
 164

3 Vzduch 

3.1 Znečistené ovzdušie 

Kolobeh každej atmosférickej zložky pozostáva z emisie do ovzdušia, rozptylu, fyzikálnej 

a chemickej transformácie v atmosfére a depozície na povrchu. Rovnováha základných 

zložiek atmosféry sa ustálila počas desiatok miliónov rokov. Následkom antropogénnej 

činnosti sa do atmosféry dostali úplne nové látky, ktoré ju v globálnom, ale aj regionálnom 

meradle zásadne ovplyvňujú. Znečistené ovzdušie označuje stav atmosféry, keď sú v ovzduší 

v dostatočnom množstve prítomné také zložky, ktoré kratší alebo dlhší čas nepriaznivo 

ovplyvňujú životné prostredie. V minulosti vzduch vždy obsahoval popri základných 

zložkách aj niektoré znečisťujúce látky sopečnej činnosti, zemského a kozmického prachu, 

látky z rozkladu rastlín, požiarov atď. Toto prirodzené znečisťovanie bolo spravidla lokálne 

a časovo obmedzené. Iná situácia vznikla v posledných desaťročiach, najmä bezohľadnou 

emisnou činnosťou energetiky, priemyslu, dopravy, ťažbou surovín, nekvalifikovanou 

intenzifikáciou poľnohospodárstva za súčasného hromadenia odpadových látok. 

Ovzdušie sa znečisťuje buď pri vypúšťaní rôznych látok do atmosféry alebo pri dejoch 

prebiehajúcich priamo v ovzduší. Látky znečisťujúce ovzdušie sa v závislosti od miesta 

vzniku delia na primárne a sekundárne. Na rozdiel od primárnych znečistenín, ktoré sa 

dostávajú do ovzdušia z prírodných zdrojov alebo ľudskej činnosti, sekundárne znečisťujúce 

látky vznikajú priamo v ovzduší pri atmosférických reakciách. 

 

3.1.1 Primárne znečisťujúce látky  

Znečistenie ovzdušia je všeobecný termín používaný na popis látok, ktoré sú prirodzenou 

alebo umelou cestou vnášané do ovzdušia. Chemické látky emitované do ovzdušia sa 

najčastejšie delia podľa skupenstva (plynné, kvapalné, tuhé), chemického zloženia (zlúčeniny 

síry, dusíka atď.) a podľa účinkov na ľudské zdravie (alergény, karcinogéne atď.). Z tuhých 

znečistenín ovzdušie najviac ovplyvňujú nesedimentujúce podiely, ktoré sa kumulujú 

v horných vrstvách atmosféry, odrážajú časť slnečného žiarenia, vytvárajú mraky, čo 

vyvoláva zmeny prízemnej teploty atmosféry. Aj keď určujúca časť látok znečisťujúcich 

ovzdušie pochádza z prírodných zdrojov (erózia pôdy a hornín, prírodné požiare, biologické 

procesy), antropogénne zdroje sú oveľa agresívnejšie a môžu vážne ohroziť mnohé biologické 

procesy. 

Najkomplexnejší výpočet primárnych znečistenín (cca 7500 škodlivín) je uložený 

v Medzinárodnom registri potenciálne toxických chemikálií (IRPTC) v Ženeve a ich 

toxikologické charakteristiky uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ako rizikové 
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prvky sú najčastejšie uvádzané: Cd, Pb, Hg, Cr, Be, Se, As, Ni, F, Cl, Zn, Mn, Cu, V, Co, Tl. 

Podiel jednotlivých zdrojov z ľudskej činnosti na antropogénnych emisiách závisí od 

štruktúry národného hospodárstva.  

 

3.1.1.1 Látky znečisťujúce ovzdušie 

Látka znečisťujúca ovzdušie je taká zložka, ktorá buď priamo alebo po zmenách, ktorým 

podlieha v atmosfére, poškodzuje alebo ohrozuje živé organizmy a nepriaznivo vplýva na 

životné prostredie. V závislosti od chemických a fyzikálnych vlastností bývajú látky 

znečisťujúce ovzdušie zatriedené do niekoľkých skupín: 

- zlúčeniny síry, 

- zlúčeniny dusíka, 

- zlúčeniny uhlíka, 

- zlúčeniny halogénov, 

- rádioaktívne látky, 

- tuhé častice. 

Správanie týchto látok v ovzduší determinujú ich chemické a fyzikálne vlastnosti a celkové 

množstvo vypúšťané do ovzdušia. Znečisťujúce látky v ovzduší môžu byť kedykoľvek v 

životnom prostredí rozptýlené cestou vzduchu, vody, pôdy. Cesty rozptylu veľmi kolíšu 

v závislosti od zdroja emisií a ich zloženia. Rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší je 

ovplyvňovaný viacerými faktormi: 

- meteorologické podmienky (hlavne rýchlosť a smer vetra a stabilita atmosféry), 

- výška zdroja emisie (prízemné zdroje – doprava, vysoké zdroje – komíny), 

- miestne a regionálne vlastnosti, 

- povaha zdroja (pevné bodové zdroje – komíny, mobilné zdroje – autá). 

Počas rozptylu znečisťujúce látky podliehajú širokému rozsahu zmien a prenosov. Následkom 

premiešavania vo vzduchu dochádza k ich rozrieďovaniu. K oddeľovaniu a ukladaniu 

znečisťujúcich látok dochádza na základe fyzikálnych vlastností znečisťujúcich látok. 

Chemické reakcie nastávajú pri rozklade primárnych znečisťujúcich látok do nových 

zlúčenín. Niektoré znečisťujúce látky môžu byť odstránené z transportujúceho média formou 

depozície (vylúčením vplyvom tiaže, vymývaním dažďom alebo zachytávaním na rastlinách 

a iných prekážkach). 

Mnohé znečisťujúce látky preukazujú neobyčajne zložité charakteristiky rozptylu, zvlášť 

v prostredí, akými sú veľkomestá s veľkým zdrojom emisií a veľkou variáciou 

environmentálnych podmienok.  



 166

Dôležité sú taktiež časové zmeny v úrovni znečistenia. V mnohých prípadoch existujú 

dlhodobé trendy odzrkadľujúce podstatné zmeny v množstve emisií (napr. následok 

technologických a hospodárskych zmien ako dôsledok intervenčnej politiky). K tomu 

pristupujú každoročné variácie, ktoré rok čo rok odzrkadľujú rozdiely v klíme a aktivite 

zdrojov. Mnohé znečisťujúce látky teda preukazujú významné sezónne, týždenné alebo denné 

charakteristiky v dôsledku cyklov aktivity, klimatických javov a ďalších vplyvov. 

Najzávažnejšie krátkodobé epizódy znečistenia sa môžu vyskytovať v dôsledku nepredvídanej 

havarijnej situácie.  

 

3.1.1.2 Emisie zlúčenín síry 

K emisiám zahrnutým do skupiny síry patria oxid siričitý a sírový, kyselina sírová, sulfán, 

sírouhlík a rôzne organické zlúčeniny síry.  

Oxid siričitý (SO2) vzniká hlavne pri spaľovaní fosílnych palív obsahujúcich síru. Z 

celosvetovej emisie SO2 pochádza 80 % z horenia uhlia a lignitu a 20 % z vykurovacích 

olejov. Typický obsah síry v hmotnostných percentách  uhlia je 2 % a vykurovacích olejov 3 

%. 

Oxid siričitý je plyn ostrého zápachu, vyvolávajúci kašeľ. Pôsobí veľmi toxicky na vegetáciu 

a okysľuje pôdu. Prítomnosť oxidu siričitého vo vodných parách a oblakoch vedie k tvorbe 

kyslého dažďa. Ochorenia dýchacích ciest sprevádzané dráždením očí a nosa ľudí žijúcich 

v okolí komínov závodov sú často pripisované oxidu siričitému. Tento plyn sa v atmosfére 

udrží 2 – 6 dní a v tomto časovom rozpätí sa môže dostať až do vzdialenosti 1000 km.  

Základným mechanizmom odstraňovania SO2 je jeho oxidácia na SO3 katalyzovaná napr. 

kovovými zložkami popolčeka 

        Fe203 

SO2 + ½ O2 ––––– > SO3 

 

Oxid sírový ďalej reaguje s atmosférickou vodou na kyselinu sírovú 

SO2 + H2O ––––> H2SO4 

Zvlášť vysokou toxicitou sa vyznačuje sulfán, ktorý v ovzduší reaguje a v konečnom 

dôsledku sa tvorí tiež kyselina sírová. Táto ďalej reaguje so zložkami znečistenej atmosféry za 

vzniku síranov, ktorých tuhé čiastočky padajú na zem vplyvom gravitačných síl alebo ich 

vymývajú zrážky.  
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3.1.1.3 Emisie zlúčenín dusíka 

Z emisií zlúčenín dusíka, ktoré sa dostávajú do atmosféry, sú najdôležitejšie oxidy N2O, NO, 

NO2, ďalej zlúčeniny NH3, NH4
+, NO3

-. K stabilným atmosférickým komponentom patrí oxid 

dusný (N2O), ktorý je takmer výlučne výsledkom biologickej aktivity na zemskom povrchu.  

NOx predstavuje sumu NO + NO2 a pochádza najmä zo spalín v energetike a domácich 

kúrenísk. Oxid dusnatý (NO) je ťažší ako vzduch a ľahko oxiduje na oxid dusičitý (NO2). 

Oxid dusičitý sa tvorí ako primárna i sekundárna znečisťujúca látka pri spaľovacích 

procesoch. V mnohých štátoch je asi 50 % NO2 emitovaných z automobilovej dopravy. 

Koncentrácie NO2 vykazujú zreteľné kolísanie počas dňa s výraznými maximami hodnôt 

zaznamenanými počas rannej a poobedňajšie dopravnej špičky. V chladnom a bezveternom 

počasí môžu koncentrácie stúpnuť vplyvom zadržiavania znečisťujúcich látok v prízemnej 

vrstve ovzdušia. Oxid dusičitý je ťažký hnedočervený plyn dusivého zápachu. Je jedovatý, 

napáda sliznice a na pokožke necháva žlté škvrny. Pri reakcii s vodou vytvára kyselinu 

dusičnú a dusitú: 

2NO2 + H2O ––––> HNO3 + HNO2 

Kyselina dusičná (HNO3) ďalej reaguje za tvorby nitrátov, ktoré sa vymývajú dažďom. 

Fotochemicky je oxid dusičitý veľmi aktívny. Absorbuje slnečné žiarenie z celého 

viditeľného a ultrafialového spektra. V spektrálnom rozsahu 600 – 380 nm môžu vznikať 

excitované molekuly a pri vlnových dĺžkach menších ako 43 nm prebieha jeho disociácia. Z 

hľadiska znečistenia vzduchu má najväčší význam fotolýza NO2, ktorá môže iniciovať vznik 

fotochemického smogu. Vznik a čas trvania fotochemického smogu závisí od chemického 

zloženia znečistenej atmosféry a od intenzity a spektra slnečného žiarenia. Pri fotochemickom 

smogu vznikajú mnohé toxické látky napr. peroxiacylnitrát, ale aj ozón, ktorý je silným 

oxidačným činidlom. Ozón iniciuje rad ďalších reakcií s organickými látkami, napr. 

ovplyvňuje čas starnutia elastomérov. 

Amoniak (NH3) sa dostáva do ovzdušia pri biologickom rozklade organickej hmoty a pri 

redukcii dusitanov a dusičnanov. Z antropogénnych zdrojov je amoniak emitovaný 

predovšetkým z chemického priemyslu (výroba hnojív, močoviny) a rôznych odpadov. 

Plynný amoniak reaguje v atmosfére s kyselinou dusičnou, resp. sírovou za vzniku síranov 

a dusičnanov:  

2 NH3 + H2SO4 ––––> (NH4)2SO4 

NH3 + HNO3 –––> NH4NO3 

Samočistiace procesy, ktoré prebiehajú v atmosfére (vymývanie dažďovými kvapkami), 

umožňujú odstránenie vzniknutých solí z ovzdušia.  
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3.1.1.4 Oxidy uhlíka 

Hlavná časť oxidu uhoľnatého (CO) vzniká v atmosfére pri oxidácii metánu, rozklade 

chlorofylu a pri fotooxidácií terpénov. CO vzniká tiež pri spaľovaní za nedostatočného 

prístupu vzduchu a prebytku uhlíka. Za vysokých teplôt nastáva reakcia medzi uhlíkom 

a oxidom uhličitým: 

C + CO2 –––> 2CO 

 Z prírodných zdrojov prispieva k obsahu CO v ovzduší vulkanická činnosť, lesné požiare 

a bakteriálna činnosť v oceánoch. Hlavným antropogénnym zdrojom CO je spaľovanie 

fosílnych palív (uhlie, ropa), výfukových plynov (lietadlá, automobily), spaľovanie odpadov 

a priemysel (metalurgia). Množstvo CO, ktoré sa takto dostáva do ovzdušia, narastá. CO je 

jedovatý plyn, ktorý sa viaže na krvné farbivo hemoglobín pevnejšie ako kyslík. V dôsledku 

nedostatku kyslíka sa organizmus dusí. 

Oxid uhličitý (CO2) je základná zložka živočíšneho a rastlinného cyklu. Oxid uhličitý, ktorý je 

respirovaný živočíchmi a rastlinami, sa dostáva do atmosféry, z ktorej sa cyklicky vracia späť 

do biosféry pri fotosyntetických procesoch. Z antropogénnych zdrojov CO2 sú najdôležitejšie 

spaľovacie procesy, v dôsledku čoho celkový obsah CO2 v ovzduší narastá. Ďalšou príčinou 

nárastu oxidu uhličitého v ovzduší je rozsiahle klčovanie najmä tropických lesov. Ľudská 

činnosť tak významne zasahuje do ekologickej rovnováhy, čo môže mať veľmi vážne 

dôsledky. Emisie CO2  predstavuje globálny problém (podrobnejšie rozpracované v časti II, 

kapitola 3.2.). 

 

3.1.1.5 Uhľovodíky 

Najväčším problémom z hľadiska znečisťovania ovzdušia je spaľovanie uhľovodíkov. 

Typickým znakom tohto procesu je vetvenie reťazových reakcií prostredníctvom kyslíkového 

atómu, ktorý reaguje s uhľovodíkom za odštiepenia atómu vodíka, pričom vznikajú dva 

vysoko reaktívne voľné radikály, ktoré vyvolávajú reťazové reakcie s konečnými produktmi 

CO, CO2 a H2O. Ich medziprodukty sú organické kyseliny, aldehydy, alkoholy a rad ďalších 

organických látok. Keď sa uhľovodíky dostanú do ovzdušia (napr. ako produkty spaľovacích 

procesov), reagujú s ďalšími zložkami znečistenej atmosféry fotooxidáciou, resp. fotolýzou, 

pričom vzniká fotooxidačný smog. Vznik fotooxidačného smogu určuje reaktivita 

uhľovodíkov, ktorá je charakterizovaná ich schopnosťou zúčastňovať sa na fotochemických 

reakciách v prítomnosti oxidov dusíka. Osobitný význam pri reakciách uhľovodíkov 

v atmosfére majú reakcie s ozónom, ktorý môže byť generovaný v procese fotolýzy NO2. 

Ochotne reaguje s alkénmi za vzniku rôznych produktov zahŕňajúcich nižšie uhľovodíky, 
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aldehydy, organické kyseliny, CO, CO2 a H2O. Reakcie ozónu s alkínmi sú podstatne 

pomalšie ako s akénmi. Alkány reagujú s O3 veľmi pomaly, preto nie sú v atmosférických 

procesoch veľmi dôležité. 

 

3.1.1.6 Halogénderiváty uhľovodíkov 

Z aspektu znečistenia životného prostredia veľmi dôležitú skupinu uhľovodíkov predstavujú 

ich halogénderiváty. Najrozšírenejšie sú predovšetkým chlórované uhľovodíky pochádzajúce 

z antropogénnych zdrojov, medzi ktoré patria prostriedky na ochranu rastlín, priemyselné 

rozpúšťadlá, čistiace prostriedky a hasiace látky. Niektoré halogénorganické zlúčeniny 

vznikajú v prírode v pomerne veľkých množstvách. Lesné požiare, sopky, morské riasy 

uvoľňujú až 5 miliónov ton chlórmetánu ročne. Niektoré mimoriadne toxické 

halogenoorganické zlúčeniny produkujú aj niektoré organizmy, ktoré ich využívajú ako 

prírodné pesticídy. Halogénuhľovodíky, ktoré sa využívajú ako organické rozpúšťadlá, sú 

charakteristické veľkou prchavosťou, chemickou stálosťou a malou rozpustnosťou vo vode. 

Hlavným rezervoárom ich emisií je atmosféra, do ktorej sa dostávajú pri vyparovaní. Medzi 

najrozšírenejšie halogénzlúčeniny patria chlórované deriváty metánu a etánu. Trichlóretylén 

a tetrachlóretylén sa v rozsiahlej miere používajú ako priemyselné rozpúšťadlá tukov, voskov, 

farieb, olejov a náterov. K chlórovaným derivátom metánu patrí aj chloroform, ktorý sa do 

atmosféry dostáva hlavne z antropogénnych zdrojov, predovšetkým spaľovaním odpadu PVC 

(polyvinylchloridu), ktorý má karcinogénne účinky. Pri spaľovacích procesoch odpadov na 

báze chlóroderivátov vznikajú dibenzodioxány a dibenzofurány, ktoré sa síce v ovzduší 

nachádzajú vo veľmi nízkych koncentráciách, ale sú mimoriadne nebezpečné, pretože patria 

medzi vysokotoxické látky. Ďalšou veľkou skupinou halogénových zlúčenín, ktoré sú 

antropogénneho pôvodu a do ovzdušia sa dostávali pri ich výrobe, sú polychlórované 

bifenyly, ktorých vlastnosti a použitie sú podrobnejšie popísané v časti II, kapitola 1.2.2. PCB 

sa v atmosfére sorbujú na prachové častice, ktorými môžu byť unášané do veľkých 

vzdialeností od miesta ich emitovania. 

Zo skupiny fluórovaných uhľovodíkov sa veľká pozornosť venuje fluórchlórmetánom – 

freónom, ktoré sa začali vyrábať na začiatku 20-tého storočia a využívali sa predovšetkým 

ako chladiace média a rozprašovače. Tieto látky sa vyznačujú mimoriadnou stálosťou 

a nízkou rozpustnosťou vo vode a v atmosfére nie sú známe biologické procesy, ktoré by boli 

schopné ich odstrániť. Z uvedeného dôvodu časom zotrvania týchto chemických zlúčenín 

v atmosfére sú desiatky rokov. Vzhľadom na chemickú stálosť freónov, tieto látky môžu 

postupne difundovať z nižších vrstiev atmosféry do stratosféry, kde pri fotodisociačných 
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reakciách znižujú vrstvu ozónu. Ozónová vrstva v stratosfére má mimoriadny význam pre 

život na Zemi, pretože pomáha zachytávať vysokoenergetické zložky slnečného žiarenia, 

ktoré sú mimoriadne nebezpečné pre živé organizmy a vegetáciu.  

. 

3.1.1.7 Halogény a ich anorganické deriváty 

Najrozšírenejšie anorganické zlúčeniny halogénov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, sú 

predovšetkým chlór, chlórovodík a fluorovodík. Antropogénny chlór a jeho zlúčeniny 

pochádzajú predovšetkým z chemického priemyslu, z chloračných a bieliacich procesov, 

z chlórovania vody a zo spaľovania plastov na báze PVC. Tieto zlúčeniny patria 

k mimoriadne toxickým látkam pre organizmy aj rastliny.  

K najväčším zdrojovom fluóru patria hlinikárne, výroba fosforečných hnojív, výroba kyseliny 

fosforečnej, výroba ocele, výroba fluórozlúčenín a spracovanie ropy. Fluór je extrémne 

reaktívny prvok, ktorý sa ako fluorid nachádza v kostiach a zuboch. Vysoké koncentrácie 

fluóru však môžu negatívne vplývať na metabolickú rovnováhu organizmu. 

Rozptyl emisií fluórových zlúčenín závisí od rôznych faktorov predovšetkým 

meteorologických podmienok. Množstvo anorganických zlúčenín fluóru v ovzduší rýchlo 

hydrolyzuje. Fluorovodík reaguje v atmosfére s vodnou parou za tvorby aerosólu alebo 

kvapiek, ktoré pri styku s tuhými časticami obsahujúcimi, napr. CaO reagujú ďalej za vzniku 

fluoridov. Časť zlúčenín fluóru sa dostáva do ovzdušia aj vo forme tuhých častíc, napr. fluorid 

hlinitý, fluorid sodný, kryolit atď. 

 

3.1.1.8 Pesticídy 

Pesticídy môžu unikať do ovzdušia vo forme aerosolov alebo plynov vyparovaním pesticídov, 

difúziou po zmiešaní s vodou, veternou eróziou atď. Výskumy potvrdili, že vetrom sa 

pesticídy môžu prenášať až na veľmi veľké vzdialenosti od miesta ich použitia. Osud 

pesticídov v ovzduší ovplyvňujú klimatické podmienky, predovšetkým rýchlosť vetra, 

vlhkosť a teplota. Veľká časť pesticídov predovšetkým staršej generácie bola vyrábaná na 

báze chlóroaromátov a do ovzdušia sa dostávala predovšetkým vo forme postrekov, môžu sa 

tieto chemické zlúčeniny, resp. ich degradačné produkty nachádzať aj v ovzduší. Mnohé 

z najnebezpečnejších pesticídov, napr. DDT sa vo veľkej väčšine sveta už neaplikuje a ich 

koncentrácia v ovzduší pomaly klesá.  
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3.1.2 Sekundárne častice v ovzduší 

Sekundárne častice vznikajú priamo v ovzduší buď pri zmene skupenstva alebo pri reakciách 

primárnych emisií spojených s tvorbou kvapalných alebo tuhých produktov. Tuhé úlety 

z antropogénnych zdrojov, ako sú popolček a sadze, disponujú veľkým povrchom, na ktorom 

môžu absorbovať rôzne plyny, ako sú oxidy síry, dusíka, resp. sulfán. Takýmto spôsobom sa 

tieto kontaminanty môžu dostať dýchacími orgánmi do organizmov, prieduchmi do rastlín, 

môžu sa tiež absorbovať pôdou a týmito cestami vyvolávať negatívne následky v ostatných 

zložkách životného prostredia.  

Znečisteniny prítomné v atmosfére majú negatívny vplyv aj na klimatické podmienky. Častice 

sú v ovzduší dispergované a môžu vytvárať rôzne disperzné sústavy. Ak priemer takýchto 

častíc je menší ako 2 m, hovoríme o aerosóloch. V znečistenom vzduchu sa nachádzajú aj 

častice s priemerom 0,1 – 10 m, ktoré môžu ovplyvňovať odraz a rozptyl dopadajúceho 

slnečného svetla, lokálnu oblačnosť, či množstvo zrážok. V závislosti od skupenstva častíc 

vzniká dym, hmlový opar alebo hmla. 

Hmla sa vytvára predovšetkým pri poklese teploty, keď je atmosféra presýtená vodnými 

parami. Tvorbu hmly môžu do značnej miery ovplyvniť aj tuhé častice, ktoré sa nachádzajú 

v znečistenej atmosfére.  

Častice s rozmermi väčšími ako 1 m môžu asistovať pri tvorbe kvapiek v mrakoch. Kvapky 

začnú v dôsledku gravitačnej sily klesať, koagulujú za vzniku veľkých častíc, ktoré v podobe 

dažďa padajú na zemský povrch. Prítomnosť týchto častíc v ovzduší veľkých priemyselných 

aglomerátov je príčinou väčšej oblačnosti aj množstva zrážok v týchto lokalitách. Pri 

nepriaznivej poveternostnej situácií neodnáša prúd vzduchu škodlivé látky z priemyselných 

oblastí. Tieto sa môžu zhromažďovať v obrovskom množstve na jednom mieste a vytvoriť 

vrstvu z výparov, prachu a odpadových plynov. Tento jav sa nazýva smog (výraz je utvorený 

z anglických slov: smoke – dym a fog – hmla). Smog ešte v nedávnej minulosti zahaľoval 

veľké mestské aglomerácie vo všetkých častiach sveta. V súčasnosti sa vďaka opatreniam na 

ochranu ovzdušia koncentrácia smogu predovšetkým v Európskych mestách a mestách 

Severnej Ameriky znižuje. Veľmi nebezpečný je aj chronický účinok znečisteného ovzdušia, 

ktorý je príčinou ochorení horných dýchacích ciest, kardiovaskulárnych ochorení, resp. 

rôznych alergií.  

Častice prítomné v znečistenej atmosfére môžu ovplyvňovať aj ďalšie klimatické podmienky. 

Ak je ich priemer porovnateľný s vlnovými dĺžkami slnečného svetla, majú schopnosť 

dopadajúce žiarenie rozptyľovať. Väčšie častice časť dopadajúceho svetla absorbujú a časť 
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odrážajú. V dôsledku týchto javov sa môže znížiť veľkosť slnečnej radiácie nad znečistenými 

oblasťami aj o 15 % ročne. 

 

3.2 Globálne účinky znečisťujúcich látok v ovzduší 

Zatiaľ čo znečistenie pôdy je väčšinou charakterizované ako miestne, ktoré si vyžaduje 

lokálne riešenie a kontaminácia vody už môže byť celoštátnym problémom, resp. problémom 

celého regiónu, znečistenie ovzdušia je problémom celej ľudskej populácie, na riešení ktorého 

sa musia podieľať všetky krajiny sveta. Kontaminanty v ovzduší sa najrýchlejšie a najďalej 

dostávajú od zdroja znečistenia. Je dobre známe, že v Antarktíde sa našli mnohé 

z perzistentných kontaminantov, ktoré v dôsledku diaľkového prenosu prekonali stovky 

kilometrov a kontaminovali prostredie, v ktorom je ľudská aktivita minimálna. Z uvedeného 

dôvodu existujú globálne problémy znečistenia ovzdušia, ktoré sa týkajú celej ľudskej 

spoločnosti. Jedná sa predovšetkým o skleníkový efekt, porušenie ozónovej vrstvy a kyslé 

dažde. 

 

3.2.1 Skleníkový efekt 

Prirodzeným prejavom rovnováhy v prírode bola aj relatívne konštantná teplota zemského 

povrchu. Vodná para, oxid uhličitý, metán, oxidy dusíka a ozón, ktoré okrem kyslíka a dusíka 

obsahuje atmosféra, sa v súčasnosti nazývajú „skleníkové plyny“. Spoločný názov týchto 

plynov je odvodený od známeho javu v skleníkoch, ale funkciu skla v tomto prípade preberajú 

plyny. Krátkovlné slnečné žiarenie dopadá na zemský povrch a zohrieva ho. Dlhovlné 

(infračervené) žiarenie, ktoré vyžaruje zemský povrch, je z väčšej časti skleníkovými plynmi 

zachytávané a čiastočne späť vyžiarené k zemskému povrchu. Skleníkové plyny teda udržujú 

zemský povrch asi o 30 °C teplejším, ako by bol bez týchto plynov. Najväčší efekt spomedzi 

skleníkových plynov má vodná para, ktorá spôsobuje približne 2/3 celkového skleníkového 

efektu. Jej obsah v atmosfére nie je vo veľkej miere ovplyvňovaný antropogénnou činnosťou, 

pretože je determinovaný prirodzeným kolobehom vody (rozdiel medzi výparom a zrážkami). 

Rast koncentrácií ostatných skleníkových plynov je vo veľkej miere spôsobený ľudskou 

činnosťou. Na zosilňovaní skleníkového efektu sa v súčasnosti podieľajú predovšetkým: CO2, 

CH4, NOx a ozón. Ku týmto skleníkovým plynom, ktoré patria medzi prirodzené zložky 

ovzdušia, sa v posledných desaťročia začali emitovať aj „nové plyny“, ktoré z chemického 

hľadiska predstavujú predovšetkým organické zlúčeniny fluorochlórovaných uhľovodíkov 

(freónov) a brómouhľovodíkov. Tieto zlúčeniny sú vysoko perzistentné a aj ich nízke 

koncentrácie majú negatívny dopad na skleníkový afekt atmosféry. 
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Mimoriadny rozvoj priemyslu za posledných sto rokov spôsobilo zvýšenie obsahu 

skleníkových plynov v atmosfére. Oxid uhličitý narastá predovšetkým v dôsledku spaľovania 

fosílnych palív (uhlia, pohonných hmôt a olejov), ale aj ničenia lesov, predovšetkým na južnej 

pologuli (tropické pralesy). Jedným zo zdrojov CO2 môže byť aj intenzifikácia 

poľnohospodárstva (rozorávanie pasienkov, ale aj nesprávne hospodárenie na ornej pôde), 

následkom čoho sa porušuje rovnováha medzi humifikáciou a mineralizáciou pôdnej 

organickej hmoty v prospech mineralizácie, čoho dôsledkom je zvyšovanie emitovania CO2 

do ovzdušia.  

Aj k vzrastajúcim emisiám metánu dochádza pri poľnohospodárskej činnosti, predovšetkým 

pri intenzifikácii chovu dobytka a pestovaní ryže. Ďalším zdrojom CH4 je ťažba uhlia, ťažba 

a transport zemného plynu, nakladanie s komunálnym odpadom a kanalizačnými splaškami.  

Z hľadiska skleníkového efektu sú významné aj prekurzory ozónu, ktoré ovplyvňujú vznik 

a rozpad ozónu v atmosfére. Sú to predovšetkým NOx, CO a rôzne organické zlúčeniny. 

Koncentrácia prízemného ozónu narastá aj v dôsledku uhľovodíkov z výfukových plynov. 

Takéto prudké zvyšovanie emitovania skleníkových plynov antropogénnou činnosťou 

spôsobuje globálnu zmenu klímy, čo predstavuje jeden z najvýznamnejších problémov 

súčasnej ľudskej spoločnosti. Rôzne klimatické scenáre, ktoré sú v súčasnosti vypracované, 

predpovedajú zvyšovanie teploty klímy v priebehu nasledujúcich 100 rokov až o 3 °C. Podľa 

týchto prognóz by dochádzalo k prudkému topeniu ľadovcov v Antarktíde, Arktíde i Grónsku, 

čo by malo za následok zvýšenie hladiny svetových oceánov a zaplavenie husto osídlených 

oblastí predovšetkým v Indii, Bangladéši, ale i v Európe, pričom akceleráciu nárastu topenia 

ľadovcov evidujeme už v súčasnosti. 

Napriek nejasnostiam o účinkoch nárastu koncentrácii skleníkových plynov na rýchlosti 

zmien klímy sa vyspelé krajiny dohodli o potrebe prijatia predbežných opatrení. Na 

konferencii OSN o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992 

bol prijatý Rámcový dohovor o klimatickej zmene, ktorý je základným právnym nástrojom na 

globálnu ochranu klímy. Slovensko tento Dohovor ratifikovalo v roku 1995. Požiadavky na 

znižovanie emisií skleníkových plynov vyplývajú z Protokolu prijatého na konferencii 

členských štátov COP v Kyoto v decembri 1997. Väčšina európskych krajín sa dohodla do 

roku 2012 znížiť celkové emisie o 8 % oproti roku 1990. Problémy s enormným nárastom 

všetkých druhov znečisťovania životného prostredia sa v súčasnosti presunuli do ázijských 

krajín, predovšetkým vysoko zaľudnených oblasti Číny a Indie, ktorých ekonomiky sa 

v súčasnosti prudko rozvíjajú, ale nie sú viazané zmluvami a ani neplnia požiadavky na 

znižovanie emisií.  
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3.2.2 Poškodenie ozónovej vrstvy 

Ozón sa vytvára vo výške 10 – 70 km s maximálnou koncentráciou 20 km nad zemským 

povrchom. Stratosferický ozón pomáha zachytávať UVB žiarenie, ktoré môže oslabovať 

imunitný systém a vyvolávať celý rad ochorení, napr. rakovinu kože. Úbytok stratosferického 

ozónu, ktorý je pozorovaný od roku 1970, je spojený s nárastom intenzity UVB žiarenia 

v troposfére a na zemskom povrchu. Hlavný podiel na úbytku stratosférického ozónu majú 

chlorofluórované uhľovodíky – freóny, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti využívali ako 

chladiace kvapaliny v chladničkách, ale dnes sú nahrádzané inými chladiacimi zmesami. 

Fotochemické oxidanty ako sú chlórované radikály z freónov, rozkladajú ozón. Zoslabovanie 

ozónovej vrstvy je pozorované vo všetkých zemepisných šírkach, najintenzívnejšie je to 

evidentné v polárnych oblastiach – Antarktíde, kde následkom nahromadenia prekurzorov 

rozkladu ozónu dochádza počas polárnej noci k obrovskému úbytku ozónu a vytvoreniu tzv. 

ozónových dier. 

 

3.2.3 Kyslé dažde 

Termín „kyslý dážď“ bol použitý už v roku 1858 pre zvýšenú kyslosť dažďa spôsobenú 

znečistením ovzdušia kyslými plynmi. Vznik kyslého dažďa je znázornený na obr. III-3. 

Presnejší termín je kyslá depozícia. Mokrá depozícia nastáva, ak znečisťujúce látky sú 

unášané dažďom, snehom, hmlou, resp. nízkou oblačnosťou. Diaľkovým prenosom môžu byť 

znečisťujúce látky deponované na veľké vzdialenosti. Kyslé dažde vznikajú následkom 

zvyšovania koncentrácie kyseliny sírovej a dusičnej v atmosferických zrážkach. Ako už bolo 

vysvetlené skôr, tieto kyseliny v atmosfére vznikajú z emitovaného oxidu siričitého a oxidov 

dusíka. Pri vysokých koncentráciách týchto plynov v ovzduší pH zrážok klesá až na 4,5 - 3,0 

oproti hodnote pH 5,65, ktoré majú čisté zrážky. Začiatkom 70-tych rokov škandinávske 

jazerá a koncom 70-tych rokov stredoeurópske lesy začali javiť príznaky nepriaznivého 

pôsobenia znečistenia. Príčinou bolo okyslenie pôdy a vody z atmosférických depozícií oxidu 

siričitého a oxidov dusíka z priemyselných zdrojov prenášaných ovzduším na veľké 

vzdialenosti. Vplyvom kyslých dažďov sa pôda okysľuje, čím sa akceleruje transport iónov 

ťažkých kovov v pôde, čoho následkom môže byť poškodzovanie rastlinnej produkcie (úhyn 

stredoeurópskych lesov), ale aj vodných zdrojov (úhyn vodných organizmov 

v škandinávskych jazerách). Doba zotrvania kyslých plynných emisií je niekoľko dni, z toho 

dôvodu môžu byť prenesené až do vzdialenosti niekoľko tisíc km od zdroja. V roku 1979 bol 

prijatý Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia krajinami Európy a severnej Ameriky. 

Protokoly v Dohovore sú zamerané na redukciu znečisťujúcich látok, ktoré môžu ovplyvniť 
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kyslú depozíciu a tvorbu prízemného ozónu. V posledných rokoch sa znečisťujúce látky 

v ovzduší, predovšetkým oxidy síry a dusíka, darí úspešne redukovať. Záväzok z prvého 

Protokolu o síre predstavoval redukciu európskych emisií SO2 o 30 % do roku 1993 oproti 

roku 1980 a Slovensko tento záväzok splnilo. Do roku 2010 sa majú zredukovať emisie SO2 

o 72 % a oxidov dusíka o 42 % oproti roku 1980. Redukcia oxidov síry aj dusíka sa pozitívne 

prejavila poklesom kyslých zrážok a postupne dochádza k „oživovaniu“ lesov, ako aj vodného 

života v severských jazerách. 

 

 

Obrázok II-3 Vznik kyslého dažďa 

 


