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ČASŤ II LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY ŽVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

 
1 Pôda 

Jedným z najvýznamnejších environmentálnych problémov súčasnosti, ktorý zasahuje všetky 

zložky životného prostredia, je globálna kontaminácia životného prostredia, ktorá je úzko 

spojená s nebývalým rozmachom chemizácie priemyselnej i poľnohospodárskej výroby. 

Neustále sa zvyšujúca industriálna výroba a intenzívne poľnohospodárstvo zapríčiňujú 

pomerne vysokú koncentráciu látok, ktoré nemajú prírodný charakter a sú „cudzie“ životnému 

prostrediu. Kontaminanty sú organické, resp. anorganické zlúčeniny, ktoré sa prirodzene 

v životnom prostredí nenachádzajú a nazývame ich xenobiotiká (látky cudzie životnému 

prostrediu, predovšetkým organické „man made“ zlúčeniny, látky vyrobené človekom), alebo 

sa nachádzajú v jednotlivých zložkách životného prostredia v neprirodzene vysokej 

koncentrácií (napr. ťažké kovy). Pozornosť odborníkov i laikov sa sústreďuje predovšetkým 

na rizikové látky, t.j. také, ktoré sú v prírode ťažko odbúrateľné, s vysokou perzistenciou 

a často vykazujúce toxické účinky na životné prostredie. Osud kontaminantov v životnom 

prostredí znázorňuje obr. II-1. Pôdny systém je veľmi špecifická zložka a do istej miery môže 

účinne prirodzene eliminovať (natural attenuation) rôzne cudzorodé látky. 

 

 

Obrázok II-1 Osud kontaminantov v pôde 
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1.1 Anorganické kontaminanty 

Anorganické kontaminanty, predovšetkým potenciálne rizikové prvky, sú vážnym problémom 

vo všetkých zložkách životného prostredia. Medzi prioritné anorganické kontaminanty patria 

aj ťažké kovy. Viaceré z nich pôsobia v terestriálnom ekosystéme toxicky, a to už aj pri 

nízkych koncentráciách (niekoľko mg.kg-1 pôdy). Ich toxicita spočíva v nahradzovaní 

esenciálnych kovov v enzýmoch a iných životne dôležitých biomolekulách, čím dochádza 

k inhibícii ich funkcií. Vplyv ťažkých kovov (ŤK) na životné prostredie je zvýraznený ich 

nedegradovateľnosťou. Ťažké kovy prebiehajú globálnym ekologickým cyklom, v ktorom 

hlavnú úlohu má pôda a voda. Pôda však nevystupuje ako pasívny akceptor ťažkých kovov, 

znečistená pôda sa stáva zdrojom znečistenia ostatných zložiek životného prostredia 

a potravového reťazca. Anorganické kontaminanty v pôdnom ekosystéme je preto nevyhnutné 

posudzovať vo vzájomnej súvislosti s ich obsahom a pohybom vo všetkých sférach životného 

prostredia. 

K ťažkým kovom patria nevyhnutné, životne dôležité prvky pre výživu organizmov ako meď 

(Cu), železo (Fe), zinok (Zn), kobalt (Co) a selén (Se), ako aj neesenciálne kovy, ktoré sú 

potenciálne toxické: ortuť (Hg), olovo (Pb) a kadmium (Cd) (BENEŠ, 1994). Toxicita ťažkých 

kovov je rôzna a klesá v rade: Hg  > Cd > Ni > Pb > Cr. Z hľadiska účinnosti určitého kovu 

na organizmus je dôležité prijímané množstvo, fyziologický účinok kovu, schopnosť 

akumulácie a prirodzená odolnosť organizmu vzhľadom k prijatému ťažkému kovu. 

V Zákone o ochrane pôdy (Zákon č. 220 Zb./2004) sú definované tieto anorganické 

kontaminanty: arzén, kadmium, kobalt, chróm, meď, ortuť, nikel, olovo, selén, zinok a fluór. 

Prvky s vysokým stupňom potenciálneho ohrozenia sú kadmium, olovo, zinok a meď. 

 

1.1.1 Zdroje anorganických kontaminantov v pôde 

K zdrojom kontaminácie pôd ťažkými kovmi patria atmosférická depozícia, hutníctvo, 

spaľovanie fosílnych palív (najmä uhlia), mobilné zdroje (automobilizmus), organické a 

minerálne hnojivá, vápnenie, pesticídy, kaly čistiarní odpadových vôd, odpady z domácností 

a priemyslu. Pôdy majú zároveň prirodzený obsah ťažkých kovov uvoľňovaný z materskej 

horniny v procese pedogenézy. Zameriame sa predovšetkým na kadmium, olovo, meď 

a zinok, ktoré patria k prvkom s vysokým stupňom potenciálneho ohrozenia. 

Prirodzené obsahy kadmia v pôde sa spravidla málo odlišujú od obsahov kadmia v 

materských horninách, v ktorých sa obsah tohto prvku pohybuje od 0,2 – 0,4 % až po 5 %. K 

antropogénnym zdrojom kadmia patria spaľovanie a pyroprocesy sulfidov obsahujúcich 

kadmium, spaľovanie fosílnych palív, emisie z energetického, metalurgického a chemického 
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priemyslu, emisie z dopravy, kadmiovanie plechov, výroba elektród pre alkalické 

akumulátory, aplikácia fosforečných hnojív s vysokým obsahom kadmia, ako aj aplikácia 

kalov z čistiarní odpadových vôd do pôdy. Vstupy kadmia do pôdy z antropogénnych zdrojov 

sa pohybujú v rozmedzí: vstupy aplikáciou fosforečných hnojív 35 – 58 %, vstupy 

atmosférickou depozíciou 39 – 60 % a vstupy aplikáciou kalov 2 – 5 % všetkých vstupov. 

Prirodzené obsahy olova v pôde sú závislé od obsahu olova v materských horninách, ktorého 

hlavná časť je v živcoch a v tmavých horninotvorných mineráloch. Iónový polomer 0,0128 

nm umožňuje olovu vstupovať do štruktúrnych mriežok horninotvorných minerálov v podobe 

endokryptnej prímesi a nahrádzať K, Ba, Sr aj Ca. K hlavným zdrojom kontaminácie pôd 

olovom patria emisie z hutníckeho priemyslu, emisie z dopravy, emisie z energetického 

priemyslu, aplikácia agrochemikálií a kalov z čistiarní odpadových vôd do pôdy. Vstupy 

olova do pôdy z antropogénnych zdrojov sú najvyššie s atmosférickou depozíciou 

a predstavujú 80-90 % všetkých vstupov. Kontaminácia pôd olovom je ireverzibilným 

(nevratným) procesom, ktorý prebieha hlavne v povrchovom horizonte pôd a viaceré bilancie 

poukazujú na fakt, že vstupy olova do pôdy v rámci ekosystému vysoko prevyšujú jeho 

výstupy z pôdy. 

Prirodzený obsah medi v pôde determinuje jej obsah v materských horninách a pôdotvorné 

procesy, kedy dochádza k prerozdeleniu medi vo vnútri pôdneho profilu, ako aj výrazná 

akumulácia medi v povrchovom horizonte pôd vzhľadom na afinitu medi k organickej hmote. 

Zdrojom kontaminácie pôdy meďou môžu byť agrochemikálie obsahujúce meď, ako aj emisie 

z priemyslu. Vstupy medi do pôdy z antropogénnych zdrojov v jednotlivých krajinách sa 

pohybujú v rozmedzí: s atmosférickou depozíciou 19 %, aplikáciou hnojív a agrochemikálií 

do pôdy 35 – 45 % všetkých vstupov. 

Zinok patrí medzi sulfofilné prvky a vyskytuje sa hlavne vo forme sfaleritu (ZnS) spolu s 

galenitom (PbS), zriedkavo vo forme zinkitu (ZnO) alebo smithonitu (ZnCO3) a v silikátoch 

môže nahradzovať železo a horčík. K antropogénnym zdrojom zinku, kontaminujúcim pôdu, 

patria predovšetkým emisie z priemyslu a aplikácie kalov a agrochemikálií do pôdy. V kaloch 

sa zinok nachádza prevažne vo forme rozpustných organických komplexov a pri ich aplikácii 

je preto ľahko prístupný pre rastliny. Vstupy zinku do pôdy z antropogénnych zdrojov v 

jednotlivých krajinách sa pohybujú v rozmedzí: s atmosférickou depozíciou 44 %, aplikáciou 

hnojív a agrochemikálií na pôdu 15 - 45 % všetkých vstupov. 
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1.1.2 Chemické a toxikologické vlastnosti vybraných anorganických kontaminantov  

Kadmium (Cd) je prvkom II. B skupiny periodickej sústavy, iónový polomer kadmia je 0,097 

nm a hustota 8,65 g.cm-3. Kadmium zaraďujeme medzi sulfofilné prvky s vysokou afinitou k 

síre. Kadmium nepatrí k esenciálnym prvkom a pri prekročení koncentrácie špecifickej pre 

kov a organizmus pôsobí toxicky. Hlavným zdrojom kadmia pre človeka je potrava, depozícia 

z okolitého prostredia a fajčenie. Kadmium vyvoláva najzávažnejšie riziká v organizmoch, 

nakoľko patrí medzi tzv. kumulatívne kovy. Z celkového obsahu prijatého kadmia sa 25 % 

kumuluje v organizme, a to hlavne v obličkách a pečeni, pričom detský organizmus resorbuje 

viac kadmia ako dospelý. Kadmium vykazuje štatisticky preukaznú priamu toxicitu pre 

ľudský organizmus, má karcinogénny, mutagénny a teratogénny účinok. Negatívny dopad 

vysokej koncentrácie kadmia na rastliny sa prejavuje zníženou fotosyntetickou aktivitou pri 

zvýšení respiračných procesov, poškodením membránových systémov, chlorózou a nekrózou 

listov a celkovým poklesom biomasy s potenciálnym znížením výnosov o 5 až 22 %. 

Olovo (Pb) je prvok IV. B skupiny periodickej sústavy. Vo valenčnej vrstve má 4 elektróny, 

pričom prevažne 2 z nich sa zúčastňujú na tvorbe väzieb, kým druhá dvojica tvorí inertný pár 

a zúčastňuje sa na väzbe oveľa zriedkavejšie (napr. pri tvorbe ligandov – tetrametyl-olovo). 

Olovo má vysokú afinitu ku tvorbe komplexných zlúčenín, kde môže vystupovať s 

mocenstvom II+ aj IV+. Iónový polomer olova je 0,128 nm a merná hmotnosť 11,35 g.cm-3. 

Olovo je najrozšírenejším ťažkým kovom a jeho príjem z potravín vzhľadom k toxicite 

zlúčenín olova patrí k najrizikovejším. Olovo nepatrí k esenciálnym prvkom a je vysoko 

toxické pre živočíšny aj rastlinný organizmus. Do organizmu vniká hlavne dýchacími cestami, 

menej kontaminovanou potravou a nepatrne sa môže vstrebávať pokožkou. Časť olova sa z 

organizmu vylučuje, časť sa ukladá v kostiach a vysoko toxické tetrametylolovo ničí 

centrálnu nervovú sústavu. Olovo má inhibičný účinok na množstvo životne dôležitých 

enzýmov v organizme, čo spôsobuje ochorenia s ťažkou identifikáciou príčin. Rastlinami je 

olovo prijímané len vo veľmi malých množstvách, ukladá sa hlavne v koreňoch, pričom až 80 

% akumulovaného olova v rastlinách môže pochádzať z atmosféry. Fytotoxicky pôsobí olovo 

až pri extrémne vysokých koncentráciách, niektorí autori udávajú hodnoty od 100 do 500 

mg.kg-1, preto môžu úspešne prežiť aj rastliny, v ktorých je obsah olova z hygienického 

hľadiska pre živočíšny organizmus už neprípustný. 

Meď (Cu) patrí do I. B skupiny periodickej sústavy prvkov. Patrí k prechodným prvkom, 

ktoré pri tvorbe väzieb využívajú aj elektróny z orbitálov predvalenčnej vrstvy. Iónový 

polomer medi je 0,072 nm (Cu2+), merná hmotnosť 8,96 g.cm-3. Meď má vysokú afinitu ku 

tvorbe komplexných zlúčenín. V optimálnom koncentračnom rozsahu patrí medzi esenciálne 
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prvky pre rastliny aj živočíchov. Nadmerný príjem medi má negatívny účinok na 

gastroendokrinologický i respiračný systém a štatisticky preukazný karcinogénny účinok.  

Zinok (Zn) je prvkom II. B skupiny periodickej sústavy prvkov. Na väzbu využíva dva 

elektróny z valenčnej vrstvy, iónový polomer zinku (Zn2+) je 0,074 nm, merná hmotnosť 7,13 

g.cm-3. V optimálnom koncentračnom intervale patrí zinok k esenciálnym prvkom pre 

rastlinný aj živočíšny organizmus. Vysoké koncentrácie zinku majú negatívny účinok na 

gastroendokrinologický a respiračný systém človeka. 

 

1.1.3 Vplyv pôdnych parametrov na anorganické kontaminanty v pôde 

Tok kontrolujúci distribúciu ťažkých kovov v terestriálnom environmente zahrňuje viaceré 

základné fyzikálne, chemické a biologické procesy. K najdôležitejším patria adsorpcia a 

výmenné reakcie, komplexácia, precipitácia (vyzrážanie)/rozpúšťanie a oxidačno-redukčné 

procesy. Ióny ťažkých kovov môžu byť viazané na povrchy minerálov alebo organickej 

hmoty pomocou výmenných reakcií alebo komplexácií. Pri adsorpcii a katiónovej výmene 

konkurujú ťažkým kovom alkalické kovy a kovy alkalických zemín ako aj ich iónové formy 

(Na, Ca, Mg, Fe(II) a Mn(II) spolu s amoniakom), ktoré sa hlavne pri redukčných 

podmienkach nachádzajú v pôde v pomerne vysokých koncentráciách. Tento proces sa 

popisuje ako katiónová inhibícia, t.j. katiónová výmenná reakcia medzi ťažkými kovmi a 

konkurenčnými iónmi. Katiónová inhibícia je veľmi dôležitá, pretože ťažké kovy nie sú 

v pôde samotné a nachádzajú sa vždy v kombinácii s ostatnými prvkami. 

Celkový obsah kovov v pôde zahrňuje všetky formy, v ktorých sa tento prvok v pôde 

vyskytuje. Rozptyl celkových obsahov kovov v povrchovom horizonte niektorých krajín 

uvádza tabuľka II-1. 

 

Tabuľka II-1 Celkové obsahy Cd, Pb, Cu a Zn v povrchovom horizonte pôd v mg.kg-1 

Prvok Krajina 

Cd Pb Cu Zn 

USA 0,005 – 2,400 10,0 – 70,0 3 – 3000 13 – 300  

Veľká Británia 0,270 – 4,000 15,5 – 41,0 11 – 323 20 – 284 

Nemecko 0,300 – 1,800 15,0 – 68,0 1 – 250 16 – 101 

Poľsko 0,100 – 0,600 5,0 – 286,0 1 – 31 3 – 762 

Slovensko 0,002 – 1,450 9,5 – 1050,0 1 – 189 11 – 1070 

 

Pri predikcii bioprístupnosti ťažkých kovov, ich pohybu v pôdnom profile, ako aj vzájomnej 

transformácii medzi jednotlivými formami ťažkých kovov v pôde sú nevyhnutné informácie o 
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jednotlivých frakciách, v ktorých sa kovy v pôde vyskytujú. Rôzne frakcie ťažkých kovov v 

pôde môžu byť stanovené metódou selektívnej sekvenčnej extrakcie použitím vhodných 

extrakčných činidiel. 

Rozpätie percentuálneho zastúpenia jednotlivých frakcií kadmia na jeho celkovom obsahu 

môže byť nasledovné: ľahko prístupná frakcia 9-66 % z celkového obsahu, výmenná frakcia 

7-67 %, frakcia viazaná oxidmi mangánu 5-43 % frakcia viazaná seskvioxidmi 5-25 %, 

frakcia viazaná organickými látkami 1-43 % a reziduálna frakcia 3,9-40 % z celkového 

obsahu. Sorpcia kadmia je predovšetkým funkciou afinity kadmia, ako aj jeho fyzikálno-

chemických vlastností, selektivity sorbentu a hodnoty pôdnej reakcie. 

Olovo patrí k relatívne málo mobilným ťažkým kovom, čo súvisí s nízkou prirodzenou 

koncentráciou olova v pôdnom roztoku. Frakcie olova viazané na jednotlivé pôdne 

komponenty sú v rámci rôznych pôdnych typov variabilné, prevažne je olovo viazané s 

ílovými minerálmi, oxidmi Fe, Mn a Al a s organickou hmotou (ľahko prístupná frakcia 0,32-

23,6 % z celkového obsahu, výmenná frakcia 0,11 - 13,4 %, frakcia viazaná seskvioxidmi 2 - 

47 %, frakcia viazaná organickými látkami 10 - 40,25 % a reziduálna frakcia 7,9 - 14,43 % z 

celkového obsahu). 

Pri profilovej diferenciácii sa meď výraznejšie akumuluje v povrchovom horizonte pôd v 

dôsledku jej vysokej afinity k organickej hmote a bioakumulácii, ako aj antropogénnej 

depozície medi. Stabilita organických komplexov medi stúpa so stúpajúcou hodnotou pH, čo 

je spojené s konformačnými zmenami v molekule humínových kyselín. Ku kľúčovým 

reakciám, ktoré ovplyvňujú distribúciu medi v pôde patria chelatizácia (tvorba cyklických 

komplexov) a komplexácia. Na základe selektívnej sekvenčnej extrakcie môžeme stanoviť 

rozpätie percentuálneho zastúpenia jednotlivých frakcií medi na celkovom obsahu medi 

nasledovne: ľahko prístupná frakcia 1-5,3 % z celkového obsahu, výmenná frakcia 1-4,8 %, 

frakcia viazaná seskvioxidmi 10-25 %, frakcia viazaná organickými látkami 8-48 % a 

reziduálna frakcia 12-28 % z celkového obsahu. 

Zinok je prevažne viazaný v silikátoch v reziduálnej frakcii s podstatným zastúpením vo 

frakcii viazanej dobre kryštalizovanými oxidmi železa a organickou hmotou (ľahko prístupná 

frakcia 3-21 % z celkového obsahu, výmenná frakcia 4-34 %, frakcia viazaná seskvioxidmi 

14-38 %, frakcia viazaná organickými látkami 3,5-34 % a reziduálna frakcia 5-29 % z 

celkového obsahu. Pri sorpcii zinku s oxidmi železa sa uvádzajú dve aktívne centrá s rôznou 

afinitou voči zinku. Najpravdepodobnejšou pevnou fázou zinku je vznik zlúčeniny ZnFe2O4. 

Sorpcia zinku na oxidy Fe je prvou a najrýchlejšou reakciou a po nej nasleduje pomalá difúzia 

iónov zinku do hydratovanej vrstvy Fe oxidov a vznik zlúčenín typu ferritov. 
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Mobilita, resp. imobilizácia kovov v pôde úzko súvisí s rozsahom hodnôt takých pôdnych 

parametrov, ako sú  pôdna reakcia, obsah a kvalita organickej hmoty, minerálne zloženie 

pôdy ako aj činnosť pôdnych mikroorganizmov. 

 

1.1.3.1 Vplyv pH na mobilitu anorganických kontaminantov 

V literatúre viacerí autori uvádzajú hodnotu výmennej pôdnej reakcie (pH v KCl alebo pH v 

CaCl2) ako jeden z najdôležitejších pôdnych parametrov ovplyvňujúci predovšetkým obsah 

kovov v bioprístupnej forme, ako aj sorpčné parametre sorbentov, ktorých selektivita voči 

sorpcii kovu je v rôznych oblastiach pH rôzna. Vysvetlenie tohto javu spočíva v závislosti 

nábojov pôdnych sorbentov od hodnoty pôdnej reakcie. Pri nízkych hodnotách pH je aj 

sorpcia ťažkých kovov relatívne nízka vzhľadom na súťaženie sorpčných miest protónom 

(H+). Mechanizmus ovplyvňovanie sorpcie ťažkých kovov hodnotami pH je v rôznych 

oblastiach pH rôzny, napr. v kyslej oblasti pH je najdôležitejším procesom protónová 

konkurenica, v oblasti slabo kyslej až neutrálnej sú to zmeny náboja oxidov železa alebo 

mangánu. 

Pohyblivosť kadmia a tým aj jeho bioprístupnosť je najvyššia v kyslých pôdach v rozmedzí 

pH od 4,5 do 5,5, v alkalických pôdach je kadmium prevažne menej pohyblivé. Pri posune pH 

do alkalickej oblasti má kadmium tendenciu vyzrážať sa na povrchu ílových minerálov. Pri 

pH >7,5 je mobilita kadmia kontrolovaná rozpustnosťou CdCO3 prípadne Cd3(PO4)2. Sorpcia 

olova na rôzne typy ligandov je závislá na hodnote pôdnej reakcie a od prítomnosti 

seskvioxidov. 

Rozpustnosť olova klesá s rastúcim obsahom PO4
3-, pretože nízka rozpustnosť vznikajúceho 

Pb5(PO4)3Cl pravdepodobne obmedzuje koncentráciu olova v pôdnom roztoku. V kyslých 

pôdach existuje vysoká afinita olova k ílovým minerálom typu illitu a smektitu a ku sorpcii na 

seskvioxidy, v karbonátovej oblasti stúpa jeho afinita ku tvorbe organických komplexov, 

pričom povrchovo sorbované množstvo olova je relatívne nízke oproti komplexne viazanému.  

Rozpustnosť zlúčením medi je najnižšia v rozmedzí pH 7 až 8. Pri hodnote pH nižšej ako 7 

dominujú ióny CuOH+ a Cu2(OH)2
2+, pri hodnote pH vyššej ako 8 sú to ióny CuCO3, 

CuB(OH)4
+ a organické komplexy medi. 

Faktory, kontrolujúce mobilitu zinku v pôdach sú podobné ako v prípade kadmia a medi. 

Adsorpciu zinku ovplyvňujú dva mechanizmy, v kyslom prostredí je to katiónová výmenná 

kapacita a v alkalickom prostredí je to chemisorpcia závislá na prítomnosti organických 

ligandov. V neutrálnych vápenatých pôdach sú hlavnými zlúčeninami zinku v pôdnom 

roztoku Zn2+, ZnCl+, ZnOH+, Zn(OH)2 a ZnSO4. V kyslých pôdach dominujú ión Zn2+ a 
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zlúčenina ZnSO4, v alkalických podmienkach zlúčeniny a ióny ZnHCO3 > Zn2+ > ZnSO4 > 

ZnCO3. 

 

1.1.3.2 Vplyv množstva a kvality pôdnej organickej hmoty na mobilitu anorganických 

kontaminantov 

Humifikovaná pôdna organická hmota (POH) predstavuje jeden z hlavných faktorov 

kontrolujúcich fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a svojím množstvom 

a zložením ovplyvňuje nielen úrodotvorné funkcie pôdy, ale plní aj veľmi významnú úlohu 

v pôdnej hygiene (imobilizácia ťažkých kovov a organických polutantov). Humínové kyseliny 

(HK) reprezentujú spolu s fulvokyselinami (FK) a humínom tri základné frakcie humusu. Je 

dobre známe, že humínové kyseliny sú mimoriadne aktívne pri interakciách rôznych 

organických a anorganických kontaminantov, ovplyvňujúc ich mobilitu, bioprístupnosť, 

degradáciu a fytotoxicitu. Excelentné sorpčné vlastnosti HK, ktoré závisia na ich chemickej 

štruktúre sú dostatočne známe, zistilo sa však vyššie percento väzby prvkov a stopových 

prvkov na FK, než na HK, ktoré sa značne líšilo v závislosti od pôdneho typu. 

Kovy majú tendenciu vytvárať rozdielne komplexy s organickou hmotou (humínovými 

kyselinami a fulvokyselinami) v pôdach v závislosti od charakteru kovu. Napríklad meď je 

viazaná neprístupne, hlavne v dôsledku tvorby komplexov, zatiaľ čo kadmium je vo 

vymeniteľnej forme a je ľahko prístupný. Medzi organickou hmotou a všetkými formami Cu 

a Zn sa zistila významná súvislosť, na základe čoho sa usudzuje, že uvedené kovy, 

predovšetkým meďnatý katión, vytvárajú komplexy s humínovými kyselinami, ktoré sú 

charakteristické veľmi pomalou rýchlosťou rozpustnosti a prenikajú na také miesta v štruktúre 

HK odkiaľ sa veľmi ťažko uvoľňujú. 

Nielen množstvo, ale aj kvalita organickej hmoty (chemická štruktúra) zohráva významnú 

úlohu pri jej interakciách s kovmi. Na základe 13C NMR spektier bolo zistené, že mobilná 

a potenciálne mobilná frakcia Cd sa prednostne viaže na alifatické uhľovodíky, nachádzajúce 

sa predovšetkým vo vode rozpustných humínových kyselinách. 

Meď je viazaná hlavne na organickú hmotu a štvrtá frakcia medi (meď viazaná na POH) je 

prednostne viazaná na organickú hmotu s vysokým stupňom humifikácie. Táto skutočnosť 

bola potvrdená významnými negatívnymi koreláciami medzi štvrtou frakciou Cu a pomerom 

H/C, resp. alifatickým uhlíkom a kladnými koreláciami s obsahom uhlíka a stupňom 

aromaticity HK. Väzba kovu na POH sa zvyšuje s vyšším zastúpením aromatických uhlíkov 
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v štruktúre POH. Významným väzobným miestom kovov na POH je množstvo funkčných 

skupín, z ktorých najvýznamnejšiu úlohu zohrávajú karboxylové skupiny. 

 

1.1.3.3 Interakcia kontaminantov s minerálnou fázou pôd 

Bioprístupnosť rizikových prvkov závisí veľmi výrazne od väzby týchto prvkov na minerálne 

častice. Napríklad olovo je menej rozpustné, menej mobilné a menej biodostupné, pokiaľ je 

prítomné vo forme kryštalických minerálov (galenit PbS alebo pyromorfit Pb5(PO4)3(Cl, OH, 

F)), ako keď je prítomné sorbované na minerálne povrchy, z ktorých môže byť relatívne 

ľahko desorbované, napr. pri znížení pH pôdneho roztoku. Menej ako 5% bioprístupného 

olova bolo zistené v pôdach obsahujúcich olovo vo forme galenitu a 45 % v pôdach kde bolo 

Pb prítomné sorbované na Fe, Mn-oxidy. 

Závislosť sorpcie prvkov od hodnoty pH potom závisí od toho, či je prvok prítomný ako 

katión alebo anión. Sorpcia katiónov sa bude s narastajúcim pH (so zvyšujúcim sa záporným 

nábojom na povrchu) zvyšovať. V prípade aniónov bude závislosť opačná. 

Veľký vplyv na efektívnosť sorpcie kontaminantov má charakter interakcií s minerálnym 

povrchom. Ión prvku môže byť relatívne slabo viazaný prostredníctvom elektrostatickej 

adsorpcie, pričom si zachováva hydratačný obal. V tomto prípade nevznikajú žiadne 

chemické väzby medzi iónom a minerálnym povrchom a ióny môžu byť relatívne ľahko 

desorbované. V iných prípadoch dochádza k chemisorpcii prostredníctvom kovalentných 

väzieb a ióny sú relatívne silno viazané a obtiažne desorbovateľné. 

Okrem vyššie uvedených typov sorpčných mechanizmov so zvyšujúcim množstvom 

sorbovaného iónu môže dochádzať k tvorbe povrchových zrazenín. Pokiaľ zrazenina obsahuje 

chemické zložky odvodené z roztoku aj z rozpúšťania minerálu, hovoríme o koprecipitácii. 

Tento typ sorpcie je charakteristický napríklad pre nikel a kobalt ako sorbáty a pre oxidy 

hliníka, kaolinit a pyrofylit ako sorbenty. Sorpcia Ni, Co a Zn na povrchu ílových minerálov 

vedie k vytváraniu zrazenín zmiešaných hydroxidov kovov. Podobne môže dochádzať ku 

koprecipitácii olova s fosforečnanmi, pri ktorej vzniká pyromorfit. Tento proces je možné 

využiť na imobilizáciu olova v kontaminovaných pôdach. 

Mimoriadne významným procesom je adsorpcia na ílové minerály vzhľadom na ich vysokú 

sorpčnú kapacitu. Povrch ílových minerálov má prevažne permanentný negatívny náboj 

a menší podiel variabilného náboja na hranách častíc, ktorý závisí od pH. Schopnosť ílových 

minerálov viazať rizikové prvky prítomné vo forme katiónov koreluje s ich katiónovou 

výmennou kapacitou. Katiónová výmenná kapacita je pre jednotlivé ílové minerály rôzna a 

klesá v poradí: montmorillonit = vermikulit > illit = chlorit > kaolinit. 
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Adsorpcia kontaminantov na ílové minerály môže prebehnúť dvoma mechanizmami ako: 

elektrostatická adsorpcia prebiehajúca na bazálnych plochách ílových minerálov alebo 

chemisorpcia na amfoterných ligandoch na hranách ílových minerálov. 

Sledovaním adsorpcie kadmia na terminálne skupiny na hranách smektitov bolo zistené, že 

zvyšovanie hodnoty pH a iónovej sily roztoku zvyšuje adsorpciu na Al-OH skupinách, ktoré 

sú prítomné na hranách smektitov. Výsledky makroskopických a mikroskopických štúdií 

ukázali, že pri sorpcii Pb na montmorillonit sa uplatňuje elektrostatická adsorpcia aj 

chemisorpcia. Pri nízkej iónovej sile a nízkom pH prevažovala elektrostatická adsorpcia na 

bazálnych plochách v medzivrstevných priestoroch montmorillonitu. Pri raste iónovej sily 

a pH sa zvyšoval podiel sorpcie Pb na hranách montmorilonitu, pri ktorej vznikali Pb 

polyméry. 

Typ interakcie medzi kovom a minerálom tiež ovplyvňuje rýchlosť a reverzibilitu sorpcie. Pri 

elektrostatickej adsorpcii je sorpcia rýchla a vratná, zatiaľ čo pri chemisorpcii býva sorpcia 

pomalšia a môže byť ireverzibilná. 

Význam hydratovaných oxidov ako sorbentu pre Cd, Pb a Cu v pôdach rôznej genézy bolo 

dokumentované pomocou sekvenčných extrakcií. Dominantnú úlohu pri sorpcii ťažkých 

kovov mali najmä oxidy železa v oxidačných horizontoch kontaminovaných glejových pôd. 

Sorpcia tiež závisí aj od reaktivity adsorpčných miest na povrchu minerálov. Zistilo sa, že 

najprv prebieha rýchla sorpcia malého množstva Cu na vysoko reaktívnych miestach a neskôr 

dochádza k druhej reakcii, ktorá prebieha niekoľko týždňov a výsledkom je väzba väčšieho 

podielu Cu. Pri meraní sorpcie Pb na oxid hlinitý a Cu na goethit bolo zistené, že sorpcia bola 

dvojfázová, pričom pomalšia reakcia prebiehala na miestach s nižšou afinitou. 

Súčasné štúdie využívajúce spektroskopické a mikroskopické techniky (napr. XAFS, EPR, 

XPS, AES, TEM, SEM a SFM) ukázali, že tvorba povrchových zrazenín a polyjadrových 

povrchových komplexov sú dôležité sorpčné mechanizmy, ktoré sa uplatňujú na povrchu 

minerálnych častíc. Tieto sorpčné mechanizmy boli pozorované pri Co, Cr3+, Cu, Ni a Pb na 

povrchu oxidov a alumosilikátov. Povrchové zrazeniny boli pozorované v prípadoch, keď 

množstvo sorbovaného kovu bolo hlboko pod úrovňou teoretického monovrstevného pokrytia 

povrchu minerálu a v rozsahu hodnôt pH, pri ktorých nedochádza k prekročeniu 

termodynamického produktu rozpustnosti hydroxidu daného kovu. 

Hliník ma veľký význam pri imobilizácii ťažkých kovov, čo bolo zistené pri štúdiu sorpcie 

Cd, Cu, Pb, Ni a Zn na montmorillonit, Al-montmorillonit a Al13-montmorillonit. Dodanie Al 

zvyšovalo sorpciu Ni a Zn (sorpcia rástla s časom), zatiaľ čo sorpciu Pb a Cd pridanie Al 

neovplyvnilo. Takýto rozdiel v správaní môže byť spôsobený rozdielom v iónových 
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polomeroch, kedy príliš veľký iónový polomer Pb2+ (1,20 pm) a Cd2+ (0,97 pm) neumožňuje 

vstup do povrchových zrazenín obsahujúcich Al3+ (50 pm). 

 

1.1.3.4 Mikrobiálna sorpcia a akumulácia kovov  

Mikroorganizmy významne ovplyvňujú osud toxických kovov vo vodných i pôdnych 

ekosystémoch. Podieľajú sa na zmene ich rozpustnosti, biodostupnosti a mobility. Bunky 

mikroorganizmov dokážu využívať širokú paletu mechanizmov pre sorpciu a akumuláciu 

kovov. Patrí sem aktívny transport, extracelulárna tvorba komplexov, precipitácia, oxidačno-

redukčné reakcie, konverzia zlúčenín na prchavé alebo menej toxické formy ťažkých kovov. 

Za vhodných podmienok je mobilizácia a imobilizácia kovov uskutočňovaná jedným alebo 

viacerými z nasledujúcich mechanizmov: 1. oxidácia – redukcia kovov, ktorá ovplyvňuje ich 

mocenstvo a rozpustnosť; 2. zmeny pH, ktoré ovplyvňujú iónový stav kovov, a tým ich 

rozpustnosť; 3. rozpúšťanie a extrakcia kovov mikrobiálnymi metabolitmi a rozkladnými 

produktami; 4. volatilizácia alkylačnými reakciami (prevedenie do prchavej formy, napr. 

biometylácia); 5. imobilizácia vedúca k tvorbe stabilných minerálov alebo bioakumulácia 

biomasou a biopolymérmi; 6. biotransformácia organo-kovových komplexov. 

Mikroorganizmy dokážu akumulovať širokú paletu kovov z vonkajšieho prostredia, napr. pre 

Pb, Ag, Pt, Pd, Au, Hg, Ga, Cd, Cu a Ni. Schopnosť prijímať a kumulovať kovy majú živé 

i mŕtve bunky, produkty metabolizmu buniek, extracelulárne polysacharidy a tiež zložky 

bunkových stien. Mikrobiálny príjem kovov možno rozdeliť do dvoch hlavných fáz. Prvá 

fáza, ktorú možno pozorovať najmä u mŕtvych buniek, je na metabolizme nezávislé viazanie 

alebo adsorpcia na bunkové steny alebo iné vonkajšie povrchy. Obyčajne je to proces veľmi 

rýchly. Druhá, oveľa pomalšia fáza je na metabolizme závislý transport kovu cez bunkovú 

membránu. V niektorých prípadoch je intracelulárny príjem kovu výsledkom difúzie 

spôsobenej zvýšenou permeabilitou membrány. U rastúcich buniek môže byť jedna alebo aj 

obe fázy pozitívne alebo negatívne ovplyvnené fyzikálno-chemickými faktormi prostredia 

(koncentrácia kovu, prítomnosť katiónov a aniónov, pH, teplota, iónová sila, absencia zdroja 

energie, prítomnosť metabolických inhibítorov, exkrécia látok schopných tvoriť komplexy 

alebo vyzrážať kovy, doba trvania sorpcie), fyziologickým a morfologickým stavom buniek 

(zloženie bunkových stien, tvorba extracelulárnych polysacharidov). Baktérie sú ohraničené 

bunkovou stenou a membránou, ktoré obsahujú lipidy, proteíny, peptidoglykany 

a polysacharidy. Bunkový obal má elektronegatívny náboj, preto silne interaguje s kovovými 

iónmi vo vonkajšom prostredí. Táto interakcia je v niektorých prípadoch taká silná, že 

bunková stena baktérií je takmer potiahnutá vrstvou kovu, napr. vo forme fosforečnanových 
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solí vyzrážaných na povrchu bunkovej steny. Vo vode nerozpustné soli kovov, vzniknuté 

činnosťou mikroorganizmov, sa nemusia vždy vyzrážať iba na povrchu bunkových stien. 

Sírovodík (sulfán) produkovaný sírnymi baktériami reaguje s kovmi za vzniku vo vode 

nerozpustných kovových sulfidov. Túto činnosť realizujú baktérie z rodu Desulfovibrio, ktoré 

majú význam pri precipitácii uránu, technécia, chrómu alebo rádia. Kombinácia 

biovylúhovania a bioprecipitácie pôd pomocou sírnych baktérií je považovaná za účinnú 

technológiu pri odstraňovaní kovov z kontaminovaných pôd. 

Na metabolizme nezávislá adsorpcia kovových iónov bunkovými stenami je obvykle proces 

veľmi rýchly a sorbované môžu byť pomerne veľké množstvá kovov. Uplatňujú sa ligandy 

nachádzajúce sa v bunkových stenách ako karboxylové, fosfátové, hydroxylové, 

sulfhydrylové a amino-skupiny. Mnohé kovy sú pre rast a metabolizmus buniek esenciálne 

(Cu, Fe, Zn, Co) a mikroorganizmy vlastnia transportné systémy s rôznym stupňom 

špecificity pre ich akumuláciu z vonkajšieho prostredia. Neesenciálne kovy môžu vnikať do 

buniek tými istými transportnými systémami. Množstvo kovu akumulované aktívnym 

transportom v intracelulárnom priestore bunky môže značne prevyšovať množstvo viazané 

fyzikálno-chemickými procesmi, i keď existujú výnimky, kde aktívny transport z hľadiska 

celkovej biosorpcie nehrá významnú úlohu (napr. pri mikroorganizmoch, ktoré produkujú 

extracelulárne polysacharidy s vysokou biosorpčnou kapacitou). Po prieniku do bunky môžu 

byť ióny kovov začlenené do vnútrobunkových štruktúr alebo prevedené na menej toxické 

formy. Najčastejšia odpoveď mikroorganizmu na zvýšenú koncentráciu toxických kovových 

iónov je produkcia intracelulárnych proteínov schopných viazať kovy, ktoré plnia v podstate 

detoxifikačnú funkciu. V tejto oblasti sa pozornosť sústreďuje na prípravu geneticky 

modifikovaných mikroorganizmov, schopných vo zvýšenej miere syntetizovať intracelulárne 

peptidy viažúce kovy. 

Mnohé baktérie produkujú veľké množstvo extracelulárnych polymérov, ktoré tvoria kapsuly 

alebo agregáty okolo buniek. Najčastejšie ide o polysacharidy s voľnými aniónovými 

skupinami, ktoré sú schopné viazať kovové katióny. Zložky bunkových stien vláknitých húb, 

ako sú manany, glukany, fosfomanany, chitín, chitosan, alebo melanín sa môžu vo veľkej 

miere podieľať na sorpcii ťažkých kovov. Bakteriálne steny sú pomerne ľahko dostupným 

prírodným materiálom, ktorý by mohol byť zaujímavý z hľadiska praktického využitia. 
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1.2 Organické kontaminanty 

 

Každoročne sa na trh dostáva 1000 až 1500 nových organických zlúčenín. Aplikácie väčšiny 

z nich predstavujú skutočne významný prínos pre spoločnosť, avšak zároveň sú spojené 

s rizikom nežiaducich vedľajších účinkov. Organická látka je považovaná za vážny a 

nebezpečný kontaminant, ak spĺňa nasledujúce kritéria (HUTZINGER a kol., 1978): 

- veľká priemyselná produkcia, 

- také použitie, pri ktorom je predpokladaný únik do životného prostredia, 

- vysoká perzistencia, 

- bioakumulácia, 

- toxicita. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že xenobiotiká sa nachádzajú v životnom prostredí 

v podstatne nižších koncentráciách ako väčšina anorganických kontaminantov a ich 

detekovanie bolo možné až v 60-tych rokoch 20. storočia s rozvojom inštrumentálnych metód 

v organickej analytickej chémii, predovšetkým plynovej chromatografie a hmotnostnej 

spektrometrie. Medzi organické látky, ktoré spĺňajú všetky uvedené kritéria, patria 

predovšetkým polyaromatické uhľovodíky (PAU) a chlórované organické látky, 

predovšetkým polychlórované bifenyly (PCB) a chlórované fenoly. Všetky tieto látky na 

základe Zákona č. 127/2006 Z.z. (Zákon o perzistentných organických látkach) patria k 

nebezpečným škodlivinám, t.j. disponujú takými vlastnosťami, ktoré môžu byť príčinou 

poškodenia zdravia ľudí, alebo poškodenia životného prostredia a v Zákone č. 220/2004 Z.z. 

(Zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy) sú definované ako organické kontaminanty. 

V 90-tych rokoch 20. storočia boli v životnom prostredí detekované aj ďalšie xenobiotiká 

(polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a dibenzo-p-furány (PCDF)), ktoré tiež patria 

medzi halogénované aromatické chemikálie, ich koncentrácia je podstatne nižšia ako vyššie 

spomínaných chlóroaromátov. 

Prehľad najdôležitejších perzistentných polutantov uvádza obr. II-2. 
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Obrázok II-2 Výber najdôležitejších perzistentných organických polutantov 

 

1.2.1 Zdroje organických kontaminantov v pôde 

1.2.1.1 Pesticídy 

Pesticídy (fytofarmaceutiká) sú organické zlúčeniny, ktoré sa cielene aplikujú 

v poľnohospodárstve s cieľom ochrániť pestovanú rastlinnú produkciu proti škodlivým 

činiteľom, ako sú živočíšni škodcovia, buriny a hubovité choroby. Najvýznamnejšími 
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skupinami pesticídov sú zoocídy, herbicídy a fungicídy. Zo zoocídov sú najdôležitejšie 

insekticídy, ktoré sa používajú proti hmyzu na poľnohospodárskych plodinách, 

hospodárskych zvieratách i človeku. Herbicídy sa používajú proti burinám v kultúrnych 

rastlinách a fungicídy sú určené proti fytopatogénnym hubám. Pesticídy sa 

v poľnohospodárstve používali od nepamäti, ale až v 20. storočí sa vo veľkom meradle začali 

využívať syntetické organické zlúčeniny. Symbolom tejto éry je DDT, zlúčenina 

s vynikajúcimi insekticídnymi účinkami. Až o niekoľko desaťročí sa však zistilo, že mnohé 

predovšetkým chlórované aromáty, medzi ktoré zaraďujeme aj DDT sú odolné voči 

biologickej degradácií, majú vysokú akumulačnú schopnosť v tukoch a mnohé ich metabolity 

sú vysoko rizikové pre biologický svet vrátane človeka. Z uvedeného dôvodu bola aplikácia 

DDT u nás zakázaná v roku 1976 a mnohé ďalšie pesticídy na báze chlóroaromátov 

začiatkom 90-tych rokov. V súčasnosti patria medzi najrozšírenejšie pesticídy organické 

zlúčeniny na báze fosforu, ktoré na rozdiel od chlórovaných uhľovodíkov sa oveľa rýchlejšie 

rozkladajú a tým nezaťažujú životné prostredie. Pre všetky poživatiny v súčasnosti existujú 

prísne limity maximálnych dovolených koncentrácií rezíduí pesticídov, ktoré sa prísne 

monitorujú (HRONEC a kol., 2002). 

 

1.2.1.2 Ostatné zdroje organických kontaminantov 

Väčšina organických kontaminantov patrí medzi zlúčeniny, ktoré sú cudzie životnému 

prostrediu (xenobiotiká), sú to látky vyrobené človekom. Medzi najzávažnejšiu skupinu 

perzistentných organických polutantov v pôde patria aj polychlórorované bifenyly (PCB). 

PCB sú skupinou aromatických chlórovaných syntetických chemikálií, ktoré sa nevyskytujú 

prirodzene v životnom prostredí, ale sa vyrábajú chloráciou bifenylu. PCB tvoria dva spojené 

benzénové kruhy, v ktorých niektoré atómy vodíka sú nahradené atómami chlóru. Teoreticky 

môže existovať 209 možných kongenérov, priemyselné zmesi však zahŕňajú 30-60 hlavných 

izomérov. Tieto látky našli široké uplatnenie vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam, ako je 

termostabilita, nehorľavosť, chemická inertnosť, nekorozivosť a dobrá schopnosť 

elektroizolácie. Využívali sa pri výrobe kondenzátorov a transformátorov, v chladiarenských 

a hydraulických kvapalinách, ako súčasť mazadiel, prípravkov na impregnáciu dreva, 

v náteroch a farbách. Na Slovenku v bývalom národnom podniku Chemko Strážske bolo 

vyprodukovaných 21 482 ton technických produktov PCB, pričom z tohto množstva bolo 9 

869 ton vyvezených na export. Zvyšok sa použil doma (v bývalom Československu). O 2 744 

tonách nie sú žiadne informácie. Predpokladá sa, že veľká časť z tohto objemu unikla do 

životného prostredia a to hlavne do okolia výrobcu PCB látok a jeho skládky odpadov. Vo 
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všeobecnosti skládky odpadov sú považované za najzávažnejší zdroj znečistenia životného 

prostredia polychlórovanými bifenylmi na Slovensku. Uniká, alebo už z nich uniklo, asi 52 % 

polychlórovaných bifenylov. V oblasti okolia bývalého výrobcu výrobkov založených na báze 

PCB možno za zdroj kontaminácie celého environmentu (poľnohospodársku pôdu 

nevynímajúc) považovať aj odvádzací kanál z tohto chemického podniku, priľahlú rieku 

Laborec, ale aj vodnú nádrž Zemplínska Šírava. V sedimente týchto tokov a nádrže sa 

nachádza až niekoľko ton vysoko nebezpečného kontaminantu. Vysoké koncentrácie PCB 

boli zistené predovšetkým pri ekologických haváriách, pri ktorých preniklo do prostredia 

značné množstvo PCB. Existuje aj diaľkový transport PCB atmosférou vo forme pár, alebo 

aerosolovej disperzie, pričom dochádza k všeobecnej distribúcií týchto látok. Hladina PCB je 

vyššia v blízkosti urbanistických a priemyselných lokalít. 

Ďalšou skupinou chlóroaromátov, ktoré sú vážnymi kontaminantami životného prostredia sú 

chlórofenoly (CP). Fenol a jeho chlórderiváty patria medzi bežné polutanty vodných zdrojov 

a pôdy, pričom ich pôvod býva rozmanitý. Chlórované fenoly a najmä pentachlórfenol (PCP) 

patrili medzi široko používané biocídy v priemyselných odvetviach a v poľnohospodárstve už 

od roku 1920. Chlórfenoly boli všestranne používané najmä vďaka rozpustnosti 

v organických rozpúšťadlách, ako aj v roztokoch sodných solí. Chlórované fenoly sa v 

dôsledku svojich vynikajúcich vlastností intenzívne využívajú v mnohých odvetviach 

priemyslu i poľnohospodárstva viac ako 50 rokov. V chemickom priemysle sa využívajú ako 

antiseptické a selektívne rozpúšťadlá pre minerálne oleje. Používajú sa aj ako intermediáty pri 

výrobe herbicídov a farbív. Určité množstvá CP sa namerali aj vo vzduchu, v dažďových 

a snehových zrážkach. V životnom prostredí sa chlórofenoly hojne vyskytujú ako 

medziprodukty degradácie pesticídov (lindén, pentachlórobenzén, hexachlórobenzén, 

dichlórofenyloctová kyselina) a ďalších aromatických látok. Z tohto dôvodu boli chlórované 

fenoly v značných koncentráciách zistené v pôde, vode, sedimentoch, ale i ľudských 

tkanivách (BOYD a kol., 1989 ). Najväčšie využitie medzi chlórofenolmi má pentachlórofenol 

(PCP). Ešte v nedávnej minulosti sa intenzívne využíval ako všestranný herbicíd, fungicíd a 

insekticíd, pri ochrane dreva a pestovaní ryže. V dôsledku svojej toxicity a veľkého rozšírenia 

v životnom prostredí patrí medzi najviac študované fenoly a z tohto dôvodu sa často využíva 

pre štúdium vplyvu pôdnych vlastností na jeho účinnú elimináciu z rôznych pôdnych typov. 

Monochlórfenoly sa v súčasnosti používajú ako medziprodukty vo výrobe farbív a pri výrobe 

viac chlórovaných fenolov, 4-chlórfenol sa používa na výrobu farbiva quinizarínu 

a fungicídov chlorophenesinu a dichlorophenu, 2,4-dichlórfenol sa používa vo veľkých 

množstvách na výrobu kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej. Z trichlórovaných izomérov je 
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významný 2,4,5-trichlórfenol, ktorý sa používa pri výrobe herbicídu kyseliny 2,4,5-

trichlóroctovej. 2,3,4,6-tetrachlórfenol je aj dnes komerčne dostupný a používa sa ako 

ochranný konzervačný prostriedok. 

Veľké množstvo chlórovaných organických zlúčenín, vrátane chlórovaných fenolov sa 

produkuje počas chemického bielenia chlórom. Nové spôsoby bielenia výrazne znižujú 

hladinu chlórovaných fenolov. Chlórfenoly sú analogicky tvorené počas chlorácie pitnej vody 

obsahujúcej humínové látky. Vznikajú tiež počas horenia organického materiálu v prítomnosti 

chlóru, napríklad spaľovaním mestských tuhých odpadov alebo počas horenia čerstvého 

dreva, pričom unikajú do ovzdušia. Chlórfenoly sú teda globálne polutanty, ktoré boli nájdené 

aj v sedimentoch jazier odľahlých od priemyselných centier. PCP bol nájdený v usadeninách 

slojov starších ako 50 rokov pred započatím priemyselnej výroby, z čoho vyplýva, že vznikli 

pravdepodobne pri lesných požiaroch. Okrem toho je zaujímavé, že niektoré chlórfenoly sú 

biologického pôvodu, napríklad 2,6-dichlórfenol je feromónom kliešťov. Chlórfenoly nie sú 

teda výlučne antropogénneho pôvodu. 

Chlórované aromáty predstavujú nebezpečné látky pre celý ekosystém. O ich závažnom 

vplyve na zdravie ľudského organizmu, akútnych aj chronických účinkoch, mutagénnych, 

karcinogénnych a teratogénnych účinkoch svedčia mnohé práce a štúdie pojednávajúce o 

prítomnosti týchto polutantov v potravinách. 

Polychlórované dibenzodioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) na rozdiel 

od CP, resp. PCB nikdy neboli komerčne vyrábané a do životného prostredia sa dostávajú 

predovšetkým spaľovaním chlórovaných uhľovodíkov. Tieto zlúčeniny predstavujú vedľajšie 

produkty a nečistoty pri syntéze chlórovaných organických zlúčenín (chlórofenolov, 

pesticídov) a pri bielení buničiny v papierenskom priemysle. Napriek veľmi nízkym 

koncentráciám, v ktorých sa tieto zlúčeniny vyskytujú v životnom prostredí, ich sledovaniu sa 

venuje veľká pozornosť, pretože patria medzi najtoxickejšie organické zlúčeniny. 

Veľkú skupinu organických polutantov predstavujú aj polyaromatické uhľovodíky (PAU). 

Tieto látky vznikajú pyrolýzou, resp. neúplným spaľovaním, môžu sa v nízkych 

koncentráciách aj prirodzene nachádzať v životnom prostredí. Hlavným prirodzeným zdrojom 

PAU sú prirodzené pyrolytické procesy, napr. lesné požiare alebo emisie vulkánov, zmes 

PAU sa môže nachádzať aj pri náleziskách ropy. V podstatne väčšom množstve sa PAU 

dostávajú do životného prostredia z antropogénnych zdrojov. Vo všeobecnosti, všetky 

organické zlúčeniny, ktoré obsahujú uhlík a vodík môžu byť potenciálnymi prekurzormi 

PAU. Najtypickejšie antropogénne zdroje PAU sú: výroba koksu, priemyselná výroba hliníka, 

spaľovanie tuhých palív v domácnostiach, resp. spaľovniach, elektrárne na tuhé palivo. PAU 
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sa môžu viazať na prachové častice vzduchu a tým sa prenášať na veľké vzdialenosti za 

súčasného kontaminovania ďalších zložiek životného prostredia (voda, pôda). 

 

1.2.2 Chemické, fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti vybraných organických 

kontaminantov. 

Rozpustnosť vo vode je jednou z najdôležitejších chemických charakteristík organických 

kontaminantov, pretože nám umožňuje odhadnúť: 

- chemickú mobilitu, 

- chemickú stabilitu, resp. rozklad, 

- chemickú akumuláciu, 

- chemickú bioakumuláciu, 

- chemickú sorpciu. 

Rozpustnosť vo vode ovplyvňuje pohyblivosť daného kontaminantu v prostredí, ale môže 

ovplyvňovať aj ďalšie degradačné alebo transformačné procesy, ako sú hydrolýza, fotolýza 

a biodegradácia. Vplyv nízkej, strednej a vysokej rozpustosti daného kontaminantu vo vode 

na jednotlivé procesy je uvedený v tabuľke II-2. 

 

Tabuľka II-2 Vplyv rozpustnosti xenobiotika na environmentálne procesy (NEY, 1990) 

Rozpustnosť 

nízka stredná vysoká 

 

Environmentálne procesy 

< 10 mg.l-1 10-1000 mg.l-1 > 1000 mg.l-1 

Pohyblivosť nie áno/nie áno 

Adsorpcia áno áno/nie nie 

Biodegradácia možno áno/nie áno 

Metabolizmus možno áno/nie áno 

Akumulácia áno áno/nie nie 

Bioakumulácia áno áno/nie ne 

Perzistencia áno áno/nie nie 

Rozptyl pomaly áno/nie áno 

kontaminácia potravového reťazca áno áno/nie nie 

* áno/nie – v závislosti od iných parametrov životného prostredia 

 

Hodnota rozpustnosti chlórofenolov je silne závislá od počtu atómov chlóru viazaných na 

aromatickom jadre, pričom CP s nižším počtom atómov chlóru sú rozpustnejšie. Ďalšími 

dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú rozpustnosť, je teplota a pH. Rozpustnosť všetkých 

kongenérov PCB, ako aj PCDD a PCDF, je pomerne nízka a aj ich ďalšie chemické 
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a fyzikálno-chemické charakteristiky sú porovnateľné s vysokochlórovanými chlórfenolmi. 

Polyaromatické uhľovodíky môžeme z hľadiska rozpustnosti i ďalších fyzikálno-chemických 

charakteristík rozdeliť na dve skupiny. Nízkomolekulárne (max. 3 benzénové kruhy, 

s molekulovou hmotnosťou do 228) a vysokomolekulárne, pričom vysokomolekulárne sú vo 

všeobecnosti málo rozpustné vo vode, lipofilné (rozpustné v tukoch) s nízkou volatilizáciou 

(výparom). 

Ďalšia dôležitá vlastnosť je oktanol-voda rozdeľovací koeficient – Kow, ktorý indikuje 

bioakumuláciu a biokoncentráciu chemikálií. Z CP má najvyššiu hodnotu Kow PCP (102), čo 

poukazuje na možnosť bioakumulácie a pravdepodobnosť kontaminácie potravinového 

reťazca. Vyššie hodnoty Kow ako PCP sú charakteristické pre PCB, PCDD, PCDF a PAU. 

Fyzikálno-chemická vlastnosť – volatilizácia, vyjadrená tlakom nasýtených pár, poukazuje na 

možnosť výparu. Nízka hodnota tlaku nasýtených pár PCP indikuje jeho nízky výpar (NEY, 

1990). Táto hodnota je tiež závislá na pH a pri pH=7 tlak nasýtených pár pre PCP nadobúda 

hodnotu 0 (AUGUSTIJN-BECKERT a kol., 1994). Nízke hodnoty volatilizácie majú tiež PCB, 

PCDD, PCDF a PAU. 

Veľmi dôležitou vlastnosťou chemických látok z hľadiska ich osudu v životnom prostredí je 

hodnota adsorpčného koeficientu Koc, ktorá vyjadruje, či chemikália sa v pôdnom prostredí 

nachádza vo vodnej alebo pevnej fáze. NEY (1990) udáva hodnotu Koc (adsorpčný koeficient 

normalizovaný na % organického uhlíka) pre PCP 900, čo znamená, že sorpcia na pôdne 

častice je veľká. Aj táto hodnota je ovplyvnená pH. So zýšením jeho hodnoty sa Koc zvyšuje 

(AUGUSTIJN-BECKERS, 1994). Oveľa vyššími hodnotami Koc disponujú PCB a PAU (napr. 

fenantrén má hodnotu Koc 23 000). 

Nemenej dôležitá vlastnosť chemických látok, z hľadiska ich osudu v životnom prostredí je 

polčas rozpadu, ktorého hodnota závisí od podmienok, za akých sa látka v pôde nachádza. 

Príklady klasifikácie polčasov rozpadu (t1/2) uvádza tabuľka II-3. Polčas rozpadu pre 

chlórofenoly je niekoľko dní, v prípade PCB, PCDD a PCDF sú to desiatky a v prípade 

vysokomolekulárnych PAU až tisícky rokov. 

 

Tabuľka II-3 Príklady klasifikácie polčasov rozpadu t1/2 pre chemickú biodegradáciu (FASS a 

kol., 1999) 

Trieda nízky t1/2 vysoký t1/2 

Rýchla 1 deň 7 dní 

stredne rýchla 7 dní 4 týždne 

pomalá 4 týždne 6 mesiacov 
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rezistentné zlúčeniny 6 mesiacov 1 rok 

 

Ako vyplýva z ich chemických a fyzikálno-chemických vlastností, väčšina uvedených 

organických polutantov je perzistentných (biologicky ťažko rozložiteľných) a lipofilných 

(rozpustných v tukoch) a niektoré z nich, predovšetkým PCDD a PCDF ako aj niektoré 

kongenéry PCB už vo veľmi nízkych koncentráciách sú toxické pre organizmy. Veľká 

väčšina týchto látok vykazuje tiež fenotoxické, mutagénne, teratogénne a karcinogénne 

účinky. 

 

1.2.3 Vplyv pôdnych parametrov na organické kontaminanty v pôde 

Osud xenobiotík v pôdnom prostredí je determinovaný množstvom fyzikálnych, chemických 

a biologických faktorov. Základnou informáciou pri posudzovaní chovania sa kontaminantu 

v pôde je jeho mobilita. Pohyblivosť (transport) kontaminantu v pôde je priamo závislá na 

stupni väzby, resp. sorpcie kontaminantu na organické, resp. anorganické komponenty pôdy 

a priamo ovplyvňuje filtračnú, akumulačnú a pufrovaciu funkciu pôdy.  

Adsorpcia je pravdepodobne najdôležitejší spôsob interakcie medzi pôdou a xenobiotikami 

a môže zahrňovať kompletne reverzibilné ako aj úplne ireverzibilné procesy, ktoré môžu byť 

fyzikálnej alebo chemickej povahy. Rozsah adsorpcie závisí od vlastností pôdy a zlúčeniny 

(GEVAO a kol. 2000). 

 

1.2.3.1 Sorpcia organických kontaminantov v pôde 

Vďaka sorpcii dochádza v pôdnom systéme k rozdeleniu foriem existencie sledovanej látky 

na sorbovanú a vodorozpustnú, pričom rovnováha sa ustaľuje podľa afinity danej látky 

k pôdnym fázam. Matematické zhodnotenie sorpcie xenobiotík v pôdnom prostredí je 

vyjadrené rozdeľovacím koeficientom medzi pevnou a kvapalnou fázou pôdy – Kd. Hodnota 

Kd je jednou z najdôležitejších environmentálnych charakteristík a zohráva úlohu pri 

predpovedaní osudu xenobiotík v pôdnom prostredí (GRATHWOHL, 1990). 

Vo všeobecnosti sa sorpcia xenobiotík v pôdnom prostredí uskutočňuje na minerálnej 

a organickej zložke pôdy. Z anorganickej zložky pôdy najdôležitejšiu úlohu pri sorpcii 

zohrávajú ílové minerály a oxidy kovov, pričom významnú úlohu má aj kvalitatívne 

zastúpenie ílových minerálov. Medzi ílovými minerálmi disponuje montmorilonit najvyššou 

sorpčnou schopnosťou (RUGGIERO, 1999) a v literatúre sa uvádza výrazne vyššia sorpcia 

herbicídov na montmorilonit ako na oxidy železa. 
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Súčasné výskumy však jednoznačne potvrdzujú kľúčovú úlohu organického uhlíka pri sorpcii 

hydrofóbnych, ako aj polárnych organických xenobiotík (STANGROOM a kol., 2000). Pretože 

organická hmota sa uvádza pri organických kontaminantoch ako primárny sorbent, 

distribučný koeficient Kd je normalizovaný na obsah organického uhlíka v pôde – Koc. Pri 

sorpcii zohráva dôležitú úlohu kvalita pôdnej organickej hmoty. Vo všeobecnosti môžeme 

povedať, že vo vzťahu k organickým kontaminantom majú humínové kyseliny v porovnaní 

s fulvokyselinami vyššiu sorpčnú schopnosť. Veľkosť sorpcie organických kontaminantov 

závisí od vnútornej chemickej štruktúry humínových kyselín. Uvádza sa, že sorpcia triazínov 

nesúvisí s obsahom ílu, resp. POC, ale so stupňom humifikácie pôdnej organickej hmoty. 

V poslednom období sa objavujú práce, ktoré uvádzajú interakcie medzi aromatickými 

štruktúrami pôdnej organickej hmoty a aromatickým kruhom kontaminantu, ale aj negatívne 

nabitými karboxylovými skupinami a rôznymi funkčnými skupinami kontaminantov. Zistené 

boli signifikantné lineárne korelácie medzi veľkosťou sorpcie PCB, resp. PCP a aromatickými 

štruktúrami pôdnej organickej hmoty. Všeobecne môžeme konštatovať, že organická hmota s 

vyšším stupňom aromaticity, resp. vyššiou humifikáciou organickej hmoty má podstatne 

vyššiu schopnosť sorpcie organických kontaminantov. 

 

1.2.3.2 Transformácia organických kontaminantov 

Na rozdiel od anorganických kontaminantov (predovšetkým ťažkých kovov), ktoré nemôžu 

podliehať rozkladu, organické polutanty majú schopnosť degradácie v pôdnom prostredí. Táto 

schopnosť pôdy zahrňuje premenu látok fyzikálnymi, chemickými a biologickými procesmi. 

Organický kontaminant v pôde môže podľahnúť úplnej mineralizácii alebo čiastočnej 

degradácii. 

Principiálne môže degradácia organických kontaminantov v pôde prebiehať dvoma spôsobmi, 

a to biolologickou cestou, ktorá je jedným z najdôležitejších procesov determinujúcich osud 

organických kontaminantov, ale v pôdnom prostredí sa stretávame aj s abiotickým spôsobom 

degradácie. 

 

1.2.3.2.1 Biodegradácia 

Mikrobiálna degradácia – biodegradácia je vo všeobecnosti biologický rozklad organického 

kontaminantu účinkom mikrobiálnej aktivity enzýmov. 

V súčasnosti je známe pomerne široké spektrum baktérií a húb, ktoré sú schopné buď 

aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom degradovať aj pomerne perzistentné zlúčeniny, ako sú 

polyaromáty, polychlórované bifenyly, halogénované aromáty (SINGLETON, 1994). Biologické 
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procesy biodegradácie xenobiotík v pôdnych podmienkach závisia okrem vlastností 

kontaminantu aj na vlastnostiach pôdneho prostredia, pričom najdôležitejšie environmentálne 

faktory ovplyvňujúce biodegradáciu sú: teplota, vlhkosť, pH, prítomnosť živín a dostatok 

organického uhlíka. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že biodegradácia sa s teplotou zvyšuje, pričom optimálna 

teplota sa udáva 25-35 °C. V literatúre sa tiež udáva rýchlejšia degradácia PAU a PCB so 

zvýšením priemernej ročnej teploty. 

Vplyv vlhkosti na biodegradáciu nie je tak jednoznačný ako pri teplote. Zvýšenie vlhkosti od 

5 do 50 % zvyšuje degradáciu xenobiotík, pričom optimálna vlhkosť sa udáva cca 20 %. Pri 

zvýšení priemernej ročnej vlhkosti sa nezistil vplyv na degradáciu PAU a PCB. K najvyššej 

rýchlosi biodegradácie dochádza v neutrálnom prostredí. 

Pôdna organická hmota pri biodegradáciách môže disponovať dvoma protichodnými 

účinkami. Na jednej strane činnosť mikroorganizmov, meraná jej respiračnou aktivitou, sa 

zvyšuje so zvýšením POC, čo dokazujú namerané bazálne hodnoty respiračnej aktivity 

(VILČEK a kol., 2001). Na druhej strane je potrebné upozorniť, že v pôdnom prostredí 

dochádza k interakciám xenobiotík, hlavne s organickou hmotou, čo môže byť príčinou ich 

nízkej bioprístupnosti. V súčasnosti sa objavujú názory, že sorpcia xenobiotík na 

humifikovanú organickú hmotu môže zvyšovať ich bioprístupnosť, a tým aj ich mineralizačnú 

rýchlosť. Taktiež sa uvádza zvýšená bakteriálna degradácia aromatických zlúčenín za 

prítomnosti humínových kyselín.  

 

1.2.3.2.2 Abiotická degradácia 

Napriek tomu, že biologické procesy sú rozhodujúce pri degradácií organických 

kontaminantov, v pôdnom prostredí sa stretávame aj s abiotickými spôsobmi degradácie, na 

ktorých sa zúčastňujú abiotické komponenty pôdy, ako sú: ílové minerály, oxidy, hydroxidy 

a organická hmota (RUGGIERO, 1999). 

Väčšina organických kontaminantov má silnú afinitu k pôdnej organickej hmote, avšak vyššie 

percentuálne zastúpenie ílových minerálov môže v značnej miere prispievať k povrchovým 

abiotickým transformáciám polárnych xenobiotík. 

Na rozdiel od ílových minerálov a oxidov kovov, pôdna organická hmota vďaka svojej 

heterogénnej štruktúre je okrem polárnych xenobiotík schopná interagovať aj s nepolárnymi 

organickými kontaminantmi akými sú PAU resp. PCB. Ďalší rozdiel spočíva v tom, že pôdna 

organická hmota umožňuje v priebehu humifikácie zabudovanie mnohých organických 
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xenobiotík, ktoré sú štruktúrne podobné humusovým látkam do makromolekuly humínových 

kyselín. Reakcie, ktoré pri týchto procesoch prebiehajú, sú charakteristickým príkladom 

kombinácie biotických a abiotických komponentov pri premene xenobiotík. Predpokladáme 

niekoľko typov väzbových interakcií medzi humínovými látkami a  kontaminantami, 

prítomnými v pôde  (VESELÁ a kol., 2005): 

Iónová väzba. Tento typ väzby vychádza z pôsobenia elektrostatických síl medzi fixnými 

nábojmi prítomných funkčných skupín a iónmi vyskytujúcimi sa v roztoku. Vznik 

elektrostatickej väzby sa dá u humínových látok predpokladať, napr. v prípade alkalických 

kovov a amoniaku. 

Koordinačná väzba. Na vzniku koordinačných väzieb sa v humínových látkach najviac 

podieľajú karboxylové a fenolické funkčné skupiny, kde zastúpenie týchto dvoch funkčných 

skupín je okrem iného ovplyvnené hodnotou pH a tým aj mierou disociácie týchto funkčných 

skupín. V slabo kyslej oblasti sa na vzniku koordinačných väzieb podieľajú najmä 

karboxylové skupiny a k nim sa pri vzraste pH nad 7 a po disociácii protónu z fenolického 

hydroxylu pridávajú významne aj tieto funkčné skupiny. 

Vodíkové mostíky. Aj napriek skutočnosti, že presná štruktúra humínových látok zostáva stále 

nedoriešená, je možné predpokladať na základe preukázanej prítomnosti niektorých 

funkčných skupín (amidová, laktámová, nitrilová) možnosť vzniku vodíkových mostíkov. 

Tieto väzby sa aj napriek svojmu nízkemu energetickému obsahu môžu významne podieľať 

na väzbových schopnostiach medzi humínovými látkami a kontaminantami. 

Hydrofóbne interakcie. Tento typ väzby vzniká pri kontakte nepolárnych skupín (napr. 

alkylových) v molekulách nachádzajúcich sa vo vodnom roztoku, kde tieto interakcie môžu 

vychádzať z pôsobenia van der Waalsových síl alebo presunu π-elektrónov. Hydrofóbne 

interakcie sú najčastejšou predpokladanou väzbovou interakciou humínových látok 

s hydrofóbnymi a alifatickými kontaminantami. 

Kovalentná väzba. Interakcie vedúce ku vzniku kovalentných väzieb môžu byť rozdelené na 

dve skupiny – reakcie prebiehajúce bez využitia aktivity enzýmov a reakcie s využitím 

biokatalýzy. Z hľadiska sanácie pôd kontaminovaných polyaromatickými uhľovodíkmi je 

možnosť kovalentnej väzby na humínové látky zvlášť zaujímavá, pretože sa tu jedná 

o stabilnú väzbu na polymérnu štruktúru, o ktorej je preukázané, že je nemutagénna a v jej 

prítomnosti dokonca aj niektoré mutagénne látky znižujú svoju mutagenitu. Možnosť vzniku 

kovalentnej väzby medzi makromolekulárnou štruktúrou humínových látok a kontaminantu je 

z praktického hľadiska predpokladom k imobilizácii kontaminantu. V tejto súvislosti je 
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dôležité poznať, či proces vedúci ku vzniku kovalentnej väzby môžeme považovať za 

reverzibilný alebo ireverzibilný. 

Bolo zistené, že medzi polutantmi a štruktúrou humínových kyselín sa vytvárajú kovalentné 

väzby, ktoré potvrdzujú 13C NMR merania organických kontaminantov zabudovaných v ich 

 štruktúre (PRESTON, 1996) a tým podávajú jasný dôkaz o význame kvality pôdnej organickej 

hmoty pri takomto spôsobe abiotických transformácií xenobiotík. 

Z tohto pohľadu môže byť interakcia organických kontaminantov s pôdnou organickou 

hmotou charakterizovaná aj ako alternatívna metóda odstránenia organických kontaminantov 

z pôdneho prostredia a predstavuje jeden z hlavných spôsobov abiotickej transformácie 

xenobiotík (RUGGIERO, 1999, GEVAO a kol. 2000). 

Podobne ako pri biotickej transformácií xenobiotík, aj pri abiotickom spôsobe transformácie 

významnú úlohu zohráva reakcia pôdneho prostredia. Pri určitom type väzieb disociovaných 

molekúl organických kontaminantov je interakcia závislá od pH prostredia, pričom všeobecne 

platí, že pri iónových molekulách je sorpcia vyššia pri nižšom pH (STANGROOM a  kol., 2000). 

Zabudovanie xenobiotika kovalentnými väzbami do štruktúry humínovej kyseliny, ktorá 

nasleduje po sorpcii, sa uskutočňuje v neutrálnej, resp. slabo zásaditej oblasti. Pri nepolárnych 

zlúčeninách typu PAU, PCB, nezohráva reakcia pôdneho prostredia takú významnú úlohu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


