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Studený potok vo Vysokých Tatrách 

 
 
6. KOLOBEH LÁTOK  
 
 

Poznatky o transporte hmoty v prírode patria v environmentálnej chémii 

k základným informáciám. Schémy pohybu hmoty, niekedy označované ako cykly, môžu 

popisovať pohyb veľkých súborov látok medzi jednotlivými geosférami a vtedy sú 

označované ako globálne alebo všeobecné cykly (obr. 6.01.). Ak popisujú transport 

špecifických foriem hmoty – organických alebo anorganických látok,  prípadne pohyb 

určitých prvkov ako napr. uhlíka, dusíka alebo fosforu resp. individuálnych látok, ako 

napríklad vody alebo oxidu uhličitého, potom sa jedná o parciálne cykly. 

 

Obr. 6.01. Všeobecný (globálny) kolobeh látok 
 

 

Z hľadiska smeru transportu zložiek je možné rozlišovať cykly reverzibilné 

a ireverzibilné. Ďaľším je delenie na cykly endogénne a exogénne (obr. 6.02.) Endogénne 

cykly popisujú deje, odohrávajúce sa v podpovrchových horninách a exogénne cykly 

popisujú, deje na zemskom povrchu a v atmosfére. Transport látok prebieha bez ohľadu na 
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existenciu života na Zemi. Napriek tomu, živé organizmy sa výrazným spôsobom 

podieľajú na kolobehu organických aj anorganických látok. Napríklad, cyklus uhlíka 

v prírode je silne ovplyvňovaný fotosyntézou a následným rozkladom rastlín.  

 

Obr. 6.02. Endogénne a exogénne cykly 

 

 

6.1. Kolobeh uhlíka  
 

Kolobeh uhlíka znázorňuje (obr.6.03.). Uhlík je prítomný v atmosfére v podobe CO2, 

ako relatívne minoritná zložka (obsah 0,0314 obj. %). Z environmentálneho hľadiska je 

však veľmi významnou zložkou.  

Časť uhlíka sa nachádza v povrchových a spodných vodách, ako HCO3
- ión 

a časť, ako rozpustený plynný oxid uhličitý.  

Najväčšia časť uhlíka na Zemi je kumulovaná v horninách, obsahujúcich CaCO3 

a MgCO3. Hlavný transport CO2 do organických látok zabezpečuje fotosyntéza. Veľká časť 

takto vzniknutých látok sa následne premenila na fosílne palivá, ako napríklad ropu, zemný 

plyn, uhlie a iné. Priemyselnou činnosťou sa uhľovodíky z týchto palív transportujú do 

veľkého množstva rôznych látok, s obsahom halogénov, kyslíka, síry, dusíka a fosforu. 

Tieto látky z hľadiska hmotnostého zastúpenia nepredstavujú významný podiel na 

celkovom uhlíku, spôsobujú však vážny problém z dôvodu ich toxicity. Dôležitou 

vlastnosťou fotosyntetickej premeny anorganického uhlíka na organický, je akumulácia 

slnečnej energie, ktorá sa spätne získava oxidačným spaľovaním fosílnych palív. 

Fotosyntéza rias je ďalšou cestou prenosu atmosférického CO2 do CaCO3, tvoriaceho 

veľkú časť sedimentárnych hornín. V jej dôsledku sa znižuje obsah rozpusteného CO2, 

s následným zvýšením pH a vyzrážaním uhličitanu vápenatého. 

Uhľovodíky obsiahnuté v rope a ropných produktoch, prípadne v rôznych 

polutantoch môžu byť spätne degradované mikroorganizmami. Táto biodegradácia je 

základom čistenia rôznych odpadov. 

 

Obr. 6.03. Kolobeh uhlíka 
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6.2. Kolobeh kyslíka 
 

Kolobeh kyslíka je úzko spojený s cyklickým obehom iných látok, ale najmä 

s kolobehom uhlíka. V atmosfére je kyslík zastúpený vo forme O2 (20,934 obj. %), v oxide 

uhličitom (0,0314 obj. %), vodných parách a ozóne (0,000002 až 0,000 007 obj. %). 

Zvlášť významná je prítomnosť ozónu v stratosfére, pretože absorbuje ultrafialovú časť 

slnečného žiarenia, v rozsahu 220 až 330 nm, ktoré poškodzuje tkanivá živých 

organizmov. Oxidácia elementárnym kyslíkom, ako napríklad vysokoteplotné spaľovanie  

metánu, patrí medzi priemyselne a energeticky najvýznamnejšie exotermické reakcie: 

 

CH4 + 2O2 →  CO2 + 2H2O 

 

Oxidácia cukru a škrobov je zasa nízkoteplotnou formou získavania energie pomocou 

metabolických procesov. Časť kyslíka sa spotrebováva pri biodegradačných procesoch.  

Veľké množstvo kyslíka sa počas geologického vývoja Zeme spotrebovalo na 

oxidáciu kovov, napríklad pri oxidácii Fe na FeO resp. Fe2O3: 

 

4Fe  +  3O2  →  2Fe2O3 

 

Tento proces súvisí s výskytom mnohých prvkov v nižšom oxidačnom stupni, jednak 

v dôsledku niekdajšej redukčnej atmosféry na Zemi alebo existencie lokálnych redukčných 

geologických podmienok. Oxidácia kovov patrí v súčasnosti k nežiadúcim oxidačným 

reakciám veľkého rozsahu, ktoré spôsobujú koróziu rôznych umelých materiálov, ako 

napríklad železných zliatin, strojárenských alebo stavebných výrobkov.   

Kolobeh kyslíka uzatvára fotosyntéza rastlín, ako najvýznamnejší dej reverzibilného 

návratu kyslíka späť do atmosféry. 
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6.3. Kolobeh fosforu  

 
Fosfor patrí k prvkom s relatívne vysokým zastúpením v zemskej kôre 

(0,1 hmot. %). Koncentruje sa najmä v biosfére a litosfére. Pretože neexistujú stabilné 

plynné zlúčeniny fosforu, neobsahuje atmosféra žiadne zlúčeniny fosforu. Preto sa fosfor 

zúčastňuje iba na endogénnych cykloch kolobehu hmoty. (Kolobeh fosforu znázorňuje 

obr. 6.04.) 

V geosfére sa fosfor kumuluje hlavne vo forme málo rozpustných solí v mineráloch, 

ako sú napríklad apatit Ca5(PO4)3(F, Cl, OH), variscit Al(PO4).2H2O alebo monazit 

(Ce, La, Nd, Th)PO4. 

Kumulácia fosforu v biosfére súvisí s tým, že fosfor je limitujúci prvok pri výžive 

organizmov a viaže sa v genetickom materiály organizmov (v nukleových kyselinách). 

Mikrobiálny rozklad organizmov vracia fosfor do roztoku vo forme rozpustných solí, 

z ktorých sa môže znova vyzrážavať ako minerálna hmota, napríklad ako hydroxyapatit. 

Z environmentálneho hľadiska je významná aplikácia fosforu do pôdy v jeho rozpustných 

formách.  
 
Obr. 6.04. Kolobeh fosforu 

 

 

6.5. Kolobeh síry 
 

Kolobeh síry je schematicky znázornený na obr. 6.05. Zúčastňujú sa na ňom jednak 

plynné látky a jednak látky málo rozpustné vo vode, ako aj rôzne rozpustné látky. Kolobeh 

síry  je tesne zviazaný s kolobehom kyslíka, najmä cez SO2, SO3 a rozpustný SO4
2- anión. 

Dôležité látky, zúčastňujúce sa na kolobehu síry sú sírovodík,  sulfidy niektorých kovov, 

kyselina sírová a niektoré proteíny. Dôležitou skutočnosťou je, že kolobeh síry zahrňuje 

významné atmosferické polutanty, najmä SO2 a H2SO4, ktoré vznikajú v dôsledku 

spaľovania fosílnych palív a predstavujú v súčasnosti jeden z najväčších 

environmentálnych problémov .    

 

Obr. 6.05. Kolobeh síry 
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6.5. Kolobeh dusíka  
 

Dusík je distribuovaný vo všetkých častiach životného prostredia. Atmosféra, ktorá 

obsahuje 78 obj. % dusíka, predstavuje nevyčerpateľný zdroj tohto prvku. Dusík je 

minoritnou zložkou litosféry a nachádza sa v nej v podobe dobre rozpustných dusičnanov, 

ktoré vznikajú napríklad biochemickým účinkom nitrifikačných baktérií. Obsah dusíka 

v biosfére je tiež nízky, ale ako zložka proteínov hrá významnú úlohu vo všetkých 

biochemických cykloch. Kolobeh dusíka znázorňuje obr. 6.06. 

Vzhľadom na to, že molekula N2 je energeticky vysoko stabilná, limitujúcim krokom 

transportu dusíka z atmosféry je prevedenie N2 na atomárnu formu. To sa deje 

fotochemickou reakciou, ktorá vedie v konečnom dôsledku ku vzniku oxidov dusíka. 

Organický dusík sa transformuje do anorganickej formy počas mineralizačného 

rozkladu biomasy. Veľké množstvo atmosferického dusíka je priemyselným spôsobom 

kumulované v plynných, kvapalných alebo tuhých produktoch. Najvýznamnejší proces je 

vysokotlaková syntézou amoniaku: 

 

N2  +  3H2   →  2NH3 

 

Kolobeh dusíka sa uzatvára denitrifikačným uvoľňovaním N2 a N2O z biomasy.  

 

Obr. 6.06. Kolobeh dusíka 

 
 
 
 
 


