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2 Čiastkový monitorovací systém – Pôda (ČSM-P)  

2.1 Štruktúra pôdneho fondu  

Pôdny kryt predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický a eko-sociálny 

potenciál Slovenskej republiky. Umožňuje produkovať potraviny a suroviny (drevo, vlákna, oleje), 

recykluje odpady, tvorí leso-poľnohospodársku krajinu, filtruje a zadržiava vodu na našom území, 

umožňuje využívať a zhodnocovať slnečnú energiu, zabezpečuje kolobeh a ekologicky vyváženú 

bilanciu látok v prírode, udržiava diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov a primárne formuje 

kvalitu životného prostredia, je zdrojom surovín a kultúrnym dedičstvom.  

Štruktúra územia Slovenska nezaznamenala za posledných 10 rokov významné zmeny. Celková 

výmera SR predstavuje 4 903 397 ha. V roku 2006 podiel poľnohospodárskej pôdy predstavoval 

49,57 % z celkovej výmery pôdy, podiel lesných pozemkov 40,93 % a nepoľnohospodárskych a 

nelesných pozemkov 9,43 %. Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v roku 2006 zaznamenáva tabuľka 

III-1.  

 

Tabuľka III-1 Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (stav k 31.12.2006) (Zdroj: ÚGKK SR) 

Druh pozemku Rozloha (ha) % výmery (%) 

Poľnohospodárska pôda 2 430 682 49,57 

Lesné pozemky 2 003 939 40,93 

Vodné plochy 93 325 1,90 

Zastavané plochy 227 092 4,63 

Ostatné plochy 145 357 2,96 

Celková výmera 4 903 397 100,00 

 

Poľnohospodársky pôdny fond (PPF) tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú ako 

poľnohospodárske pôdy využívané na poľnohospodársku výrobu a ktoré sú v katastri nehnuteľnosti 

členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty; tvoria ho aj 

iné pozemky, ktoré sú poľnohospodársky využívané.  

 
Tabuľka III-2 Štruktúra poľnohospodárske j pôdy v SR (stav k 31.12.2006) (Zdroj: VÚPOP) 
 
Druh pozemku Výmera (ha) % výmery (%) 

Využitá poľnohospodárska pôda 1 939 275 100,00 

v tom:  orná pôda 1 343 776 69,29 

trvalé porasty 25 260 1,30 

ostatné plochy vrátane domácich záhradiek 34 398 1,77 

trvalé lúky a pasienky 535 537 27,63 

plodiny pod sklom 304 0,01 
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Výmery poľnohospodárskej pôdy v tabuľkách III-1 a III-2 sa navzájom líšia z toho dôvodu, že 

v tabuľke III-2 je uvedená výmera využitej poľnohospodárskej pôdy, t.j. takej pôdy, ktorú subjekty 

hospodáriace na pôde pravidelne využívajú pre pestovanie rastlín. Nie je tam zahrnutá tzv. opustená 

pôda, pôda ležiaca ladom a neobrábaná pôda. Všetka výmera využitej poľnohospodárskej pôdy je 

evidovaná v rámci LPIS (Land Parcel Identification System) a je na ňu možné poberať dotácie. 

Úbytky poľnohospodárskej pôdy najviac ovplyvňuje zalesňovanie a občianska a bytová výstavba. 

Úbytky ornej pôdy ovplyvňuje hlavne prechod do trvalých trávnatých porastov. Napr. výmera ornej 

pôdy poklesla v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 o takmer 13,5 tisíc hektárov. Výmera ornej 

pôdy na jedného obyvateľa sa za posledných desať rokov po počiatočnom poklese udržiava na 

približne rovnakej hodnote, ktorá činí 0,26 ha na jedného obyvateľa.  

Lesný pôdny fond (LPF) predstavujú pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie 

funkcií lesov a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom obnoviť ich 

alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže, pozemky bez lesných 

porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (rozdeľovacie prieseky, 

lesné cesty, plochy hôrnych lesných skladov a pod.), pozemky nad hornou hranicou stromovej 

vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových 

komunikácií.  

Slovenská republika patrí medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Lesný pôdny fond v 

roku 2006 v Slovenskej  republike  predstavoval 40,93 % z celkovej výmery štátu.  

Členenie lesov na jednotlivé kategórie vychádza z prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich 

obhospodarovania. Spôsob využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí zodpovedať 

prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v 

krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia. 

Antropogénny tlak na využívanie pôdy na iné účely ako na plnenie jej primárnych produkčných a 

environmentálnych funkcií spôsobuje jej pozvoľný úbytok. Výrazne najvyššie úbytky 

poľnohospodárskej pôdy v SR sú spôsobované zalesňovaním. Napriek výraznému zalesňovaniu 

poľnohospodárskej pôdy dochádza úbytkom lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy a do 

nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov.  

 

2.2 Východiská, ciele, princípy a štruktúra Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda  

V odporúčaní Rady Európy č. RE NV (90)1 o európskej stratégii pri ochrane ŽP (1990) ako v 

jednom z jej najdôležitejších dokumentov sa odporúča členským krajinám EÚ zabezpečiť 

monitorovanie vlastností zložiek životného prostredia.  

Medzinárodné dokumenty o pôde ukladajú vládam zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň tvorby 

poznatkov o pôde. Vyžaduje sa to z dôvodov, že pôda každého štátu je súčasťou svetových zdrojov 
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pôdy a ich globálnych funkcií, ale aj preto, aby sa podporil kvalifikovaný výkon štátnej správy ako 

základného ekonomického a ekosociálneho zdroja štátov. Z uvedených dôvodov musí byť každý 

štát pripravený na poskytovanie a výmenu najaktuálnejších poznatkov o pôde a o vývoji pôdneho 

krytu.  

Komplexný a globálny monitoring pôd SR realizovaný ako Čiastkový monitorovací systém -  pôda 

(ČMS-P) je koncipovaný tak, aby bol kompatibilný s európskymi systémami (súradnicová sieť, 

sledované parametre, štandardné hĺbky monitorovacích lokalít a pod.).  

Na medzinárodnom stretnutí európskych krajín o harmonizácii monitorovacích systémov, ktoré sa 

konalo 14.-17.9.1993 v Budapešti, bolo konštatované, že ČMS spĺňa hlavné kritéria a požiadavky 

kladené na národné monitorovacie systémy a je porovnateľný s ďalšími medzinárodnými 

systémami. V rámci ČMS sú čiastočne používané analytické metódy a hygienické limity zaužívané 

v iných krajinách. Proces inovácie v nadväznosti na krajiny EÚ pokračuje a nové doporučované 

metódy EÚ sa priebežne overujú v užšej sieti, tzv. kľúčových monitorovacích lokalít (v počte 21) v 

rámci SR.   

Monitoring pôdy sa uskutočňuje pod gesciou MP SR, je zabezpečovaný Výskumným ústavom 

pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) v Bratislave a prebieha od roku 1993 podľa projektu, 

vypracovaného v zmysle Koncepcie prijatej v roku 1992.  

Hlavným cieľom monitorovania pôd je sústavné sledovanie stavu a vývoja pôd na celom území SR 

v priestore a čase s takým priestorovým rozmiestnením monitorovacích lokalít, ktoré charakterizujú 

pôdny fond Slovenska ako celok i v jeho veľkej mnohotvárnosti. S rovnakou mierou dôležitosti je 

aj sledovanie vývoja kontaminácie pôd rizikovými látkami v hľadiska možného vstupu týchto látok 

z pôd do potravového reťazca. V kontexte s návrhom Európskej komisie ide o systematické 

sledovanie pôdnych premenných vo vzťahu k ich zmenám v kvalite, ako aj ochrane pôdy a pre 

zabezpečenie environmentálnej kontroly.  

 

Definovanie základného (minimálneho) monitoringu 

Na základe medzinárodnej dohody FAO/ECE v Budapešti 14.-17.9.1993 bola špecifikovaná 

definícia monitoringu pôdy nasledovne:  

„Monitoring pôd je permanentné sledovanie parametrov pôdy a funkcií pôdy (produkčné a 

environmentálne) v priestore a čase s cieľom odhadnúť vývoj (zmeny) charakteristík pôdy v rozsahu 

pedónu, honu, regiónu, krajiny, kontinentu ako významný podklad pre tvorbu environmentálneho 

manažmentu a kontrolu národného (medzinárodného) socio-ekonomického vývoja“. 

ČMS-P má celoplošný charakter, pomocou ktorého sa sleduje vývoj poľnohospodárskych pôd, 

lesných pôd a pôd nad hranicou lesa v rámci celého Slovenska.  

Princípy monitoringu pôd SR spočívajú v ekologickom prístupe založenom na sieti monitorovacích 
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lokalít, na ktorých sú umiestnené pedologické sondy, reprezentujúce všetky najviac zastúpené 

pôdne typy, subtypy, všetky spôsoby ich využívania, ďalej reprezentujú ich výskyt v hlavných 

klimatických regiónoch a vo všetkých územiach hlavných typov kontaminácie. V realizácii 

jednotlivých oblastí monitorovania pôd sa permanentne pokračuje, pričom sa vychádza 

z medzinárodných i národných záväzkov.  

 

Organizačné, technické a metodické zabezpečenie  

Realizácia ČMS-P má po stránke organizačnej nasledovnú štruktúru: 

- koordinačná činnosť - MŽP SR,  

- garant - MP SR prostredníctvom odbornej skupiny,  

- realizácia - vykonávaním prieskumu, meraním, odberom vzoriek, analýzami vzoriek, tvorbou a 

údržbou báz dát, tvorbou a odovzdávaním výstupných dát a informácií do banky dát informačného 

systému ČMS-P sú poverení Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (VÚPOP) 

ako koordinačné pracovisko, ďalej Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

Bratislava (ÚKSÚP) a Lesnícky výskumný ústav  Zvolen (LVÚ). 

 

Databáza ČMS–P a informačný systém monitoringu pôd  

Údajová báza dát „Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda” pri VÚPOP je spracovaná v 

užívateľskom programe v prostredí Windows 95 pod databázovým systémom MS ACCESS 7.0. 

Používateľ nemusí poznať ovládanie týchto prostredí, pretože používateľské rozhranie systému 

ČMS-P nevyžaduje špeciálne znalosti. Pre prácu s údajmi je možné používať všetky funkcie a 

možnosti programu MS ACCESS, je ale potrebné poznať štruktúru uložených údajov o sondách. 

Údaje z MS ACCESS je možné exportovať do bežne používaných databázových, štatistických, 

grafických a textových softwérov. Obsahovo smerované výbery údajov sa spracovávajú v 

programoch EXCEL, STATGRAPHICS, ARC/INFO.  

Základom databázového programu ČMS-P sú údaje o monitorovacích sondách (lokalitách) v 

základnej sieti sond a v sieti tzv. kľúčových sond. Kľúčové sondy (lokality) sú zároveň aj súčasťou 

základnej siete sond. Údaje o jednej sonde (v časových radoch) sú rozdelené do skupín navzájom 

súvisiacich údajov a sú rozdelené do trinástich blokov:  

1. Územná identifikácia monitorovacích lokalít  

2. Klasifikácia pôdy a označenie horizontov  

3. Fyzikálne vlastnosti  

4. Pôdna reakcia a obsah karbonátov  

5. Makroživiny  

6. Mikroživiny  
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7. Humus  

8. Výmenné katióny a sorpčný komplex  

9. Totálny obsah rizikových stopových prvkov  

10. Stopové prvky vo výluhu 2M HNO3, 2M HCl (As)  

11. Stopové prvky – mobilné a prijateľné formy (výluh 0,05M EDTA)  

12. Stopové prvky v rastlinách  

13. Organické kontaminanty a indikátory rádioaktívneho znečistenia  

Program poskytuje:  

 vkladanie a prezeranie údajov o sonde,  

 výber a tlač údajov,  

 prehľad uložených údajov 

 prehľad číselníkov používaných v databáze.  

Poznámka: Použili sa celoštátne číselníky - číselníky krajov, okresov a interné číselníky - číselníky pôdnych 

predstaviteľov, pôdotvorných substrátov, pôdnych horizontov ...).   

 

Užívateľský program je „otvorený”, tzn., že je možné ho rozširovať o jednotlivé bloky, prípadne 

položky. V niektorých blokoch sa rozšírili položky v súvislosti s rozšírením sledovaných prvkov v 

pôde (blok: Fyzikálne vlastností a Makroživiny). Pôvodný základný užívateľský program sa v r. 

1999 rozšíril o tzv. „kľúčové monitorovacie lokality”. Kľúčové lokality majú rovnaký rozsah 

blokov, ako základný súbor, ale sledované vlastnosti za jednu kľúčovú lokalitu sú z piatich 

odberoch (5 separátnych odberov) na ploche 314 m2.  

Prvé dva bloky („Územná identifikácia monitorovaných lokalít” a „Klasifikácia pôdy a označenie 

horizontov”) sú stabilné (nemenné v čase). Ostatné bloky sú merané hodnoty v časovom rade a sú 

viazané na dátum odberu vzoriek zo sond. Sondy základnej siete sú odoberané a vzorky 

analyzované v 5-ročných cykloch. Vzorky z kľúčových lokalít sú odoberané každý rok. Ich 

výsledky sú priebežne zapisované do uvedenej databázy.  

Všetky výsledky analýz prechádzajú logickou kontrolou, z dôvodu odstránenia prípadných chýb, 

ktoré môžu vzniknúť pri analýzach a pri prepisovaní dát. Údaje z databázy sa podľa odborného 

pedologického hľadiska triedili a spracovávali v štatistických programoch a výsledky sú 

prezentované v správe vo forme štatistických a grafických výstupov.  

Výsledky ČMS-P sa poskytujú prednostne rezortom MP SR a MŽP SR, na požiadanie v 

spracovanej forme iným organizáciám (SAŽP, spracovávatelia EIA, výskumným ústavom, školám, 

rezortu zdravotníctva, obecným úradom a pod.).  

ČMS-P je prepojený na Informačný systém monitoringu (ISM), ktorý je súčasťou informačného 

systému o životnom prostredí SR. Budovaním a prevádzkovaním ISM je poverená SAŽP. 

Prostredníctvom nej sú sprístupnené informácie jednotlivých Čiastkových monitorovaných 
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systémov (ČMS), vrátane ČMS-P, Ministerstvu ŽP SR pre vrcholové rozhodovanie i ďalším 

záujemcom podľa prístupnosti dát.  

Prostredníctvom SAŽP sa v roku 1998 vytvorila internetová stránka ČMS-P s prezentáciou 

niektorých dôležitých výstupov. Podľa potreby sa táto stránka aktualizuje. Informácie a výstupy 

z ČMS-P sú poskytované prostredníctvom strediska ČMS-P pri VÚPOP v Bratislave.  

 

Prezentácia výsledkov  

Údaje majú podobu textov, tabuliek i grafickú podobu. Textové údaje obsahujú morfologický popis 

pôdneho profilu monitorovacej sondy, charakteristiku lokality. Tabuľkové údaje obsahujú výsledky 

z meraní vlastností pôd, údaje z analýz pôdnych vzoriek.  

Základnou formou výstupov sú dáta o pôdnych vlastnostiach a kontaminácii pôd. Najaktuálnejšie 

informácie o stave a vývoji poľnohospodárskych pôd, lesných pôd i pôd nad hornou hranicou lesa, 

ako aj pôd pod špeciálnymi kultúrami (vinice, chmeľnice) sú prezentované okrem priebežných 

ročných správ a publikácií po každom ukončenom 5 ročnom cykle aj na adrese 

<http://enviroportal.sk/ism/cms/poda/cms-poda.php?a=pra>.  

 

ČSM-P – súčasný stav  

Monitorovací systém je realizovaný pomocou troch subsystémov:  

- monitoring pôd v základnej sieti,  

- plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd,  

- monitoring pôd vo vybraných typických „kľúčových“ lokalitách. 

Monitoring pôd v základnej sieti monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach, lesných 

pôdach a pôdach nad hornou hranicou lesa vykonáva VÚPOP v Bratislave a LVÚ vo Zvolene. Slúži 

pre trvalé monitorovanie najdôležitejších vlastností pôd na celom území SR v pravidelných 5-

ročných intervaloch. Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd (PPKPP) realizuje 

ÚKSUP v Bratislave, ktorý prebieha v nadväznosti na agrochemické skúšanie pôd (ASP) na 

vybraných výrobných parcelách - honoch poľnohospodárskych pôd v katastrálnych územiach obcí 

SR a pokračuje v podrobnejšom prieskume tých katastrálnych území obcí, v ktorých sa zistila 

nadlimitná koncentrácia prvkov spôsobujúcich kontamináciu pôd.  

Monitoring pôd vo vybraných typických „kľúčových“ lokalitách slúži pre podrobnejšie sledovanie 

vývoja pôdnych vlastností aj so zohľadnením priestorovej (v niektorých prípadoch aj sezónnej) 

variability parametrov týchto vlastností. Prebieha v sieti 21 monitorovacích lokalít v 1-ročných 

intervaloch. Táto sieť slúži aj pre overovanie nových doplnkových metód monitorovania pôd a 

riešenie problémov korelácie zmien pôdnych vlastností so zmenami vlastností ostatných zložiek 

životného prostredia (overujú sa napr. metódy zisťovania mobilných foriem stopových prvkov, 
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kvality humusu, fyzikálnych vlastností a pod.). Realizuje ho VÚPOP na poľnohospodárskych 

pôdach a pôdach nad hornou hranicou lesa, čiastočne ho vykonáva LVÚ na lesných pôdach. 

Vybraných bolo 318 monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach SR a v oblastiach nad 

hornou hranicou lesa (obr. III-1). Monitorovacie lokality v oblasti lesných pôd (338) sú v 

pravidelnej štvorcovej sieti (8 x 8 km). Jedná sa o základnú sieť Lesoprojektu Zvolen (do roku 

1996), ktorá je uložená v databáze. LVÚ disponuje sieťou monitorovacích lokalít (16 x 16 km) s 

počtom 111, väčšia časť je totožná s pôvodnou sieťou Lesoprojektu. Táto sieť je súčasťou 

Medzinárodného kooperatívneho programu hodnotenia vplyvom znečisteného ovzdušia na lesy 

(ICP - Forests), v rámci ktorého je koordinovaný aj monitoring lesných pôd (Forest Soil 

Coordinating Centre). Výhodou je, že na lesných monitorovacích lokalitách súčasne prebieha aj 

monitoring zdravotného stavu lesa, čím sa zabráni duplicite hlavne pri odbere pôdnych vzoriek. 

Sieť monitorovacích lokalít na lesných pôdach je uvedený na obr. III-2. 

Monitorovacia lokalita základnej siete a siete kľúčových lokalít na poľnohospodárskych pôdach a 

pôdach nad hornou hranicou lesa je plocha kruhového tvaru o polomere 10 m a celkovej ploche 314 

m2. Na lesných pôdach je taktiež plocha kruhového tvaru o celkovej ploche 200, 500 a 1000 m2 v 

závislosti od veku porastu a hustoty drevín. Pri mladších porastoch a väčšej hustote drevín je plocha 

menšia. Stred monitorovacej plochy je charakterizovaný pedologickou sondou s jej morfologickým 

popisom a identifikačným údajmi. Monitorovacie lokality sú geodeticky zamerané a 

dokumentované so súradnicami X, Y v sústave JTSK. Plošný prieskum kontaminácie pôd zahŕňa 15 

433 lokalít. Sieť ich rozmiestnenia je geometricky nepravidelná. Stredy poľnohospodárskych honov 

(parciel) sa v rámci kompatibility s ostatnými subsystémami priebežne zameriavajú súradnicami 

X,Y v sústave JTSK.  

 

Sieť plošného prieskumu kontaminácie poľnohospodárskych pôd  

Priemerná odberová plocha na 1 vzorku v rámci poľnohospodárskeho podniku je v nížinných 

oblastiach približne 10 ha a v podhorských oblastiach 8 ha.  

 

Odber pôdnych a rastlinných vzoriek v základnej sieti  

Orné pôdy: na každej monitorovacej ploche sa pôdne vzorky odoberajú z pedologickej sondy v 

hĺbke 0 - 10 cm a 35-45 cm. 

Pôdy pod trvalým trávnym porastom: na každej monitorovacej ploche sa pôdne vzorky 

odoberajú z pedologickej sondy v hĺbke 0-10 cm, 20 - 30 cm a 35 - 45 cm. 

Pôdy pod lesom: podrobnejšie údaje prezentujeme v časti III., kap. 2.12.  

Z povrchového horizontu sa odoberá aj zmesná pôdna vzorka. Zároveň na kontaminovaných 

lokalitách sa odoberá aj rastlinná vzorka (na orných pôdach nadzemná aj podzemná časť, pod trvalými 
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trávnymi porastami len nadzemná časť). 

Odber tzv. Kopeckého valčekov na sledovanie základných fyzikálnych vlastností sa vykonáva 

nasledovne: 3 valčeky z hĺbky 0-10  cm a 3 valčeky z hĺbky 30 - 35 cm. Valčeky sa odoberajú len na 

orných pôdach. V prípade, že je ornica čerstvo zoraná alebo podmietnutá, valčeky z ornice sa 

neodoberajú. 

Pôdne vzorky na chemický rozbor a zrnitosť sa odoberajú s hmotnosťou 5 kg (väčšie množstvo ako 

5 kg len zo skeletnatých pôd). Odber vzoriek pre fyzikálne analýzy sa vykonáva v období so 

stabilizovanými fyzikálnymi vlastnosťami (približne jún až september). Periodicita odberu 

vzoriek je 5 rokov. 

 

Odber pôdnych a rastlinných vzoriek v sieti kľúčových monitorovacích lokalít  

Kľúčové lokality sú súčasťou základnej monitorovacej siete. Odber pôdnych vzoriek sa preto 

uskutočňuje ako v základnej sieti (každých 5 rokov), t.j. v sonde umiestnenej v strede monitorovacej 

lokality a okrem toho sa uskutočňuje odber pôdnych vzoriek na chemický rozbor z 5-tich  

separátnych  miest (bez ich zmiešavania len z povrchového horizontu, z náhodne určených miest 

plochy monitorovacej lokality. Poradová vzorka č. l sa vždy odoberá zo stredu monitorovacej 

lokality. Odoberajú sa pôdne vzorky o hmotnosti 5 kg. 

Odber pôdnych vzoriek na základný fyzikálny rozbor (valčeky o objeme 100 cm3) sa vykonáva len v 

podornici orných pôd (z hĺbky 30 - 35 cm) z 5-tich náhodne určených miest plochy monitorovacej 

lokality, ktoré sú zhodné s miestami odberov na chemický rozbor.  

Zo stredu lokality sa odoberá aj rastlina (spôsob odberu ako pri základnej sieti).  

 

Odber pôdnych vzoriek v rámci plošného prieskumu kontaminácie pôd  

Odber pôdnych vzoriek sa vykonáva v rámci celoštátneho agrochemického skúšania pôd len z 

orníc, resp. z humusového horizontu poľnohospodárskych pôd a vybrané vzorky tohto skúšania 

pôd sa používajú pre stanovenie obsahu rizikových látok.  

Pôdne vzorky sa odoberajú sondovacími tyčami a jedna priemerná vzorka pozostáva zo zosypu 

minimálne z 30-tich vpichov. 

Hmotnosť zeminy pre 1 vzorku sa líši podľa počtu vzoriek odohraných z jedného honu:  

1 vzorka z honu 500 g,  

2 vzorky z honu po 400 g,  

3 vzorky z honu po 300 g,  

4 vzorky a viac z honu po 250 g.  

Pôdne vzorky z honov s menšou výmerou ako 50 ha sa zosypú do jednej vzorky. Pri väčších honoch 

sa zosypávajú pôdne vzorky do vzoriek z jednotlivých častí honu podľa jeho veľkosti a tvaru. Na 
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honoch s väčšou výmerou sa tak získavajú 2 a viac zmesných vzoriek (ÚKSUP, 1989).  

 

Rozsah sledovaných parametrov  

Na monitorovacích lokalitách sú určené základné vlastnosti pôd (potrebné pre interpretáciu 

výsledkov monitoringu) a sledované nasledovné vlastnosti pôd: 

 základné, jednorázové zisťované vlastnosti (v celej monitorovacej sieti), 

- mechanické zloženie (zrnitosť), hlavné frakcie v rozpätí < 0,001 mm až do 2 mm, základné 

morfologické vlastnosti pôd (hrúbka horizontov, farba),  

- celkový obsah rizikových prvkov (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Se, Co, Hg, As),  

- stanovenie retenčných čiar (pF kriviek).  

 Poznámka: Tieto vlastnosti boli stanovené pri prvom odbere v roku 1993. 

 periodicky zisťované vlastnosti: 

a) základná monitorovacia sieť poľnohospodárskych a lesných pôd, ako aj pôd nad hornou 

hranicou lesa (5-ročné cykly):  

- obsah stopových rizikových prvkov Cd, Cr, Co, Pb, Cu, Ni, Zn v pôdach vo výluhu 2 M HNO3 

za studena, 2 hod. extrakcia (KOZÁK, BÍLKOVÁ, 1986),  

- obsah stopových prvkov Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Co vo výluhu 0,05 M EDTA,  

- stanovenie As (vo výluhu 2 M HCl),  

- obsah vodorozpustného F v pôdach ionselektívnou elektródou (metóda LARSEN a WIDDOWS, 

1971) na monitorovacích lokalitách v regióne Žiar nad Hronom,  

- polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) - suma a jednotlivé zložky EPA, extrakciou 

organického podielu pôdy zmesou acetón: hexán (1:2) so stanovenou technikou GC-MSD, 

- polychlórované bifenyly (PCB): suma, po extrakcii acetón - hexán 1:1, metódou GC-SD, GC-

ECD na vybraných monitorovacích lokalitách,  

- pôdna reakcia: pH/KCl (1 M KCl, 1:2,5), pH/CaCl2 (0,01M CaCl2 1:2), elektrometricky pH-

metrom, pH/H2O (1:2,5), lesné pôdy (1:2,5 aj 1:5),  

- obsah prístupných živín: prístupný P (podľa Egnera a Mehlicha II.), prístupný K (podľa 

Schachtschabela a Mehlicha II.), prístupný Mg a Ca (podľa Mehlicha II.),  

- obsah mikroelementov Cu, Zn, Mn, Fe (DTPA),  

- frakcionácia P podľa Scharafata (1970),  

- výmenný Al podľa Sokolova,  

- obsah uhličitanov (volumetricky s 10% HCl),  

- obsah humusu podľa Ťjurina v modifikácii Nikitina (1972),  

- frakcionácia humusu podľa Kononovej a Belčíkovej (1961),  

- celkový N sa stanovuje podľa Jodlbauera,  
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- výmenná sorpčná kapacita  (CEC) podľa Mehlicha,  

- základné fyzikálne vlastnosti z valcov o objeme 100 cm3,  

- obsah rizikových prvkov v rastlinách: mineralizácia rastlinného materiálu NH3 + O2 pri teplote 

300-400oC (prístroj APION), popoloviny sa rozpúšťajú v 3 M HCl, analytická koncovka AAS. 

b) kľúčové monitorovacie lokality (1-ročné cykly):  

- pH/H2O, pH/KCl, pH/CaCl2,  

- extrahovateľný Al podľa Jones – Thurman, 1957,  

- aktívny Al podľa Sokolova,  

- prístupný P podľa Egnera,  

- frakcionácia P podľa Scharafata (1970),  

- organický P podľa Deana (in Black et al., 1965),  

- prístupný K podľa Schachtschabela,  

- frakcionácia K podľa Bujdoša (1977),  

- mikroelementy Cu, Zn, Mn, Fe (DTPA),  

- stanovenie Cox podľa Ťjurina v modifikácii Nikitina (1972),  

- frakčné zloženie humusu podľa Kononovej a Beľčikovej (1961),  

- izolácia humínových kyselín metódou IHSS (Swift, 1996) a stanovenie ich chemického zloženia 

metódami elementárnej analýzy CHNO analyzátorom Perkin-Elmer, optickými metódami v 

oblasti viditeľného svetla (Kumada, 1987),  

- stanovenie karboxylovej kyslosti (Schnitzer, Gupta, 1965) metódou nukleárnej magnetickej 

rezonancie (NMR) uhlíka 13 C na analyzátore Varian VXR,  

- Nt podľa Jodlbauera,  

- stanovenie rizikových prvkov Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni vo výluhu 2 M HNO3,  

- stanovenie As vo výluhu 2 M HCl,  

- stanovenie mobilných foriem rizikových prvkov, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, Co vo výluhu 0,05 M 

EDTA,  

- stanovenie vodorozpustného F ionselektívnou elektródou (metóda Larsen a Widdows, 1971),  

- stanovenie Cr6+ vo výluhu 1 % NaNO3 (1:10, extrakcia 16 hod.), polarograficky, v základnom 

elektrolyte DTPA - CH3COONa - NaNO3,  

- stanovenie rizikových prvkov vo výluhoch v lúčavke kráľovskej a DTPA,  

- sorpčný komplex a výmenné katióny Ca2+, Mg2+, Na+, K+ v 1 M CH3COONH4 1:10. Výmenný 

H+ titráciou HCl po vytesnení výmenných katiónov BaCl2,  

- obsah uhličitanov (volumetricky s 10 % HCl),  

- základné fyzikálne vlastnosti vo valcoch o objeme 100 cm3,  

- makroštruktúra preosievaním za sucha a za mokra (vodoodolnosť),  
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- mikroštruktúra pipetovacou metódou,  

- uľahnutosť penetrometricky (penetrometer Eijkelkamp),  

- infiltračná schopnosť pôdy priamym meraním v teréne,  

- sledovanie erózie pôd pomocou aktivity izotopu 137Cs ako značkovacieho prvku vo vertikálnom 

priebehu (stanovenie gamaspektrometricky) vo vybraných toposekvenciách (v radoch sond po 

spádnici),  

- na sledovanie tempa vývoja eróznych procesov použitie dendrobiolgickej metódy, ktorá je 

založená na dendrologickom meraní a pozorovaní rastlinného krytu drevinného charakteru 

počas presne definovaného obdobia, v ktorom sa prejavili vplyvy eróznych procesov,  

- obsah stopových rizikových prvkov v rastlinách: mineralizácia rastlinného materiálu NH3+O2 

pri teplote 300-400oC (prístroj APION), popoloviny sa rozpúšťajú v 3 M HCl, analytická 

koncovka AAS, polarograficky Hg AAS - AMA 254 bez chemickej úpravy vzorky.  

c) plošný prieskum kontaminácie pôd 

- stanovenie rizikových prvkov Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, Co vo výluhu 2 M HNO3,  

- stanovenie As v 2 M HCl,  

- stanovenie Hg (celkový obsah),  

- stanovenie vodorozpustného F ionselektívnou elektródou.  

Podrobné metodiky sú uvedené v Záväzných metódach rozborov pôd pre ČMS – Pôda (FIALA, a 

kol., 2000).  

 

Monitorovacia sieť 

Základná monitorovacia sieť Slovenska má na poľnohospodárskych pôdach, lesných pôdach a 

pôdach nad hornou hranicou lesa spolu 429 lokalít. Sieť PPKP (Plošný prieskum kontaminácie pôd) 

je geometricky nepravidelná, čo vyplýva z charakteru tohoto prieskumu, s cieľom charakterizovať 

stav kontaminácie výrobných honov, ktoré majú rôzny tvar, veľkosť a orientáciu v krajine.  

 

Poľnohospodárske pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa 

Monitorovacie lokality sú zvolené tak, že zohľadňujú rozhodujúce klimatické oblasti územia 

Slovenska, ako aj kultúry využívania pôd. Ďalej charakterizujú hlavné pôdne typy a subtypy, hlavné 

pôdotvorné substráty, najvýznamnejšie emisné oblasti, aj relatívne „čisté“ oblasti, najvýznamnejšie 

chránené územia, vodohospodársky významné oblasti, plochy výrazne postihnuté eróziou, ako aj 

pôdy s aktuálnym procesom zasolenia. Výsledkom takéhoto princípu výberu je sieť monitorovacích 

lokalít s približne rovnomernou hustotou, ktorá má 318 sond. Pri výbere sa používal princíp 

reprezentatívnosti. Extrémne lokality s veľmi malou výmerou sa vo väčšine prípadov nebrali do 

úvahy. 
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Lesné pôdy 

Monitorovacie lokality v oblasti lesných pôd sa nachádzajú v pravidelnej základnej sieti 16x16 km, 

ktorá je základňou informácií periodického hodnotenia zdravotného stavu lesov Slovenska a 

vybraných zložiek lesných ekosystémov, ku ktorým patria aj pôdy. Sieť 16x16 km je súčasťou 

„Medzinárodného kooperatívneho programu hodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesy“ 

(ICP - Forests), v rámci ktorého je koordinovaný aj monitoring lesných pôd (Forest soil 

Coordinating Centre). 

 

Kľúčové monitorovacie lokality 

Ich rozmiestnenie je založené na tých istých princípoch, ako výber základnej siete monitorovacích 

lokalít na poľnohospodárskych pôdach, ale s výrazným zjednodušením. Charakterizujú 

najrozšírenejšie skupiny pôdnych typov a subtypov v hlavných klimatických regiónoch, ako aj 

najdôležitejšie regióny kontaminovaných a relatívne „čistých“ pôd. Je vybraných 21 kľúčových 

monitorovacích lokalít. Všetky uvedené lokality sa nachádzajú len na poľnohospodárskych pôdach,  

z toho 1 lokalita nad hodnotu hranicou lesa (Chopok) a 1 lokalita na vrchole Sitna. Prevažná časť z 

nich je v bezprostrednej blízkosti lokalít monitoringu ovzdušia vo voľnej krajine, ktoré realizuje 

Slovenský hydrometeorologický ústav. Slúžia pre monitorovanie pôd v jednoročných intervaloch, 

aj so zohľadnením malopriestorovej variability parametrov pôd v rámci lokality a pre overovanie 

nových metód monitorovania pôd. 

 

Charakteristika monitorovacej lokality 

Na poľnohospodárskych pôdach je každá monitorovacia lokalita kruhového tvaru o polomere 10 m 

(plocha 314 m2). Na lesných pôdach má tiež kruhový tvar, ale plochu 200, 500 a 1000 m2, v 

závislosti od veku porastu a hustoty drevín (pri mladých porastoch a väčšej hustote drevín je plocha 

menšia). Každá monitorovacia plocha je v strede charakterizovaná pedologickou sondou. Stredy 

monitorovacích lokalít sú geodeticky zamerané a dokumentované súradnicami X, Y v sústave 

JTSK, s možnosťou konverzie do medzinárodných súradnicových systémov.  

 

Plošný prieskum kontaminácie pôd 

Priemerná odberová plocha na 1 vzorku v rámci poľnohospodárskeho podniku je v nížinných 

oblastiach približne 10 ha a v podhorských oblastiach 8 ha.   



 194

 

Obrázok III-1 Sieť monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach a pôdach nad hornou 

hranicou lesa (KOBZA a kol., 2008) 

 

Obrázok III-2 Sieť monitorovacích lokalít na lesných pôdach (KOBZA a kol., 2008) 

 

2.3 Výsledky Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda  

2.3.1 Acidifikácia pôd  

Acidifikácia pôd je dôsledkom prirodzených procesov prebiehajúcich v terestriálnom ekosystéme. 

Acidifikáciu výrazne ovplyvňujú antropogénne vplyvy, predovšetkým fyziologicky kyslo pôsobiace 

hnojivá a kyslé atmosférické polutanty (SO2, NOx). (podrobnejšie o acidifikácii pôd pozri časť I., 



 195

kap. 1.3.4.)  

Tento proces sa výraznejšie neprejavuje v morfológii pôd, môže sa prejavovať v zmene niektorých 

chemických vlastností, ako je zníženie hodnoty pôdnej reakcie, zvýšenie hodnoty aktívneho hliníka, 

ako aj v zmenách katiónovej výmennej kapacity. Náchylnejšie na acidifikáciu sú kyslé pôdy 

vyvinuté na kyslých substrátoch (kambizeme podzolové, podzoly, rankre), čo sa potvrdilo i v 

komplexnom monitoringu pôd SR, i keď rozdiel je prevažne štatisticky nepreukazný. Jedná sa o 

poľnohospodárske pôdy, extenzívne využívané, ktoré sa ani v minulosti intenzívne nehnojili, čo len 

potvrdzuje skutočnosť, že sa jedná o prirodzený, pozvoľný proces. Určité veľmi mierne 

acidifikačné trendy na kyslých pôdach boli pozorované aj v rámci Agrochemického skúšania pôd 

(ASP) vykonávaného ÚKSUP-om. Najviac kyslých pôd je zastúpených v kategórii lesných pôd. V 

tejto kategórii pôd bola v rámci monitoringu pozorovaná určitá stabilizácia pôdnej reakcie po 

predchádzajúcom poklese.  

Najmenej náchylné na acidifikáciu sú humózne (s prevahou humínových kyselín) a karbonátové 

pôdy na karbonátových substrátoch (černozeme a čiernice karbonátové, rendziny). 

Okrem prirodzenej acidifikácie prebieha aj pozvoľné znižovanie hodnôt pôdnej reakcie na kyslých 

pôdach, ktoré sa využívajú ako orné pôdy. Tieto pôdy sa v minulosti intenzívne vápnili, v 

súčasnosti pri nízkej, alebo takmer žiadnej úrovni vápnenia dochádza k „úprave“ pôdnej reakcie 

smerom k pôvodným hodnotám. Nejedná sa o acidifikáciu v pravom slova zmysle, pretože vyššie 

hodnoty pôdnej reakcie boli v minulosti nadobudnuté prevažne vápnením a po jeho prerušení 

dochádza k opätovnému znižovaniu hodnôt. Vytvára sa tým menej priaznivé pôdne prostredie pre 

väčšinu poľnohospodárskych plodín. Kyslé zrážky môžu tento efekt ešte zosilňovať. 

Doteraz nebol zistený výraznejší acidifikačný trend pôd (zníženie hodnôt pH, zvýšenie obsahu 

aktívneho hliníka). Určité indície možno pozorovať len na kyslých pôdach a substrátoch. 

Acidifikačné trendy u pôd s nízkou hodnotou pôdnej reakcie sa perspektívne môžu odraziť v 

zhoršení hygienického stavu životného prostredia vo zvýšenom prieniku rôznorodých polutantov, 

predovšetkým ťažkých kovov a hliníka do potravového reťazca.  

 

Vyhodnotenie stavu pôdnej reakcie v skupinách (3. odberový cyklus)  

V skupinách pôdnych predstaviteľov sa vyskytujú pôdy od vysoko produkčných až po málo 

produkčné, čo sa odráža i v hodnotách pôdnej reakcie a ich schopnosti tlmiť vstup protónov do 

agroekosystému.   

Najvyššia priemerná hodnota aktívnej pôdnej reakcie vyjadrená v pH/H2O v hĺbke 0-10 cm (7,75) 

bola stanovená v skupine orných pôd čiernice na karbonátových aluviálnych sedimentoch, najnižšia 

(3,66) v skupine podzoly, rankre a litozeme využívaných ako trvalé trávne porasty. Podobné 

tendencie boli zaznamenané aj v hĺbke 35-45 cm, kde najvyššia priemerná hodnota aktívnej pôdnej 
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reakcie (8,06) bola nameraná v skupine orných pôd čiernice na karbonátových aluviálnych 

sedimentoch, najnižšia (4,42) v skupine podzoly, rankre a litozeme využívaných ako trvalé trávne 

porasty. Informácie o pôdnej reakcii v poľnohospodárskych pôdach z výsledkov ČMS - P uvádza 

prehľad v tabuľke III-3.  

 

Tabuľka III-3 Priemerná pôdna reakcia vo vybraných skupinách pôd v hĺbke 0-10 cm, 3. 

monitorovací cyklus (KOBZA a kol., 2008)  

Skupina pôd Druh pozemku pH/H2O pH/KCl pH/CaCl2 

PZ, RN, LI TTP 3,66 3,16 3,27 

RA OP 7,54 7,07 7,29 

ČA na karbonátových 
sedimentoch 

OP 7,75 7,09 7,39 

FM na karbonátových 
sedimentoch 

OP 7,42 6,89 7,21 

FM na nekarbonátových 
sedimentoch 

OP 6,31 5,66 5,91 

KM na vulkanitoch TTP 5,21 4,86 4,90 

KM na vulkanitoch OP 6,20 5,57 5,66 

KM a KMg na flyši TTP 5,27 4,67 4,39 

KM a KMg na flyši OP 6,29 5,53 5,93 

KM na kyslých substrátoch TTP 5,17 4,40 4,76 

KM na kyslých substrátoch OP 5,84 5,50 5,49 

KM na vápencoch TTP 6,10 5,99 6,01 

HM na sprašiach OP 6,92 6,12 6,39 

ČM na sprašiach OP 7,22 6,53 6,83 

Regozeme na 
karbonátových substrátoch 

OP 7,21 6,93 6,87 

Zasolené pôdy TTP 8,45 7,56 8,20 

 

2.3.2 Proces salinizácie a alkalizácie pôd 

V rámci monitoringu vývoja soľných pôd sa hodnotí obsah solí sodíka a jeho iónov v pôde, ktoré 

pri nadlimitných hodnotách zhoršujú pôdne vlastnosti a škodia rastu väčšine rastlín. Podľa 

chemického charakteru prítomných solí a ich vplyvu na pôdne vlastnosti a rast rastlín sa u nás 

vyskytujú dve skupiny sodných solí, ktoré vyvolávajú dva procesy vzniku a formovania soľných 

pôd. Je to proces salinizácie a alkalizácie, ktoré sú opakom acidifikácie, t.j. zvyšovanie hodnôt 

pôdnej reakcie. Môže prebiehať pozvoľne v prirodzenom vývoji v pôdach, v podloží ktorých sa 

vyskytujú silne mineralizované vody. Najintenzívnejšie môže tento proces prebiehať sekundárne, 
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vplyvom alkalických emisií a odpadov. Súčasný vývoj prebiehajúci na nížinách SR poukazuje na 

zvyšovanie nielen mineralizácie podzemných vôd, ktorá je hlavnou príčinou vzniku soľných pôd a 

vývoja, ale dochádza aj k postupnému otepľovaniu klímy, čo zvyšuje výpar a akumuláciu solí v 

pôde zo vzlínajúcej podzemnej vody. Je preto reálny predpoklad postupného rozširovania soľných 

pôd. Je to o to významnejšie, že salinizácia a alkalizácia pôd výrazne znižuje nielen úrody 

poľnohospodárskych plodín, ale aj úrodnosť pôd. 

Pôdy, v ktorých obsah solí sodíka a jeho iónov dosiahne množstvo, ktoré škodí rastu väčšine rastlín, 

majú všeobecný názov soľné pôdy. Podrobným štúdiom týchto pôd, najmä štúdiom chemického 

charakteru prítomných sodných solí (neutrálne, alkalické) a ich vplyvu na rad rastlín a na chemické 

a fyzikálne vlastnosti pôdy, boli rozlíšené dve hlavné skupiny soľných pôd: 

- alkalické pôdy alebo slance obsahujúce alkalicky hydrolyzovateľné soli, hlavne uhličitan, 

hydrogenuhličitan a kremičitan sodný (Na2CO3, NaHCO3, Na2SiO3),  

- zasolené pôdy, alebo slaniská obsahujúce neutrálne sodné soli, hlavne chlorid sodný a síran 

sodný (NaCl, Na2SO4).   

V prírodných podmienkach sa jednotlivé skupiny solí v pôdach samostatne nevyskytujú. Prevažne 

sú zastúpené obidve skupiny, vo väčšine prípadov jedna skupina je dominantná. Prevládajú buď 

neutrálne, alebo alkalické sodné soli. Tieto dve hlavné skupiny soľných pôd sa líšia nielen 

chemickým charakterom prítomných solí, ale aj ich fyzikálnymi, chemickými a biologickými 

vlastnosťami.  

Na Slovensku sa soľné pôdy vyskytujú na Podunajskej a na Východoslovenskej nížine. Ich výskyt, 

rozšírenie a charakteristika bola postupne spresňovaná prácami KYNTERU (1932), ČERVENKU 

(1960), HRAŠKA (1969, 1971), pôdoznaleckým prieskumom (FULAJTÁR, 1964, ZRUBEC, 1965) 

a monitorovaním vplyvu vodného diela Gabčíkovo na pôdy a poľnohospodárstvo (FULAJTÁR, 1997, 

1998). Výsledky monitoringu vplyvu vodného diela na Dunaji ukazujú, že tvorba a vývoj soľných 

pôd prebieha postupne od spodných horizontov k povrchu pôdy, a to na väčších plochách ako sa 

pôvodne predpokladal. Takýto vývoj soľných pôd, ktorý prebieha v podpovrchových a hlbších 

horizontoch je neviditeľný a jeho škodlivé účinky sa náhle výrazne prejavia až keď proces zasiahne 

povrchovú vrstvu pôdy. V tomto štádiu je pôda už výrazne degradovaná a jej zúrodnenie je veľmi 

náročné a z ekonomického hľadiska často nerentabilné.  

Zhodnotenie výsledkov monitorovania soľných pôd v období rokov 2002 -2006 ukázalo mierne 

vyššie limitné hodnoty zasoľovania, ako aj väčší počet horizontov s týmito hodnotami. Tieto 

rozdiely nemožno hodnotiť ako nárast formovania soľných pôd, ale len ako priestorovú a časovú 

variabilitu, ktorá je u soľných pôd veľmi vysoká. Z priebehu hodnôt ESP (obsah výmenného sodíka 

v sorpčnom komplexe pôdy) a čiastočne aj z hodnôt ECe (merná elektrická vodivosť nasýteného 

extraktu pôdy) vidieť, že slancovanie i slaniskovanie jednotlivých pôdnych horizontov a vrstiev sa 
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rozvíja od spodných horizontov k povrchu pôdneho profilu, čo si vyžaduje monitorovanie hodnôt 

ESP a ECe v celom profile. Monitorovanie len vrchných horizontov pôdneho profilu nám neumožní 

zachytiť rozvoj soľných pôd v stredných a dolných častiach pôdneho profilu.  

Určitým inhibítorom, resp. regulátorom výraznejšieho rozvoja soľných pôd v našich podmienkach 

je striedanie suchých a vlhkejších ročníkov, v ktorých dochádza k vymývaniu solí do hlbších vrstiev 

a do podzemnej vody, ktoré sa naakumulovali v pôdach a horizontoch v suchých periódach. 

Nebezpečie rozvoja soľných pôd na Podunajskej a Východoslovenskej nížine však stále trvá. 

Vyplýva to zo súčasného trendu narastania mineralizácie podzemnej vody a zvyšovania jej hladín, 

ako aj z reálneho nástupu dlhodobej periódy klimaticky suchých rokov. Je preto aktuálne problém 

soľných pôd naďalej pravidelne sledovať a vyhodnocovať. Jeho podcenenie môže mať za následok 

poškodenie úrodnosti našich najprodukčnejších pôd.  

Zhodnotenie výsledkov monitorovania vývoja soľných pôd potvrdzuje súčasnú prítomnosť 

procesov slaniskovania i slancovania, pričom proces slancovania je výraznejší a dominantný vo 

všetkých monitorovaných pôdach. Celkove vývoj soľných pôd v sledovanom období sa pohyboval 

v pôvodných vývojových štádiách. Na základe doteraz zistených údajov možno konštatovať, že 

súčasná intenzita procesov rozvoja soľných pôd je slabá. Zreteľný prechod nižšieho štádia do 

vyššieho nebol zaznamenaný.  

Nebezpečie rozšírenia soľných pôd je u nás stále reálne, vyplýva predovšetkým zo súčasného 

trendu zvyšovania mineralizácie podzemných pôd, ako aj z predpokladaného nástupu otepľovania 

klímy. Monitorovanie vývoja soľných pôd s dôrazom na podpovrchové horizonty je stále aktuálne a 

jeho podcenenie môže viesť k poškodeniu úrodnosti našich najprodukčnejších pôd.  

 

2.3.3 Monitoring obsahu makro a mikroelementov  

V monitoringu pôd hodnotíme obsah prijateľných živín – fosforu a draslíka v monitorovacích 

lokalitách v nadväznosti na konkrétne pôdne predstavitele, ako aj kultúru využívania (orné pôdy 

a trvalé trávne porasty). V lesných pôdach obsah prístupných živín nebol sledovaný. Po roku 1990 

bolo zistené zníženie obsahu prístupných živín fosforu a draslíka v priemere o 10 – 30 %, ako 

dôsledok výrazne znížených dávok hnojív v tomto období. Pôdy, ktoré sa v minulosti nehnojili 

(extenzívne, vzdialené a slabo prístupné pozemky), zostávajú na tej istej živinovej úrovni (prevažne 

nízky, až veľmi nízky obsah prístupných živín, najmä fosforu).  

Množstvo prijateľných živín v pôde je vyjadrením zásobenosti pôd živinami, medzi ktoré 

zaraďujeme fosfor, draslík a horčík. Priamo podmieňujú úrodnosť pôdy. Ich deficit je v 

poľnohospodárskej praxi dopĺňaný priemyselnými NPK hnojivami. Množstvo prijateľných živín sa 

sleduje v rámci agrochemického skúšania pôd v 5-ročných cykloch za celé Slovensko Ústredným 

kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP).  
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Obsah prístupného fosforu je na orných pôdach až na výnimky dobrý. Je to spôsobené dobrou 

zásobenosťou týchto pôd živinami, ako aj dopadom intenzívneho hnojenia najmä na orných pôdach 

v minulosti. Na pôdach pod trvalými trávnymi porastami je obsah prístupného fosforu nízky, i keď 

na tom istom pôdnom type na ornej pôde je jeho obsah výrazne vyšší. S hĺbkou pôdneho profilu 

obsah prístupného fosforu výrazne klesá, čo dokumentuje skutočnosť, že obsah tohto prvku 

v našich pôdach je prirodzene nízky a možno ho zvýšiť len hnojením.  

Obsah prístupného draslíka je na orných pôdach prevažne stredný až dobrý, v obsahu prístupného 

draslíka v hĺbke 35-45 cm sú v porovnaní s obsahom v povrchových horizontoch rozdiely výrazné, 

ale relatívne menšie rozdiely ako pri fosfore a v minimálnych hodnotách neklesajú na extrémne 

nízke hodnoty, s výnimkou podzolov. Priemerné obsahy fosforu a draslíka uvádza tabuľka III-4. 

 

Tabuľka III-4 Priemerný obsah prístupného fosforu (podľa Egnera) a draslíka (podľa 

Schachtschabela) v mg.kg-1 pôdy vo vybraných pôdach v hĺbke 0-10 cm, 3. monitorovací cyklus 

(KOBZA a kol., 2008)  

 

Pôdy Druh pozemku Obsah P Obsah K 

PG a LMg na sprašových hlinách OP 18,8 233,4 

PG a LMg na sprašových hlinách TTP 11,0 111,3 

HM a HMg prevažne na sprašiach OP 24,5 312,8 

ČM na sprašiach OP 28,1 257,9 

FM a FMG na karbonátových sedimentoch OP 72,3 173,4 

FM a FMG na nekarbonátových sedimentoch OP 88,6 185,1 

KM na kyslých substrátoch TTP 23,2 159,5 

KM na kyslých substrátoch OP 71,8 190,8 

KM a KMg na flyši TTP 19,2 147,1 

KM a KMg na flyši OP 40,9 187,0 

KM na karbonátových substrátoch TTP 21,3 132,6 

KM na karbonátových substrátoch OP 31,3 216,0 

ČA na karbonátových sedimentoch OP 32,5 274,3 

ČA na nekarbonátových sedimentoch OP 90,9 101,7 

RM na karbonátových pieskoch OP 160,0 198,6 

RM na nekarbonátových pieskoch OP 121,9 111,7 

SK, SC (zasolené pôdy) TTP 27,2 101,0 

  

Horčík sa považuje za piatu hlavnú živinu vo výžive rastlín (HRTÁNEK, KOBZA, 1980). Nachádza sa 

vo viacerých primárnych (olivín, serpentín, biotit) aj v sekundárnych mineráloch (smektity, chlorit, 

vermikulit). V karbonátových pôdach sa vyskytuje v uhličitanovej forme (MgCO3 – magnezit, 

CaMg(CO3)2 - dolomit).  
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Hodnoty obsahu prístupného horčíka sú vo všetkých skupinách pôd pomerne vyrovnané a podľa 

výsledkov 3. monitorovacieho cyklu sa jedná o vysoký obsah tohto prvku v hodnotených orných 

pôdach a na pôdach pod trvalými trávnymi porastami. To len dokumentuje skutočnosť, že naše 

pôdy sú prevažne dobre zásobené horčíkom (KOBZA, 2008).  

 

Mikroelementy  

Obsah mikroelementov v pôde rešpektuje rozdielne vlastnosti pôdnej hmoty a náročnosť 

jednotlivých druhov plodín na mikroelementy. Mikroelementy (Cu, Zn, Fe, Mn) sú sledované vo 

výluhu DTPA v ornici, resp. humusovom horizonte. Jedná sa o obsah prvkov v pohyblivej forme, 

ktoré sa môžu dostávať koreňovým systémom do rastlín. Príčinou rozdielov medzi obsahom určitej 

mikro-živiny pri jednotlivých druhoch rastlín sú odlišné sorpčné vlastnosti pôd, ale aj odlišné 

transportné systémy rastlín.  

Priemerný obsah medi sa pohybuje v nízkom rozpätí od 1,5 do 5 mg.kg-1, čo je prevažne stredný až 

vysoký obsah tohto prvku v našich pôdach. Priemerný obsah zinku sa pohybuje v rozpätí od 1,07 do 

4,77 mg.kg-1, čo je taktiež stredný až vysoký obsah. Priemerný obsah mangánu sa pohybuje v 

rozpätí od 0,85 do 112,90 mg.kg-1, čo ukazuje na výraznú priestorovú heterogenitu tohto prvku 

v našich pôdach. Možno konštatovať, že prevláda stredná zásobenosť tohto prvku v sledovaných 

pôdach. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že obsah základných 

mikroelementov je v hodnotených pôdach prevažne stredný až vysoký. Uvedené prvky 

nepredstavujú deficit z hľadiska výživy rastlín (KOBZA, a kol., 2008). 

 

2.3.4 Monitoring obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty  

Obsah a kvalitatívne zloženie pôdnej organickej hmoty (POH) patrí medzi najdôležitejšie pôdne 

vlastnosti sledované v ČMS–P. POH je jedným zo základných parametrov ovplyvňujúcich 

produkčné i mimoprodukčné funkcie pôdy. Napriek pomerne nízkemu percentuálnemu zastúpeniu 

v pôde. POH predstavuje jeden z hlavných faktorov kontrolujúcich fyzikálne, chemické a 

biologické vlastnosti pôdy. Má významný až rozhodujúci podiel na akumulácii a regulácii režimu 

živín, na akumulácii vody a regulácii jej režimu, na termoregulácii pôd, podieľa sa na väzbe 

anorganických aj organických látok. Zmeny v klimatických podmienkach (SOTÁKOVÁ, 1981, 

GUNTIŇÁZ a kol. 2000), ako aj intenzívne poľnohospodárske obrábanie pôdy (KUBÁT a LIPAVSKÝ, 

1996; BAYER a kol. 2000) môžu podstatným spôsobom ovplyvniť množstvo a kvalitu pôdnej 

organickej hmoty. V poľnohospodársky obrábaných pôdach Slovenska nastali po roku 1989 

výrazne zmeny, ktoré môžu byť príčinou podstatných zmien hlavne v množstve pôdneho humusu.  

Po miernom poklese obsahu pôdneho humusu na orných pôdach, bol zaznamenaný nárast tohto 

parametra. Uvedená skutočnosť môže súvisieť s dotačnou politikou štátu na zvyšovanie obsahu 
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organických látok v pôde prostredníctvom organického hnojenia.   

Priemerné hodnoty organického uhlíka (Cox) na orných pôdach sú pomerne nízke a pohybujú sa 

v rozmedzí 1 (regozeme) až 2 percent (čiernice), čo v prepočte na humus (prepočítavací koeficient 

1,724) predstavuje mierne až stredne humózne pôdy (SOTÁKOVÁ, 1982). Na trvalých trávnych 

porastoch sa v prípade obsahu organického uhlíka viac prejavuje charakter pôdneho typu. Najvyšší 

obsah Cox bol zaznamenaný na podzoloch a rankroch. Obsah humusu s hĺbkou pôdy postupne 

klesal.  

Priemerné hodnoty celkového dusíka (Nt) sa nachádzajú v širokom rozsahu, najvyššie sú na 

podzoloch a rankroch, najnižšie na regozemiach. Podobne ako pri obsahu uhlíka, aj koncentrácia 

celkového dusíka je podstatne vyššia na trvalých trávnych porastoch v porovnaní s ornými pôdami. 

Úzka vzájomná súvislosť medzi priemernými hodnotami organického uhlíka a celkového dusíka je 

potvrdená aj vysokou hodnotou korelačného koeficientu (R=0,99) medzi Cox a Nt.  

Zásobenosť organickej hmoty dusíkom sa hodnotí na základe pomeru C/N (SOTÁKOVÁ, 1982), 

pričom čím nižšia je hodnota C/N, tým je zásoba dusíka v POH vyššia. Priemerné hodnoty pomeru 

C/N sa pohybujú v rozmedzí od 7 do 12 (výnimku tvorí pôdny typ ranker a podzol, kde je pomer 

väčší ako 20), čo predstavuje vysokú až nízku zásobu dusíka v pôdnej organickej hmote. Najvyššia 

hodnota C/N a tým aj najnižšia zásobenosť POH dusíkom je na podzoloch a rankroch. Vysoká 

zásobenosť dusíkom bola zistená na orných pôdach pseudoglejov, rendzín, hnedození a černozemí.  

Pri kvalitatívnych parametroch pôdnej organickej hmoty, ktorými sú pomer uhlíka humínových 

a fulvo kyselín (CHK/CFK) a farebný kvocient (Q4
6) odráža genéza pôdy, charakteristická pre ten 

ktorý pôdny typ. Černozeme, čiernice a andozeme disponujú najkvalitnejšou a najvyzretenejšou 

organickou hmotou, čo potvrdzuje prevládanie humínových nad fulvokyselinami  a nízke hodnoty 

farebného kvocientu. U vysokohorských pôd podzolov a rankrov, ktoré sú charakteristické tzv. 

surovým humusom, prevládajú fulvokyseliny nad humínovými kyselinami a pomer CHK/CFK 

dosahuje najnižšiu hodnotu zo všetkých pôdnych typov. Priemerné obsahy uhlíka, dusíka 

a vybraných kvalitatívnych parametrov humusu 3. monitorovacieho cyklu sú uvedené v tabuľke III-

5. 

 

Tabuľka III-5 Priemerné množstvo Cox v pôdach a jeho vybrané kvalitatívne parametre v hĺbke 0-10 

cm, 3. monitorovací cyklus (KOBZA a kol., 2008)  

 

Pôda Druh 
pozemku 

Cox (%) CHK/FK Q4
6 Nt (mg.kg-1) C/N 

RA OP 1,82 0,65 4,5 2152 7,5 

RA TTP 2,52 0,98 4,7 5874 11,3 

ČA OP 2,16 1,70 3,5 2169 10,3 
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FM OP 1,76 1,09 5,4 1979 8,9 

PG OP 1,38 0,53 6,0 1934 7,8 

PG TTP 2,97 0,61 6,6 2733 11,1 

HM OP 1,50 0,79 5,5 1537 10,5 

ČM OP 1,81 1,10 4,5 2006 9,0 

RM OP 1,20 0,77 4,1 1097 10,8 

KM OP 2,00 0,67 4,8 1868 10,8 

KM TTP 3,80 0,82 4,6 3228 10,2 

RN + PZ TTP 14,38 0,65 4,5 9062 20,8 

AM TTP 9,6 0,93 3,4 6970 14,4 

 

2.3.5 Monitoring zaťaženia pôd rizikovými látkami  

Pôdne znečistenie je jedným z najväčších environmentálnych problémov. Prítomnosť 

kontaminantov v pôdnom prostredí má značný vplyv na využitie pôdneho fondu a môže spôsobiť 

vysoké hodnoty expozície pre ľudí žijúcich priamo v mieste alebo tesnej blízkosti miesta 

kontaminácie. Hodnotenie rizík pre dané miesto znečistenia je jedným z najdôležitejších 

prostriedkov pre celkové zhodnotenie kontaminovanej oblasti. Rizikové prvky a látky prítomné v 

pôde sú monitorované v systéme ČMS-P najmä z dôvodu potenciálneho zdroja kontaminácie 

potravového reťazca v biologickom kolobehu a pre zisťovanie dlhodobých zmien pôdnych 

vlastností.  

Rizikové prvky boli v rámci 3. monitorovacieho cyklu hodnotené podľa v súčasnosti už neplatného 

Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých 

látok v pôde (kovov, anorganických zlúčenín, aromatických zlúčenín, polycyklických aromatických 

uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov, pesticídov a iných) číslo 521/1994-540 (Tabuľka III-6). 

Pretože v priebehu monitorovacieho cyklu došlo k legislatívnej zmene, nebolo možné uskutočniť 

hodnotenie a porovnanie kontaminácie rizikovými prvkami v zmysle súčasne platného 

legislatívneho rámca, t.j. v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 

 
Tabuľka III-6 Limitné hodnoty pre niektoré rizikové látky v pôdach podľa Rozhodnutia 

Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde 

číslo 521/1994-540 

Skupina Riziková látka A A1 B C 

As 29 5 30 50 

Ba 500 x 1000 2000 

Be 3 x 20 30 

Kovy 

Cd 0,8 0,3 5 20 
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Co 20 x 50 300 

Cr 130 10 250 800 

Cu 36 20 100 500 

Hg 0,3 x 2 10 

Ni 35 10 100 500 

Pb 85 30 150 600 

Zn 140 40 500 3000 

F (celkový) 5001 x 1000 2000 Anorganické zlúčeniny 

S (sulfidická) 2 x 20 200 

benzén x x 0,5 5 

etylbenzén x x 5 50 

Aromatické zlúčeniny 

toluén x x 5 30 

naftalén x x 5 50 

fenantrén x x 10 100 

PAU 

antracén x x 10 100 

alifatické x x 5 50 

chlórbenzény x x 1 10 

Chlórované uhľovodíky 

PCB (celkom) x x 1 10 

chlórované x x 0,5 5 Pesticídy 

nechlórované x x 2 20 

Ostatné minerálne oleje x x 500 1000 

 

hodnoty uvedené v tabuľke platia pre štandardnú pôdu (obsah ílovej frakcie 25 %, obsah organickej hmoty 10 %) a je 

potrebné ich prepočítať pre reálnu pôdu,  
1) súbežne sa musí urobiť analýza vodorozpustných foriem fluóru, pričom sa za hranicu možného toxického pôsobenia 

považuje hodnota nad 5 mg.kg
-1 

vodorozpustných foriem,  

A - referenčná hodnota znamená, že pôda nie je kontaminovaná, ak je koncentrácia prvku/látky pod touto hodnotou. V 

prípade ak dosahuje, resp. prekračuje túto hodnotu, znamená to, že obsah tejto látky je vyšší ako sú  fónové (pozaďové) 

hodnoty pre danú oblasť, prípadne vyššie ako hodnoty medze citlivosti analytického stanovenia,  

A1 - referenčná hodnota vzťahujúca sa k hodnote A platná pre stanovenie rizikových (škodlivých) látok vo výluhu 2M 

HNO3, 

B - indikačná hodnota znamená, že kontaminácia pôd bola analyticky preukázaná. Ďalšie štúdium a kontrola miesta 

znečistenia sa vyžaduje vtedy, ak  vznik, rozloha a koncentrácia môže mať negatívny dopad na ľudské zdravie alebo iné 

zložky životného prostredia,  

C - indikačná hodnota pre asanáciu znamená, že ak koncentrácia prvku/látky dosiahne túto hodnotu, je nevyhnutné 

okamžite vykonať definitívne analytické zmapovanie rozsahu poškodenia príslušného miesta a rozhodnúť o spôsobe 

nápravného opatrenia. Ak sa hodnoty koncentrácie nachádzajú v rozsahu B a C,  je potrebné postupovať podobným 

spôsobom.  

 

V monitoringu pôd SR sa sledujú obsahy týchto prvkov: Cd, Pb, Cr, Zn, Hg, Ni, Co, Se, As, a to ich 
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celkový obsah, obsah v 2M HNO3, v prípade As v 2M HCl a experimentálne aj mobilné a 

mobilizovateľné formy týchto prvkov. V prípade F sa sleduje len jeho vodorozpustná 

forma. Celkový obsah zahrňuje všetky formy, v ktorých sa určitý prvok v pôde vyskytuje. 

Predstavuje základnú informáciu o obsahu prvku v pôde. Slúži pre porovnanie s ich obsahom v 

horninách, pre porovnanie rôznych regiónov medzi sebou, pri určovaní prirodzených pozaďových 

hodnôt, ako aj pre porovnanie s priemernými obsahmi prvkov v zemskej kôre (klarkové obsahy), čo 

je dôležité z celoštátneho aj medzinárodného hľadiska.  

Pri použití celkových obsahov prvkov z hľadiska posudzovania hygienického stavu (biotoxicity) 

pôdy si treba uvedomiť, že len malá časť celkového obsahu sa môže dostať do potravového reťazca. 

Preto sú všetky hygienické limity pre túto formu najvyššie. Obsah v 2M HNO3 (u As v 2M HCl), 

označovaný ako potenciálne uvoľniteľný obsah, zahrňuje rôzne frakcie prvkov z hľadiska ich 

rozpustnosti.  

 

Mobilné a mobilizovateľné formy  

Je to súhrn foriem rizikových prvkov, ktoré majú perspektívne najväčší význam pre posudzovanie 

hygienického stavu pôd (biotoxicity), pretože zahrňujú len ľahko uvoľniteľné a z veľkej časti 

rastlinami prijateľné formy. Vzhľadom na rôzne chovanie sa jednotlivých prvkov nie je zatiaľ 

zaužívaná jednotná štandardná metóda, resp. jeden univerzálny výluh pre stanovenie obsahu týchto 

foriem rizikových prvkov. Najčastejšie sa rozlišujú mobilné a mobilizovateľné formy. Mobilné 

formy zahrňujú: vodorozpustné a výmenné nešpecificky absorbované formy a ľahko rozpustné 

komplexné organické zlúčeniny s rizikovými prvkami; mobilizovateľné formy zahrňujú: formy 

viazané na karbonáty, formy špecificky adsorbované a okludované na povrchu koloidných častíc, 

ďalej organominerálne komplexy, v ktorých sú rizikové prvky viazané, prípadne ešte frakcie 

viazané na Mn oxidy a organicky viazané. 

 

Zhodnotenie kontaminácie pôd SR 

Zvýšené hodnoty rizikových látok v pôde nad limitnými hodnotami treba považovať za dôsledok 

vplyvu imisií, ale na mnohých miestach aj ako prejav prirodzených endogénnych geochemických 

anomálií. Namerané hodnoty zistené v rámci ČMS - P prekročili A limity a v ohrozených oblastiach 

aj B a C limity rizikových látok v pôde.  

Na Slovensku je vyčlenených 12 najohrozenejších oblastí s pôdami kontaminovanými rizikovými 

látkami. Sú to Žiarska kotlina - Pohronie, Dolná Orava, Stredný Spiš, Severovýchodný Gemer, 

Stredný Gemer, Štiavnické vrchy, Košická kotlina, Bratislava, Dolný Váh, Horná Nitra, Stredný 

Zemplín, Kysuce - Horná Orava - Tatry.  

V I. cykle ČMS - P sa zistilo, že 69,5 % pôd SR patrí do kategórie nekontaminovaných a vyskytujú 
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sa prevažne v oblastiach s najproduktívnejšími poľnohospodárskymi pôdami. Za rizikové sa 

označuje 28,7 % pôd, prekračujúce aspoň u jedného z rizikových prvkov limit A, A1. Jedná sa o 

pôdy so zvýšeným obsahom kontaminantov nad hodnotami prirodzeného pozadia pôdneho pokryvu 

SR. Vyskytujú sa väčšinou v horských oblastiach s dokázateľným vysokým podielom prirodzených 

geochemických anomálií a v oblastiach s viditeľným vplyvom globálneho a regionálneho prenosu 

emisií. Ide o prirodzené geochemické anomálie neovulkanických pohorí. Zvýšené hodnoty nad 

pozaďovými vplyvom regionálneho prenosu emisií sa prejavujú v severnej a severozápadnej časti 

SR, v polohách s vyššou nadmorskou výškou a v okolí niektorých zdrojov emisií z priemyslu a 

teplární. Len 1,4 % pôd patrí do kategórie kontaminovaných s prekročením limitu B a 0,4% do 

kategórie extrémne kontaminovaných pôd s prekročením limitu C. Imisiami z výroby magnezitu je 

kontaminovaných 0,7% poľnohospodárskych pôd.  

Z hľadiska jednotlivých foriem stopových prvkov v pôdach nie sú väčšie rozdiely medzi pôdami 

kontaminovanými z antropogénnych zdrojov alebo z prirodzených geochemických anomálií. 

Prirodzené geochemické anomálie sú teda rovnako nebezpečným zdrojom kontaminácie ako 

antropogénne kontaminované oblasti.  

Z organických polutantov, ktoré v pôdach dlhšie pretrvávajú, sú predmetom monitorovania hlavne 

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Ostatné organické polutanty majú viac charakter 

„bodového“ znečistenia. V rámci monitoringu pôd SR boli zistené najvyššie hodnoty PAU najmä 

na fluvizemiach, v nivách väčších riek, v čierniciach, lokálne aj v luvizemiach a kambizemiach a v 

okolí priemyselných centier.  

Najčastejšie sa vyskytujúcim kontaminantom pôd SR je Cd a Pb, menej Ni a As. Extrémne vysoké 

hodnoty v kategóriách B a C dosahuje Hg, Cu, Cd, Pb, lokálne As, F, Cr.  

Zaťaženie pôd ťažkými kovmi sa sledovalo aj v rámci II. monitorovacieho obdobia ČMS Pôda. Za 

sledované obdobie nastalo v A - horizonte monitorovaných pôd zníženie priemerného obsahu Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn a mierne zvýšenie priemerného obsahu arzénu. Poklesla centrálna hodnota 

hodnotených súborov rizikových prvkov v A - horizonte, čo znamená, že došlo k poklesu vstupných 

kontaminujúcich zložiek z ovzdušia, z poľnohospodárskej a priemyselnej výroby. Naproti tomu 

došlo k zmene najpočetnejšej triedy v súboroch pri Ni, Pb, Zn v A - horizonte, kde bolo zistené 

zvýšenie ich obsahov, čo môže poukazovať na miernu celoplošnú kontamináciu týmito zložkami. 

Pri As, Cd, Cr a Cu nastalo zníženie obsahov týchto prvkov v najpočetnejšej triede, čo naznačuje 

ich vertikálnu migráciu s celkovým zlepšením emisnej situácie v SR.  

Za sledované obdobie nastalo v B/C horizonte (podornici) monitorovaných pôd zníženie 

priemerného obsahu Cr, Cu a Ni. Pri prvkoch Pb a Zn nastalo mierne zvýšenie priemerného obsahu. 

Najväčšie zmeny boli zistené v distribúcii As a Cd, kde došlo k 2 až 3-násobnému zvýšeniu ich 

priemerného obsahu, čo naznačuje vertikálnu migráciu z A-horizontu do C-horizontu. Poklesla 
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hodnota hodnotených súborov rizikových prvkov v B/C horizonte, čo znamená, že došlo k poklesu 

vstupných kontaminujúcich zložiek s výnimkou Cd, kde nastalo až 6-násobné zvýšenie jeho 

obsahu. Zmeny v distribúcii v najpočetnejšej triede boli zaznamenané pri zinku a kadmiu, kde v 

prípade Cd došlo až k 10-násobnému zvýšeniu obsahu. Pri As a Ni neboli zistené zmeny modusovej 

hodnoty. Zníženie hodnoty modusu v C -horizonte za sledované obdobie boli zaevidované pri Cr, 

Cu a Pb.  

Mierne sa zlepšil hygienický stav poľnohospodárskych pôd. Poklesol počet pôd, ktoré prekračovali 

A referenčný limit pre kontaminované pôdy. Dochádza k vertikálnej migrácii rizikových prvkov v 

pôdnom profile. V A horizonte monitorovaných pôd za sledované obdobie nastalo zníženie 

priemerného obsahu Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn a len mierne zvýšenie priemerného obsahu As.  

Výsledky 3. monitorovacieho cyklu ukazujú na nárast obsahu kadmia, chrómu, medi a olova v 

povrchovom A-horizonte sledovaných pôd. Okrem chrómu hodnotené prvky nezaznamenali 

štatisticky významný posun. Za sledované obdobie však nastalo v B/C- horizonte (podornici) 

zvýšenie obsahu kadmia, chrómu, olova a zinku, a tým sa zvýšila početnosť jednotlivých skupín 

pôd, čo naznačuje vertikálnu migráciu uvedených kovov z A-horizontu do C-horizontu. Najväčšie 

zmeny sa zistili v distribúcii kadmia a chrómu, kde kontaminácia chrómom bola dvojnásobná pre 

pôdy, ktoré prekročili A1 referenčný limit. 

Z hľadiska početnosti pôdnych vzoriek, ktoré prekročili maximálnu prípustnú hodnotu obsahu 

rizikových prvkov, je táto najvyššia v prípade kadmia (na pôdnych typoch rendzina, kambizem a 

čiernica) a niklu (pôdny typ rendzinu a fluvizem). 

 
Vodorozpustný fluór a jeho vývojový trend v regióne Žiar nad Hronom  

Obsah fluóru v našich pôdach je zanedbateľný. Jeho význam však stúpa len v regióne Žiar nad 

Hronom v súvislosti s prevádzkou hlinikárne a produkcie emisií fluóru. I napriek tomu, že emisná 

situácia s fluórom v tomto regióne je v súčasnosti uvádzaná ako priaznivá na 80-90%, situácia v 

pôde je diametrálne odlišná. Súčasný stav kontaminácie pôd daného regiónu fluórom je znázornený 

na obrázku III-4.   

Platný hygienický limit pre vodorozpustný fluór v pôde podľa Vestníka MPSR (1994) je 5 mg.kg-1, 

v najviac kontaminovanej zóne jeho hodnoty často prevyšujú 20 mg.kg-1. Z pohľadu jeho súčasného 

vývojového trendu v najviac kontaminovanej zóne na príklade kľúčovej lokality má mierne 

klesajúcu tendenciu, avšak jeho obsah je stále vysoký (6 – násobok hygienického limitu). Obsah 

vodorozpustného fluóru v pôdach najviac kontaminovanej zóny sa výraznejšie nemení a bude 

potrebné i naďalej jeho vývoj monitorovať. Jeho súčasný priebeh je vyjadrený aj matematickou 

funkciou (obrázok III-4) s koeficientom determinácie R2 = 0,8124, čo v relatívnych hodnotách 

vyjadruje jeho súčasný vývojový trend na 81,24%.  
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Obrázok III-4 Kontaminácia pôd vodorozpustným fluórom na lokalite Žiar nad Hronom (KOBZA, 

2008) 

 

Odolnosť pôd voči kontaminácii  

Stupeň degradácie zaťažených pôd je podmienený celým komplexom ich vlastností. Schopnosť 

pôdy odolávať degradácii nazývame rezistencia alebo odolnosť pôd.  

Pri hodnotení odolnosti pôd SR boli zohľadnené tieto vlastnosti: 

- hodnotenie skeletu,  

- obsah frakcie pod 0,01 mm, 

- hodnotenie obsahu humusu,  

- hodnotenie obsahu karbonátov,  

- hodnotenie hĺbky pôdy,  

- hodnotenie sklonu pedónu (erózia).  

Na základe týchto kritérií bolo navrhnuté rozdelenie pôd podľa náchylnosti k poškodeniu 

intenzifikačnými a civilizačnými vplyvmi na:  

- neodolné,  

- pôdy silno náchylné k poškodeniu kontamináciou,  

- pôdy náchylné k poškodeniu kontamináciou,  

- pôdy slabo náchylné k poškodeniu kontamináciou,  
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- odolné pôdy. 

 

Podľa odolnosti, resp. citlivosti boli pôdy rozdelené do šiestich skupín (tabuľka III-7). 

 

Tabuľka III-7 Percentuálne zastúpenie pôd Slovenska podľa odolnosti (KOBZA a kol., 2008) 

Odolnosť a citlivosť pôdy Stupeň odolnosti Zastúpenie (%) 
Veľmi odolné pôdy 6 0,17 
Dobre odolné pôdy 5 14,05 
Pomerne odolné pôdy 4 64,00 
Málo odolné citlivé pôdy 3 19,10 
Málo odolné veľmi citlivé pôdy 2 2,46 
Neodolné pôdy 1 0,22 
 

2.3.6 Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd  

Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd v Slovenskej republike sa vykonáva v 5-

ročných cykloch. Realizuje ho Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. 

Hlavným cieľom plnenia plošného prieskumu bolo sledovanie kontaminujúcich látok v pôdach vo 

vybraných katastrálnych územiach. Výber týchto území sa vykonal na základe zvýšeného obsahu 

kontaminujúcich látok v priebehu 1. a 2. cyklu. Vyberali sa tie katastrálne územia, kde aspoň jeden 

zo stanovovaných parametrov prekročil limitnú hodnotu výskytu kontaminantov v pôde. 

V pôdnych vzorkách poľnohospodárskych pôd sa stanovujú anorganické kontaminanty, tzv. 

rizikové prvky – Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, As a Hg, ďalej organické kontaminanty – PAU, PCB a 

chlórované uhľovodíky. Doplnkovým údajom sú stanovenia P, K, Mg a kyslosti pôd. 

V rámci 3. cyklu bolo analyzovaných 7605 pôdnych vzoriek, pričom bolo vykonaných 96665 

analýz, pri ktorých sa monitorovalo 57 parametrov – 13 anorganických a 43 organických. 

Monitorovanie stavu kontaminácie bolo vykonané v pôdnych vzorkách reprezentujúcich 471 

poľnohospodárskych podnikov v 72 okresoch. V 26 okresoch neboli prekročené limitné hodnoty 

sledovaných parametrov. Z celkového počtu 7605 analyzovaných vzoriek bol zistený nadlimitný 

obsah sledovaných kontaminantov v 476 vzorkách, čo predstavuje 6,14 %. 

Celková výmera pôdy, ktorá bola sledovaná v rámci 3. cyklu plošného prieskumu kontaminácie 

pôd, bola 326 901 ha. Z tejto výmery boli zistené prekročené limity aspoň jedného zo 

stanovovaných parametrov na výmere 14 639 ha, čo predstavuje 4,48 % z celkovej monitorovanej 

výmery. 

 

Monitoring obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v poľnohospodárskych pôdach 

SR  

Z organických kontaminantov, ktoré v pôdach dlhšie pretrvávajú, sú predmetom monitorovania 
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hlavne polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Ostatné organické kontaminanty majú viac 

charakter „bodového“ znečistenia, ako to potvrdzujú predchádzajúce prieskumy, aj výsledky 

plošného prieskumu kontaminácie pôd. PAU sú uvoľňované pri nedokonalom spaľovaní (pri 

teplotách 500 - 7000  C) niektorých fosílnych a organických palív (uhlie, ropné látky, drevo, oleje i 

ďalšie organické substancie) v elektrárňach, dechtárňach, koksárňach, pri spaľovaní v dieselových 

motoroch a vyskytujú sa v mnohých látkach, ktoré sa stávajú súčasťou rôznych odpadov. PAU 

môžu byť vytvárané aj v prírode mikroorganizmami. Prenos PAU z miest ich vzniku sa uskutočňuje 

prevažne vzdušnou cestou, ale aj transportom odpadov vodou pri záplavách. V emisiách sú PAU 

viazané na častice prachu a depozíciami sa prostredníctvom zrážok dostávajú do pôd. Polycyklické 

aromatické uhľovodíky (PAU) sú v monitorovacej sieti sledované len na poľnohospodárskych 

pôdach.  

 

2.3.7 Vývoj fyzikálnych vlastností pôd Slovenska  

Fyzikálne vlastnosti pôd sú podmienené stupňom disperzity pôdnej hmoty a vzájomným vzťahom 

medzi tuhými čiastočkami, pôdnym roztokom a pôdnym vzduchom. Fyzikálne vlastnosti patria 

k tým pôdnym vlastnostiam, ktoré okamžite reagujú na zmeny v spôsobe obrábania, na 

zúrodňovanie alebo naopak na degradáciu pôdy vplyvom zlej agrotechniky a nevhodných osevných 

postupov. Z hľadiska fyzikálnych vlastností za najrizikovejší pôdny druh možno označiť zrnitostne 

ťažké pôdy – ílovitohlinité, ílovité a íly. Rizikové pôdy z hľadiska pôdnej fyziky sú tie, u ktorých je 

obmedzený čas vhodnosti na agrotechnické zásahy. Z pôdnych typov, ktoré sú rizikové z hľadiska 

obrábania sú pôdy, ktoré majú vo svojom profile vrstvu výrazného zníženia infiltrácie vody do 

pôdy, spravidla sa jedná o horizont obohatený ílom, tzv. iluviálny luvický horizont, alebo sú 

dlhodobo ovplyvnené povrchovou, alebo podzemnou vodou, prípadne majú zastúpenie solí vo 

svojom profile: luvizeme, pseudogleje, podzoly, gleje, slance, slaniská.  

Pôdy v ČSM-P sú hodnotené podľa fyzikálnych vlastností vo vzťahu k zhutňovaniu (utláčaniu, 

kompakcii). Limitné hodnoty zhutnenia pôdy pre jednotlivé pôdne druhy v zmysle Zákona č. 

220/2004 Z.z. sú uvedené v tabuľke III-8. Indikátory zhutňovania pôd sa sledujú na orných pôdach, 

kde sa predpokladajú ich najvýraznejšie zmeny na rozdiel od pôd pod trvalými trávnymi porastami 

a lesom. Najvýraznejší proces utláčania pôd bol zistený na najprodukčnejších pôdach, ako aj na 

textúrne diferencovaných pôdach (pôdy s horizontom obohateným ílom v pôdnom profile), t. j. na 

černozemiach, hnedozemiach, luvizemiach a pseudoglejoch. Najmä ťažké pôdne subtypy patria k 

tzv. rizikovým pôdam v dôsledku ich vysokej náchylnosti na zhutňovanie a to primárne, ako aj 

sekundárne. Naopak ľahké, piesočnaté pôdy sú najmenej náchylné na zhutnenie pôdy.  

Zhutňovanie pôd (kompakcia) je spôsobená najmä používaním ťažkej mechanizácie v 

poľnohospodárstve a chybami v sústavách hospodárenia. V dôsledku zhutnenia sa výrazne znižujú 
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produkčné a súčasne aj neprodukčné funkcie pôdy. V SR je 457 tis. ha pôd  potenciálne ohrozených 

kompakciou a 191 tis. ha je reálne zhutnených. 

 
Tabuľka III-8 Limity zhutnenia pôdy pre jednotlivé pôdne druhy v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z.  

Pôdny druh Pôdna vlastnosť 

I IV, IH H PH HP P 

Objemová hmotnosť (g.cm3) > 1,35 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70 

Penetrometrický odpor (MPa) 2,8-3,2 3,2-3,7 3,7–4,2 4,5-5,0 5,5 6,0 

pri vlhkosti (% hmotn.) 28-24 24-20 18-16 15-13 12 10 

Pórovitosť (obj. %) < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38 

Max. vzdušná kapacita (obj. %) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Max. kapilárna kapacita (obj. %) > 35 > 35 > 35 – – – 

Pôdny druh: I – íl, IV – ílovitá, IH – ílovito-hlinitá, H – hlinitá, PH – piesočnato-hlinitá, HP – hlinito-piesočnatá, P – 

piesočnatá  

 

Zamokrovanie pôd 

V SR na výmere 560 000 ha sú poľnohospodárske pôdy zamokrované, t.j. trvalo ovplyvnené 

vysokou hladinou podzemnej vody, z čoho v súčinnosti s ich nepriaznivým zrnitostným zložením 

(vysoký obsah ílových častíc) vyplýva ich menej vhodná štruktúra, náchylnosť na zhutnenie, nízka 

priepustnosť pre vodu. Najrozsiahlejšie plochy takýchto pôd sú na časti Východoslovenskej nížiny, 

ktorá bezprostredne susedí s Ukrajinou.  

 

2.3.8 Monitoring vodnej erózie na poľnohospodárskych pôdach  

Pôda má schopnosť odolávať nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, i napriek tomu 

dochádza k jej degradácii. Jedným z hlavných problémov poľnohospodárstva je degradácia pôdy 

procesmi vodnej erózie, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu prirodzenej úrodnosti pôdy, 

znečisťovaniu vodných tokov a zanášaniu vodných nádrží. Nevyhnutným podkladom pre 

uplatňovanie protieróznych opatrení je získavanie údajov o intenzite vodnej erózie.  

Pod potenciálnou eróziou pôdy sa rozumie taká erózia (maximálna možná strata pôdy), ku ktorej by 

došlo na povrchu pôdy vplyvom pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch 

nebol porastený žiadnou protierózne odolnou vegetačnou pokrývkou a neboli by na ňom 

vybudované ani nijaké antropogénne protierózne zábrany, resp. opatrenia. Na rozdiel od 

potenciálnej erózie, reálna (skutočná) erózia, vyjadrená intenzitou pôdnych strát, alebo len 

postihnutím plochy pôdneho povrchu eróziou, hustotou eróznych rýh a pod. znamená erodovanosť 

pôdy.  

Potenciál vodnej erózie sa hodnotí podľa stupňov eróznej ohrozenosti. Podľa tohto hodnotenia je 

najviac eróziou neohrozených oblastí sa nachádza lokalizovaných v klimaticky suchších regiónoch 
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na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Poľnohospodárske pôdy týchto krajov lokalizovaných 

na miernych svahoch sú vodnou eróziou ohrozené stredne. Silno ohrozené sú plochy 

poľnohospodárskych pôd nachádzajúcich sa na svahoch v klimaticky chladnejších a vlhkejších 

regiónoch, najmä v Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Extrémne ohrozené pôdy 

vodnou eróziou sú najmä pôdy na výrazných svahoch, v chladných a vlhkých klimatických 

regiónoch Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja.  Ohrozenosť poľnohospodárskych 

pôd Slovenska vodnou eróziou uvádza tabuľka III-9. 

 

Tabuľka III-9 Ohrozenosť poľnohospodárskych pôd vodnou eróziou (KOBZA a kol., 2008) 

Intenzita erózneho ohrozenia Výmera (ha) % z PPF 

Žiadna alebo slabá erózia 1 378 697 56,7 

Stredná erózia 227 392 9,3 

Silná erózia 332 519 13,7 

Extrémne silná erózia 494 371 20,3 

 
Veterná erózia nie je závažným problémom v SR (Tabuľka III-10). Postihuje asi 6,5 % z výmery 

poľnohospodárskych pôd SR a to najmä v oblastiach s ľahkými pôdami (napr. Záhorie). Takéto 

oblasti sa vyskytujú na Borskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížine, v Bratislavskom, 

Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji.  

 

Tabuľka III-10 Ohrozenosť poľnohospodárskych pôd veternou eróziou (KOBZA a kol., 2008) 

Intenzita erózneho ohrozenia Výmera (ha) % z PPF 

Bez ohrozenia až slabá erózia 2 213 700 93,5 

Stredná erózia 113 650 4,8 

Silná erózia 9 470 0,4 

Extrémne silná erózia 30 780 1,3 

 
Pre hodnotenie erózno-akumulačných procesov bola zvolená metóda stanovenia rádioaktívneho 

izotopu 137Cs, ktorá umožňuje zistiť reálne hodnoty eróznej aj akumulačnej zložky spomínaných 

procesov. Umožňuje skúmať intenzitu týchto procesov za definované časové obdobie 35 - 40 rokov. 

Princíp metódy spočíva v tom, že na neerodovaných miestach je prevažná časť 137Cs akumulovaná 

v hĺbke 5-10 cm. Jeho obsah s narastajúcou hĺbkou pôdy klesá exponenciálne takmer bez 

translokácie fyzikálno-chemickými procesmi.  

Erózia sa monitoruje v rámci ČMS-P na ôsmich transektoch (Voderady - černozem kultizemná, 

Plavé Vozokany - hnedozem kultizemná, Ulič - pseudoglej kultizemný, Zacharovce - hnedozem 

kultizemná pseudoglejová, Kečovo - kambizem pseudoglejová, Smolinské - hnedozem kultizemná, 

Rišňovce - černozem kultizemná hnedozemná, Bartošovce - kambizem kultizemná pseudoglejová). 
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Na každom transekte sú lokalizované tri pedologické sondy, z ktorých sa odoberajú pôdne vzorky 

na stanovenie pôdnych vlastností. Prvá sonda je umiestnená na vrchole svahu a predstavuje 

vrcholovo eluviálnu časť transektu (neerodované alebo mierne erodované pôdy), druhá sa nachádza 

na svahu v eróznej časti transektu (erodované pôdy) a tretia je umiestnená v spodnej (akumulačnej) 

časti transektu (akumulované pôdy).  

Odber pôdnych vzoriek sa robí v hĺbkových intervaloch po 5 cm. Hĺbky odberu sú totožné s 

hĺbkami z predchádzajúceho odberového cyklu. Z ornice (0-25 cm), ktorá je orbou pravidelne 

premiešaná sa odoberá iba jedna pôdna vzorka z hĺbky 0-10 cm. Pedologické sondy z ktorých sa 

odoberajú pôdne vzorky sú v rámci jednotlivých transektov lokalizované na základe geodetického 

zamerania.  

Kvantitatívne zmeny sledovaných pôdnych vlastností v rámci jednotlivých transektov potvrdzujú 

vo všetkých prípadoch prítomnosť vodnej erózie. Jej intenzita nie je rovnaká. Výraznejší vplyv 

erózno-akumulačných procesov na pôdu sa prejavuje najmä na transektoch v Rišňovciach, Plavých 

Vozokanoch, Voderadoch, Zacharovciach a Bartošovciach. Transekty v Kečove a v Smolinskom sú 

charakteristické tým, že už aj vrcholové časti svahu sú ovplyvnené vodnou eróziou. Najmenší vplyv 

vodnej erózie na zmeny pôdnych vlastností sa prejavil na transekte v Uliči. Je to pravdepodobne 

spôsobené jeho nevhodnejším umiestnením v teréne (nie je umiestnený presne v smere pôsobenia 

erózno-akumulačných procesov). Vplyv procesov vodnej erózie na zmeny základných fyzikálnych 

vlastností bol vo všetkých sledovaných lokalitách minimálny. Na všetkých lokalitách bola zistená 

väčšia či menšia intenzita erózie v závislosti od svahovitosti, pestovaných plodín, spôsobu 

obrábania i rozloženia a intenzity zrážok. Najnižšia intenzita eróznych procesov bola zistená pod 

trvalými trávnatými porastmi.  

 

2.3.9 Monitoring lesných pôd (subsystém monitoringu pôd)  

Monitoring pôd na lesnom pôdnom fonde predstavuje subsystém, ktorého genéza bola viazaná 

popri tvorbe ČSM-P ako súčasť informačného systému o životnom prostredí.  

Cieľom monitoringu lesných pôd Slovenska v kontexte zámerov ICP Forests je: 

• na reprezentatívnom súbore trvalých monitorovacích plôch (TMP) vyhodnotiť základné 

vlastnosti lesných pôd so zameraním najmä na ovplyvnenie imisiami a senzitivitou voči 

účinkom imisií,  

• na základe periodického hodnotenia fyzikálno-chemických a chemických parametrov 

priebežne dokumentovať a hodnotiť prebiehajúce zmeny,  

• vyhodnotením väzieb medzi pôdnymi vlastnosťami a stavom drevinovej zložky lesa 

prispieť k objasneniu súvislostí poškodzovania lesov imisiami. 

Na vybraných plochách sa overujú aj ďalšie analýzy (rozšírený súbor elementov zo skupiny 
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ťažkých kovov, mobilné formy kovov). 

Sledované parametre a použité metódy pre pokrývkový humus:  

• hmotnosť pokryvného humusu na plošnú jednotku,  

• reakcia - pH v 0,01 M CaCl2 (suspenzia 1:20), 

• pH v H2O (suspenzia 1:20),  

• elektrická konduktivita, 

• ekvivalent karbonátov - volumetricky (len pri vzorkách s pH nad 6,0),  

• organický uhlík a obsah humusu - oxidometricky,  

• celkový dusík - analyzátorom LECO FP 228,  

• celková síra a organická síra - analyzátorom LECO SC 132, anorganická síra výpočtom,  

• celkové obsahy Ca, Mg, K, P, Na, Al, Fe. Mn, Zn, Cu, Pb, Cd - v mineralizáte s MDS 2000 

- AES- 1CP.  

Sledované parametre a použité metódy pre sledované vrstvy minerálnej pôdy: 

• reakcia - pH v 0,01 M CaCl2 (suspenzia 1:5),  

• pH v H2O (suspenzia 1:5),  

• elektrická konduktivita, 

• ekvivalent karbonátov - volumetricky (len pri vzorkách s pH nad 6,0), 

• organický uhlík a obsah humusu - oxidometricky,  

• celkový dusík - analyzátorom LECO FP 228,  

• celková síra a organická síra - analyzátorom LECO SC 132, anorganická síra výpočtom,  

• celkové obsahy Ca, Mg, K, P, Na, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd - po digescii lúčavkou 

kráľovskou - AES-ICP,  

• výmenná acidita - titračne vo výluhu 1 M KCL, 

• výmenné ióny: K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Al - vo výluhu  0,1 M BaCl2, H
+ titračne v IM KC1. 

Poznatky z doterajšieho monitoringu lesných pôd možno zhrnúť nasledovne:  

- na plochách s chudobným pôdotvorným substrátom, najmä vo vyšších polohách sú silne kyslé a 

výrazne nenasýtené pôdy, na ktorých je pravdepodobný nepriaznivý vplyv voľného hliníka 

na lesné dreviny i pôdnu mikrobiotu, 

- veľmi nízke hodnoty pôdnej reakcie sú aj na niektorých plochách, kde by morfológii pôdneho 

profilu a pôdnemu typu zodpovedali priaznivejšie (vyššie) hodnoty pH, 

- pôdna reakcia na jednotlivých plochách je v sledovanom období bez výraznejších zmien, 

- porovnanie výsledkov za roky 1993 - 1998 indikuje pokračujúci mierny pokles zásob K, Ca a Mg 

v koreňovej zóne pôd, 
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- na plochách v blízkosti priemyselných emisných zdrojov sú výrazne zvýšené koncentrácie ťažkých 

kovov (Cu, Zn, Pb), a to najmä v pokryvnom humuse, čiastočne sú zvýšené hodnoty týchto 

kovov v pôdach podmienené geochemickými anomáliami, 

- zvýšené koncentrácie olova v pokryvnom humuse sú aj na plochách vo vyšších polohách stredného 

Slovenska a na plochách severozápadného a severného Slovenska, 

- zaznamenaný bol mierny pokles koncentrácií hodnotených ťažkých kovov v pokryvnom humuse, 

najmä olova,  

- hodnotené chemické vlastnosti pôd sú vo všeobecnosti za hodnotené obdobie pomerne stabilné, 

javí sa mierny trend postupného zlepšovania (posunu k prirodzeným - pôvodným hodnotám) v 

súvislosti s výrazným poklesom imisií niektorých znečisťujúcich zložiek ovzdušia (najmä síry a 

ťažkých kovov - najmä olova).  


