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3 Vzduch 

Ovzdušie tvorí plynný obal Zeme. Je základnou zložkou biosféry, bez ktorého by nebola 

možná existencia súčasných foriem života na Zemi. Vzduch má niektoré osobité vlastnosti, 

ktorými sa líši od iných prírodných látok. Je všadeprítomný, jeho výskyt nie je viazaný na 

určité miesta a jeho používanie nie je obmedzené hranicami. Čistý vzduch neobsahuje žiadny 

prach ani plynné znečisťujúce látky, je ideálnym pojmom a v prírode sa nevyskytuje. 

 

3.1 Zloženie vzduchu 

Z hľadiska života na Zemi má zvláštne postavenie kyslík, ktorého zastúpenie v dnešnej 

atmosfére predstavuje 20,95 obj. % na suchý vzduch. Ku zvláštnostiam kyslíka nepatrí len 

jeho principiálna nevyhnutnosť pre existenciu živočíchov, ale aj jeho vysoká reaktivita. Vo 

voľnom stave sa kyslík v súčasnosti pravdepodobne nachádza v rámci slnečnej sústavy iba na 

Zemi a je veľmi pravdepodobné, že netvoril súčasť ani prvotnej atmosféry Zeme. Evolúcia 

plynného obalu Zeme bola niekoľko miliárd rokov trvajúcim, mimoriadne zložitým 

dynamickým procesom, ktorý prebieha dodnes. Dynamickosť tohto procesu potvrdzuje aj tá 

skutočnosť, že nijaká zložka ovzdušia nie je v atmosfére natrvalo, ale iba ňou prechádza. 

Vzhľadom na to, že išlo a ide o veľmi pomalý vývoj, dá sa predpokladať, že plynný obal 

Zeme je v dynamicky rovnovážnom stave. 

Chemické zloženie dnešnej atmosféry je výsledkom dlhých geologických a biologických 

procesov za stáleho intenzívneho pôsobenia slnečného žiarenia. Je to zmes niekoľkých 

plynov, ktoré si zachovávajú do značných výšok približne stály pomer: 78 % dusíka, 21 % 

kyslíka, 0,93 % argónu, 0,03 % oxidu uhličitého a nepatrných množstiev iných vzácnych 

plynov ako hélium, neón a kryptón. Detailné chemické zloženie súčasnej atmosféry Zeme 

tvorí podľa súčasných údajov okrem vody 18 stálych súčastí, ktoré sa dajú rozdeliť do 

niekoľkých skupín: 

- hlavné zložky (N2, O2), 

- vzácne plyny (Ar, Ne, He, Kr, Xe), 

- uhlíkaté plyny (CO2, CH4, CO, HCOH), 

- dusíkaté plyny (N2O, NH3, NO2), 

- sírnaté plyny (SO2, H2S), 

- ostatné plyny (O3, H2). 

Priemerné zloženie suchého vzduchu podľa najpravdepodobnejších údajov je uvedené 

v tabuľke I-18. 
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Tabuľka I-18 Priemerné zloženie suchého vzduchu 

Plyn Obj. % Plyn Obj. % 

N2 78,09 SO2 2,0 . 10-8 – 1,0 . 10-4 

O2 20,95 NH3 1,0 . 10-6 – 1,0 . 10-4 

Ar 0,93 H2 5,0 . 10-5 

CO2 0,03 N2O 2,5 . 10-5 – 1,0 . 10-5 

Ne 1,8 . 10-3 HCOH 1,0 . 10-5 

He 5,2 . 10-4 Xe 8,0 . 10-6 

CH4 2,0 . 10-4 O3 1,0 . 10-6 – 1,0 . 10-6 

Kr 1,2 . 10-4 NO2 5,0 . 10-8 – 1,0 . 10-6 

CO 6,0 . 10-5 H2S 2,0 . 10-8 

 

3.2 Fyzikálne vlastnosti atmosféry 

3.2.1 Rozdelenie teploty v atmosfére 

Teplo dostáva vzdušný obal Zeme od Slnka vo forme infračerveného žiarenia. Na základe 

závislosti teploty od výšky vzdušný obal Zeme rozdeľujeme na 5 základných oblastí: 

- troposféru (do výšky 12 km), 

- stratosféru (12 – 50 km), 

- mezosféru (50 – 80 km), 

- termosféru (80 – 800km), 

- exosféru (800 – 35 000 km). 

V najnižšej oblasti, troposfére, sa teplota s rastúcou výškou spravidla znižuje približne o 6 °C 

na každý km. Na hornej hranici dosahuje 215-222 K. Nad troposférou je niekoľko km hrubá 

vrstva vzduchu v stálej teplote, tzv. tropopauza. Vertikálny teplotný profil v atmosfére je 

znázornený na obr. I-45. 

Vzduch sa v troposfére zohrieva vplyvom tepla vyžarovaného povrchom Zeme. Ohriaty 

vzduch nižšej hustoty vytvára stúpajúce konvektívne prúdy vynášajúce vodnú paru, ktorá vo 

výškach kondenzuje na prachových časticiach a vytvára oblačnosť. Konvekciou do vyšších 

vrstiev troposféry sa dostávajú aj škodlivé exhaláty, kde sa vplyvom horizontálneho prúdenia 

rozptyľujú. 

Za určitých meteorologických podmienok sa vyskytujú inverzné javy, kedy teplota s výškou 

neklesá pravidelne, ale v určitej výške sa ustáli, alebo dokonca stúpa. 

V ďalšej oblasti, stratosfére sa zvyšuje teplota smerom nahor až do výšky 50 km, kde 

dosahuje maximálnu hodnotu 173 K = 0°C. Stratosféra je teda oblasť so stálou inverziou 

teploty. Prúdenie vzduchu je v tejto vrstve atmosféry minimálne, čoho dôsledkom je veľký 
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koncentračný gradient. Čas zotrvania častíc v tejto vrstve je preto relatívne veľký. Ich 

podstatná časť zotrváva v stratosfére po celý rok a dlhšie. V súvislosti s dlhým časom 

zotrvania častíc sa často poukazuje na komplikácie, ku ktorým môže dôjsť pri trvalých 

preletoch nadzvukových lietadiel v stratosfére. Emisie vznikajúce pri letoch by mohli v týchto 

výškach vytvoriť pomaly difundujúce pásy s vysokou koncentráciou CO2 a vodných pár. 

Stratosféra sa tak stáva rezervoárom znečistenia. Pre svoju relatívnu nehybnosť je stratosféra 

oblasťou ovzdušia, ktorá je veľmi citlivá voči znečisteniu. Vzrast teploty v stratosfére sa 

vysvetľuje tým, že v tejto oblasti je ozón relatívne vysoko koncentrovaný, pričom maximum 

jeho koncentrácie sa dosahuje v oblasti 25 – 30 km nad zemským povrchom. V dolných 

vrstvách stratosféry teplotný profil závisí od zemepisnej polohy a od ročného obdobia. V lete 

je studená oblasť na rovníku a teplá na póle, zatiaľ čo v zime sa vytvára teplotné maximum 

nad strednými zemepisnými šírkami. Táto oblasť sa často nazýva ozonosféra. 

Ozónova vrstva pôsobí ako ochranný filter – chráni zemský povrch pred pôsobením 

ultrafialového (UV) žiarenia s vlnovými dĺžkami kratšími než 300 nm, ktoré je schopné 

usmrcovať mikroorganizmy a poškodzovať bunky v živočíšnom a rastlinnom tkanive. 

U človeka UV žiarenie (UVB) spôsobuje opálenie, porušovanie pokožky, starnutie a je aj 

zdrojom niektorých foriem kožnej rakoviny. Ochrana ozónovej vrstvy v atmosfére je 

závažnou súčasťou celkovej koncepcie ochrany životného prostredia. Veľkým 

nebezpečenstvom pre ozónovú vrstvu je rozvoj nadzvukového letectva, spaľovanie fosílnych 

palív, používanie dusíkatých hnojív, freónov, jadrové výbuchy atď. Spravidla ide 

o rozrušovanie, resp. o urýchlenie rozrušovania ozónu oxidmi dusíka. 

Nad stratosférou sa v úzkej oblasti (nepresahujúcej 5 km) rozprestiera stratopauza s nulovým 

teplotným gradientom. Oblasť nad stratopauzou (do výšky približne 80 km) sa nazýva 

mezosféra. Tu sa teplota opäť znižuje. Hranicu mezosféry tvorí mezopauza, ktorá je teplotne 

stabilizovaná. Nad ňou sa nachádza termosféra, siahajúca do výšky 800 km. Vo výškach nad 

500 km sú zrážky medzi časticami také zriedkavé, že teplotu, ako takú, ťažko definovať. 

V týchto výškach je pohyb neutrálnych a nabitých častíc nezávislý, preto ich teplota nie je 

rovnaká. Pre termosféru je typický vzrast teploty s výškou. V tejto oblasti je zvýšená 

koncentrácia elektrónov. Elektróny spolu s pozitívne nabitými iónmi tvoria elektricky 

neutrálnu vodivú plazmu. Zdrojom energie pre ionizáciu je ultrafialové a röntgenové žiarenie 

Slnka s vlnovou dĺžkou 102,7 nm. Treba zdôrazniť, že vertikálny teplotný profil sa mení 

v závislosti od zemepisnej šírky a slnečnej aktivity. 
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Obrázok I-45 Vertikálny teplotný profil v atmosfére 

 

Napríklad tropopauza je značne vyššie a má nižšiu teplotu nad trópmi ako nad polárnou 

oblasťou. Vzrast teploty nad tropopauzou až k zemskému povrchu zapríčiňuje ultrafialové 

žiarenie (s vlnovou dĺžkou nad 300 nm), viditeľné žiarenie na zemskom povrchu a spätná 

radiácia. 

Hranicu medzi termosférou a najvyššie sa nachádzajúcou exosférou tvorí vo výške 800 km 

málo významná termopauza. V exosfére sa priemerná voľná dráha molekúl ovzdušia zväčšuje 

do takej miery, že častice môžu unikať do kozmického priestoru. 

Termosféra a exosféra spolu tvoria oblasť s vysokým stupňom ionizácie molekúl, na rozdiel 

od nižších vrstiev atmosféry. Táto skutočnosť je podstatou rozdelenia atmosféry na 
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chemosféru a ionosféru. Kým chemosféra sa prejavuje chemickými vlastnosťami atómov, 

 molekúl a voľných radikálov, z ktorých je zložená, ionosféra s vysokou koncentráciou iónov 

sa prejavuje niektorými typickými vlastnosťami ionizovaného plynu. Hranica medzi 

chemosférou a ionosférou je približne vo výške 70 km. 

Pre život suchozemských organizmov má bezprostredný význam prízemná vrstva atmosféry 

(troposféra), ktorá poskytuje dostatok tepla pre existenciu organizmov. 

 

3.2.2 Hustota, tlak a nosnosť 

Na povrchu Zeme je hustota vzduchu 1,258 kg.m-3. Tlak zemskej atmosféry v stredných 

zemepisných šírkach je približne 105 Pa a s nadmorskou výškou postupne klesá. Zmeny 

atmosférického tlaku v rozsahu 8 kPa, ktoré vznikajú pri normálnych poveternostných 

situáciách, sú ekologicky málo významné a živočíchy sa im ľahko prispôsobujú. Podstatne 

vyšší ekologicky význam má znižovanie tlaku vzduchu s nadmorskou výškou. Vo výške 

okolo 6000 m je atmosferický tlak zhruba polovica normálneho tlaku meraného pri morskej 

hladine. Také zmeny pôsobia živočíchom väčšie ťažkosti. So znižovaním tlaku klesá tiež 

obsah kyslíka vo vzduchu. So stúpajúcou nadmorskou výškou vznikajú prvé ťažkosti 

s dýchaním. U človeka sa obmedzuje biologická oxidácia v mozgovom tkanive. 

Hustota vzduchu v porovnaní s vodou je nepatrná. Vzduchové masy sú preto málo nosné 

.a neumožňujú väčším organizmom v nich trvale žiť. Napriek tomu, drobné organizmy sa vo 

vzduchu neustále vznášajú a tvoria súčasť aeroplanktónu. Z rastlín sú to najmä 

mikroorganizmy, cyanobaktérie, riasy, spóry, výtrusy a peľové zrná, zo živočíchov 

predovšetkým prvoky, pavúky, roztoče a rôzny hmyz. Vzduchové vrstvy majú prvoradý 

význam pre lietanie živočíchov. 

 

3.2.3 Mimozemské žiarenie 

Zem zachytáva iba nepatrný zlomok žiarenia, ktoré Slnko nepretržite vysiela. Mimozemské 

žiarenie prestavuje 99, 98 % všetkej energie dopadajúcej na zemský povrch. Žiarenie je široké 

spektrum elektromagnetického žiarenia. Z ekologického hľadiska je najdôležitejšie: 

- rádioaktívne žiarenie (menej než 3 nm), ktoré na organizmy pôsobí somaticky a geneticky 

(narúša väzby medzi DNA a bielkovinami, je príčinou hynutia buniek a pravdepodobnou 

príčinou mutácií); 

- ultrafialové žiarenie (3 – 400 nm), rozsah tohto žiarenia nad 260 nm má malú biologickú 

účinnosť, vo vlnovom rozsahu do 260 nm spôsobuje hynutie rastlín a živočíchov; 
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- viditeľné žiarenie (360 – 760 nm) vnímame ho zrakom, prenáša svetlo a teplo 

a predstavuje asi 48 % slnečného žiarenia; 

- infračervené žiarenie (760 – 400 m) u živočíchov a človeka sa prejavuje svojimi 

tepelnými účinkami a ovplyvňuje ich termoregulačné mechanizmy. Žiarenie o vlnovej 

dĺžke nad 30 m neprechádza sklom (skleníkový efekt); 

- kozmické žiarenie (do 500 fm) sa skladá z vysoko energetických protónov, z malého 

množstva héliových jadier a zo stopových množstiev atómových jadier iných prvkov. 

V biosfére je intenzita kozmického žiarenia malá, ale má veľký význam pre pobyt človeka 

vo vesmíre. V organizmoch vyvoláva somatické (krvné choroby, zhubné nádory) 

a genetické (mutácie) zmeny. 

 

3.2.4 Vlhkosť 

Vo vzduchu sa voda vyskytuje vo forme plynnej (vlhkosť), kvapalnej (dážď) a tuhej (sneh, 

ľadovec). Vlhkosť vzduchu je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vodnú bilanciu všetkých 

suchozemských živočíchov. Množstvo vodných pár vo vzduchu závisí najmä od teplotných 

zmien a preto veľmi kolíše v čase i priestore. Vlhkosť vzduchu je výsledkom mnohých 

neustále prebiehajúcich procesov ako je vyparovanie zo všetkých povrchov neživej a živej 

hmoty (evapotranspirácia), kondenzácia vody z ovzdušia, cirkulácia vzduchu, rozdelenie 

zemského povrchu na kontitenty a vodné plochy. 

 

3.3 Chemické zloženie atmosféry 

Pomer jednotlivých plynných zložiek v atmosfére v rôznych výškach určujú difúzne procesy, 

teplota a tlak. V spodných vrstvách zemskej atmosféry sa vyskytuje asi 1 % vodnej pary, 

ktorá však nie je nad zemským povrchom celkom rovnomerne rozdelená a podlieha časovým 

zmenám. Podobne premenlivý je aj obsah CO2, pretože vzniká pri dýchaní a spaľovaní uhlíka 

a spotrebováva sa pri fotosyntéze zelených rastlín. 

V stratosfére bola zaregistrovaná premenlivá vrstva aerosólov, obsahujúca sírany, kyselinu 

dusičnú, chloridy, bromidy a kremičitany. Vo vysokých vrstvách atmosféry sa vyskytuje 

molekulový a atómový vodík. Medzi zložky, ktoré majú premenlivú priestorovú distribúciu 

patrí aj ozón. 

Vrstva atmosféry, v ktorej dochádza k prechodu od vírivej difúzie k molekulovej difúzií sa 

nazýva turbopauza. Oblasť pod turbopauzou sa nazýva homosféra a oblasť nad ňou 

heterosféra. 
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Homosféra siaha do výšky približne 100 km. S výnimkou vodných pár, ktorých obsah sa mení 

v širokom rozmedzí, je jej zloženie, pokiaľ ide o hlavné zložky (dusík a kyslík), približne 

konštantné až do výšky približne 30 km. Od tejto výšky je možné pozorovať ubúdanie oxidu 

uhličitého a kyslíka, ktorého obsah klesá na 20,39 obj. %. 

V heterosfére sa zloženie ovzdušia podstatne mení a môžeme ju rozdeliť na štyri vrstvy: 

- vrstva obsahujúca prevažne molekulový vodík. Zmenu jej zloženia ovplyvňuje 

predovšetkým fotodisociácia molekulového kyslíka, ktorý sa vo výške 120 km nachádza 

väčšinou v atomárnej podobe. V dôsledku molekulovej difúzie obsah dusíka podstatne 

klesá; 

- vrstva obsahujúca prevažne atómový kyslík sa rozkladá asi do výšky 1000 km; 

- vrstva obohatená héliom, ktorá siaha asi do výšky 3000 km, 

- vodíková vrstva, ktorá sa rozprestiera nad 3000 km. 

Voda a ozón na rozdiel od ostatných plynných zložiek atmosféry vykazujú výrazné rozdiely 

v priestore i čase. Oba plyny, aj keď sú prítomné iba v stopových koncentráciách, sú 

mimoriadne dôležité pre absorpciu slnečného žiarenia a pre atmosférickú bilanciu energie. 

Hlavným zdrojom atmosférických vodných pár je vyparovanie zemského povrchu. Vodné 

pary zanikajú, napr. pri kondenzácií v mrakoch. Zotrvanie molekúl vodnej pary v atmosfére je 

približne týždeň. So vzrastajúcou zemepisnou výškou obsah vodnej pary rýchlo klesá až na 

zanedbateľnú hodnotu vo výške 10 km. Ozón sa tvorí pri fotochemických reakciách vo 

výškach 15 – 85 km. Môže sa nachádzať aj blízko zemského povrchu v znečistenom vzduchu 

predovšetkým nad mestskými aglomeráciami. Na povrchu zeme dochádza k jeho rýchlemu 

zániku rozpúšťaním vo vode a rozkladom. Vo výškach nad 10 km je čas zotrvania ozónu asi 

mesiac. 

 

3.3.1 Atmosférické reakcie 

Štúdium atmosférických reakcií je nevyhnutné pre dokonalé poznanie a objasňovanie 

mechanizmu procesov, ktoré v ovzduší prebiehajú. Reakcie znečisťujúcich zložiek 

vypúšťaných do atmosféry sú ovplyvňované meteorologickými faktormi, ktoré usmerňujú ich 

šírenie a zrieďovanie. Významnú úlohu pri atmosférických reakciách má slnečné žiarenie, 

pretože dodáva reagujúcim molekulám energiu na štiepenie väzieb.  

V ovzduší prebiehajú prakticky všetky bežné typy chemických reakcií: protolytické, 

oxidačno-redukčné, vylučovacie a za určitých podmienok aj komplexotvorné. Najväčší 

význam majú fotochemické reakcie, ktorých priebeh je podmienený absorpciou svetla. 

Pre fotochemické reakcie platia dva najdôležitejšie zákony fotochémie: 
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1) aby bola reagujúca molekula aktivovaná, musí absorbovať dopadajúce svetelné žiarenie, 

2) jedna molekula reagujúcej látky je aktivovaná jedným svetelným kvantom. 

Podľa kvantovej teórie prebieha absorpcia svetla len po celistvých kvantách energie, pričom 

svetelné kvantum je najmenšie množstvo energie, ktoré môže byť vyžiarené zo svetelného 

toku ľubovoľného materiálneho systému. Účinkom energie dodanej molekule absorbovaným 

žiarením sa molekula rozštiepi, pričom vznikajú zodpovedajúce radikály. Účinok je tým 

väčší, čím väčšie je príslušné kvantum energie, resp. čím kratšia je vlnová dĺžka svetla. 

V niektorých prípadoch sa atóm alebo molekula dostáva pri absorpcii svetla do vzbudeného 

stavu, v ktorom môže vstupovať do chemických a fotochemických reakcií. V atmosférickej 

chémii majú najväčší význam reakcie kyslíka. Pri fotodisociácií molekúl O2 a O3 v závislosti 

od vlnovej dĺžky dopadajúceho svetla môžu vznikať rôzne produkty. Prehľad možných 

fotodisociačných reakcií je uvedený v tabuľke I-19 a výsledkom týchto reakcií je existencia 

ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry. Pri absorpcii ultrafialového žiarenia molekulou kyslíka 

dochádza k štiepeniu molekuly O2 podľa nasledujúcej reakcie: 

O2 + h ––> O (3P) + O (3P)     O (3P) – atómový kyslík                 = 242 nm 

V prítomnosti tretej častice sa molekulový a atómový kyslík zlučujú za tvorby ozónu: 

O2 + O (3P) + M ––> O3 + M                                                          kJ 

Slnečná energia zapríčiňuje aj rozklad ozónu: 

O3 + h ––> O2 + O (3P)                                                                   < 1140 nm 

O (3P) + O3 ––> O2 (
1g

+) + O2 (
1g

-)                                              kJ 

 

Tabuľka I-19 Fotodisociačné reakcie molekulového kyslíka a ozónu 

Vlnová dĺžka (nm) Reakcia 

λ < 175 O2(
3Σg

-) + hv   O(1D) + O(3P) 

200  <  λ <  242 O2(
3Σg

-) + hv   O(3P) + O(3P)  

λ < 1140 O3+ hv   O2(
3Σg

-) + O(3P) 

λ < 308 O3 + hv   O2(
1Δg) + O(1D) 

λ < 266 O3 + hv   O2(
1Σg

-) + O(1D) 

Množstvo vznikajúceho ozónu závisí od intenzity slnečného žiarenia a nadmorskej výšky. 

Maximálna koncentrácia ozónu sa pozoruje vo výškach 25 – 35 km. Keďže prvá a posledná 

reakcia je exotermická, uvoľňuje sa teplo a dôsledkom je nárast teploty v stratosfére s výškou. 

S fotodisociáciou súvisí aj vznik reťazových reakcií, ktoré majú veľký význam najmä 

v znečistenej atmosfére veľkých mestských a priemyselných aglomerátov. Pri absorpcii svetla 

molekulou môže dôjsť k nepolárnemu štiepeniu niektorej kovalentnej väzby za vzniku 
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radikálov, ktoré majú jeden, resp. viac nespárených elektrónov, a preto sa vyznačujú veľkou 

reaktivitou. Radikály môžu byť buď voľné atómy alebo atómové skupiny a môžu vstupovať 

do ďalších reakcií už bez účasti svetla. Takéto reakcie majú často reťazový mechanizmus 

a môžu byť všeobecne popísané nasledujúcimi schematickými rovnicami: 

A + R. ––> RA. 

RA. + B ––> BA + R. 

Výsledkom oboch reakcií je premena molekuly A a B na aditívny produkt BA. Radikál R po 

skončení deja vstupuje do ďalšieho cyklu. Po dostatočne veľkom počte cyklov množstvo 

vznikajúceho produktu môže byť oveľa väčšie ako množstvo rôznych druhov radikálov 

prítomných v atmosfére. Príkladom takéhoto procesu je rýchla premena oxidu dusnatého na 

dusičitý a akumulácia ozónu vo fotooxidačnom smogu. Emisie vypúšťané do atmosféry môžu 

reagovať s ostatnými zložkami prítomnými v ovzduší za vzniku tzv. sekundárnych 

znečisťujúcich komponentov, pričom reakčná rýchlosť závisí od koncentrácie reagujúcich 

látok, prítomnosti ďalších prímesí (ktoré môžu katalyzovať dej)  vo fotochemických reakciách 

aj od intenzity a spektra dopadajúceho slnečného žiarenia. Pri produkcii fotochemicky 

vznikajúcich sekundárnych znečistenín ich obsah kolíše v rytme denného cyklu slnečnej 

intenzity. 

 


