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   Pohľad na Západné Tatry z vrchu Zvolen nad Donovalmi 

 
 
2. CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH SFÉR ŽIVOTNÉHO    

PROSTREDIA 
                    

 

2.1. Geosféra  

 
Zem sa skladá z koncentrických vrstiev – geosfér, usporiadaných podľa hustoty. 

Tuhé zemské teleso tvorí zemské jadro, zemský plášť a zemská kôra – tieto tri vrstvy sa 

nazývajú vnútorné geosféry. Vonkajšie geosféry tvorí hydrosféra, atmosféra a magneto-

sféra, ktorá siaha do vzdialenosti asi 10 zemských polomerov.  
Ďalší význam termínu geosféra označuje tú časť pevnej Zeme, na ktorej žijú ľudia 

a využívajú ju pre svoje potreby. Geografický termín „geosféra“ (geografická alebo 

krajinná sféra) označuje krajinnú sféru alebo geografický obal, ktorý zahrňuje anorganickú 

a organickú substanciu. Zahrňuje noosféru, obsahujúcu tiež substancie, ktoré sú produktom 

ľudskej činnosti. Termínom noosféra sa označje sféra spolupôsobenia prírody a ľudskej 

činnosti. Alternatívne označenia pre noosféru sú antroposféra, technosféra resp. sociosféra. 
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Geosféra sa vyvinula na zemskom povrchu v zóne styku litosféry, hydrosféry, atmosféry, 

pedosféry a biosféry. Geosféra zahrňuje celú hydrosféru, vrchnú zónu zemskej kôry 

a spodnú časť atmosféry – celková hrúbka nepresahuje 40 km. Jej základné zložky sú 

horniny budujúce zemskú kôru, vzdušné a vodné masy vrátane ľadu, pôdny kryt 

a biomasa.  

Geografická sféra je dynamický, vyvíjajúci sa materiálny systém, prijímajúci energiu 

jednak z mimozemských zdrojov a jednak zo zemského vnútra. Konkrétne časti geosféry 

sa nazývajú krajiny. Medzi jednotlivými časťami geosféry existuje neprerušovaná výmena 

látok a energie. Deje v geosfére majú vo väčšine prípadov cyklický a opakovateľný 

charakter, ako dôsledok astronomických a geologických javov (cyklická zmena podnebia, 

teploty, pohybu ľadovcov a pod.) Za hornú hranicu geosféry sa považuje stratopauza, 

nakoľko po túto hranicu sa prejavujú tepelné vplyvy zemského povrchu na atmosférické 

procesy. 
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Potok Biela voda vo Vysokých Tatrách 

 
 
2.2. Hydrosféra 
 

 
Voda je najrozšírenejšia kvapalná látka na Zemi. Je sústredená najmä v hydrosfére  - 

vodnom obale Zeme, ktorý predstavuje asi 0,025 hmot. % celkovej hmotnosti Zeme. 

Zahrňuje vody oceánov, ktoré obsahujú 1,413.1021 kg, čo predstavuje 98 % podiel; zbytok 

pripadá na kontinentálny ľad (2,3.1019 kg), vody riek, jazier a spodné vody (5.1017 kg) 

a biologicky viazanú vodu. Voda sústredená v tuhom stave tvorí vrstvu, ktorá je 

označovaná ako kryosféra. Do hydrosféry sa nezahrňuje voda v atmosfére a voda 

chemicky viazaná v mineráloch resp. fyzikálne sorbovaná na ich povrchu. 

Odhadované množstvá vody transportované medzi jednotlivými akumuláciami 

vrátane atmosférickej vody ukazuje obr. 2.01. Na schéme je možné vidieť päť hlavných 

transportných ciest ako aj približný vzájomný pomer medzi ich transportnými kapacitami. 

Vzhľadom na existenciu fázových premien vody, v teplotných pomeroch prevládajúcich na 

Zemi (tieto pomery sú zároveň aj spätne ovplyvňované týmito zmenami), existuje 

významné vzájomné ovplyvňovanie hydrosféry a litosféry. Tento vzájomný vzťah je 

možné ilustrovať na lokálnej zmene klimatických pomerov, vyvolaných odstránením 
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vegetácie, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje rozsah transportu vody do atmosféry. 

Táto je vyvolaná jednak zmenou vyparovania z voľného povrchu zeme, ako aj z plochy 

listov rastlín (transpiráciou). Zmenu podnebnia je možné pozorovať aj pri zmene typu 

vegetácie. Príčinná podmienenosť zmien v atmosfére s veľkoplošnými zásahmi do 

povrchových vrstiev Zeme nemusí byť vždy jasne identifikovateľná, pretože sa jedná 

väčšinou o sériu niekoľkých paralelných a následných parciálnych dejov so spätnou 

väzbou.  

 

Obr. 2.01. Distribúcia a transport vody na Zemi. Čísla udávajú množstvá v triliónoch (1018) 

litrov za deň   

 

Termínom "voda", sa na rozdiel od jasne definovanej chemickej látky, v širšom 

ponímaní chápe kvapalina, tvoriaca hlavný hmotnostný podiel potokov, riek jazier, morí a 

oceánov, prípadne podzemných akumulácií. Z chemického hľadiska sa v skutočnosti jedná 

v prevažnej miere o zriedené roztoky rôznych solí, s rozpustenými plynnými zložkami a 

obsahujúce vo väčšine prípadov suspendovanú pevnú fázu s veľmi variabilným 

chemickým zložením a distribúciou veľkosti častíc. Medzi hlavné anorganické zložky vôd 

patria katióny Ca2+, Mg2+, Na+ a K+ a anióny Cl-, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, OH-, HSiO4

-. 

Ďalšími zložkami sú hliník, oxid kremičitý, oxid uhličitý, sirovodík a kyslík. Celková 

koncetrácia týchto zložiek sa mení vo veľkom rozsahu asi piatich poriadkov (1 mg až 

10 g/liter vody). Skutočnosť, že všeobecný termín voda zahrňuje obrovské spektrum často  

veľmi rôznorodých látok ilistruje séria obrázkov v bloku  obr. 2.02. 

Morská voda, ktorá predstavuje najväčší podiel hydrosféry, obsahuje v jednom litri 

približne 35 g rozpustených anorganických solí. Jej zloženie ilustruje obr. 2.03. a tab. 2.01. 

 

Obr. 2.02. Všeobecný termín voda zahrňuje obrovské spektrum často veľmi rôznorodých 

látok. Obrázky ukazujú niekoľko príkladov sladkovodných typov. 

Obr. 2.02 a. Voda s nízkym obsahom suspendovanej fázy a nízkym obsahom rozpustených 

solí (pleso vo Vysokých Tatrách) 

Obr. 2.02 b.  Voda s vysokým obsahom ílovej zložky (jazierko v Malých Karpatoch) 

Obr. 2.02 c. Silne mineralizovaná voda v potoku napájanom minerálnymi prameňmi 

(Vyšné Ružbachy)   
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Obr. 2.02 d. Voda s vysokým obsahom organickej zložky a nízkym obsahom kyslíka. 

Biologický materiál  zahníva v dôsledku nízkeho prietoku vody (Chorvátske rameno pri 

Bratislave) 

Obr. 2.02 e. Banské vody s vysokým obsahom ťažkých kovov v Markušovciach.  

Obr. 2.02 f. Banské vody v oblasti bývalých antimonitových baní pri Pezinku. 

Obr. 2.02 g. Vodná nádrž Starina zásobuje pitnou vodou mesto Košice. Nádrž a jej okolie 

podlieha výnimočnému ochrannému režimu.  

Obr. 2.03. Zloženie morskej vody 

Tab. 2.01. Hlavné látky obsiahnuté v morskej vode. (Uvedené v g/l) 

 

Napriek tomu, že voda v prírode je v skutočnosti mnohozložkovým systémom, 

obsahujúcim anorganické a organické zložky, vrátane rôznych živých substancií, v prírode 

sa uplatňujú všetky unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti vody, ktoré má táto látka ako 

čisté chemické indivíduum. Z environmentálneho hľadiska sú významné najmä tieto 

vlastnosti: 

- Veľmi dobrá schopnosť ropúšťať iónové zlúčeniny; zohráva významnú úlohu 

pri transporte veľkého spektra látok, vrátane hnojív a odpadných produktov.  

- Transparentnosť vody; umožňuje fotosyntézu živými organizmami aj pod 

vodnou hladinou.  

- Veľké výparné teplo a vysoká tepelná kapacita vody; spôsobuje tepelnú 

stabilizáciu v telách rastlín a organizmov a spôsobuje veľkú tepelnú 

zotrvačnosť pri klimatických zmenách.  

- Netypická závislosť hustoty vody na teplote; spôsobuje v necirkulujúcich 

vodách jej termické rozvrstvovanie (stratifikáciu), pri ktorej vznikajú 

nezávislé a nemiešajúce sa vrstvy, s rôznymi chemickými, biologickými a 

fyzikálnymi vlastnosťami. Napríklad vrchná vrstva má vyšší obsah O2 v 

dôsledku fotosyntézy a spodná má naopak nízky obsah rozpusteného kyslíka 

v dôsledku biodegradačných procesov.  

- Nižšia hustota ľadu v porovnaní s vodou a termoizolačný efekt ľadovej 

vrstvy na vodných plochách; umožňuje prežitie vodnej flóry a fauny pri 

poklese vonkajšej teploty pod bod mrazu. 

 

Voda v širšom ponímaní má z environmentálneho hľadiska významnú úlohu. Kvalita 

vody, jej množstvo a dostupnosť, patria medzi najdôležitejšie parametre, ktoré počas celej 
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histórie ľudstva podstatne ovplyvňovali a stále ovplyvňujú osídľovanie krajiny ako aj 

kvalitu života. I keď rozmiestnenie ľudských obydlí v krajine je paralelne ovplyvňované 

veľkým množstvom parametrov, práve dostupnosť vodných zdrojov je jeden z určujúcich. 

Okrem základných fyzikálnych a chemických vlastností vody, ku ktorým patrí teplota, 

hustota, obsah rozpustených a dispergovaných zložiek, prípadne obsah a druhové zloženie 

mikroorganizmov, dôležité sú aj informácie o transporte vody a zmenách jej vlastností. 

Vyššie uvedenou tematikou sa zaoberá hydrológia, ktorá sa v rámci limnológie venuje 

skupine tečúcich vôd a v rámci oceánografie vodami oceánov.  
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Opar nad Devínom 

 
 
2.3. Atmosféra 
 

Atmosférou sa nazýva vzdušný obal zeme. Čo do zloženia a vlastností je v nízkych 

výškach relatívne rovnorodá a homogénna. So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zemského 

povrchu sa mení jej zloženie, tlak, teplota a množstvo iných vlastností. Približne 

symetrický sférický tvar najnižších vrstiev sa vo väčších výškach mení; vonkajšie vrstvy 

atmosféry majú v dôsledku vplyvu slnečného vetra pretiahnutý tvar v smere od Slnka 

a siahajú až do vzdialenosti 20 – 40 polomerov Zeme. V atmosfére je možno na základe 

rôznych chemických a fyzikálnych vlastností identifikovať niekoľko vrstiev, ktoré sú 

oddelené medzi sebou tenkým priestorom, v ktorom dochádza k náhlej zmene týchto 

vlastností. Podľa súčasne zaužívanej terminológie sú označenia vrstiev nasledovné: 

troposféra:      do 10 až 12 km  

stratosféra:      do 50 km  

mezosféra:      do 80 km 

ionosféra:        do 500 km  

exosféra:         do 1 000 km  

magnetosféra: nad 1 000 km:  
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Priestory oddeľujúce tri prvé vrstvy sa nazývajú tropopauza, stratopauza a mezopauza.       

Zmenu vlastností medzi ionosférou, exosférou a magnetosférou je možné označiť 

ako kontinuálnu.  

Vzhľadom na exponenciálny pokles hustoty atmosféry so vzdialenosťou od 

zemského povrchu, je hlavný hmotnostný podiel atmosféry sústredený v troposfére. Ak 

odhliadneme od veľkých rozdielov v obsahu vodných pár, ktorý sa mení v závislosti od 

klimatických podmienok, ale aj aktuálnej situácie, je chemické zloženie vzduchu približne 

stabilné. Zmeny obsahu vody v atmosfére je možné rozdeliť do kategórií periodických 

a neperiodických zmien. 

 Zastúpenie jednotlivých zložiek v suchom vzduchu, uvedené v objemových percen-

tách, je nasledovné: 

dusík             78,084 % 

kyslík            20,934 % 

argón               0,934 % 

oxid uhličitý    0,0314 % 

neón                 0,001818 % 

hélium              0,000524 % 

kryptón             0,000114 % 

metán                0,0002 % 

vodík                 0,00005 % 

oxid dusný        0,00005 % 

oxid siričitý      0 – 0,0001 % 

ozón                 0,000002 – 0,000007 % 

 

Ostatné zložky, ako napríklad xenón, amoniak, oxid uhoľnatý, oxid dusičitý, sú 

v atmosfére zastúpené v stopových množstvách. Z uvedených zložiek je možné pozorovať 

určité lokálne zmeny koncentrácie oxidu uhličitého, napríklad v dôsledku veľkých priemy-

selných výrob, resp. niektorých živelných pohrôm, ako sú napríklad požiare alebo výbuchy 

sopiek. I keď obsah niektorých zložiek atmosféry je veľmi nízky, zmena ich koncentrácie 

môže mať na životné prostredie veľmi významný vplyv. Typickým príkladom je 

prítomnosť ozónu, ktorý sa nachádza v atmosfére vo veľmi nízkej koncentrácii (najväčšia 

je vo výškach asi 20 až 30 km a dosahuje hodnotu 3.10-8 obj. %. Ozón absorbuje ultrafia-

lovú časť slnečného svetla a  znižovanie jeho obsahu má veľmi negatívne dôsledky, 
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pretože jednak spôsobuje zvýšené poškodzovanie živých organizmov UV žiarením  

a jednak vyvoláva dlhodobé zmeny teploty atmosféry a zemského povrchu so sériou 

ďalších následných efektov vplývajúcich na životné prostredie. 

Chemické zloženie atmosféry vo veľkých výškach charakterizuje absencia kyslíka 

a dusíka. Už vo výške 1000 km sú tieto plyny nahradzované héliom. Vo výške 2 500 km 

nad zemským povrchom je podstatnou zložkou atmosféry vodík, voľné protóny 

a elektróny. 

Okrem plynných zložiek obsahuje atmosféra aj malý podiel kondenzovanej fázy. 

Táto je reprezentovaná hlavne prachovými časticami, ktorých veľkosť spravidla 

neprevyšuje 10 mikrometrov; typické sú však častice s veľkosťou 0,01 mikrometra. 

Prachové častice môžu pozostávať z anorganických látok, ktoré zastupuje najmä 

kryštalická voda, kryštáliky solí, prípadne anorganické polutanty alebo z organických 

látok, ako sú napríklad peľové zrnká alebo organické polutanty.  Najtypickejšou kvapalnou 

zložkou atmosféry je voda. Najvyššia koncentrácia kvapalnej vody je v atmosfére 

sústredená v oblakoch.  Priemerný obsah vody v oblakoch je približne jeden gram H2O 

v kubickom metri. 

Charakteristickou vlastnosťou atmosféry je výrazná zmena jej zloženia a vlastností 

s narastajúcou vzdialenosťou od povrchu Zeme. Zmeny teploty a tlaku v závislosti na 

výške ilustruje obr. 2.04. Zmenu tlaku je možné komentovať ako plynulý a veľmi rýchly 

pokles s narastajúcou výškou. Pokles tlaku, na desatinu pôvodnej hodnoty pri morskej 

hladine, nastáva vo výške 16 km a vo výške 100 km tlak klesá na milióntinu pôvodnej 

hodnoty. Zmena teploty má komplikovanejší priebeh. V troposfére teplota plynule klesá 

s výškou. Minimum, –55 oC, dosahuje vo výške 10 km a následne stúpa až na 0 oC vo 

výške 50 km. Ďalšie minimum sa dosahuje vo výške 80 km. Nad touto výškou sa prudko 

zvyšuje a už vo výške 140 km dosahuje teplotu asi 1000 oC. Teplota v exosfére dosahuje 

1800 oC. Tento údaj je však vypočítaný z kinetickej energie atómov a molekúl 

nachádzajúcich sa v týchto výškach. Pri zohľadnení ich veľmi nízkej koncentrácie,  

v porovnaní so situáciou pri zemskom povrchu resp. v celej troposfére, je napriek vysokej 

teplote, prestup tepla do kompaktných tuhých telies veľmi nízky. 
 
Obr. 2.04. Zmena teploty a tlaku v atmosfére v závislosti od výšky nad zemským 

povrchom 

Obr. 2.05. Priemyselné exhaláty dlhodobo ovplyvňujú zloženie  atmosféry. (Na obrázku je 

ropná rafinéria Slovnaft v Bratislave.) 
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Jarné záplavy pri Dunaji 

 
 
2.4. Biosféra 

 
Biosférou sa nazýva obal Zeme, obsahujúci rastliny, živočíchy a mikroorganizmy 

a v ktorom sa akumuluje a pretvára slnečná energia v živej hmote. Zaberá časť atmosféry, 

hydrosféry a vrchné zóny zemskej kôry. Súčasné množstvo biomasy na Zemi, sa odhaduje  

na 1.1013 ton.  Počas histórie Zeme dochádzalo postupne k zmene biosférickej vrstvy na 

litosférickú, v dôsledku jej premeny na rôzne druhy sedimentárnych hornín. Tieto vrstvy sa 

označujú termínom „niekdajšie biosféry“.  

Z hľadiska hmotnostného zastúpenia v zemskej kôre, predstavuje biosféra iba jej 

veľmi nevýznamnú časť. Pri rovnomernom rozložení by na povrchu Zeme dosahovala 

vrstvu iba necelých 5 mm. 90 % celej živej hmoty na Zemi pripadá na rastliny a 10 % na 

živočíšnu zložku, ktorá je sústredená najmä v oceánoch a moriach.  

Význam biosféry spočíva v tom, že ovplyvňovala  a ovplyvňuje veľmi významným 

spôsobom zloženie povrchovej vrstvy zemskej kôry a veľkej časti atmosféry. Existencia 

tejto vrstvy podstatným spôsobom zvyšuje organický podiel v povrchovej časti zemskej 
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kôry.  Zmena pôvodnej redukčnej atmosféry je produktom fotosyntetickej absorpcie oxidu 

uhličitého:  

CO2 + H2O  →  CH2O + O 

 

Biosféra má významný vplyv na zmeny zloženia anorganického podielu zemskej 

kôry. Spôsobuje zvetrávanie hornín a týmto spôsobom prispieva k vzniku pôd. Pôsobením 

biosféry vynikajú mnohé typy hornín, ako napríklad organogénne vápence, uhlie, ropa, 

rašelina, niektoré železné rudy, diatomit a iné.    

Biomasa má významný vplyv na vlastnosti vody. Také vlastnosti ako pH, optická 

priepustnosť, množstvo rozpustených solí alebo priebeh oxidačno-redukčných reakcí, je   

dôsledkom biologickej aktivity tejto vrstvy.  Riasy a rastliny využívajú slnečnú energiu na 

syntézu nízko- aj vysokomolekulárnych látok z anorganických rozpustených solí.  

Biodegradačné procesy, ktoré prebiehajú v neprítomnosti vzduchu, predstavujú hlavný 

zdroj atmosferického metánu: 

 

2 CH2O →  CO2 + CH4  
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Polia na rakúskej strane Dunaja (Pohľad z Devínskej Kobyly.) 

 
 
2.5. Pedosféra 

 
Pedosféra je pôdny obal Zeme a je súčasťou geosféry. Tvorí ju najvrchnejšia časť 

litosféry a je lokalizovaná na rozhraní litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry.   

Pôda je považovaná za most medzi živým a neživým svetom. Tento názor súvisí 

s tým, že väčšina foriem života získava z pôdy veľký počet prvkov, buď priamo alebo 

sprostredkovane, cez rastliny.  

Pôda tvorí iba časť suchého zemského povrchu. Zbytok tvorí povrch, pokrytý 

vrstvou hornín a minerálnych fragmentov, ktoré sú výsledkom zvetrávania hornín. Táto 

časť povrchu sa nazýva zvetralinový plášť alebo regolit. Názov regolit je odvodený od 

gréckych slov regos „prikrývka“ a litos „skala“. 

Existuje veľký počet typov pôd. Ich vlastnosti závisia na druhu materskej horniny, 

podmienkach ich vzniku a charaktere biosféry, podieľajúcej sa na ich vzniku. Pôdy 

obsahujú látky anorganické aj organické a substancie živé a neživé. I keď vzájomný pomer 

oboch zložiek, organickej a anorganickej, sa môže zásadne meniť, typické pôdy obsahujú 

asi 95 hmot. % anorganickej zložky. Tú zastupujú minerály, ktoré sú produktom 
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zvetrávania rôznych hornín. K typickým anorganickým zložkám pôd patria jemnozrnné 

formy kremeňa, vápenca, dolomitu, ortoklasu (KAlSi3O8), albitu (NaAlSi3O8), epidotu 

(4CaO.3(AlFe)2O3.6SiO2.H2O), goethitu (FeO(OH)), magnetitu (Fe3O4), a oxidov 

mangánu a titánu. Konečným produktom zvetrávania hornín v pôdach sú anorganické 

koloidy, ktoré hrajú významnú úlohu pri príjme živín koreňovým systémom rastlín.  

Anorganické koloidy často prednostne absorbujú toxické látky v pôde, preto hrajú 

dôležitú úlohu pri detoxifikácii rôznych substancií, ktoré by v opačnom prípade 

prechádzali do tiel rastlín.  

Organickú zložku pôdy reprezentuje rastlinná a živočíšna biohmota, nachádzajúca sa  

v rôznom stupni rozkladu, baktérie, plesne a živočíchy. Každá pôda obsahuje plynnú 

zložku, hlavne vzduch, ktorý však v dôsledku rôznych rozkladných procesov, má odlišné 

zloženie ako vzduch, nachádzajúci sa v nízkych vrstvách atmosféry. Voda je zložka 

s veľmi premenlivým zastúpením. Obvykle tvorí asi 25 objemových percent pôdy a je 

v skutočnosti pravým alebo koloidným roztokom mnohých anorganických látok. 

Vzájomný objemový pomer organickej a anorganickej zložky sa líši od hmotnostného 

pomeru (obr. 2.06.). 

 

Obr. 2.06. Obsah hlavných zložiek pôdy vyjadrený v objemových percentách 


