prírodný obsah Pb okolo 0

otrava u človeka vznikne ak pitná voda obsahuje 0,18 až viac ako 1,0 mg.l‐1 Pb2+, čo predsta‐

V Sussexe (Anglia), kde je  ľa  we, 1961) úmrtnosť na rakovinu žalúdka nižšia než celo‐
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selinou sírovou a stromy obsahujú menej ako 50 mg.kg‐1 Pb. V Devone a Cornwalle väčšina 

hornín obsahuje  taktiež menej ako 5 mg.kg‐1 Pb vylúhovateľného kyselinou  sírovou, avšak 

‐1   Približne

skúma kyseli

 čo prakticky zodpovedá normálnemu obsahu olova v pôdach. Avšak skoro 25 % 

pôd obsahovalo viac ako 100 mg.kg‐1 Pb  a niektoré dokonca viac ako 1 000 mg.kg‐1 Pb. Časť 

zoriek s najvyššími obsahmi Pb pochádzala z oblastí s vysokou úmrtnosťou na rakovinu ža‐

lúdka.  

  ‐1

 

1966), ktorí dokázali toxické účinky Pb v koncentráciách viac ako 0,05 mg.l  pitnej vody. 

 (Zýka, 1973) : 

niektoré obsahujú  i viac ako 50 mg.kg  olova   vylúhovateľného kyselinou sírovou.   

50 %  ných vzoriek pôd obsahovalo menej ako 20 mg.kg‐1   Pb vylúhovateľného  ‐

nou sírovou,

v

V krvi  chorých na  zhubnú  anémiu,  ktorí používali pitnú  vodu  s obsahom 0,31 mg.l  Pb  sa 

zistil obsah olova 266 ug.100 cm‐3 (98). Signifikantné  je zistenie anglických  lekárov (Wilson,

‐1

Zaujímavé  je porovnanie úmrtnosti,  resp.  incidencie na  zhubné novotvary  s obsahmi olova 

v pitnej vode v Kutnej Hore a priľahlých štvrtiach

                      Obsah olova v μg.l‐1          Celková úmrtnosť na rakovinu na 1 000 obyvateľov 

      Čáslav                  10,5                                                     5,2           

      Šipší                     42,55                                                  15,9 

 

      Havírna               75,80                                                  41,4 

Súhrn  neprofesionálnej  (environmentálnej)  expozície 

1. Dôsledok kontaminácie vody v studniach a pôdach (obsahy 53,5 mg.l‐1, resp. 0.13 – 4,92 

g.kg‐1 Pb) úmrtie 5 pacientov z desiatich v Thajsku (Ramnarong, 1991). 

loveka pri obsahoch Pb2+ v pitnej vode 0,18 až viac ako 1,0 mg.l‐1 (Go‐

3. Obsah olova 100‐1000 mg.kg  v pôdach (Sussex, Anglia)  z oblastí  s vysokou úmrtnosťou 

na rakovinu žalúdka (Howe, 1961). 

m

2. Otrava olovom u č

ugh et al., 1979) 

‐1  
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4. Dokázané toxické účinky Pb v pitnej vode pri koncentráciách viac ako 0,05 mg.l‐1 (Wilson, 

1966).  

‐1

 

5. Vysoká  celková úmrtnosť na  1  000 obyvateľov  (41,4) na  rôzne druhy  rakoviny  v Kutnej 

Hore  a  priľahlých  štvrtiach  pri  obsahu  Pb    v používanej  pitnej  vode  0,075 mg.kg   (Zýka, 

1973). 

ntimón 

prvky, ktorých metabolizmus  stále nie  je dostatočne preskúmaný. 

 jeho vplyvu na ľudský organizmus. Antimón sa svojimi toxic‐

kými účinkami na  ľudský organizmus porovnáva s arzénom a olovom.  Inhibuje niektoré en‐

 

 

 

prípravkov

Príjem antimónu 

Stopové množstvá  antimónu  sú  prítomné  v potrave,  jeho  koncentrácia  v strave  typického 

g.kg 1    hovorí o

že

 

  μg, v Nemecku na 23  μg a v USA na 250‐1250  μg. Tu  je 

A

Antimón patrí medzi  tie 

S tým súvisia ťažkosti s určením

zýmy, HS‐skupiny, ovplyvňuje metabolizmus bielkovín a sacharidov, zabraňuje tvorbe glyko‐

génu v pečeni, vyvoláva hypoglykemické stavy. 

Antimón a jeho zlúčeniny sa v staroveku používali na liečenie chorôb. Kovový antimón, ktorý

Paracelsus nazýval „večná pilulka“, bol výborným prostriedkom pri žalúdočných ťažkostiach. 

„Dávivý kameň“, hemihydrát vínanu antimonitodraselného, ktorý  je z bežných zlúčenín an‐

timónu najtoxickejší, vyvoláva zvracanie. Vzniká uchovávaním vína v nádobách z antimónu.

Farmakologicky sa v súčasnosti používajú predovšetkým organické zlúčeniny antimónu, pre‐

dovšetkým proti tropickým ochoreniam. Antimón sa do organizmu dostáva aj uvoľňovaním

zo smaltov kuchynských nádob, zo staniolu, ako aj z   používaných na postrek proti 

hmyzu. Do organizmu sa môže dostať i  inhalovaním. Predpokladá sa, že je pre človeka nee‐

senciálnym prvkom (Bencko et al., 1995). 

 

dospelého muža je 9,3 μ ‐  suchej váhy potravy (Draft, 1990). Iný údaj    priemer‐

nom príjme z potravy   približne 18 μg.deň‐1 (ATDSR, 1992). Celkove možno povedať,   od‐

hady denného príjmu antimónu potravou kolíšu v pomerne veľkom rozpätí. Tak vo Švédsku

sa denný príjem odhaduje na 100
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však opodstatnená domnienka, že k takýto značným rozdielom prišlo použitým rôznych ana‐

‐1 ‐1

stať do  ľudského  tela  i vyššie uvedenými  spô‐

sobmi.  Reprezentatívne  koncentrácie  v niektorých  orgánoch  ľudského  tela  sa  nasledovné: 

Profesionálna expozícia 

ím, dehydratáciou a bo‐

est a 

pľúc, pretože pri profesionálnej expozícii  sú najvýznamnejším vstupom antimónu do orga‐

nizmu. á toxická dávka  je 1  nazývané   

ú prejavom alergie a majú  arakter. U  ne exponova  bola 

á mortalita a  bnosť podmienko  bola viacročná e ia (Ben‐

, 1995;  Matrka a Rusek ). 

m  prostredí  sa  pr níckej  výrobe  antimónu  a  jeho  zlia chádza 

v  

lytických metód. Akceptovateľná dávka pre osobu je 8 mg na 70 kg telesnej váhy (Fergusson, 

1990). V mlieku sa zistili hodnoty 3 mg.kg  a v zemiakovom prášku až 8 mg,kg  (Antimony, 

WHO, 1996). Okrem potravy  sa Sb môže do

obličky 0,005‐0,1 μg.g‐1, pečeň 0,005‐0,3 μg.g‐1, svalstvo 0,005‐0,2 μg.g‐1, vlasy 0,05‐1,0 μg.g‐

1 a kosti 0,01‐1,5 μg.g‐1 (Fergusson, 1990). 

 

Toxicita  pre  človeka 

Príznaky  akútne  i  chronickej  otravy  antimónom  sa  podobajú  príznakom  otravy  arzénom. 

Akútna  intoxikácia  je charakterizovaná bolesťami v bruchu, zvracan

lesťami vo svaloch. Prípady akútnej otravy sú u človeka vzácne, väčšinou ide o nešťastné ná‐

hody.  Akútna toxická dávka je 150 mg. Častejšie sú otravy profesionálne, napríklad pri vypa‐

lovaní pigmentov obsahujúcich oxid antimonitý. Príznaky subakútnej otravy  sú najčastejšie 

bolesti hlavy, kašeľ,  zvracanie, bolesti v kĺboch a  svaloch,  strata  chuti k jedlu. V niektorých 

prípadoch sa vyvinie zápal pľúc ako priamy dôsledok expozície antimónu. Pri chronickej otra‐

ve sú popisované vredy až prederavenie nosnej prepážky, zápaly ďasien (Rapant et al., 2011) 

a ústnej dutiny, modrý lem na ďasnách, poruchy trávenia, neurotické príznaky, závrate a vý‐

razné  chudnutie. Značná pozornosť bola venovaná prejavom poškodenia dýchacích  ci

 Chronick  mg.kg‐1. Kožné erupcie „antimónové škvrny“

s prechodný ch profesionál ných osôb

zistená tiež zvýšen ch roo u však xpozíc

cko et al. , 1994

V pracovno i  hut tin  na

 pracovnom ovzduší koncentrácie pohybujúce sa najčastejšie v rozmedzí 1 – 10 mg.m‐3, hoci

vyššie koncentrácie v dýchacej zóne robotníkov v najviac exponovaných pracoviskách nemu‐

sia byť mimoriadnou výnimkou. 
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Neprofesionálna (environmentálna) expozícia 

V  ovzduší  58  amerických miest  boli koncentrácie  Sb  v rozsahu  0,42‐0,85  μg.m   

ovanej pitnej   vody zistil antimón  len v troch vzorkách a to v rozsahu 

od 41 do 45 μg.l‐1 ( detekčný limit bol 9 μg.l‐1). V ďalšej štúdii, ktorá sa vykonala v USA bol Sb 

ôdy obsahujú obyčajne veľmi málo Sb, menej ako 1 mg.kg‐1, vyššie koncentrácie boli zistené 

tvín  v oblastiach  starej  banskej  ťažby 

v Anglicku vykonali Li a Thornton (1993). Išlo o zvýšené obsahy týchto prvkov v pôdach, ktoré 

 troch provincií, a to Pb‐Zn 

alizáciu v Cornwalle. Napriek tomu, že 

obsahy sledovaných prvkov boli v poraste pasienkov pomerne nízke, autori  i tak predpokla‐

dali, že korešpondujú s ich obsahmi v pôde a tento porast môže byť dôležitým článkom po‐

že ho spásal dobytok a konečným  receptorom zvýšených obsahov 

 byť človek. Výsledky obsahov antimónu v analyzovaných médiách sú nasledovné: 

‐3.  V oblasti

vidieka boli v USA namerané hodnoty 1‐2 ng.m‐3. Fajčenie môže  zvýšiť koncentrácie Sb vo 

vnútornom ovzduší (Antimony, WHO, 1996) 

V prírodných vodách bol antimón zistený v oboch formách, t. j. trojmocný i päťmocný a tak‐

tiež ako metylované zlúčeniny. V morskej vode sa nachádza v koncentrácii 0,2 μg.l‐1. V USA 

sa z 988 vzoriek uprav

detegovaný z 3834 vzorkách pitnej vody len v 16,5 % a to pri koncentráciách od 0,6 do 4 μg.l‐

1, priemerný obsah bol 1,87 μg.l‐1. 

P

v miestach skládok nebezpečného odpadu (Antimony, WHO, 1996). 

Analýzu  obsahov As,  Sb  a  Bi  v pôdach  a  poraste  pas

v regionálnom merítku jasne reflektovali geochémiu sledovaných

mineralizáciu v Derbyshire a Somersete a Sn‐Cu miner

travového  reťazca, preto

môže

Sb 
mg.kg‐1 

Pb‐Zn mineralizácia  Sn‐Cu mineralizácia 

  Derbyshire  Somerset  Cornwall 

Porast pasienkov  0,08  0,08  0,10 

Pôda       
0‐15 cm  23,4  37,9  2,21 

15‐30 cm  21,8  36,1  2,32 

30‐40 cm  17,1  28,9  1,95 

Tab. 6.6  Obsahy Sb v pôde a poraste pasienkov v oblasti mineralizácií. Podľa Li a Thornton 

ádza výskum zraniteľ‐

nosti plytkých podzemných vôd vo vzťahu ku geochemickému prostrediu v oblasti ťažby zlata 

(1993) 

Technická správa Britského geologického ústavu (West et al., 1995) uv
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Obuasi v Ghane. Autori analyzovali povrchové vody, vodu zo studní a z vrtov.   Okrem  iných 

prvkov zvýšený obsah Sb 0,010 mg.l‐1 bol zistený v rieke Kwabrafo, ktorý sa prisudzuje prav‐

depodobne na väzbu tohto prvku s koloidálnym Fe a organickou hmotou. Vo vzorkách pod‐

zemných vôd a vôd z vrtov bol obsah antimónu  nižší ako 0, 00004 mg.l‐1, a je teda nižší než 

je  limitná  hodnota  WHO.  Zo  zdravotných  potiaží  obyvateľov  oblasti  (okrem  chorôb 

v dôsledku  mikrobiologickej  kvality  používanej  povrchovej  vody  –  bilharzia,  dyzentréria 

apod.)  sa uvádza depigmentácia kože a vyrážok, ktoré však možno  skôr pripísať  zvýšeným 

obsahom As v oblasti. 

Veľmi  zaujímavé  je porovnanie  celkovej úmrtnosti na  rakovinové  choroby  v Kutnej Hore a 

riľahlých štvrtiac s ob ón de (Zý 3): 

 

      O

p h a obciach  sahmi antim u v pitnej vo ka, 197

Štvrte           bsah Sb mg.l‐1     úm  1 000  ov            Celková rtnosť na obyvateľ  

1                           0,                                   39,67 

2                           0                                  13,48

3                           0                                  12,24

4                           0,000098                                          9,51

Vysvetlivky viď pri 

 

Súhrn

1. Pre ng‐

ahoch Sb 2,21 mg,kg‐1 vo vrchnej časti pôd 0‐15 cm (Li a Thornton, 1993). 

2.  bez predpo‐

te (West et al., 1995). 

g.l‐1 (Zýka, 1973). 

0007          

,0    0017        

,000094         

 

medi. 

 neprofesionálnej (environmentálnej) expozície 

dpokladaný vplyv na potravový reťazec v oblasti Cu‐Sn mineralizácie v Cornwalle (A

licko) pri obs

 Obsah Sb 0,010 mg.kg‐1 v povrchovej vode oblasti ťažby zlata Obuasi v Ghane

kladaných zdravotných účinkov na populáciu žijúcu v tejto lokali

3. Vysoká celková úmrtnosť na  rakovinové choroby v Kutnej Hore a priľahlých štvrtiach pri 

obsahu antimónu v používanej pitnej vode 0,0007 m
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V dôsledku  nerovnomerného  zastúpenia  literatúry,  ktorá  bola  k dispozícii,  nebolo možné  

úplne pokryť všetky prvky pre sledované médiá. Najviac údajov bolo samozrejme z pitných 

len v horizonte relatívnych konštatovaní (vyšší, zvýšený obsah a pod.) bez konkrétnych exakt‐

  a predstavuje najnižšie obsahy rešeršovaných 

 prvkov v geochemickom prostredí, u ktorých bol preukázaný,  resp. predpokla‐

vôd a pôd. Spravidla sa jednalo o preberané a už rešeršované práce, kde sa autori pohybovali 

ných analytických údajov a často len predpokladali negatívne zdravotné účinky študovaných 

prvkov  v tom‐ktorom  geochemickom  prostredí,  t.  j.  lokalite  výskumu. Nasledovná  tabuľka 

prináša sumarizáciu vyššie uvedených  údajov

chemických

daný negatívny vplyv na ľudské zdravie. 

  Pitná voda 
mg.l‐1 

Povrchová 
voda 
mg.l‐1 

Riečne sedi‐
menty 
mg.kg‐1 

Pôdy 
mg.kg‐1 

Ovzdušie 
mg.m‐3 

Hliník  nad 0,1/0,2  ‐  ‐  ‐  ‐ 

        Arzén  nad 0,05/0,01  0,0487/0,02  547/29  X00/29  ‐ 
   

Kadmium  16/0,003 
 

‐  ‐  11/0,8 
 

0,021/0,05 

Chróm  menej ako 
0,1/0,05 

 

‐  ‐  0,154/130 
 

‐ 

Meď  0,0208/1,0 
 

‐  ‐  9,9/36 
 

‐ 

Ortuť  ‐  ‐  ‐  ‐  /0,05nad 0,12

 

Olovo  viac ako 

 

‐  ‐  0,13‐4,92/85  ‐ 
0,05/0,01   

Antimón  0,0007/0,005  0,010
     

3/0,3    2,21/154  ‐ 

Tab. 6.7  Súhrn rešeršovaných údajov z aspektu najnižších obsahov sledovaných prvkov, 
u ktorých bol preukázaný, resp. predpokladaný  negatívny vplyv na ľudské zdravie. 

Vysvetlivky: 

 1 2 3 4 prach a oxid,   pary Hg,   nepopísaný negatívny účinok,  údaj pre sedimenty 

Čísla v menovateli sú limitné hodnoty legislatívnych predpisov: 

Pitná  voda:    nariadenie  vlády  SR  č.  496/2010  Z.  z.,  ktorým  sa mení  a  dopĺňa  NV  SR  č. 
354/2006  Z.  z.,  ktorým  sa  ustanovujú  požiadavky  na  vodu  určenú  na  ľudskú  spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
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Po : vrchová voda Na  č. 269  Z. z. z 25.m  ktorým jú 
požiadavky na dosiahnu ého stavu  vôd 

Riečn enty:

riadenie Vlády SR
tie dobr

/2010 ája 2010,  sa ustanovu

e sedim  metodický  MŽ ‐2 na hodnotenie rizík zo zn ených 
sedim  a vodn ádrží. Vestník  SR čiastka 5,

P

 pokyn P SR 49/98 č. 5 ečist
entov tokov ých n  MŽP  1998 

ôdy: Rozhodnutie M /1994‐5 yšších pr  hodnotách livých 

Ovzdušie

P SR  č. 531 40 o najv ípustných   škod
látok v pôde 

: EPA – Environmental Protection Agency: Cadmium and Compounds. Unified Air 
oxic Websites. Update 21 september 2000  

než stanovujú alebo doporučujú príslušné 

predpisy. Pri pitnej vode je Cr(?), Cu a Sb, u riečnych sedimentov As, u pôd As, Cr, Cu, Pb a Sb 

e  a u ovzdušia u oboch získaných hodnôt Cd a 

noznačná – vychádza sa buď z aspektu tech‐

a pod termín tvrdosť vody patria 

ody určovali všetky  látky, ktoré zrážali mydlo. Neskôr sa presadilo analytické hľadisko, tvr‐

važuje  v súčasnosti  za  nesprávny,  pretože  vápnik  a horčík majú 

rozdielne vlastnosti a v minulosti boli tieto prvky v pitných vodách analyzované ako ich súčet 

ktiež rozdeľovala na celkovú, 

 pojmu „tvrdosť vody“ obsah 

Ca2+ a Mg2+ vyjadrené v mmol.l‐1. Na Slovensku sú odporúčané hodnoty týchto katiónov uve‐

ené v Nariadení vlády SR č. 496/2010 Z. z. O deficite, resp. nadbytku Ca a Mg hovorí tab. 5. 

T

                    

Ak porovnáme získané údaje z kompilácie   s legislatívnymi predpismi, môžeme konštatovať, 

že negatívne účinky  na ľudské zdravie boli konštatované, resp. predpokladané u niektorých  

študovaných prvkoch už pri nižších koncentráciách 

(normová hodnota je uvažovaná pr  sedimenty)

Hg. 

Tvrdosť vody 

Definícia tvrdosti vody nie je dodnes celkom jed

nologického alebo analytického. Z technologického hľadisk

všetky viacmocné  ióny kovov – v zmysle Clarkovho stanovenia mydlovým roztokom tvrdosť 

v

dosť vody bola daná buď súčtom koncentrácií Ca + Mg + Sr + Ba alebo  len Ca + Mg (Pitter, 

1990).  Tento  postup  sa  po

a nie individuálne (Kožíšek, 2003). V minulosti sa tvrdosť vody ta

prechodnú a stálu  tvrdosť vody, prakticky všetky uvedené  termíny sa v hydrogeochemickej 

praxi už nepoužívajú. Teda na tomto mieste budeme zahŕňať do

d

10. 1 a čiastočne aj podkapitola o vodách ako dôležitom geofaktore. 

 



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 167

Ukazovateľ  Symbol ukazo‐
vateľa 

Limit  jednotka  Druh limitu 

Horčík  Mg2+  10,0 – 30,0 
125 

mg.l‐1 
mg.l‐1 

OH 
MH 

Vápnik  Ca2+  > 30  mg.l‐1  OH 

Vápnik a horčík  Ca2+  +  Mg2+  1,1 – 5,0  mmol.l‐1  OH 

Tab. 6.8 odporúčané hodnoty obsahov vápnika a horčíka pre pitné vody na Slovensku (NV SR 
č. 496/2010 Z. z.). Vysvetlivky: OH – odporúčaná hodnota, MH – medzná hodnota 

Z technologického hľadiska boli navrhnuté rôzne stupne v stupniciach pre tvrdosť vody 

 

– od 

veľmi mäkkej až po veľmi tvrdú. Ako uvádza Kožíšek (2003), ani jeden z týchto extrémov nie 

je v priemysle žiadaný a tiež nemá priaznivý účinok na zdravie konzumentov. Napríklad WHO 

(2009) navrhla nasledovnú stupnicu tvrdosti vody: 

Klasifikácia vody           Ca2+  +  Mg2+  (mg.l‐1) 

Veľmi mäkká                    0 – 20      (snehová, dažďová, destilovaná, demineralizovaná)  

                                                              

Mäkká                             20 – 60    (voda zo studničiek a pramenitá voda z nerozpustného  

    podložia, v niektorých oblastiach aj vodovodná) 

Stredne tvrdá                  60 – 120    (vodovodná) 

oblastí)

Tvrdá                               120 – 180    (vodovodná, studničná) 

Veľmi tvrdá                          >180      (studničná a vodovodná z vápenatých a krasových   

 

Vznik tvrdej vody možno zjednodušene opísať takto: keď prší, dážď reaguje s CO2 vo vzduchu 

za vzniku kyseliny uhličitej 

                           H2O  (l)     +     CO2     (g)         →       H2CO3      (aq) 

Keď tento zriedený roztok kyseliny uhličitej preteká cez horniny obsahujúce uhličitan vápe‐

natý, reaguje s ním za vzniku hydrogénuhličitanu vápenatého 

 

                         CaCO3     (s)      +        H2CO3      (aq)       →        Ca(HCO3)2   (aq) 

                       vo vápenci               v dažďovej vode                    v tvrdej vode 
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Na rozdiel od CaCO3 hydrogénuhličitan  je rozpustný vo vode a Ca
2+  ióny robia vodu tvrdou. 

Uhličitan vápenatý je hlavnou príčinou tvrdosti vody. V niektorých oblastiach zapríčiňuje tvr‐

dosť vody aj síran vápenatý, ktorý sa vyskytuje ako sadrovec CaSO4 . 2H2O a anhydrit CaSO4.  

Treba  povedať,  že  karbonátové  horninové  systémy  (vápence  a dolomity)  predstavujú  typ 

zvodneného prostredia, ktorý má mimoriadny vplyv na chemické zloženie podzemných vôd. 

Vody  karbonátových  terénov majú  vyhranený  chemický  charakter,  ktorý  odráža  chemické 

zloženie horninového prostredia. Rozpúšťanie karbonátov môže prebiehať v otvorenom ale‐

bo zatvorenom systéme voči CO

Príznaky  tvrdosti  vody  sú  nasledovné: mydlo menej  pení  a ľahko  sa  oplachuje,  zanecháva 

biele stopy v hrncoch, kuchynskom riade a sanitárnom vybavení, tvorba povlakov na hladine 

kávy  a čaju,  strata  aromatických  látok  z jedál  a nápojov  vyviazaním  na  uhličitan  vápenatý, 

nepríjemná  chuť  vody  samotnej,  produkcia  nevzhľadnej  peny  (vločkovitá  biela  zrazenina), 

tvorba vodného kameňa v trubkách, kotloch atď., vyššie spotreba pracích prostriedkov. 

dstavujú vlastne dva extrémne prí‐

pady, v skutočnosti sa málokedy vyskytujú úplne zatvorené alebo úplne otvorené systémy. 

 rozpúšťanie karbonátov má vplyv množstvo rôznych faktorov, najmä teplota, prítomnosť 

rôznych kyselín, miešanie vôd atď. 

Od  50‐ich  rokov minulého  storočia  sa  začala  predpokladať  bezprostredná  súvislosť medzi 

tvrdosťou vody a kardiovaskulárnymi chorobami. Prvýkrát vzťah medzi úmrtnosťou na  tieto 

choroby a tvrdosťou vody opísal Kobayashi  (1957  in Kožíšek, 2003) v Japonsku. Tu existujú 

značné  geografické  rozdiely  v úmrtnosti.  Významná  je  skutočnosť,  že  smerom 

k severovýchodu  Japonska vzrastá počet  riečnych vôd sulfátového  typu.  Ide o mäkké vody. 

Toto geografické  rozšírenie  riečnych  vôd abnormálneho  typu  veľmi dobre  súhlasí  so  stup‐

ňom úmrtnosti na apoplexiu  (mozgové krvácanie). Po  tejto  štúdii nasledovalo mnoho  ďal‐

ších, známe sú práce Schoedera (1960 in Kožíšek; 1966) v USA či práce zo Švédska. Za zmien‐

ku  stoja  aj  výskumy  uskutočnené  v bývalom  Československu,  napr.  práce  Šveca  zo  70‐ich 

rokov (Kožíšek, 2003), ktoré skúmali vzťah medzi tvrdosťou vody a niektorými ukazovateľmi 

úmrtnosti obyvateľstva bývalého Československa v rokoch 1965 – 1969, kde sa dokázala výz‐

n ‐

lárne ‐

diovaskulárnych ochorení opadla.  Záujem  sa  sústreďoval na potvrdenie úlohy horčíka  ako 

2. Avšak oba procesy pre

Na

amná negatívna korelácia medzi  tvrdosťou upravenej vody a úmrtnosťou na kardiovasku

 choroby. V 80‐ich rokoch vlna výskumného záujmu na tému tvrdosť vody a výskyt kar
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rozhodujúceho faktora tvrdosti vody. Kritika ďalej poukazovala na skutočnosť, že nie všetky 

uskutočnené štúdie našli vzťah medzi tvrdosťou vody a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Na 

druhej strane treba priznať, že tvrdosť vody je samozrejme jeden z mnohých faktorov, ktoré 

môžu  vznik  kardiovaskulárnych ochorení ovplyvniť. Tam,  kde  iné  faktory prevládajú, môže 

byť tento  faktor zanedbaný. Nové epidemiologické štúdie z 90‐ich rokov už väčšinou špeci‐

ficky rozlišovali vplyv Ca alebo Mg. Väčšina  týchto prác nielen potvrdila pôvodný ochranný 

účinok horčíka a vápnika v pitnej vode na vznik kardiovaskulárnych chorôb, ale priniesla ak 

rozšírenie poznatkov o prospešnom vplyve tvrdosti vody na zdravie. Niekoľko takýchto   vý‐

sledkov je uvedené nižšie. Pocock et al. (1980 in Kováčiková, 2011) študoval regionálne roz‐

diely v úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby v mestách Anglicka, Škótska a Welsu. Geogra‐

fické rozdiely boli podmienené piatimi hlavnými faktormi: tvrdosť vody, úhrn zrážok, teplota 

a dvomi sociálnymi faktormi (ľudia pracujúci a vlastniaci auto). Z obr. 6. 1 je evidentný vplyv 

tvrdosti vôd najmä v rozmedzí od mäkkej po stredne tvrdú vodu, po pridaní socioekonomic‐

kých a klimatických faktorov sa tento vplyv značne znížil. 

     

 

Obr. 6.1  Geometrický priemer štandardizovaného podielu úmrtnosti na kardiovaskulárne 
ochorenia u mužov a žien vo veku 35 – 74 rokov pre mestá zoskupené podľa tvrdosti vody. 

Pocock et al. (1980 in Kováčiková, 2011). 
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Približne po 20 rokoch bola uverejnená ďalšia štúdia z veľkej Británie, ktorá sa tiež zaoberala 

geografickou distribúciou kardiovaskulárnych ochorení a tvrdosti vody. Na obr. 6. 2 môžeme 

vidieť zvyšujúcu sa  tvrdosť vody zo severozápadu, kde  je mäkká voda až po  tvrdú vodu na 

juhovýchode krajiny a opačnú geografickú závislosť z aspektu úmrtnosti na kardiovaskulárne 

ochorenia z juhovýchodu na severozápad u mužov a žien na obr. 6. 3. 

 

Obr. 6.2 Tvrdosť vody vo Veľkej Británii vyjadrená v mg.l  CaCO‐1 

 

3. Prevzaté z Catling et al. 
(2005). 
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A)                                                                                                               B) 

 

Obr. 6.3  Geografická distribúcia úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia A) u žien B) 

pre všetky vekové skupiny. Pr
u mužov vo Veľkej Británii. Úmrtnosť je prezentovaná ako štandardizovaný podiel úmrtnosti 

evzaté z Catling et al. (2005). 

  ami

  (52 tiež

zo al., Na

 

Výrazný rozdiel v úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia medzi oblasť  s pitnou vodou s 

„nízkym“ (menej ako 20 mg.l‐1) a vysokým obsahom Mg   až 68 mg.l‐1) konštatuje   epi‐

demiologická  štúdia    Srbska  (Maksimovič  et    1998  in  Kožíšek,  2003).    Slovensku 

v okrese Michalovce bola preukázaná súvislosť (negatívna korelácia) aj medzi tvrdosťou vody 

a počtom výskytov mozgovocievnych ochorení  (Bírová et al., 1985). V rokoch 2006 – 2009 
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra riešil úlohu „Environmentálne a zdravotné  indikátory 

Slovenskej republiky“, v rámci tejto úlohy bol sledovaný aj vplyv životného prostredia na vý‐

skyt kardiovaskulárnych ochorení vo vzťahu k tvrdosti vody (Rapant et al., 2010). 

Takto by bolo možné pokračovať ďalej. Pokiaľ  ide o optimálnu tvrdosť vody z aspektu zdra‐

votného, na základe množstva štúdií dávame prednosť skôr vode tvrdšej a vplyv tvrdosti  je 

prospešný  len do určitej miery. Optimum  je  ťažko stanoviť, podľa Kožíška (1992  in Kožíšek, 

Treba ešte dodať,  že  tvrdosť vody nepredstavuje  riziko pre vznik močových kameňov. Na‐

opak množstvo experimentálnych  štúdií  zhodne potvrdzuje,  že príjem  vody  s vyšším obsa‐

hom  vápnika  (prípadne  i horčíka)  znižuje  riziko  vzniku močových  kameňov. Priaznivý  vplyv 

tvrdosti  vôd  bol  dokumentovaný  nielen  pri  kardiovaskulárnych  ochoreniach,  ale  aj 

 je chemické zloženie živých organizmov k ich 

životnému  prostredie  ?  Táto  kapitola  dáva  v stručnej  forme  na  niektoré  takto  zamerané 

o d ské telo, p zi e‐

ním jednotlivých orgánov a ľ

Pri kompilovaní údajov o zas rvk st ch 

Bowen  (1979)  pozoroval  zn d ýchto  kompilácií  Li 

(1984)  uviedol  niekoľko  príkladov  dobrej  lineá i  obsahmi  prvkov 

v morských  hnedých  riasach  a inými  morskými  o tón,  fytoplanktón, 

r ot o ko na och 

 

eference materials  ‐ SRM), ktoré pripravuje Národný úrad štandardov  (National Bureau of 

2003) by sa mohlo pohybovať u horčíka minimálne medzi 20 – 30 mg.l‐1 a u vápnika 40 – 80 

mg.l‐1 s optimom okolo 50 mg.l‐1 pri celkovej tvrdosti 2 až 4 mmol.l‐1. Pitná voda v tomto roz‐

sahu tvrdosti sa spájala podľa viacerých štúdií s najnižším výskytom rôznych druhov ochorení 

(Kožíšek, 2003). 

u niektorých typov rakoviny.  

 

7.  BIOSFÉRA A ČLOVEK 

Sú všetky živé tvory na Zemi rovnaké, čo do ich zloženia ? Aké variabilné je chemické zloženie 

rôznych foriem života na Zemi ? V akom vzťahu

tázky odpoveď. Ako príkla  si berie ľud rezentuje vzťahy med  chemickým zlož

udskou potravou. 

túpení chemických p ov v morských a tere riálnych rastliná

ačnú  podobnosť me zi  nimi.  Na  základe  t

rnej  korelácie  medz

rganizmami  (zooplank

yby atď.). Vyvstáva však  ázka kvality takýcht mpilácií založených   rôznych zdroj

a rôznych analytických metódach. Toto riešia tzv. biologické referenčné materiály (standard 

r
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Standards), federálna agentúra USA. Táto kompiluje analýzy prvkového zastúpenie v rôznych  

médiách,  ktoré boli  vykonané  v rôznych  laboratóriách  sveta  za použitia najlepších dostup‐

ných analytických metód. Tak možno z biologických referenčných materiálov spomenúť napr. 

špenát SRM 1570,  listy paradajky SRM 1573,  ihličie borovice SRM 1575  či hovädziu pečeň 

SRM 1577. Pozitívne korelácie medzi koncentráciou daného prvku v rastlinách a v pôde su‐

marizovali Kabata‐Pendias a Pendias (2001). 

Biologické funkcie jednotlivých chemických prvkov v živých organizmoch predstavujú dôleži‐

tý objekt biochémie. V stručnosti možno povedať,  že  šesť  základných prvkov H, C, N, O, P 

a S sú  stavebnými blokmi biologických makromolekúl a polymérov. Napríklad proteíny  (po‐

lyméry 22 rôznych aminokyselín) sú prevažne budované z H, C, N, O a S. Nukleové kyseliny 

vrátane  DNA  a RNA  sa  skladajú  z H,  C,  N,  O a P.  polysacharidy  (vrátane  celulózy,  chitínu 

a škrob) a tuky membrán sú budované z H, C a O. prvky Mg, Ca, Sr, Ba, Si a F spolu s H, C, O P 

a S sa podieľajú na tvorbe vonkajšej vrstvy kostí (Mg‐bohatý kalcit a ragonit), kostry a zubov 

(apatit) a biogénnych minerálov ako napr. celestín  (SrSO4), barit  (BaSO4) a ďalších. Na
+, K+    

Cl‐ sú hlavnými elektrolytmi v cytoplazme buniek obehových tekutín (napr. krv). Kovy alkalic‐

kých  zemín Ca a Mg majú  základnú  funkciu pri prenosoch nervových vzruchoch,  sťahovaní 

svalov a v aktivácii rôznych enzýmov. Tak by bolo možné pokračovať aj u ďalších stopových 

prvkov. Zastavíme sa však u dôležitého prvku – uhlíka. Tabuľka 7. 1 sumarizuje hlavné rezer‐

voáre uhlíka na zemskom povrchu. Živá biomasa predstavuje  len malú  frakciu zásob uhlíka 

(10‐5). Naviac, až 99 % tejto živej biomasy je rastlinný materiál, ostatné druhy tvoria len 1 %, 

kde ľudská populácia predstavuje len 0,004 %. 

Globálne sedimenty  Oceán  Kontinent  Atmosféra 

Organické           12 500 000  Rozpustené 
anorganické      37 400 

Rastliny                   700 
Zvieratá                1 až 2 

CO2                712 

Rozpustené  Človek                    0,03  CH          3 
organické            1 000 

  
Baktérie + huby         3 

4                   

Časticové 
organické                30 

Trvalá mŕtva 
organická hmota      30 

CO                  0,2 

Biota                         3  Odpadky                    60 

Rašelina                   160 

 Karbonátové    65 300 000  

 
Pôdna organická 
Hmota                   1 500 

 

Spolu:          77 800 000                       38 400                           2 400                   715 

Tab. 7.1  Hlavné rezervoáre uhlíka na zemskom povrchu (1015g C) , upravené podľa Li (2000) 
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Ľudia   súčasťou biologickéh ké  č a bolo 

extenz a údaje boli  ané v lekársky asopisoch.  Úda  chemickom 

zložen a kompilo er et al. (1975  et al. ( in Li, 2000). 

Však i  dáta sú tak rozdielne, že je lepšie diskutovať o vzťahov v zložení na základe 

medzi ntných úda ytnutých  jedn alebo dvomi  laboratóriami ako 

napr.  diačnej ochrany (Ra cal Protection S   ‐ RPS) v me  Ang‐

licko a ional Laborato L), USA. 

Tab. 7 arizuje údaje o čerstv tnosti hlavných ánov  ľudského  v tzv. refe‐

renčno žovi  spolu  s percentu   váh šiny  a váhy  popola.    Za  „refe‐

renčné uža“  sa  považuje  osob ského  pohlavia rá  zodpovedá edovnému: 

refere  je definovaný ako    veku medzi 20 0 rokmi s váho  kg a výškou 

170 cm ý žije v klimatickom pr  s priemernou teplotou od 10 ‐ 20 Je Kaukazan 

p

meričan pokiaľ  id  že „štandardná 

soba“ alebo „referenčná osoba“  je teoretické  indivíduum, ktoré má perfektnú „normálnu“ 

 muž pretože sa predpokladá že je to 

zdravý,  mladý  muž.  V ostatných  rokoch  sa  vytvorili  aj  modely  pre  referenčnú  ženu 

a  č ťa  (Ellis ť  ‐

renč ého muža a referenčnej ženy z aspektu stravy a potreby energie. Ide o ľubovo ý fyzio‐

logický šta  ak a    ov s váhou  žijúcou v t j 

zó s priemernou  ro tepl   10° fe ý muž  vyko prácu  s priemernou 

dennou pot  ene   3200 ). Referenčná žena  je ažovaná v do ich 

prácach  aleb  ľah m   potrebou   9,7 MJ 00 

kcal), (Bende  

 

 

 

 

sú o systému. Chemic  zloženie rôznych astí ľudského tel

ívne študované  publikov ch č je o

í častí ľudského tel vali Snyd ) a Iyengar 1978 

ch zdrojové

národne konziste jov posk ým 

Služba ra diologi ervice ste Sutton,

 Oak Ridge Nat ry (ORN

. 2 sum ej hmo  org  tela

m mu álnym  vyjadrením y  su

ho m a muž ,  kto   nasl

nčný muž muž vo  – 3 u 70

, ktor ostredí ° C. 

okiaľ  ide o hmotnosť  (norma pre  tzv. kaukazskú rasu) a je Západoeurópan alebo Severoa‐

e o domov a zvyky (ICRP, 1975).   Pre úplnosť treba uviesť,

o

charakteristiku.  Tento model  je  používaný  vo  výskumoch  v oblasti  radiačnej  bezpečnosti. 

Dlhodobo sa štandardná osoba nazýva ako referenčný

referen né die , 1990). Pre zaujímavos  možno uviesť  jednu  takúto definíciu refe

n ľn

ndard definovaný o osob vo veku 25 rok  65 kg, eplotne

ne  čnou  otou   C.  Re renčn náva 

rebou rgie 13,5 MJ  (  kcal  ang mác

o  v kom  prie ysle  s priemernou  dennou   energie   3(2

r, 2005).
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  Čerstvá hmotnosť 
(g) 

%  suchej váhy  % váhy popola 

Telo ove   000 40  5,3  celk 70  

Mäkk kan
celk

0 36  0,67 
 

é t ivá 
ove 

60 0 0 

Tuko nivo  000 85  0,2 vé tka   15  

Krv  20  1 5 500 

Mozog 00 21  1,5   14  

Tráv t  200 21  0,83 iaci trak 1   

Obličk   23  1,1 y  310

Peče  800  28  1,3 ň  1

Pľúc  000  22  1,1 a  1

Svaly  28 000 21  1,2  

Koža 38  0,69   2 600 

Osta 190    tné  3   

Kost  000 67  28 ra  10  

Kosti  000 83  54 5   

Kostn ň   000   á dre 5  

Tab. 7.2  Č  hm rôz ds rg čnéh  s percentuálnym 
 su hy  p (Snyder et  5) 

 

T ka 7.  va p d chemického nia torých ľudsk  a to k 

z  sti Su lízk ondý amil 197

erstvá otnosť  nych ľu kých o
 a y

ánov referen
o  

o muža
al 7vyjadrením chej vá  váh pola ., 19

abuľ 3 podá rehľa  zlože  niek ých orgánov,  vzorie

obla tton v b osti L na (H ton,  9).  

 
Prvok 

 

 
Krv 

 
Mozog 

 
Obličky

 
Pečeň 

 
Pľ aúc

 
Tkaninový  (miazga)  mok

 
Sval 

 

Ag  0,008  0,004  0,002  0,006  0,002 0,001  0,002 

Al  0,39  0,5  0,4  2,6  1  8 33  0,5 

As  ‐  0,1 ?  0,3  0,005  0,02  <0,2  0,002 

B  0,13  0,06  0,6  0,2  0,6  0,6  0,1 

Ba  0,1  0,006  0,01  0,01  0,03  0,8  0,02 

Be  ‐  0,00075  0,0002  0,0016 ‐  ‐  ‐ 

Bi  ‐  0,01  0, 0,02  0,007 4  0,004  0,01 

Br  4,7  1,7  6,5  4  7,5  0,9  4 

C %  9,8  12  13  14  10  ‐  11 

Ca  62  57  170  54  120  140  41 

Cd  0,0052  0,3  14  2  0,48  0,06  0,03 

Ce  0,002  ‐  0,013  0,29  ‐  0,4  ‐ 

Cl  3000  1400  330  1400  270  2200  720 

Co  0,00033  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Cr  0,003  0,01  0,03  0,008  0,5  2,2  0,005 

Cs  0,005  0,007  0,009  0,012  ‐  0,02  ‐ 
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Cu  1,2  5,6  2,1  7,8  1,1  0,8  0,7 

F  0,07  0,03  0,01  0,06  0,04  0,09  0,01 

Fe  490  57  90  210  290  110  31 

Ga  ‐  0,0006  0,0009  0,0007 0,005 0,007  0,0003

Hg  0,0078  ‐  ‐  0,077  ‐  ‐  ‐ 

I  0,04  0,02  0,04  0,2  0,07  0,03  0,01 

K  1860  2500  2400  2400  2000  690  2850 

La  ‐  0,0008  0,003  ‐  0,01  0,07  ‐ 

Li  0,006  0,004  0,01  0,007  0,06  0,2  0,005 

Mg    210 0  0 46 190    17 140  180  23

Mn    1,3    0,05 0,2    0,5 0,08  1,1  0,04

Mo  0,001  ‐ 0,4  0,4  0, 0,01   12  ‐ 

N %  2,9  2,7  2,8  2,8  ‐  2,75 1,3 

Na 1800  200 00  1 750   1800  0  10 800  ‐ 

Nb 0,005  ‐ 0,01 04  0   ,03       0, ,02  0,06 0

Ni  0,03  1  ,2  0,2 0,4  0 0,2  0,3 

P  330  1700 000  10 1400  1400 2800    2 00 

Pb  0,3  1,4  2,3  0 0,1 0,3  ,4  0,4 

Rb  2,7  4  7  5 4  3,5  5,5 

S  1800  1500   1 1100 1500    2000 200  1100 

Sb  0,005  0,007  0,006 0,01  0, 0,009   06  0,2 

Se  0,06  0 0,1  0,3  0,   0,11 ,09  1  0,05

Si  3,9  11 5     23    1 43  490 4,1

Sn  0,009  0,2  0,4  0 0,07 0,06  ,8  1,5 

Sr  0,021  0,1    0 0,05 0,08  0,1 ,2  0,3 

Th  0,002  ‐ ‐  ‐  0    ,01  0,2  ‐

Ti  ‐  0,4  0,4  0,2 0,8  3,7  8 

Tl  0,0005  < <0,00 009  ‐ 0,001  3  0, ‐  ‐ 

U  0,0008  0,0008  ‐  008 0,0,0 001 0,01  0,0002

V  ‐  0,03    0, 4  0,01 0,03  0,04 1  0,

W  0,001  ‐ ‐  ‐  ‐ ‐     ‐ 

Y  0,005  0 0,006  0,01  0,0  ,004  2  0,06  0,004

Zn  6,7  37 7  1 39 13    5 0  14 

Zr  0,02  0,02 03  0 ,02 0,02    0, ,06  0,3  0

Tab 3  Chemické zloženie  niekt ských orgánov,  vzorie lasti Su  Lon‐

d amilton,  ). 

Vysvetlivky: obsahy  ‐1 čerstv tnosti,   vyzn ináč. Úd  C, N 

a Na  er et al. (19

 

Tabu  4 sumarizu mer kom  úda  mäkké   celkove e kostru 

a referenčného muža  a Snydera   (1975) spolu s údajmi  avu  ľudí 

v Anglicku  podľa Ham   (1979). orovnan ologickým stredím vedené 

. 7. orých ľud k z ob tton pri

ýne (H 1979

v mg.kg ej hmo pokiaľ nie ačené  aje pre

‐  Snyd 75) 

ľka 7. je prie pilačných j eov pr tkanivá , pr

podľ  et al. pre priemernú str

iltona   Pre  p ie  s ge   pro   sú  u



M.Khun, S.Čerňanský: Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života 

 177

priemerné obsahy prvkov vo vrchnej i zemskej podľa kompilácie Koljonena (1992). 

Minerálne  zloženie  ko  hlavne hydroxyapatit  4)3OH,   C  OH  sú 

kosti   aj  o    B,  Ba,   Co,  C  Mo,    Rb,  Si,  Sr, U,  Y 

a pravdepodobne  aj  v porovn   ivami  ľudského  tela.    Z avé  sú 

podobné  obsahy  Ag  ako  aj  rádovo  zhodné  sahy  Ca  a  u refere muža 

s porovnaním s vrch u zem y. 

 čast  kôry 

stí  je Ca (PO5 teda okrem a, P  a

  obohatené Ag,  Al,   Be,  Cd, r,  F, Mg Ni,  Pb Sn, 

o REE  a  mäkkýminí  s tkan aujím

a Br  ob Cd  nčného 

nou časťo skej kôr

Prvok   Mäk ‐ké tka
nivá o‐ celk

ve 
(1) 

Kostra 
(1) 

Refe čný ren
muž 
(1) 

Priemerná 
strava 
(2) 

Zemská 
kôra 
(3) 

Ag  0,013  (0,59H)  0,04H  0,2  0,07 

Al  0,67  (36 )  2,6   1,7  8,0  % H H

As  0,3 ?  0,01 ?  0,26 ?  0,036  1,8 

B  0,23  0,74  0,3  2  13 

Ba  0,03  2  0,31  0,44  500 

Be  0,00045  0,001  0,0005  <0,011  3 

Bi  ‐  ‐  ‐  0,0036  0,1 

Br  2,8  2,8  2,9  6,1  2,0 

C  %  23  25  23  21S  ‐ 

Ca  230  100000  14000  990  3,0    %

Cd  0,63  1,2  0,71  0,046  0,2 

Cl  1400  1400  1400  3900  150 

Co  <0,02  0,28  0,021  ‐  20 

Cr  0,03  0,48  0,094  0,23  0 7

Cs  0,023  0,016  0,021  0,0094  3 

Cu  1,1  0,72  1  2,2  30 

F  0,48  250  37  ‐  650 

Fe  55  81  60  17  3,3  % 

Hg  0,22       <0,012  0,02 

I  0,22  (0,15H)  0,19  0,16  150 

K  2000  1500  2000  2000  2,5  % 

Li  0,01  (0,024)  ‐  0,08  20 

Mg  130  1100  270  180  1,3  % 

Mn  0,12  0,52  0,17  2  630 

Mo  <0,075  <0,48  <0,13  0,093  1,4 

N  %  2,5  3  2,6  1S  ‐ 

Na  1100  3200  1400  3400  2,4  % 

Ni  0,088  <0,5  0,14  <0,22  40 

P  1300  70000  11000  1400  900 

Pb  0,18  11  1,7  0,23  15 

Rb  7,8  21  9,7  3,2  90 

S  2000  1700  2000  680  300 
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Sb  ‐  0,2  0,03  0,025  0,2 

Se  0,22  ‐  0,11H  0,15  0,05 

Si  ‐  ‐  260  ‐  31  % 

Sn  0,1  <1,3  0,24  0,14  2,5 

Sr  0,055  32  4,6  0,62  260 

Th  ‐  0,016 ‐  ‐  10 H 

Ti  0,15  ‐  ‐  58  0,4  % 

U  0,00051  0,0059  0,0013  0,00071  2,8 

V  <0,3  ‐  ‐  ‐  100 

Zn  30  48  33  10  80 

Zr  7 ?  (<0,05H)  ‐  0,038  180 

Tab.  7.4  Chemické zloženie mäkkých ľudských tkanív, kostry, referenčného muža , 

priemerné zloženie ľudskej stravy v Británii a priemerné zloženie vrchnej časti zemskej kôry. 
Zdroje: (1) Snyder et al. (1975),  (2) Hamilton (1979), (3) Koljonen (1992). 

Vysvetlivky: obsahy v mg.kg‐1 pokiaľ nie je vyznačené inak. ? – otázny údaj; 

Údaje v zátvorke v stĺpci kostra reprezentujú obsahy v kostiach, nie je zahrnutá kostná 

dreň. H – údaj Hamilton (1979); S – údaj Snyder et al. (1975) 

 

Pokiaľ  ide  o minerály  ako  súčasť  ľudského  tela možno  aspoň  v stručnosti  uviesť: Minerály 

v ľudskom tele (biominerály) sú analógmi uhličitanov, ktoré tvoria  lastúry a ulity, alebo kre‐

mitých fytolitov opísaných zo stebiel tráv. Tvoria ich agregáty zložené z geneticky spríbuzne‐

ných  minerálnych  a organických  látok,  ktoré  sa  sformovali  pri  evolúcii  organizmu 

a z produktov jeho životnej aktivity, ako aj pri premene odumretej biomasy na mineralizova‐

nú. V podstate biominerály ľudského tela možno rozdeliť na 1. Esenciálne – normálne fyzio‐

logické  súčasti organizmu  (napr. minerály  kostí  a zubov),  2. Patogénne  – nežiaduce  endo‐

génne organominerálne agregátne zložky ako napr. žlčové a močové  (Andráš et al.  (2004). 

Napríklad v obličkách možno nájsť whewellit, weddelit, struvit a mnoho ďalších biominerá‐

lov. Treba  si uvedomiť  z aspektu ukladania minerálov v ľudskom  tele,  že pri k  smrti bunky 

každá vypúšťa svoj obsah do okolia a v mnohých prípadoch je výsledkom nukleácia apatitic‐

kého minerálneho materiálu. Cykly  ľudského  tela majú podobnosti s tvorbou minerálov na 

Zemi, oba obsahujú fluidnú fázu s komplikovaným chemickým zložením, ktor  podlieha zme‐

n

Pokus o odp  sú kore‐

vané s priemernou britskou stravou  referenčný biologický materiál špenát  (RSM 1570 viď 

é

ám v každej chvíli (Skinner, 2000). 

oveď  na otázku v úvode tejto kapitoly môže prezentovať obr. 7. 1, kde

lo
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vyššie) a referenčný muž. V prvom prípade vidieť podobnosť okrem toho, že strava môže byť 

ochudobnená  o Al,  Mn,  Sr    prípadne  U ale  na  druhej  strane  obohatená  o Se,  čo  napr. 

t deficitné

kostiach,  nahrádza

 

v slovenských podmienkach nie je, pre ože naše pôdy sú   Se. Chemické zloženie re‐

ferenčné muža je veľmi úzko spojené s touto stravou, snáď s výnimkou F, Ca , P a Sr, ktoré sú 

obohatené  v ľudskom    tele  ako dôsledok budovania  kostí  (pozn.: Cd  a Pb  tu  tiež  vykazujú 

slabé obohatenie, je to negatívny dôsledok ich akumulácie v   napr. Cd  Ca 

–  viď choroba itai‐itai). Takáto podobnosť medzi špenátom, priemernou stravou a zložením

ľudského tela by mohla potvrdzovať vo všeobecnosti podobnosť medzi organizmami. 

 

Obr. 7.1  Logaritmický graf zloženia priemernej britskej stravy verzus zloženie referenčného 
materiálu „špenát SRM 1570“ a referenčného muža. Prevzaté z Li (2000). 
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Vyššie boli uvedené príklady vplyvu stravy na  chemické zloženie ľudského tela. Nás by však 

skôr zaujímal vplyv životného prostredia na toto zloženie 

Chemické  zloženie  človeka  a každého  živého  organizmu  vôbec    je  do  istej miery  odrazom 

vonkajšieho geochemického prostredia. Je pozoruhodné, že chemické zloženie človeka (živej 

hmoty vôbec)  je odrazom chemického zloženia hydrosféry a nie pôd (litosféry). Na obr.7. 2 

priebeh  kriviek  znázorňuje  priemerné  zloženie  morskej  a  sladkej  vody  v porovnaní 

s priemerným chemickým zložením človeka. Prijímanie prvkov a látok z prostredia závisí nie‐

len na povahe organizmu,  ale mnoho  krát najmä na obsahu prvku  a celkovom  charaktere 

prostredia,  t.  j. podmienkach panujúcich v geochemickom prostredí. Toto prostredie nie  je 

rovnorodé, stopové prvky rovnako ako aj hlavné prvky sú v rôznych oblastiach rozšírené ne‐

rovnomerne.  Závisí na geologickej histórii oblasti, na zvláštnostiach materských hornín pôd 

a špecifických rysoch pôdotvorného procesu, na chemickom   charaktere vôd. Výsledkom sú 

potom oblasti, ktoré sa od „normálu“ líšia buď zvýšeným alebo zníženým obsahom niektoré‐

ho prvku, resp. prvkov. V tejto súvislosti možno uviesť, že pre človeka a rovnako pre všetky 

živé organizmy má veľký význam určité, pre nich optimálne, rozmedzie koncentrácií chemic‐

kých prvkov v prostredí, t. j. akýsi ochranný geochemický tieň,   teda  len v určitom rozmedzí 

chemického  zloženia  geochemického prostredia môžu  zdravo  žiť. Prirodzené prostredie  je 

však na väčšej časti zemského povrchu v značnej miere zatlačené do pozadia. Ostatné desať‐

ročia sú charakterizované nástupom prostredia umelého, vytváraného intenzívnou činnosťou 

človeka a možno povedať, že dnešné životné prostredie je príznačné všeobecným narušením 

geochemickej rovnováhy. 

Vzťahy medzi geochemickým prostredím a človekom sú omnoho tesnejšie než sa všeobecne 

predpokladá. Chorobný stav sa u človeka prejavuje vtedy, keď je narušená rovnováha medzi 

organizmom a faktormi vonkajšieho prostredia. K tomuto môže dôjsť vplyvom endogénnych 

faktorov (stav organizmu samotného človeka) ako aj pôsobením exogénnych činiteľov (vplyv 

životného a pracovného prostredia). 

Pre  zabezpečenie  zdravia   ľudí  spoločnosť potrebuje  vedieť ako  sa  správajú  stopové prvky 

v prostredí, ich cesty a toky, ich zdravotné efekty a ako chrániť ľudskú spoločnosť od expozí‐

cie stopových kovov. Pohľad na  zdravotné riziko stopových prvkov (kovov) pre človeka bude 

podaný v časti práce pojednávajúcej o geochemických faktoroch. 
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Obr. 7.2  Prieme
a ľudského orga

rné chemické zloženie morskej vody (1), sladkých vôd zemského povrchu (2) 
nizmu  (3). Zdroj: Zýka  (1972a). Pozn.: čiarkovaná čiara predstavuje predpo‐

kladaný priebeh obsahov prvkov. 
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8.  ZÁVER 

Geologické  faktory  (geológia) majú pre  celú  ľudskú  spoločnosť  zásadný význam. Vzájomné 

vzťahy človeka a litosféry sú užšie než si uvedomujeme a uplatňujú sa v podstate vo všetkých 

oblastiach  ľudskej činnosti. Dokonca tento význam si často neuvedomujú ani sami geológo‐

via. Veď  človek  je  v každom  aspekte  závislý od  litosféry –  vonkajšieho  kamenného oblaku 

strof pribúdať. Škody je podľa vedcov 

 budúcnosti možné  znížiť  dobrou  prípravou  na  podobné  katastrofy,  napríklad  systémom 

varovania pred vlnami horúčav na pracoviskách alebo i v mestách a obciach alebo obmedze‐

 znečistenia, ktoré prispieva k vysokých hladinám prízemného ozónu. 

 si citovať prof. Hovorku z jeho knihy Človek a Zem v interakcii: “Človek 21. storočia 

redstavuje  produkt  zložitého  vývoja.  Homo  sapiens    sa  vyvinul  na  Zemi,  pričom  Zem  aj 

 priebehu celého 21. storočia mu zostane jeho domovinou. A keďže teritoriálne či politické 

delenie povrchu Zeme prebehlo v dávnejšej  i nedávnej minulosti, naša generácia, ale aj ge‐

erácia našich blízkych či vzdialenejších potomkov nemá na výber. Ten malý kúsok povrchu 

odrej planéty bude ich vlasťou i v budúcnosti, a to napriek tomu, že niektorí zmenia „dres“ 

 stanú sa obyvateľmi iných krajín. Preto nikomu z nás nemôže ostať ľahostajnou problema‐

tika stavu planéty Zem. Treba si pritom súčasne uvedomiť, že v podstate každý zásah človeka 

o prírody predstavuje negatívny vstup do  jej metabolizmu, vo väčšine prípadov nereverzi‐

ilnej povahy“. 

Zeme. Ohrozujú ho procesy, ktoré v nej prebiehajú ako napr. vulkanické procesy, zemetrase‐

nia, rádioaktivita, erózia a gravitačné sily. Na človeka pôsobí magnetické, elektrické a tiažové 

pole Zeme, ovplyvňujú ho geochemické  faktory ako sú najmä stopové prvky ale  i radónové 

riziko  a je ohrozený dokonca  i jednotlivými minerálmi  (azbestová  rakovina). Aké  sú  vzťahy 

človeka s geologickými faktormi mala za cieľ podať aspoň v základných rysoch táto predkla‐

daná práca.  

Ako vyplýva zo štúdie amerických vedcov publikovanej v odbornom časopise Health Affairs, 

zdravotné náklady na prírodné katastrofy súvisiace napr. len s klimatickými zmenami sú ob‐

rovské.   Škody na  zdraví  spôsobené  šiestimi katastrofami v USA v rokoch 2000 až 2009  sa 

vyšplhali na 14 miliárd dolárov. Tieto prípady si vedci vybrali predovšetkým preto, lebo oča‐

kávajú, že s rastúcou teplotou planéty bude takých kata

v

ním

Dovolím

p

v

n

m

a

d
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Za celú dobu existencie človeka bola Zem predmetom jeho záujmu, ktorý neskôr prerástol do 

dky výskumnej práce tisícok geoved‐

  povedať,  že  naša  planéta  Zem  žije  –  má  svoj  metabolizmus.  Veď  jedným 

mi  pre  ľudí.  Zemský  povrch  bude  stále modelovaný 

ť malé a veľké vody a búrlivé prílivy budú z času na čas zatápať pobrežia. Proce‐

 prvkov môže byť eliminované ak 

stredí a následné zdravotné efekty na  ľudskú populáciu. Len tak bude možné chrániť ľudskú 

 

 

 

cieľavedomého štúdia rôznych  faktorov. V súčasnosti akceptovaná predstava o vývoji, zlože‐

ní a smerovaní  ďalšieho vývoja Zeme predstavuje výsle

cov rôzneho zamerania, ku ktorým prispeli chemici, ale aj biológovia a ďalší výskumníci rôz‐

nych odborných zameraní. 

Dá  sa

z najvýraznejších prejavov jej „života“ je vulkanická aktivita a zemetrasenia. Ďalšími prejavmi 

sú  laterálne    a vertikálne pohyby  zemskej  kôry  (litosferické platne)  alebo  svahové pohyby 

hmôt  s často  katastrofickými  následka

prírodnými procesmi. Nestabilné  svahy  v horách  sa  budú  stále  zosúvať,  v riekach  sa  budú 

tále striedas

som  zabrániť  nemôžeme, môžeme  však  zabrániť  zbytočným  obetiam  a škodám.  Podobne 

riziko  spojené s obsahom potenciálne toxických stopových

budeme vedieť ako sa tieto prvky správajú v prostredí, ak poznáme ich osud v životnom pro‐

spoločnosť od expozície potenciálne toxických prvkov. 
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