
Malý veľký 
PROBLÉM

CHÉMIA

Prachu by sme sa mali vyhýbať. S tým vo všeobecnej rovine 
súhlasí v súčasnosti už asi väčšina z nás. Otázkou je, či si to 

dokážeme uvedomiť aj v tých situáciách, keď je nebezpečenstvo 
vdychovania malých častíc zo vzduchu najväčšie.
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ANALÝZA VEĽKOSTI ČASTÍC 
Spôsoby vyjadrovania zastúpenia veľkosti častíc v prachu môžu mať tri rôzne podoby. 
Prvým je početné zastúpenie, ktoré hovorí o tom, aké percentuálne zastúpenie pripadá 
na častice s určitou veľkosťou. Druhým je ich objemové zastúpenie s podobnou inter-
pretáciou ako v prvom prípade. Tretí spôsob je ich hmotnostné zastúpenie, ktoré sa 
najčastejšie používa ako hlavná charakteristika znečistenia vzduchu prachovými časticami.

Od použitej metódy analýzy závisí, ktorý zo spôsobov vyjadrenia sa zvolí. Alebo opačne, 
metóda analýzy sa vyberie na základe toho, akým spôsobom to chceme vyjadriť, resp. 
čo je pre nás dôležitejšie. Hmotnostné zastúpenie malých prachových častíc je zvyčajne 
založené na prečerpaní známeho objemu vzduchu cez filtre s určitou veľkosťou pórov 
a zvážení toho, čo sa na nich zachytilo.

Uvedené charakteristiky prachu sú však iba malou časťou pravdy o veľkosti ich častíc. 
Tou je plynulá krivka, histogram alebo podrobná tabuľka obsahujúca stovky údajov, ktoré 
hovoria o tom, aké percentuálne zastúpenie majú častice napríklad s veľkosťou 1 až  
2 µm, 2 až 3 µm, 3 až 4 µm atď. Z nich sa dozvieme to, aká je priemerná veľkosť častíc, 
akú veľkosť majú najčastejšie sa vyskytujúce častice, aké sú najväčšie či najmenšie častice 
a mnoho iných údajov. Tieto údaje sa získavajú tzv. metódami analýzy veľkosti častíc (ktoré 
majú oveľa širšie využitie, ako je spomenuté v tomto texte). Chemickou, prípadne inou 
analýzou jednotlivých veľkostných skupín častíc prachu sa potom vieme lepšie vyjadriť 
aj k stupňu ich zdravotných rizík.

Vzťah ľudí k prachu je v niečom 
podobný ako k iným škodlivi-
nám. Na informácie o problé-
moch súvisiacich s prachovou 

kontamináciou ovzdušia vrátane počtu 
úmrtí, ktoré sa u nás pripisujú na jej vrub, 
reagujeme niekedy veľmi úzkostlivo a ino-
kedy ich zasa ignorujeme.

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ 
Problematika zdravotných rizík súvisiacich 
s vdychovaním prachu je veľmi široká. Rôzne 
látky v podobe prachu poškodzujú naše zdra-
vie rôznym spôsobom. Vo všeobecnosti však 
platí, že čím sú prachové častice menšie, tým 
sú nebezpečnejšie. Súvisí to s tým, že so zmen-
šovaním ich veľkosti sa znižuje schopnosť náš-
ho organizmu vylúčiť ich. Pod hranicou 100 
nanometrov je táto schopnosť už veľmi slabá.

Zároveň sa pri zmenšovaní veľkosti pra-
chových častíc znižuje jednak schopnosť ich 
usadzovania v dôsledku zemskej gravitácie 
a tiež sa zvyšuje ich potenciál dostávať sa do 
vzduchu vzdušným prúdením a putovať aj 
na veľké vzdialenosti. Platí to aj pri časticiach 
s vysokou hustotou, ktoré zastupujú najmä 
rôzne horniny, minerály, niektoré priemysel-
né exhaláty a mnoho stavebných materiálov.
To sú tiež dôvody, prečo k hlavným moni-
torovaným údajom kvality ovzdušia patrí 
aj zastúpenie malých častíc. Konkrétne ide 
o tzv. hodnoty PM 10 a PM 2,5, ktoré hovo-
ria o hmotnostnom zastúpení častíc men-
ších ako 10 alebo 2,5 mikrometra. Reduko-
vať znečistenie vzduchu iba na tieto údaje je 

však veľkou chybou, pretože z hľadiska ich 
hmotnostného zastúpenia môžu v mnohých 
prípadoch predstavovať zanedbateľnú časť 
prachových častíc.

NEVIDITEĽNÉ DÝKY 
Nebezpečnosť malých častíc spočíva aj 
v tom, že si ich veľmi neuvedomujeme, pre-
tože sú zväčša voľným okom neviditeľné. 
Časť z nich však predsa len zaregistrujeme 
ako vrstvy na kapotách a sklách našich áut 
a na policiach v našich bytoch.

CHÉMIA

Okrem veľkosti častíc vplýva na náš orga-
nizmus a zdravie aj chemická podstata pra-
chu a s ňou súvisiace fyzikálno-chemické 
a iné vlastnosti. K nim patrí aj ich tvar. Ten 
môže zahrnovať častice s oblým povrchom, 
ale aj častice s ostrými hranami či ostrým 
zakončením. Keď ich tvoria tvrdé, vo vode 
nerozpustné látky, môžu byť veľmi nebez-
pečné. Pravdepodobne by mnohí z nás zís-
kali určitý rešpekt pred prachom, keby videli 
mikroskopické snímky tých miniatúrnych 
dýk, mečov, ihiel, ihlíc a žiletiek.

Mnohoročná stavebná činnosť na Hradnom vrchu v Bratislave určite 
nepatrí k tým najhorším zdrojom znečistenia na Slovensku, predsa len 
je asi ťažko predstaviteľná v centre iných európskych hlavných miest.
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tového dymu alebo rôzne organické roz-
púšťadlá či zložky kozmetických a čistiacich 
prostriedkov. Tu je potrebné spomenúť, že 
prach je iba časťou kontaminácie vzduchu 
malými časticami. Spadá totiž do kategórie 

CHÉMIA
tzv. aerosólov popri časticiach kvapalín, prí-
padne kombinácii prachu a kvapaliny, ako 
sú napríklad prachové častice v kvapôčkach 
vody.

Jednou z dobrých vlastností mnohých 
malých častíc je ich tendencia spájať sa do 
veľkých zoskupení a vytvárať veľké častice. 
Po spláchnutí dažďovou vodou v prírodnom 
prostredí tak zvyčajne strácajú schopnosť 
vracať sa späť do ovzdušia. Často na tom 
majú zásluhu aj ílové častice v pôde, kto-
ré ich vo vlhkom počasí natrvalo prilepia 
k zemi. Tento mechanizmus však v mest-
skom prostredí pokrytom asfaltom a betó-
nom nefunguje.

ČO NEMÁME V RUKÁCH 
Z hľadiska možnosti ovplyvňovania produk-
cie prachových častíc pre nás ako jednot-
livcov existujú dve hraničné možnosti. Prvú 
reprezentujú tie, pri ktorých je možnosť ich 

Vo všetkých skupinách spomenutých 
častíc sa nachádzajú nielen prírodné látky, 
ale aj látky získané ich úpravou či umelé látky 
vytvorené človekom. Toto rozdelenie však 
vôbec nie je rovnomerné. Do kategórie látok 
s ostrým zakončením patria aj rôzne druhy 
nerozpustných vláknitých materiálov, ako 
sú napríklad sklené, azbestové či uhlíkové 
vlákna, prípadne iné anorganické nanorúr-
ky. To je jedna z tienistých stránok mnohých 
nanomateriálov.

VIAZANIE ŠKODLIVÍN 
Všeobecnou vlastnosťou malých častíc je 
ich veľký povrch. Myslí sa tým plocha ich 
povrchu prepočítaná na hmotnostnú jednot-
ku. Tá môže dosahovať úroveň niekoľkých 
desiatok až stoviek štvorcových metrov na 
gram, čo je nárast o niekoľko rádov v porov-
naní s veľkými časticami.

Priamym dôsledkom toho je, že takmer 
všetky drobné častice majú veľký potenciál 
zachytávať na svojom povrchu látky v plyn-
nom alebo kvapalnom skupenstve. Takže nás 
neohrozujú iba samy svojou podstatou, ale 
spolu so svojimi hosťami, ktorými môžu byť 
napríklad zložky výfukových plynov, cigare-

Výstavba električkovej trate v Petržalke po jej prerušení znova pokračuje. Niekedy by pri nej pomohlo aj 
trochu vody – napríklad aj z Chorvátskeho ramena v jej bezprostrednej blízkosti.

Príklad toho, ako prach z vyschnutých antukových kurtov znečisťuje vzduch. Zvyčajne ho vdychujú hráči 
aj okoloidúci.

Rešpekt pred tehlovým prachom antuky sa od malých detí neočakáva. O ten 
sa majú postarať ich rodičia alebo prizerajúci sa dospelí.

Šírenie dymových exhalátov z jedného z komínov Slovnaftu. (Snímka je spred 
niekoľkých rokov a pravdepodobne šlo vtedy o mimoriadnu krátkodobú situáciu.) 

ovplyvnenia v krátkodobom horizonte buď 
veľmi nízka, alebo takmer nulová. Patria 
k nim častice z priemyselnej a poľnohospo-
dárskej činnosti, priemyselného spaľovania 
fosílnych palív, povrchovej banskej činnosti 
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a mechanickej úpravy vyťažených hornín či 
automobilová doprava (sadze vo výfuko-
vých plynoch a častice z povrchu pneumatík 
a vozoviek).

Samozrejme, obdarúva nás nimi v dob-
rom aj zlom okolitá príroda, s čím zväčša nič 
nenarobíme. Ide napríklad o častice peľu 
alebo výtrusov rastlín, baktérií a húb či časti-
ce samotných zdrojových mikroorganizmov 
vrátane plesní.

K náročným problémom patrí obrov-
ský rozsah kontaminácie ovzdušia spa-
ľovaním dreva, uhlia a aj iných horľavých 
látok v rodinných domoch. Preto je para-
doxne v mnohých obciach a malých mestách 
na Slovensku v zimných mesiacoch výrazne 
horšie ovzdušie ako vo veľkých mestách. Na 
tom sa často podpisuje aj zimná inverzia. 
V dôsledku súčasného zdražovania plynu 
a elektriny je nádej na zníženie týchto emisií 
asi v nedohľadne. V tejto súvislosti získalo 
zvláštnu reputáciu niekdajšie slávne banícke 
mesto Jelšava, ktoré týmto ukazovateľom už mnohokrát tromflo obrovskú ťažbu a spra-

covanie magnezitu v neďalekom Lubeníku.

ZNIŽOVANIE PRAŠNOSTI 
Vnútorné prostredia mnohých výrobných 
a spracovateľských podnikov sa z pohľadu 
ich prašnosti za posledné desaťročia výrazne 
zlepšili. To, čo zažili staršie generácie v druhej 
polovici minulého storočia v zamestnaní a aj 
mimo neho, je – našťastie – nenávratne preč.
Nie je to len výsledkom vonkajšieho tlaku 
na zlepšovanie pracovného prostredia, ale 
aj tým, že prašné prostredie diskvalifikuje 
mnohé technológie výroby vysokokvalifi-
kovaných produktov. Neplatí to iba o mik-
roelektronike, optike a optoelektronike, kde 
dokonca platí, že tie najnáročnejšie výroby 
bytostne závisia od zvládnutia špeciálnych 
technológií zbavovania sa prachových častíc 
na mimoriadne nízku úroveň. To je však už 
druhý extrém bezprašného pracovného pro-

stredia za cenu, ktorú by sotva niekto z nás 
chcel zaplatiť. Podobná situácia je vo výrobe 
farmaceutických produktov.

Iným prípadom je znižovanie prašnosti 
v rôznych poľnohospodárskych, potravinár-
skych, textilných, prípadne aj iných podni-
koch, kde organické prachové častice môžu 
vo vzduchu vytvárať explozívne aerosóly, 
takže udržanie prašnosti pod určitou úrov-
ňou je aj otázkou bezpečnosti.

ČO MÁME POD KONTROLOU 
K tým ľahšie riešiteľným problémom patrí 
znižovanie prachu pochádzajúceho zo 
stavebnej činnosti. V tomto smere sú naj-
kritickejšie veľké stavebné projekty, ktoré 
navyše trvajú dlho (často aj v dôsledku nie-
koľkonásobného prerušenia) a sú zároveň 
spojené s odkrývaním veľkých plôch zeme. 
Hlavným spôsobom zníženia prachovej 
kontaminácie je preto časové obmedzenie 
tejto výstavby. 

Historický záber spred 20 rokov na ložisko serpentinitu nad Dobšinou. Ten bol surovinou na výrobu 
azbestu, takže prach z ložiska patril k tým problematickejším.

Časť kontaminácie veľmi znečistených vôd 
sa zvyčajne dostáva v podobe aerosólu aj do 
vzduchu. Na zábere je povrch rybníka s vysokým 
obsahom cyanobaktérií (siníc). Sú to silné  
alergény.

K organickým polutantom ovzdušia patria aj ples-
ne. Nechať však potravinu dospieť až do tohto 
konca je predsa len husársky kúsok.

Ak sú malé častice zo vzduchu spláchnuté 
do ílových pôd a sedimentov, často vytvárajú 
vrstvy, z ktorých už neuniknú ani po ich 
vysušení. Samozrejme, za predpokladu, že nie sú 
erodované napríklad poľnohospodárskou alebo 
stavebnou činnosťou.

V Bratislave možno uviesť prinajmenšom 
dva príklady úplného opaku tohto prístupu: 
stavebnú činnosť na Hradnom vrchu a výstav-
bu električkovej trate v Petržalke. Z hľadiska 
kontaminácie prachom je v týchto prípadoch 
situácia odlišná. V prvom prípade je konti-
nuálnym zdrojom prachu hlavne dlhoročná 
stavebná erózia horniny Hradného vrchu a jej 
následné drvenie. V druhom prípade je to 
odkrytie veľkých plôch zeminy, ktorá však po 
zastavení prác znečisťuje ovzdušie vo výrazne 
menšej miere ako pri pokračujúcej stavebnej 
činnosti. Je to jednak v dôsledku splavenia pra-
chu do štrkového podložia, prípadne vytvore-
nia kompaktných povrchových vrstiev pôdy, 
ale aj vďaka novej vegetácii. Súčasné obno-
venie tejto stavby tento problém opäť otvára.

VODOU PROTI PRACHU 
Už bez ohľadu na to, či režeme betónové 
obrubníky, mramorové dosky, sklo, obkla-
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Antukové povrchy však nemusia vždy 
znamenať environmentálny problém. To, 
či to tak je, alebo nie je, závisí od spôsobu 
výstavby a údržby kurtu. V optimálnom prí-
pade môže byť dostatočne vlhký aj pri nízkej 
frekvencii polievania. Práve v tom spočíva 
jeden z fígľov, ako urobiť dobré antukové 
kurty. Tu tiež platí, že lepšie nemusí zákonite 
stáť viac peňazí, ale práve naopak. Majitelia 
kurtov teda ušetria nielen za vodu na polie-
vanie a čas venovaný údržbe kurtov, ale aj 
za uletenú antuku.
 
ZDRAVÝ REŠPEKT 
Tento text nemá byť strašením, iba upo-
zorňuje na to, aby sme to s prachom veľ-
mi nepreháňali. Každý z nás má prirodzený 
odpor k veľkému prachovému znečisteniu, 
problémom je, že niekedy strácame tento 
rešpekt a uprednostňujeme svoju poho-
dlnosť alebo máme iné priority. Prašnému 
prostrediu by sme sa mali vyhýbať čo najviac. 
Ak to nejde, máme k dispozícii respirátory. 
Už sme si na ne zvykli počas pandémie covi-
du-19, takže jedným respirátorom zabijeme 
dve muchy.

Neviditeľný prach (v prípade podozrení) 
môžeme identifikovať iba podľa aktuálnych 
hodnôt PM 10 a PM 2,5 a ich porovnaním 
s limitnými hodnotami. Sú k dispozícii na 
stránkach Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu.

Ak sami nejakou činnosťou znečisťujeme 
vzduch prachom, pokúsme sa byť k iným 
ohľaduplní a zorganizujme si prácu tak, aby 
sme okolie obťažovali čo najmenej. V kaž-
dom prípade nezaškodí, ak o prachovom 
znečistení vo svojom okolí, prípadne aj 
tom našom vlastnom, máme aspoň základ-
né informácie. Človek nemusí byť veľkým 
odborníkom na to, aby vedel odhadnúť, či 
je pre jeho zdravie nebezpečnejší obyčajný 
textilný prach alebo prach pochádzajúci 
z drvenia rôznych veľmi tvrdých materiá-
lov. Vo všeobecnosti však získať informácie 
o vlastnostiach konkrétneho prachu nie je 
veľký problém.

Text a foto prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
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dačky či podobné tvrdé materiály ako sú- 
kromné osoby alebo je to naša pracovná 
náplň, je predovšetkým na nás, aby sme sa 
chránili, pretože ohrozujeme najmä seba. 
Samozrejme, zväčša sa ujde aj niekomu iné-
mu, ale v najväčšom ohrození sme my. Tento 
silikátový prach má zvláštny bonus. Väčšinou 
pozostáva z veľmi ostrých tvrdých častíc. 
Podobné inhalácie prachu hrozia aj pri inte-
riérových stavebných rekonštrukciách. 

Je pritom zaujímavé, ako málo sa tu vyu-
žíva ten najjednoduchší spôsob zabránenia 
šírenia prachu, ktorým je zvlhčovanie vzdu-
chu a povrchu stien vodou. Voda v podobe 
dažďa a snehu je aj vo vonkajšom prostredí 
najväčším nepriateľom prachu, preto pers- 
pektíva postupného znižovania zrážkových 
úhrnov na Slovensku nie je práve optimis-
tická.

Zvláštnym novodobým výdobytkom čiste-
nia je zametanie smetí a lístia prúdom stlače-
ného vzduchu napríklad fukármi. Je otázkou, 
či cena za tento spôsob čistenia v podobe 
inhalácie kúdolov prachu nie je privysoká.

ANTUKOVÉ KURTY 
Významným znečisťovateľom mestského 
ovzdušia sú často antukové kurty. Dobre 
udržiavané kurty sú vždy trochu vlhké, takže 
by sa z nich nemalo veľmi prášiť. No udr-
žiavať ich v tomto stave vyžaduje pomerne 
časté polievanie zväčša samotnými hráčmi, 
čo významne predražuje hodinový popla-
tok za ich využívanie. Prirodzeným dôsled-
kom toho je, že sa hrá aj niekoľko hodín na 
suchých kurtoch, ktoré kvôli rýchlejšej erózii 
povrchu obuvou uvoľňujú do vzduchu oveľa 
viac prachu.

Kostol sv. Vavrinca v opustenej obci Horné Opatovce v tesnej blízkosti závodu na výrobu hliníka v Žiari 
nad Hronom. Táto obec môže slúžiť ako symbol najhoršej priemyselnej kontaminácie ovzdušia na Slo-
vensku. Práve tá ukončila v roku 1969 takmer 900-ročnú históriu tejto obce. Najtoxickejšie zložky dymu 
z tohto závodu obsahovali vysoké koncentrácie fluóru, ortuti a arzénu. Fluór bol v týchto exhalátoch 
zastúpený približne v stonásobne vyšších množstvách ako arzén a približne 50-krát vyšších ako ortuť. 
Pochádzal z kryolitu (Na3AlF6), ktorý sa používal na zníženie teploty tavenia Al2O3. Ročne sa z neho 
uvoľnilo približne 800 ton fluóru v rôznych formách.

Prach uvoľňovaný pri stavbe plynového potrubia. Ohrozovaní sú najmä 
robotníci.

Najväčšie znečistenie ovzdušia na Slovensku hrozí v čase zimnej inverzie. 
Vtedy väčšina exhalátov z vykurovania domov zostáva pod vrstvou mrakov. 
Niekedy však horúci dym z priemyselných podnikov prerazí túto vrstvu 
a stúpa kolmo hore, tak ako v tomto prípade ružomberskej celulózky.


