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8. VPLYV NIEKTORÝCH ANTROPOGÉNNYCH ZLOŽIEK 

NA GLOBÁLNE ZMENY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 

 

V súčasnosti je už celkom zrejmé, že mnoho lokálnych, ako aj globálnych – 

celoplanetárnych ekologických problémov, možno pripísať nevhodným ľudským aktivitám, 

resp. činnostiam súvisiacim najmä s priemyselnou výrobou, získavaním a výrobou energie ako 

aj ťažbou nerastných a prírodných surovín. K takýmto problémom patrí napríklad: 

- nadmerné emisie tzv. skleníkových plynov, ktoré môžu viesť ku zmene celkovej klímy, 

- narušenie ozónovej vrstvy Zeme v dôsledku nadmernej emisie nízkomolekulárnych 

organických látok obsahujúcich chlór a bróm (najmä niektorých freónov), 

- znečisťovanie ovzdušia emisiami plynných zlúčenín spôsobujúce tzv. kyslé dažde, ktoré 

vyvolávajú negatívne zmeny najmä v rastlinných spoločenstvách, 

- eutrofizácia vôd – nadmerná produkcia fytoplanktónu v dôsledku nadmerného prísunu 

nutrientov, 

- systematické odstraňovanie vegetácie zo zemského povrchu (napr. odlesňovanie), 

drastické zníženie rozmanitosti živých organizmov, 

- postupujúca erózia pôdneho pokryvu Zeme,  

- produkcia nebezpečných látok a ich ukladanie do prostredia. 

Vychádzajúc z poznatkov o  správaní sa hlavných biogénnych zložiek v rámci ich 

prirodzeného cyklu v prírode, biogeochemických cyklov, budeme v nasledovnej kapitole 

uvažovať o vplyve antropogénnych škodlivých zložiek (t.j. zložiek vzniknutých ľudskou 

činnosťou) na prirodzený cyklus týchto prvkov. Pritom mnohé zložky, ako napr. oxid uhličitý, 

vznikajúci pri spaľovaní fosílnych palív (ropa, plyn, uhlie) sa môžu nachádzať v životnom 

prostredí umelo i prirodzene. Budeme teda posudzovať, ako vstupy antropogénnych zložiek 

ovplyvňujú prirodzený cyklus prvkov tak v globálnom ako aj v lokálnom rozmere. 

 

  BIOGEOCHEMICKÉ CYKLY 
 

Hlavné prvky, z ktorých je zložená živá organická hmota sú uhlík, vodík, kyslík, dusík, 

menej fosfor a síra. Tieto prvky existujú v prírode v dynamickom kolobehu medzi ich živými i 

odumretými „organickými“ formami a jedným, alebo viacerými „anorganickými“, resp. 

nebiologickými rezervoármi. K prechodu každého z prvkov medzi jednotlivými systémami 



 

  

dochádza cyklickým spôsobom cestou spontánnych chemických reakcií za spoluúčasti 

biologických mechanizmov. Tieto kolobehy sú známe ako biogeochemické cykly. Porušenie 

dynamickej rovnováhy medzi týmito prvkami a ich prirodzenými biologickými a 

nebiologickými rezervoármi potom vedie k lokálnym až globálnym zmenám v životnom 

prostredí. Napríklad, porušenie dynamickej rovnováhy uhlíka – najmä vo forme oxidu 

uhličitého a metánu, zásadným spôsobom prispieva ku globálnemu otepľovaniu zemského 

povrchu, zlúčeniny dusíka a fosforu k eutrofizácii vôd, oxidy síry ku vzniku kyslých dažďov a 

celkovej acidifikácii prostredia so svojimi škodlivými následkami a podobne. Z hľadiska 

prostredia, resp. geosfér, v ktorých prebiehajú, rozlišujeme cykly endogénne, prebiehajúce 

v litosfére, a exogénne, sústredené do prirodzeného prostredia života organizmov, teda 

biosféry (Obr. 8.1). 
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Obr. 8.1. Exogénny a endogénny biogeochemický cyklus ulíka 

 

Hlavné biogeochemické cykly sú vnútorne prepojené a stimulované slnečnou energiou 

mechanizmom fotochemickej fixácie uhlíka. Existujú však aj výnimky, napr. v 

hydrotermálnych prostrediach pochádza energia potrebná na fixáciu uhlíka z anorganických 

redukčných zložiek emanujúcich z roztavených hornín. Spojovacím článkom pri 

transformáciách medzi cyklami sú oxidoredukčné reakcie. Napríklad v exogénnom kolobehu 

uhlíka pozostáva anorganický systém z uhlíka v oxidovanom stave (oxid uhličitý), 

nachádzajúci sa voľne v atmosfére ako aj rozpustený vo vode, tiež vo forme HCO3
- a CO3

2-, 

väčšinou rozpustený v oceánoch, resp. vo forme karbonátov. Organický systém obsahuje uhlík 



 

  

v redukovanom stave najmä v živých organizmoch ako aj odumretej organickej hmote 

„rozpustenej“ alebo suspendovanej v oceánoch a pripovrchových sedimentoch, ako aj 

organickej hmote hlboko pochovaných, resp. starých sedimentov (kerogén, uhlie, ropa). 

Rezervoárom hlavnej masy celkového uhlíka, z ktorej asi jednu pätinu predstavuje fosílny 

organický uhlík, je litosféra. Množstvo takto pochovaného organického uhlíka vysoko 

prevyšuje jeho množstvo obsiahnuté v živej biomase. Vzájomný vzťah hlavných zložiek 

zúčastňujúcich sa uhlíkového cyklu je na obrázku 8.2. 
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Obr. 8.2. Schéma vzťahu hlavných zložiek zúčastňujúcich sa uhlíkového cyklu (podľa Tissot 

a Welte, 1984) 

 

Organizmy fixujúce fotosynteticky uhlík vyžadujú kontinuálny prísun nutrientov, ako 

sú napr. dusík a fosfor. Dochádza tak k previazaniu cyklu uhlíka s týmito prvkami a 

ovplyvneniu priestorových aspektov produkcie organickej hmoty. 

Dusíkový cyklus, podobne ako uhlíkový, predstavuje rýchlu recykláciu v rámci relatívne 

malého systému zlúčenín organického dusíka v živej organickej hmote a dostupných 

anorganických zlúčenín dusíka, ako NH4
+, NO3

-, NO2
-. V oveľa väčšej miere, ale oveľa 

pomalšie, dochádza k výmene dusíka vo forme N2 v atmosfére, ako aj organického a 

anorganického dusíka v sedimentoch. Veľký a malý cyklus sú spojené zvetrávacími procesmi, 

biologickou oxidáciou NH4
+ na NO3

- (nitrifikácia, napr. baktérie Nitrosomas) a redukciou 

NO3
- na N2 (denitrifikácia, napr. baktérie Pseudomonas), ako aj mechanizmom fixácie 



 

  

atmosférického dusíka železitoamónnymi baktériami. Takúto vlastnosť vykazujú niektoré 

prokaryota a pravdepodobne najvýznamnejšie z nich sú niektoré cyanobaktérie, fototrofné 

baktérie a symbiotické hľúzkové baktérie. Atomárny pomer C/N v živej biomase sa pohybuje 

v rozmedzí od 100 (drevitá terestrická hmota) do približne 6,6 (morské mikroorganizmy). V 

odumretej organickej hmote tento pomer postupne vzrastá počas pochovania a diagenézy 

sedimentov a dusík sa uvoľňuje alebo recykluje. Kolobeh dusíka v prírode je schematicky 

znázornený na obrázku 8.3. 

 

rastliny

živočíchy

mikroorganizmy

NO

NO3

2
3

-

-

NH

odpady
rozklad

mikroorganizmami

dusíkaté
organické látky

baktérie a riasy
viažuce dusík

amoniza čné
baktérie

nitrita čné
baktérie

denitrifika čné
baktérie

nitrifika čné
baktérie

sopečná
činnos ť

elektrické
výboje atmosferický

dusík

kyselina
močová

vodné
organizmy

vodné
prostredie

vstup do
sedimentov  

 

Obr. 8.3.  Schéma kolobehu dusíka v prírode 

 

Fosfor je zastúpený v živých organizmoch, ale aj vo fosílnej organickej hmote v menšej 

miere ako dusík. Ide o veľmi rýchlo a efektívne recyklovateľný organický fosfor. V porovnaní 

s morským a terestrickým organickým i anorganickým rezervoárom fosforu je jeho 



 

  

litosférický rezervoár (vo forme fosfátov) oveľa väčší a vyznačuje sa pomalším kolobehom. 

Kolobeh fosforu v prírode je schematicky znázornený na obrázku 8.4. 

Cyklus biologickej síry je jedným z najvýznamnejších biogeochemických fenoménov a 

to i napriek skutočnosti, že zlúčeniny síry, ako také, predstavujú kvantitatívne relatívne malú, 

ale významnú zložku živej biomasy. 
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Obr. 8.4.  Schéma kolobehu fosforu v prírode 

 

Určité druhy baktérií, hlavne baktérie oxidujúce sulfidy a fototrofné sírne baktérie, 

kontinuálne premieňajú v rámci metabolizmu obrovské množstvá síry viazanej vo forme 

sulfidov na sírany. Iné skupiny baktérií zužitkovávajú sírany ako oxidant pre dýchanie. 

Väčšina mikróbov a rastlín využíva sírany na produkciu biomasy a redukuje ich v procese 

asimilačnej redukcie síranov. Živočíchy všeobecne získavajú síru vo forme jej redukovaných 

zlúčenín, najmä aminokyselín. Obrázok 8.5 ilustruje vzťahy hlavných zložiek, zúčastňujúcich 



 

  

sa biogeochemického cyklu síry. 

 

Kvantitatívne najvýznamnejšou skupinou baktérií z hľadiska celkového cyklu síry sú 

baktérie redukujúce sírany a baktérie oxidujúce sulfidy. Prvá skupina zužitkováva sírany ako 

oxidanty a získava tak energiu na premenu organického uhlíka. V tomto procese známom ako 

disimilačná redukcia síranov sa ako vedľajší produkt uvoľňuje sírovodík. 

 

ELEMENTÁRNA SÍRA

SÍRA v BIOMASE
asimila čná redukcia

síranov

SÍRA v BIOMASE
asimila čná redukcia

síranov

ELEMENTÁRNA SÍRA

disimila čná redukcia
síranov

SÍROVODÍKSÍRANY

FOTOSYNTETIZUJÚCE
SÍRNE BAKTÉRIE

Chlorobium, Chloroflexus,
Chromatium

FOTOSYNTETIZUJÚCE
SÍRNE BAKTÉRIE

Chlorobium, Chloroflexus,
Chromatium

Beggiatoa
Thiobacillus

Beggiatoa
Thiobacillus

AEROBNÉ
PROSTREDIE

DISAEROBNÉ
PROSTREDIE

ANAEROBNÉ
PROSTREDIE

 

 

Obr. 8.5. Schéma vzájomných vzťahov hlavných zložiek zúčastňujúcich sa biogeochemického 

cyklu síry 

 

Druhou geochemicky významnou skupinou sú baktérie, ktoré žijú syntropicky s 

baktériami redukujúcimi sírany, alebo v blízkosti magmatických zdrojov síranov. Tieto majú 

naopak schopnosť oxidovať sulfidy cestou chemolitotrofných, alebo fototrofných procesov, 

ktoré majú za následok spotrebu oxidu uhličitého. Biochemický cyklus uhlíka a síry sú týmto 

spôsobom úzko previazané. Fosílna organická hmota, uložená hlavne v určitých morských 

prostrediach obsahuje veľké množstvo organickej síry ( >10 %; C:S = 1:1) a vysoko prevyšuje 

bežný obsah síry v živej biomase (0,5 - 1,5%; C:S = 200:1). Toto pozorovanie, ako aj 

špecifické štruktúry organických zlúčenín v tomto type organickej hmoty indikujú, že ide skôr 

o síru, vzniknutú bakteriálnou premenou sulfidov a polysulfidov v diagenetickom procese 

počas raných štádií pochovania sedimentu, ako o pôvodnú organickú síru viazanú v biomase. 



 

  

Zlúčeniny železa predstavujú ďalšiu veľkú skupinu oxidoredukčných zložiek v 

biogeochemickom cykle síry a železo viazané v pyrite, spolu so sedimentárnou organickou 

hmotou predstavujú hlavný zdroj sulfidov v sedimentoch. Sedimentárny pyrit a organická 

hmota sú dve hlavné redukčné zložky, ktoré ovplyvňujú rovnováhu atmosférického kyslíka. 

Okrem spomínaných hlavných prvkov (C, O, H, N, P a S) sú pre živú biomasu podstatné i 

ďalšie prvky, aj keď zastúpené v podstatne menšej miere. Ide predovšetkým o Na, K, Ca, Mg, 

Si, F, Cl, Br, I a niektoré prechodné prvky ako Fe, Co, Cu, Mo, Mn, Zn, Cr a V. Ich 

distribúcia v prírode je ovplyvňovaná do rôznej miery životnými procesmi organizmov. 

Sumárne teda biogeochemické cykly predstavujú oxidoredukčné procesy, pričom chemické 

prvky zemskej kôry sú prenášané medzi rozličnými živými i neživými rezervoármi. Výmenu 

medzi nimi sprostredkovávajú živé organizmy, hlavne mikróby, ako aj anorganické procesy, 

ako je vyzrážanie minerálov, chemické zvetrávanie, fyzikálna erózia, prípadne oceánická a 

atmosférická cirkulácia. Energia pochádzajúca zo slnečného žiarenia je pohlcovaná pri 

fotosyntéze a ukladaná v organickom uhlíku, následne je rozdeľovaná a spotrebovávaná 

rozličnými živými zložkami cyklov. Táto energia je opäť uvoľňovaná spätnou konverziou na 

oxid uhličitý. Výsledkom biogeochemických cyklov je prenos hmoty z miesta na miesto v 

širokom rozsahu. Priemerný čas zotrvania jednotlivých fáz cyklov sa pritom pohybuje v 

rozmedzí týždňov (napr. uhlík v morských organizmoch), resp. stoviek až miliónov rokov 

(organický i anorganický uhlík v sedimentárnych horninách). 

 

 

  GLOBÁLNE OTEP ĽOVANIE A SKLENÍKOVÝ EFEKT 

 
Pod pojmom „skleníkový efekt“, ktorý vznikol z nesprávnej analógie nárastu teploty 

v skleníku na pestovanie rastlín, sa bežne rozumie buď prirodzený skleníkový efekt 

v dôsledku prítomnosti prirodzených skleníkových plynov, alebo antropogénny skleníkový 

efekt vznikajúci v dôsledku dodatočnej emisie týchto plynov ľudskou činnosťou. Skleníkový 

efekt existuje okrem planéty Zeme aj na Marse, Venuši a iných kozmických telesách, ktoré 

majú atmosféru, napr. titán (mesiac Saturnu).  

 

8.2.1. Oxid uhličitý  

 

Neovplyvnený globálny uhlíkový cyklus možno posudzovať ako ustálený systém. 



 

  

Hlavné procesy, ktoré určujú smery kolobehu uhlíka sú znázornené na obr. 8.6. Väčšina 

uhlíka je na Zemi koncentrovaná v sedimentoch, z toho asi 18 % ako organický uhlík a 82 % 

vo forme karbonátov. Organický uhlík je väčšinou rýchlo oxidovaný na oxid uhličitý (CO2) 

a vrátený do atmosférického a hydrosférického CO2 cyklu. 
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Obr. 8.6. Procesy určujúce hlavné smery kolobehu uhlíka (podľa Tissot a Welte, 1984) 

 

Avšak ľudská činnosť, najmä od obdobia priemyselnej revolúcie, začala významne 

ovplyvňovať tok jednotlivých zložiek uhlíkového cyklu medzi jeho prirodzenými 

rezervoármi. Jeden z najčastejších dôsledkov je porušenie toku oxidu uhličitého CO
2
 do 

atmosféry, ako aj opačným smerom. Predpokladá sa, že do atmosféry uniká 3 Gt uhlíka za rok 

v podobe CO
2
, ktorý pochádza hlavne zo spaľovania fosílnych palív a porušuje tak významne 

rovnováhu uhlíkového cyklu. Úroveň CO
2
 v atmosfére pred priemyselnou revolúciou sa 

odhaduje na približne 290 mg.kg-1 (Freyer, 1979), hoci predchádzajúca poľnohospodárska 

činnosť a odlesňovanie, ktoré sa datujú až do neolitického veku asi pred 10 000 rokmi, 

uhlíkový cyklus taktiež ovplyvňovali. Pálenie dreva počas odlesňovania spôsobilo vrátenie 

uhlíka do atmosféry vo forme CO
2
, zatiaľ čo vzniknuté klčoviská stratili na istý čas schopnosť 

uhlík uskladňovať. Ak vezmeme do úvahy všetky tieto efekty, obsah atmosférického CO
2
 pred 

významným ovplyvnením ľudskou činnosťou mohol dosahovať asi 260 mg.kg-1. Bolo 

vypočítané, že napr. v r. 1976 vplyvom ľudskej činnosti sa dostalo do atmosféry približne 140 



 

  

Gt CO
2
, čo zodpovedá asi 30 Gt uhlíka (Killops a Killops, 1993). Absolútne hodnoty 

množstva antropogénneho príspevku do atmosféry sú relatívne malé a počas histórie Zeme 

značne kolísali. Napríklad, pri porovnaní obsahu CO
2
 v súčasnosti bola jeho koncentrácia na 

začiatku kambria (pred 570 milión rokmi) približne dvojnásobná, na konci kambria (pred 500 

milión rokmi) vzrástla zhruba na osemnásťnásobok, počas karbónu (pred 300 milión rokmi) 

klesla na menej ako polovicu a napokon počas strednej kriedy znovu vzrástla zhruba na 

päťnásobok súčasnej úrovne. Treba si však uvedomiť, že aj relatívne malý nárast obsahu 

antropogénneho CO
2
 môže mať pre ľudstvo významné klimatické dôsledky. 

Súčasná atmosféra obsahuje približne 2200 Gt CO
2
 (približne 345 mg.kg-1) a jeho ročný 

prísun predstavuje 1 - 1,5 mg.kg-1, z čoho asi 80 % pochádza zo spaľovania fosílnych palív 

(5,2 Gt za rok) a asi 20 % pochádza z odlesňovania (~ 1 Gt za rok). Avšak tento pozorovaný 

nárast obsahu CO
2
 v atmosfére predstavuje iba asi polovicu skutočnej hodnoty. Ďalšia 

polovica je absorbovaná oceánmi a podieľa sa na karbonát - bikarbonátovej rovnováhe:  

+−+− +⇔+⇔⇔+ 2HCOHHCOCOHOHCO 2
33322                           8.1 

Zvýšená produkcia fytoplanktónu tiež podporuje pohlcovanie CO
2
 oceánmi. Presnejšie 

stanovenie globálneho obsahu v atmosfére je problematické, keďže je ovplyvňované tak 

priestorovým ako aj sezónnym kolísaním. Okrem toho v priebehu posledných 150 000 rokov, 

došlo tiež ku kolísaniu toku CO
2
, ktoré mohlo spôsobiť klimatické zmeny. Predikcia možných 

efektov kontinuálneho prísunu antropogénneho CO
2
 v súčasných koncentráciách je 

problematická. Takisto nie je známe, či zvýšená absorpcia CO
2
 oceánmi spôsobuje jeho 

dlhodobý pokles, alebo či tento CO
2
 sa napokon uvoľní v dôsledku globálneho oteplenia, 

nakoľko rozpustnosť plynov vo vode so stúpajúcou teplotou klesá. 

Je ťažké si predstaviť CO
2
 ako klasický polutant, keďže v prírode existuje prirodzene a 

je životne dôležitou zložkou fotosyntézy a respiračného cyklu. Na druhej strane výrazným 

efektom nárastu obsahu atmosférického CO
2
 je globálne zvýšenie povrchovej teploty. Tento 

skleníkový efekt vzniká ako dôsledok porušenia rovnováhy medzi množstvom vyžarovanej 

energie adsorbovanej povrchom Zeme a množstvom energie emitovanej späť do vesmíru. 

Slnečné žiarenie je elektromagnetické žiarenie s charakteristickým spektrom vlnových 

dĺžok, ktoré pred vstupom do zemskej atmosféry zodpovedá spektru vyžarovania dokonale 



 

  

čierneho telesa s povrchovou teplotou 6 000 K. Slnečné spektrum sa zvyčajne delí na tri 

základné oblasti: 

- ultrafialové slnečné žiarenie s vlnovými dĺžkami menšími ako 400 nm, ktoré tvorí 

z energetického hľadiska pred vstupom do zemskej atmosféry asi 7 % celkového 

slnečného žiarenia, ktoré je z veľkej časti absorbované atmosférickým ozónom v 

stratosfére, 

- viditeľné slnečné žiarenie s vlnovými dĺžkami od 400 do 750 nm, čo predstavuje asi 48 % 

celkového slnečného žiarenia pred  vstupom do atmosféry, vytvárajúce spektrum farieb 

od modrej po červenú, 

- infračervené žiarenie s vlnovými dĺžkami väčšími ako 750 nm, pred  vstupom do 

atmosféry tvorí asi 45 % slnečného žiarenia. 

Vysoká povrchová teplota slnka (približne 6 000 K) znamená, že slnečná energia je 

limitovaná oblasťou kratších vlnových dĺžok elektromagnetického spektra s maximom vo 

viditeľnej oblasti (Obr. 8.7). Časť celkovej slnečnej energie (342 W.m
-2

/rok) je odrazená späť 

do atmosféry mrakmi, atmosférickým prachom, ako aj povrchom Zeme (103 W.m
-2

/rok). 

Zvyšok (239 W.m
-2

/rok) otepľuje povrch Zeme. Keďže Zem je teplejšia ako okolitý vesmír 

(povrchová teplota okolo 288 K), vyžaruje energiu späť, ale s väčšou vlnovou dĺžkou, ako je 

dopadajúce žiarenie, t.j. v oblasti infračerveného spektra. Rovnováha medzi adsorbovanou a 

spätne vyžiarenou energiou udržuje konštantnú teplotu zemského povrchu.  

Zatiaľ čo plyny v atmosfére spôsobujú len malé zoslabenie dopadajúcej energie s 

kratšou vlnovou dĺžkou, môžu pohlcovať značné množstvá odrazenej energie s väčšou 

vlnovou dĺžkou. Je to spôsobené tým, že vlnové dĺžky v infračervenej oblasti spektra 

elektromagnetického žiarenia zodpovedajú rezonančnej energii spojenej s vibráciami 

chemických  väzieb.  Energia  absorbovaná  molekulami  plynu  je  opäť  vyžiarená  rovnako  



 

  

 

Obr. 8.7 Zmeny intenzity dopadajúceho slnečného žiarenia v závislosti od vlnovej dĺžky  

(podľa Killops a Killops, 1993);  

UV-ultrafialová, IR-infračervená oblasť, vis-oblasť viditeľného svetla 

 

všetkými smermi, čiže polovica tejto energie (asi 48 W.m
-2

/rok) dopadá znovu na zemský 

povrch. Zachytenie spätnej radiácie molekulami rozličných plynov je natoľko efektívne, že 

žiarenie môže uniknúť iba v relatívne úzkom intervale vlnových dĺžok (okolo 8 - 12 nm; Obr. 

8.8). Zvyšovanie obsahu atmosférického CO
2
 spôsobuje, že sa zachytí väčšie množstvo 

energie, čo napokon spôsobí zvýšenie teploty povrchu Zeme. Je to analogický efekt, ako 

spôsobuje sklo v skleníku. So zvyšovaním teploty rastie tiež množstvo vyžarovanej energie zo 

Zemského povrchu tak, že obsah atmosférického CO
2
 umožňuje ustálenie konštantne vyššej 

teploty, pri ktorej sa znovu dosiahne rovnováha medzi dopadajúcou a vyžiarenou energiou, 

zodpovedajúca vyššej povrchovej teplote.  

Dickinson a Cicerone (1986) predpovedali, že kontinuálna emisia antropogénnych 

plynov (CO
2
 a ďalšie; tab. 8.1) spôsobí globálne oteplenie pravdepodobne o 1 - 5 °C v roku 

2050. Zvýšenie teploty podnebia, oblačného pokryvu a systému oceánov však takmer 

znemožňuje predpovedanie lokálnej teploty, ktorá môže v niektorých miestach klesať, zatiaľ 

čo v iných výrazne stúpať. Zmeny teploty a nárast obsahu CO
2
 môžu mať ďalekosiahle 

dôsledky napríklad na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Ďalším z dôsledkov je 

zvyšovanie hladiny 



 

  

 

Obr. 8.8. Zmeny intenzity spätného žiarenia odrazeného od zemského povrch v závislosti od 

vlnovej dĺžky (podľa Killops a Killops, 1993) 

šedá plocha označuje oblasť, kde je spätné žiarenie zachytávané atmosférickými plynmi  

 

svetového oceánu, spôsobené topením polárnych ľadovcov. Aby sa zastavil nárast obsahu 

atmosférického CO
2
, musí sa buď zvýšiť rýchlosť jeho odvedenia z atmosféry alebo znížiť 

rýchlosť jeho prívodu do atmosféry. Výrazné zníženie emisií antropogénneho oxidu uhličitého 

možno dosiahnuť napr. nasledovnými postupmi: 

• znížením energetickej náročnosti (napr. zvýšením efektívnosti vykurovania domácností a 

v priemysle, zabránením úniku energie a pod.), 

• využívaním alternatívnych - tzv. "čistých" zdrojov energie (napr. veternej, vodnej, 

slnečnej, geotermálnej atď.), 

• zefektívnením priemyselnej výroby a znížením znečisťujúcich procesov (recyklácia 

materiálu, zvyšovanie životnosti produktov atď.), 

• efektívnejší transport energie (znižovanie strát pri transporte). 

Existuje, samozrejme, priestor aj pre efektívnejšie, resp. menej znečisťujúce využitie 

fosílnych palív. Spaľovaním metánu sa napr. získa viac energie a vyprodukuje menej CO
2
, 

ako spaľovaním ropy a uhlia. Svetová spotreba fosílnych palív v r. 1987 zodpovedala energií 

získanej spálením ekvivalentu 7 811 miliónov t ropy, hoci iba 20 % z toho predstavuje 

energiu získanú z metánu, kým zhruba 68 % pripadá približne rovnakým dielom na ropu a 

uhlie. 

 



 

  

8.2.2.   Vplyv ostatných plynov na globálne otepľovanie 

 

Vodná para, ozón (O
3
), oxid dusný (N

2
O), metán (CH

4
) a najbežnejšie používané 

chlóro- a fluórouhľovodíky (CCl
3
F a CCl

2
F

2
) patria medzi ďalšie  plyny, ktoré sa v atmosfére 

nachádzajú v dostatočnej koncentrácii na to, aby ovplyvnili tepelnú bilanciu Zeme. Z hľadiska 

efektívneho zachytenia vyžiarenej energie zo Zeme má najväčší význam vodná para, ale aj 

ostatné plyny vykazujú  v tomto smere značný efekt (i napriek svojej relatívne nízkej 

koncentrácii v atmosfére).  

 

Tab. 8.1.  Zmeny koncentrácií stopových troposférických plynov a ich príspevku k zachyteniu 

žiarenia v preindustriálnom období a v r. 2050 porovnané s hodnotami zistenými v 

roku 1985 (podľa Dickinson a Cicerone, 1986). 

 

 1985 
 

preindustriálne obdobie 
 

2050 
 

plyn koncentrácia 
 
 

mg.t-1 
(ppb) 

pohltené 
 teplo 

 
 

(W.m-2) 

koncentrácia 
 
 

mg.t-1 
(ppb) 

pokles 
pohlteného  

tepla  
cf. 1985 

(W.m-2) 

koncentrácia 
 
 

mg.t-1 
(ppb) 

nárast 
pohlteného 

tepla 
cf. 1985 

(W.m-2) 

oxid uhličitý  345 000 ~50 275 000 1,3 (4 - 6) * 105 0,9 - 3,2 

metán 1 700 1,7 700 0,6 2100 - 4000 0,2 - 0,9 
ozón 10 - 100 1,3 0 - 25% menej 0-0,2 15 - 50% viac 0,2 - 0,6 
oxid dusný 304 1,3 285 0,05 350 - 450 0,1 - 0,3 
CCl3F  0,22 0,06 0 0,06 0,7 - 3,0 0,2 - 0,7 

CCl2F2  0,38 0,12 0 0,12 2,0 - 4,8 0,6 - 1,4 

 

Z tabuľky je zrejmé, že zvyšovanie koncentrácie pre jednotlivé plyny nemá za 

následok proporcionálne zvýšenie efektu zachytenia radiácie z hľadiska ekvivalentného 

zvýšenia obsahu CO
2
.  

Efekt pohltenia žiarenia narastá pomerne rovnomerne pre CCl
3
F, CCl

2
F

2
 a ozón, pre 

metán a oxid dusný narastá s druhou odmocninou ich koncentrácie a v prípade CO
2
 narastá 

len s logaritmom jeho koncentrácie. Ak by sa predpokladalo, že obsah metánu a chlóro- 

fluorovaných uhľovodíkov v atmosfére bude rásť rýchlejšie, ako obsah CO
2
, v r. 2050 by 



 

  

nárast zachytenej vyžiarenej energie metánom a CCl
3
F predstavoval asi 25 - 70 % nárastu 

vyžiarenej energie, ktorú je schopný pohltiť oxid uhličitý (Dickinson a Cicerone, 1986). 

Údaje v tabuľke 8.1 indikujú oteplenie, vyjadrené množstvom zachytenej vyžiarenej 

energie s ohľadom na koncentráciu daného plynu v určitom čase. Avšak celkový efekt daného 

množstva plynu na globálne oteplenie závisí tiež od rezidenčného času, t.j. času jeho zotrvania 

v atmosfére. Tabuľka 8.2 porovnáva potenciál globálneho oteplenia (GWP z angl. global 

warming potential) pre rovnaký počet molekúl každého z uvedených plynov vo vzťahu ku 

CO
2
, ktorého hodnota GWP je konvenčne rovná 1. Pri zohľadnení vplyvu času zotrvania na 

potenciál globálneho oteplenia (GWP) sa značne zvýrazňuje efekt emisií chlóro- a 

fluorovaných uhľovodíkov. 

 

Tab. 8.2: Potenciál globálneho oteplenia (GWP) rôznych troposférických plynov v porovnaní 

s oxidom uhličitým (Podľa Lashof a Ahuja, 1990; Rodhe, 1990) 

 

plyn čas zotrvania
(rok) 

koncentrácia  
(1990)  

(mg.t-1, obj.) 

nárast  
(rok) 
(% ) 

príspevok  
k otepleniu  (1990) 

 (%) 

GWP  
(mol:mol 
cf. CO2) 

oxid uhličitý 230 353 000 0,5 60 1 
metán 14 1 700 1 15 4 
oxid dusný 160 310 0,2 5 180 
ozón 0,1 10 - 50 0,5 8 4 
CCl

3
F 60 0,28 4 4 4 000 

CCl
2
F

2
 120 0,48 4 8 10 000 

 

 

 Metán  

V súčasnosti je podľa mnohých autorov metán považovaný po oxide uhličitom za ďalší 

najvýznamnejší skleníkový plyn  prispievajúci ku globálnemu otepľovaniu. Existujú však aj 

názory, že metán (CH4) je až 20-krát účinnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý a jeho obsah 

vo svetovom oceáne je asi tritisíckrát vyšší, ako jeho obsah v atmosfére (napr. Henriet a 

Mienert 1998). Existuje celý rad prírodných aj antropogénnych zdrojov metánu, ktorý uniká 

do atmosféry. Pre posúdenie dôležitosti jednotlivých antropogénnych príspevkov metánu je 

potrebné čo možno najpresnejšie kvantifikovať všetky jeho potenciálne vstupy. 

Najdôležitejšie zdroje prírodného aj antropogénneho metánu sú uvedené v tabuľke 8.3. 



 

  

Niektoré pôvodne biogénne zdroje metánu sú v súčasnosti už značne ovplyvnené 

ľudskou činnosťou. Ako príklad možno uviesť tvorbu metánu spojenú s rastom ryže v období 

počas záplav. Časť metánu je následne oxidovaná baktériami a jeho množstvo vstupujúce do 

atmosféry je sezónne premenlivé. 

Ďalším antropogénnym zdrojom metánu je horenie a tlenie vegetácie pri odlesňovaní a 

vypaľovaní porastov. Nakoľko pri týchto procesoch ide o neúplnú oxidáciu, oxid uhličitý nie 

je jediným produktom. Pomerne veľké množstvo metánu vzniká aj pri metabolických 

procesoch prežúvavcov, čo možno do istej miery tiež považovať za antropogénny zdroj (napr. 

intenzívny chov a veľká koncentrácia domácich zvierat). 

 

Tab. 8.3: Hlavné zdroje metánu, izotopická charakteristika uhlíka a príspevok jednotlivých 

zdrojov k celkovému obsahu metánu vstupujúceho do atmosféry (Whiticar, 1990). 

 

 

zdroj metánu δδδδ
13

C vstup do atmosféry 

 (‰) (mil. t.rok-1) (%) 

termity -70 40 7,4 
ryžové plantáže -63 110 20,4 

prežúvavce  -60 80 14,8 
oceány -60 10 1,9 

hydráty metánu  -60 5 0,9 
močariská -58,3 115 21,3 

sladké vody -58 5 0,9 
skládky -55 40 7,4 

prírodný plyn -44 45 8,3 
uhlie -37 35 6,5 

tlenie vegetácie -25 55 10,2 
 

Ďalšie zdroje metánu sú prevažne prírodné. Napríklad povrchová voda oceánov je 

presýtená metánom a to v dôsledku bakteriálnej aktivity v lokálnych anaeróbnych 

prostrediach. Voda hlbokých častí oceánov obsahuje menšie množstvo metánu. Metán je tiež 

produkovaný v sladkovodnom prostredí. 

Okrem týchto zdrojov sú známe aj hydrotermálne zdroje metánu, resp. zdroje metánu 

súvisiace z emanáciami zo zemského plášťa, avšak z hľadiska kvantitatívnej bilancie tieto 

zdroje nie sú významné. Naopak, zamokrené oblasti (močiare, mokrade, bahniská atď.) 



 

  

prispievajú významne k produkcii prírodného - biogénneho metánu a v malých množstvách 

obsahujú aj vyššie uhľovodíkové plyny (etán, propán). 

 

Hydráty metánu: metán produkovaný niektorými hlbokomorskými sedimentami môže 

byť zachytený kryštalickou štruktúrou ľadu za vzniku hydrátov metánu, ktoré sú stabilné pri 

určitom tlakovo-teplotnom režime v závislosti od hĺbky. Hydráty metánu potom vznikajú a sú 

stabilné napr. na polárnych šelfoch pri podmienkach  povrchovej teploty vody málo  pod 0 °C, 

v hĺbkach asi 150 m a viac, v iných oblastiach, pri podmienkach teploty vody v blízkosti dna 

okolo 4 °C, v hĺbkach viac ako 300 m. To znamená, že rozsiahle plochy dna svetového oceánu 

sú pokryté niekoľko decimetrovou vrstvou hlbokomorského bahna obsahujúceho kryštály 

metánových hydrátov, pričom jeden m3 hydrátov metánu je schopný uvoľniť až 160 m3 

plynného metánu. Pri náraste teploty na morskom dne o 1 oC môže byť z 1 km2 uvoľnených 

až 3 miliardy m3 metánu (Henriet a Mienert, 1998). Možno predpokladať, že značné 

množstvo metánu je zachytené podobným spôsobom v tzv. permafroste (trvale zamrznuté 

oblasti) v tundre. Hoci tieto hydráty metánu v súčasnosti nepredstavujú významný príspevok k 

celkovému obsahu CH
4
 v atmosfére, v budúcnosti ho potenciálne v dôsledku globálneho 

otepľovania Zeme a s tým súvisiaceho topenia ľadovcov môžu uvoľniť.  

Významné zníženie atmosférického metánu spôsobuje oxidácia vysokoaktívnymi 

hydroxilovými radikálmi, ktoré vznikajú fotodisociáciou molekúl vody v atmosfére. Väčšie 

množstvá metánu v atmosfére ovplyvňujú chemické správanie atmosféry dvojakým 

spôsobom:  

• zvýšením obsahu jeho oxidačných produktov (H
2
O, CO a CO

2
) 

• rýchlym odštiepením hydroxilových radikálov, čo je obzvlášť dôležité pri mnohých 

oxidačných procesoch a v chémií ozónu. 

 

Oxid uhoľnatý  

Hlavným antropogénnym zdrojom oxidu uhoľnatého je nedokonalé spaľovanie 

fosílnych palív, čo predstavuje asi 450 miliónov t ročne. Prírodné zdroje však prevyšujú 

zdroje antropogénne. Napríklad atmosférická oxidácia metánu na oxid uhoľnatý (hlavne pri 

fotolýze za účasti hydroxilových radikálov) prispieva asi 1500 mil. ton za rok. Ďalším 

priamym zdrojom CO je mikrobiálna aktivita povrchových vôd oceánov (asi 100 mil. ton  za 

rok). Napriek týmto obrovským množstvám sa nezdá, že by sa obsah oxidu uhoľnatého v 



 

  

atmosfére zvyšoval, pretože jeho veľká časť ešte pred vstupom do atmosféry je eliminovaná 

oxidáciou na CO
2
 pôdnymi baktériami a zachytením rastlinami. K najväčšiemu úbytku 

pravdepodobne však dochádza mechanizmom hydroxilovej radikálovej oxidácie na oxid 

uhličitý (Freyer, 1979). Z hľadiska príspevku oxidu uhoľnatého (CO) ku globálnemu 

otepľovaniu možno jeho antropogénne zdroje považovať za doplnkový zdroj oxidu uhličitého 

(CO
2
). 

 

Dimetylsulfid  

Dimetylsulfid (DMS) - podobne ako oxid uhoľnatý - je produkovaný mikroorganizmami 

povrchových vôd oceánov a prechádza priamo do atmosféry. Prekurzorom je 

dimetylsulfóniopropionát, produkovaný istým druhom fytoplanktónu a dimetylsulfid sa 

uvoľňuje pri jeho rozklade ako vedľajší produkt metabolizmu zooplanktónu.   

Dimetylsulfid (CH -S -CH
3 
) je kvantitatívne najdôležitejšou prchavou zlúčeninou síry v 

rámci výmeny medzi vodou a ovzduším. Predstavuje to asi 30 - 50 mil. ton DMS za rok, čo je 

ekvivalentné asi 15 - 25 mil. ton síry za rok (Liss, 1983). To súčasne predstavuje asi polovicu 

príspevku celkovej biogénnej síry do atmosféry. Pre porovnanie, vulkanické emisie síry do 

atmosféry predstavujú približne rovnakú hodnotu, zatiaľ čo celkové antropogénne emisie 

(hlavne SO
2
 zo spaľovania uhlia a ropy) predstavujú asi 100 mil. ton za rok (Bolin et al., 

1983). V atmosfére dochádza k oxidácií DMS a predpokladá sa, že niektorý z produktov 

oxidácie (napr. metánsulfonát CH
3
SO

3
-) tvorí kondenzačné jadrá pre vznik oblakov (CCN z 

angl. cloud condensation nuclei; Ayers a Gras, 1991). Je teda pravdepodobné, že výsledkom 

vyššej produkcie dimetylsulfidu je väčší počet CCN a teda väčší oblačný pokryv, čo má za 

následok zníženie obsahu dopadajúceho žiarenia na Zem a teda aj zníženie jej otepľovania. 

Avšak menšia svetelnosť spätne spôsobuje zníženú produkciu fytoplanktónu a teda aj 

zachytávania oxidu uhličitého a v konečnom dôsledku k zvýšeniu  skleníkového efektu. V 

súčasnosti však nie je jasné, ktorý z opísaných procesov sa uplatní preferenčne, resp. či je 

vôbec pri úvahách o globálnom otepľovaní významný. Prechod dimetylsulfidu do atmosféry je 

pravdepodobne najväčší v trópoch, čiastočne aj s ohľadom na distribúciu niektorých druhov 

fytoplanktónu (napr. Coccolitophory) v závislosti od zemepisnej šírky. 

 

 



 

  

Plyny obsahujúce fluór - „flourinated gases“ (F - gases)   

 

hydrofluorouhlík (HFC) 

perofluorouhlík (PFC) 

fluorid sírový (SF6) 

fluorid dusitý (NF3) 

- Sú to umelo pripravené plyny, ktoré sú schopné zotrvať v atmosfére celé storočia a 

prispievajú ku skleníkovému efektu. 

- Tieto plyny nenarúšajú ozónovú vrstvu, sú energeticky veľmi efektívne a bezpečné pri 

manipulácií v technickom využití vďaka svojej nízkej toxicite a nízkej horľavosti. Na 

druhej strane majú pomerne vysoký GWP (global warming potential).  

- Pri úniku do atmosféry v nej hydrofluorouhlík (HFC) zotrvá desiatky rokov, 

perflouruhlík (PFC) a fluorid sírový (SF6) môžu zotrvať až tisícročia.  

 

Hydrofluorouhlík HFC (hydrofluorocarbons, HFCs)   

 HFC sú organické zložky obsahujúce okrem uhlíka atómy fluóru a vodíka. Využívajú 

sa ako chladiace zmesi a na rozdiel od skôr používaných chlórofluorovaných, resp. 

hydrochlórofluorovaných uhľovodíkov nemajú tak deštruktívne účinky na ozónovú 

vrstvu. Na druhej strane prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. V poslednej dobe sa 

koncentrácia týchto plynov v atmosfére výrazne rýchlo zvýšila. 

 

Perfluorouhlík  - (úplne) fluorované uhľovodíky (perfluorocarbons PFCs) 

Pozostávajú z fluóru a uhlíka. Majú široké využitie v elektronike, kozmetike a 

farmaceutickom priemysle, tiež ako chladiace zmesi v kombinácii s ďalšími plynmi. V 

minulosti využíval tiež pri hasení ohňa. Vzniká tiež ako vedľajší produkt pri tavení hliníka. 

 

Fluorid sírový, tiež hexafluorid síry, SF6 - (sulfur hexafluoride)  

Fluorid sírový je anorganický, bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu a predstavuje 

extrémne účinný skleníkový plyn. Je veľmi nepolárny a má takmer 6x vyššiu hustotu ako 

vzduch. Na rozdiel od ostatných fluoridov síry nie je jedovatý. Ročne sa produkuje viac ako 

10000 ton tohto plynu, z čoho viac ako 8000 ton sa využíva ako plynné dielektrikum v 

elektrárenskom priemysle. Využíva sa tiež v medicíne a ako stopovacia látka (stopovač) 



 

  

nakoľko jeho prirodzená koncentrácia v atmosfére ja prakticky zanedbateľná. 

 

Fluorid dusitý, tiež fluorodusík, trifluoramín NF 3 

Fluorid dusitý je plyn ľahší ako vzduch a patrí k menej známym skleníkovým plynom. 

Je to nehorľavý plyn bez farby a zápachu. Využíva sa okrem iného pri výrobe plazmových 

obrazoviek, solárnych panelov, a displejov z kvapalných kryštálov a tiež ako selektívne 

činidlo pri leptaní oxidu kremičitého. Podľa najnovších zistení (Climate Change 2007: The 

Physical Sciences Basis) je NF3 skleníkový plyn s približne 17 tisíc krát vyšším účinkom ako 

oxid uhličitý.  

 

8.3    VZNIK A DEŠTRUKCIA OZÓNOVEJ VRSTVY 

 

Jedným z najzávažnejších problémov zachovania zdravého vývinu a života živých 

organizmov na Zemi patrí zachovanie ozónovej vrstvy. Ozónová vrstva chráni povrch Zeme 

pred prienikom krátkovlnného slnečného ultrafialového žiarenia s vlnovými dĺžkami od 320 

do 100 nm. Zvýšená radiácia UV žiarenia vyvoláva množstvo negatívnych účinkov na 

rastliny, živé organizmy, človeka, technické zariadenia a materiály, napr.: 

- vznik popálenín a zvýšenie rizika rakoviny kože, 

- poškodenia zraku, tvorba šedého zákalu, 

- oslabenie imunitného systému organizmov, 

- zvýšenie rizika aktivácie niektorých bakteriálnych a vírusových ochorení, 

- redukcia výnosov z úrod, rybolovu a pod., 

- poškodenie technických zariadení a materiálov. 

Ozón je dôležitou súčasťou stratosféry, pretože adsorbuje väčšinu ultrafialového žiarenia, 

ktoré je vo väčších koncentráciách pre život škodlivé. Na druhej strane je ozón nežiaducim 

plynom v troposfére z hľadiska jeho toxicity pre organizmy. Pôsobí dráždivo na oči a sliznice 

a môže dochádzať k vážnym poruchám dýchania. Pri nižších koncentráciách dochádza k 

bolestiam hlavy a priedušiek. Toxický účinok ozónu spočíva pravdepodobne v jeho 

schopnosti rozrušovať dvojité väzby v organických látkach, napr. v nenasýtených mastných 

kyselinách. Extrémne škodlivá je táto vlastnosť ozónu pre rastliny, kedy dochádza k 

rozrušovaniu chlorofylu. 



 

  

Ozón (O3) predstavuje modifikáciu kyslíka, ktorého molekula je tvorená tromi atómami. 

Za normálnych podmienok je ozón plynná látka s mernou hmotnosťou 2,143 kg.m-3, jeho 

stredná doba života pri teplote 20 °C je tri dni, pri teplote  –15 °C 8 dní, pri  –25 °C 18 dní a 

pri –50 °C tri mesiace. V prírode vzniká ozón v ovzduší z dvojatomárneho kyslíka rôznymi 

chemickými procesmi vplyvom slnečného žiarenia, ako aj pri prirodzených elektrických 

výbojoch. V plynnom stave sa ozón samovoľne rozkladá na molekulu dvojatomárneho kyslíka 

a jeden kyslíkový atóm podľa nasledovnej reakcie: 

  OOO 23 +→
   

8.2 

Spaľovanie fosílnych palív je v súčasnosti najväčším zdrojom ozónu v troposfére. Len 

malá časť troposférického ozónu prechádza do stratosféry, kde spĺňa pozitívnu funkciu ako 

ochrana pred ultrafialovým žiarením. Pretože ozón je veľmi reaktívny, má krátky čas 

životnosti a rozkladá sa fotochemickými reakciami prv, ako väčšina z neho dosiahne 

stratosféru.  Niektoré fotochemické reakcie môžu byť dôležité pri oxidačnej degradácii iných 

plynných polutantov. Termálna stratifikácia atmosféry (Obr. 8.9) taktiež spomaľuje výmenu 

plynov medzi troposférou a stratosférou.  

Ku vzrastu teploty v stratosfére dochádza v dôsledku absorpcie ultrafialového žiarenia 

ozónovou vrstvou. Samotný ozón sa tvorí v dôsledku pôsobenia ultrafialového žiarenia na 

molekuly kyslíka, ktoré sa rozštiepia na dva veľmi reaktívne atómy. Tieto potom reagujú s 

ďalšími molekulami kyslíka za vzniku ozónu podľa nasledovnej schémy: 

           hν  
   O

2   →   O + O     8.3 

      O + O
2 
   →   O

3
      8.4 

Zatiaľ čo obsah neželateľného ozónu v troposfére narastá, v stratosfére ho postupne 

ubúda účinkom antropogénnych plynov, najmä halogénovaných uhľovodíkov. Tieto sa ešte 

stále pomerne široko využívajú ako chladiace zmesi, hnacie plyny aj ako čistiace zložky 

elektronických súčiastok.   

 



 

  

 

Obr. 8.9. Typické variácie teploty s výškou v atmosfére a výsledné termálne vrstvy (podľa 

Killops a Killops, 1993) 

 

Jedným z príkladov deštrukcie ozónovej vrstvy je reakcia ozónu s oxidmi dusíka: 

 223 ONOONO +→+
   

8.5 

 2332 ONOONO +→+
   

8.6 

 2
hν

3 ONONO +→
   

8.7 

Iným príkladom je reakcia ozónu s halogénovanými uhľovodíkmi. Halogénované 

uhľovodíky (hlavne chlóro- a fluórované uhľovodíky) majú pomerne dlhý rezidenčný čas (čas 

zotrvania) v atmosfére (napr. pre CCl
3
F sa udáva 60 a pre CCl

2
F

2 120 rokov), čo im umožňuje 

dosiahnuť stratosféru. V stratosfére však podliehajú fotolytickej degradácii za vzniku 

zlúčenín, ktoré veľmi účinne deštruujú ozón v rámci reakcií prebiehajúcich na povrchu 

ľadových kryštálov. Hlavnou reaktívnou zložkou je atóm chlóru, ktorý sa čiastočne správa ako 

katalyzátor, nakoľko sa pri reakcii s ozónom regeneruje a môže reagovať s mnohými 

molekulami ozónu, pokým sa naviaže na inú zlúčeninu (Solomon et al., 1986). Rozsah 

reakcií, ku ktorým pri tomto procese dochádza, je veľmi komplexný, samotnú deštrukciu 

ozónu však možno zjednodušene vyjadriť nasledovne: 

 2
hν

3 OClOOCl +→+ ⋅
   

8.8
 

 2OClOClO +→+⋅
   

8.9
 



 

  

 

Posledné dve reakcie 8.8 a 8.9 vlastne predstavujú opačný proces, ako reakcie 8.3 a 8.4. 

Chlóro a fluórované uhľovodíky sú len jednou z tried halogénovaných uhľovodíkov, 

ktoré obsahujú prinajmenšom jeden atóm halogénového prvku (Cl, F, Br, I). Zistilo sa, že 

brómované uhľovodíky sú tiež schopné degradovať ozón. Z hľadiska dlhodobého účinku 

halogénovaných uhľovodíkov a iných plynov v stratosfére (v blízkosti ozónovej vrstvy) sa 

hľadajú rôzne možnosti obmedzenia antropogénneho prísunu týchto zložiek. Jednou z 

možností je zavedenie alternatívnych, menej škodlivých zložiek do priemyselnej výroby. 

Alternatívou k najbežnejšie používaným chlóro- a fluórovaným uhľovodíkom  (CCl
3
F a 

CCl
2
F

2
) sú hydrochlóro- a fluórované, resp. hydrofluórované uhľovodíky. Tieto zložky 

degradujú ozón v atmosfére rýchlejšie v dôsledku prítomnosti vodíka. V prípade 

hydrofluórovaných zlúčenín, ktoré už neobsahujú chlór, sa nepredpokladá, že rozkladom 

vznikajúci fluórovodík by spôsoboval deštrukciu ozónu. 

 

 

 

8.4.    EUTROFIZÁCIA 

 

Ľudská činnosť ovplyvňuje uhlíkový cyklus nepriamo, napr. aj zvýšenou dotáciou 

minerálnych živín do vodného prostredia, ktorá významne zvyšuje primárnu produkciu 

fytoplanktónu - hlavne rias a cyanobaktérií. Tento proces sa nazýva eutrofizácia. Eutrofizácia 

je teda súbor prírodných a umelo vyvolaných procesov, ktoré vedú ku zvyšovaniu obsahu 

anorganických živín stojacích a tečúcich vôd. Delíme ju na prirodzenú a umelú. Prirodzenú 

eutrofizáciu nemožno ovplyvniť, je spôsobená najmä uvoľňovaním dusíka a fosforu, prípadne 

silikátov. Prirodzeným zdrojom fosforu je rozpúšťanie niektorých minerálov a zvetraných 

hornín. Hlavným zdrojom prírodného fosforu sú sedimenty a bázické horniny, ktorých 

súčasťou býva často apatit Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2. V zemskej kôre je fosfor obsiahnutý vo 

forme nerozpustných fosforečnanov vápnika, horčíka, hliníka a železa. Zvetrávaním hornín je 

fosfor uvoľňovaný a viazaný do druhotných minerálov. Na rozdiel od dusíka, je prínos fosforu 

z atmosféry do vody zanedbateľný. 

V prírodných podmienkach dochádza k eutrofizácii sezónne, čo súvisí so stratifikáciou 

(rozvrstvením, Obr. 8.10) vodného stĺpca a obsahom fytoplanktónu. Po spotrebovaní živín v 



 

  

povrchovej časti tepelne rozvrstveného vodného stĺpca dochádza k odumretiu fytoplanktónu a 

jeho nahromadeniu vo forme pokryvu na hladine. Cyklus môže znovu začať len pri vhodných 

svetelných podmienkach a dostatočnom množstve živín v povrchových vodách v dôsledku 

porušenia rozvrstvenia a premiešania vody, čomu napomáha silný vietor a ochladenie. V 

prípade konštantného (antropogénneho) prísunu vysokého množstva živín sa však 

produktivita fytoplanktónu udrží počas dlhšieho obdobia a jediným limitujúcim faktorom ich 

rozvoja sú sezónne zmeny svetelných podmienok. 

 

 

 

Obr. 8.10. Schematické znázornenie a terminológia rozvrstvenia vodného stĺpca (podľa 

Killops a Killops, 1993)  

(a) v oceánoch; (b) v jazerách  

 

V rámci epilimnionu fytoplanktón prijíma fosfáty a zároveň ich vylučuje, kolobeh trvá 

asi niekoľko minút, pohybuje sa vo vodných prúdoch, alebo sedimentuje. Odumreté 

organizmy sedimentujú ku dnu, zooplanktón sa živí fytoplanktónom, v exkrementoch 

vylučuje fosfáty, migruje do hypolimnionu, alebo ku hladine a rozkladá organické látky za 

vzniku fosforečnanov. V hypolimnione nemá fytoplanktón dostatok slnečného žiarenia, 

nemôže asimilovať, hynie a sedimentuje na dno, alebo je strávený zooplanktónom, ktorý 

v exkrementoch vylučuje fosforečnany. Termoklín, resp. permanentný termoklín predstavuje 

vrstvu vody v rámci vodného stĺpca, kde dochádza k rýchlemu poklesu teploty s hĺbkou, často 



 

  

v rozsahu od 5 do 15 °C na 100 m. Ako naznačuje názov, permanentný termoklín je stabilnou 

črtou geografických dĺžok okolo 60° a pod ňou teplota vody klesá pod 2 °C alebo nižšie 

(Killops a Killops, 1993). 

Eutrofizácia stojatých (kľudných) sladkovodných nádrží sa stala v posledných rokoch 

problémom. Dôležitým antropogénnym zdrojom živín vo vodných nádržiach sú splachy 

hnojív - najmä dusičnanov a fosfátov a erózia poľnohodpodárskej pôdy, čistiace a pracie 

prášky, ako aj odpad a odpadové vody zo živočíšnej produkcie v poľnohospodárstve a 

rastlinnej výroby (napr. silážne šťavy). Podobne aj degradujúce organické zvyšky, kaly a 

komunálne splaškové vody môžu uvoľňovať značné množstvo vo vode rozpustných 

dusičnanov a fosfátov.  

Závislosť rastu rias od množstva živín je možné názorne vidieť ako plochy s bujným 

zeleným porastom pozdĺž kalových usadenín v pobrežných oblastiach. Produkcia vodného 

ekosystému závisí od prírodných faktorov, ktoré sú stále viac modifikované činnosťou 

človeka. Obrábaním polí a zmenšovaním plochy lesov v povodiach sa narúšajú hydrologické 

pomery, zvyšuje sa erózia pôdy, mení sa reliéf terénu, morfológia vodných nádrží, ich hĺbka a 

konfigurácia dna, čím sa porušuje biologická a hydrogeochemická rovnováha vodných 

ekosystémov. Vzdušný kyslík sa potom  rozpúšťa najmä v preteplenej  pokojnej vode len 

pomaly a v obmedzenej miere. Degradácia organickej hmoty okrem toho spotrebováva zvyšný 

kyslík vo vodnom stĺpci. Anaeróbny rozklad väčšieho množstva fytoplanktónu  môže teda 

viesť k drastickému úbytku kyslíka vo vode, resp. k vytvoreniu anoxického prostredia, čo 

môže mať za následok napr. zvýšenie úmrtnosti rýb. Na druhej strane takéto prostredie 

podporuje uchovanie sedimentárnej organickej hmoty v podložných usadeninách. V prípade 

pomalších vodných tokov sa niekedy efekt eutrofizácie môže prejaviť až rozšírením koryta 

rieky, najmä v teplejších oblastiach s vyššou intenzitou svetla. Eutrofizáciou sú samozrejme 

postihnuté aj moria - hlavne oblasti s obmedzeným prúdením a zvýšeným antropogénnym 

prísunom nutrientov. Sporadickou eutrofizáciou trpia napr. hustejšie osídlené priemyselné 

pobrežné oblasti Stredozemného mora.  

Zistilo sa tiež, že niektoré zložky fytoplanktónu sú do takej miery toxické, že 

predstavujú pre človeka nebezpečenstvo. Kvety niektorých druhov cyanobaktérií (napr. 

Anabaena, sinice Aphanisomenon a Microsystis), ktorým sa darí najmä v kľudných vodách a 

jazerách postihnutých eutrofizáciou, uvoľňujú v neskorom lete do vody toxické látky. Rozvoj 

takýchto rias kolíše v prírodnom prostredí so sezónnymi zmenami, eutrofizácia však môže 



 

  

spôsobiť populačnú explóziu. Za účelom obmedzenia takéhoto vývoja je potrebné poznať 

faktory ovplyvňujúce ich rozvoj. Cyanobaktérie rastú najbujnejšie v neskorom lete, keď je 

"konkurenčný boj" o svetlo najmenej intenzívny. Odumretie niektorých druhov - napr. 

rozsievok (Diatomaceae) býva obyčajne zapríčinené úbytkom SiO
4

4-
 a NO

3

-
 vo vrchnej časti 

vodného stĺpca. Cyanobaktérie obsahujú vzduchové vakuoly, pomocou ktorých sa dokážu 

udržať na úrovni eufotickej zóny (presvetlenej časti vodného stĺpca) a nie sú ovplyvnené napr. 

nízkou koncentráciou NO
3

-
 vo vode, nakoľko dokážu fixovať dusík aj priamo z atmosféry. 

Biolimitujúcim faktorom je teda obsah fosforečnanov (PO
4

3-
). Zamedzenie prísunu 

antropogénnych fosforečnanov  do vodného prostredia môže teda významne prispieť k 

zníženiu eutrofizácie.  

Javy, ktoré signalizujú začínajúcu eutrofizáciu a jej dôsledky možno zhrnúť nasledovne:  

- nadmerný rozvoj siníc, rias a rastlín, zníženie priehľadnosti vody, 

- intenzívne zarastanie príbrežných oblastí pozdĺž kalových usadenín a vôd bujným 

zeleným porastom rias, 

- zvýšenie priemernej hladiny chemicky stanoviteľných živín, 

- narušenie biologickej rovnováhy vodného ekosystému – deficit kyslíka v hypolimniu, 

výskyt H2S, NH3, Fe, Mn, mineralizovaných organických látok, tvorby CH4, odumieranie 

dnovej fauny a niektorých druhov rýb.  

 

 

8.5.    KYSLÉ ZRÁŽKY 

 

Ak by bol oxid uhličitý jediným atmosférickým plynom určujúcim kyslosť zrážok, ich 

pH by sa pohybovalo okolo hodnoty 5,6 (Andrews et al., 1996). Zrážky, ktorých kyslosť je 

spôsobená kyselinami silnejšími ako je CO2 (aq.), nazývame kyslými zrážkami.  Tento termín 

je aplikovateľný na všetky druhy kyslých atmosférických zrážok vrátane hmly, rosy a snehu. 

Príčina zvýšenia kyslosti zrážok je spojená s kolobehom niektorých zlúčenín síry, ako je 

znázornené na obrázku 8.11. Kyslosť zrážok sa teda zvyšuje dvomi hlavnými spôsobmi. 

Jedným je produkcia kyslého plynu SO2 v dôsledku spaľovania fosílnych palív. Druhým je 

produkcia dimetylsulfidu (DMS) morskými organizmami (pozri tiež kap. 8.2.2.3, posledný 

podnadpis) a jeho uvoľnenie do atmosféry. V atmosfére je DMS oxidovaný hydroxilovými 



 

  

(OH) a dusičnanovými (NO3) radikálmi na viacero oxidačných produktov, z ktorých sú 

z hľadiska acidifikácie zrážok najdôležitejšie oxid siričitý (SO2) a kyselina metánsulfónová 

(MSA). Oxid siričitý vzniknutý touto cestou je chemicky nerozlíšiteľný od toho, ktorý vzniká 

spaľovaním fosílnych palív (Andrews et al., 1996). 

 

 

 

Obr. 8.11. Schéma pohybu prírodných a antropogénnych síranov a oxidu siričitého (podľa 
Andrews et al., 1996) 

 

Pod pojmom kyslý spád rozumieme spád roztokov a kyselín, kyslých plynov (napr SO2) 

a kyslých solí (napr. NH4HSO4). Spád plynov a tuhých častí sa nazýva suchý spád. 

Najčastejšou príčinou vzniku kyslých zrážok je atmosférická oxidácia kyslých plynov: 

 −+ +→++ 2
4222 SO2HOHO

2
1

SO
   8.10 

 −+ +→++ 3222 2NO2HOHO
2
1

2NO
  

 8.11 

V menšej miere prispievajú ku vzniku kyslých zrážok aj priame emisie kyselín, ako sú 

výpary HCl alebo H2SO4, prípadne rozpúšťaním SO2 v atmosférickej vode priamo na H2SO4. 

Na charakter, transport a osud kyslých zrážok majú určujúci vplyv reakcie 8.10 a 8.11. 

Dôsledkom týchto reakcií sa totiž drasticky menia chemické (acidita, reaktivita s inými 

zložkami) a fyzikálne vlastnosti kyslých atmosférických polutantov. Napríklad slabo 



 

  

rozpustný NO rozpúštajúci sa vo vode nemení významne reaktivitu roztoku, zatiaľ čo konečný 

produkt jeho oxidácie a rozpúštania vo vode (HNO3) je reaktívna, silná kyselina. 

Aj keď hlavnými zdrojmi kyslých plynov sú emisie pochádzajúce zo spaľovania 

kaustobiolitov a priemyselných emisií, kyslé zrážky sú zaznamenávané aj v značnej 

vzdialenosti od týchto zdrojov. Príčinou tohto javu je oxidácia kyslých plynov trvajúca 

niekoľko dní a za tento čas môžu vzdušné masy migrovať až niekoľko tisíc km. V arídnych 

oblastiach dochádza k spádu prachových častíc, na ktorých môžu byť sorbované kyslé plyny 

alebo kyseliny. Tieto majú podobný efekt ako kyslé zrážky. Z hľadiska dosahu môžeme kyslé 

zrážky klasifikovať ako znečistenie regionálneho charakteru (pre porovnanie napr. smog 

predstavuje lokálne znečistenie atmosféry, kým skleníkový efekt je globálny environmentálny 

problém).  

Pri štúdiu kyslých zrážok je potrebné rozlišovať medzi primárnymi síranmi (zväčša 

emitovanými bodovými zdrojmi) a sekundárnymi síranmi (vznikajúcimi atmosférickou 

oxidáciou SO2). Nízky obsah primárnych síranov indikuje transport polutantov z väčšej 

vzdialenosti, kým väčšia koncentrácia lokálne emisie. Sekundárne a primárne sírany sa dajú 

rozlíšiť na základe toho, že primárne sírany sú relatívne obohatené o izotop 18O oproti 

sekundárnym. 

Existuje viacero nepriaznivých efektov kyslých zrážok na životné prostredie, ako 

napríklad: 

- priama fytotoxicita rozpustených kyselín (poškodenia lesných porastov v severných 

Čechách, východnej časti USA, v Škandinávii a vo Schwarzwalde v Nemecku), 

- fytotoxicita kyselinotvorných plynov (NO2 a SO2) sprevádzajúcich kyslé zrážky, 

- nepriama fytotoxicita, napr. Al3
+ z rozpúšťania sekundárnych alumosilikátov a gibbsitu, 

- poškodzovanie citlivých lesných porastov, 

- respiračné choroby ľudí a zvierat, 

- acidifikácia jazernej vody s toxickými efektmi pre jazernú flóru a faunu, 

- korózia exponovaných fasád budov, konštrukcii, elektrických a strojových zariadení, 

- zvýšená koncentrácia síranov vo vodnej pare atmosféry znižuje viditeľnosť. 

Citlivosť pôd voči pôsobeniu kyslých dažďov závisí od mnohých faktorov. Relatívne 

rezistentné sú pôdy pravidelne zaplavované, alebo ak obsahujú karbonátové minerály. 

V ostatných prípadoch závisí senzitivita pôd od katiónovej výmennej kapacity (KVK). Pôdy 

s KVK vyšším ako 15,4 meq na 100 g možno považovať za rezistentné, s KVK 6,2 – 15,4 



 

  

meq na 100g za mierne citlivé a s KVK pod 6,2 meq na 100 g za citlivé (pokiaľ nie sú 

prítomné  karbonáty a nejedná sa o pravidelne zaplavované pôdy; Manahan, 1994). 

Podrobnejšie je táto problematika diskutovaná v kapitole 6.1.1. 

Veľmi nebezpečné sú kyslé zrážky vo forme hmly. Jemné čiastočky roztoku kyselín 

dispergované v atmosfére majú veľmi dobrú penetračnú schopnosť, čo znásobuje ich 

negatívny dopad. Na začiatku decembra 1982 bola v Los Angeles zanamenaná kyslá hmla 

v trvaní dvoch dní. Kyslé čiastočky vody znižovali viditeľnosť a spôsobovali podráždenie 

pľúc. pH čiastočiek vody dosahovalo hodnotu 1,7. Inou nebezpečnou formou výskytu kyslých 

zrážok je kyslá námraza. 

Kyslé zrážky nepredstavujú nový fenomén. Pri štúdiu vplyvu kyslých zrážok na 

architektonické pamiatky v Strassburgu sa dospelo k názoru, že prvé známky poškodenia 

pochádzajú minimálne z 18. storočia. Už pred vyše storočím boli prvýkrát zaznamenané 

zvýšené koncentrácie SO4
2- v zrážkových vodách priemyselných oblastí Veľkej Británie. 

Neskôr boli zaznamenané kyslé zrážky v 50-tich rokoch vo Švédsku a v USA. 

 

 

8.6.    VPLYV  ZNEČISŤUJÚCICH  LÁTOK  NA  ZDRAVIE  ČLOVEKA 

 

Vplyv prirodzených či antropogénnych zložiek nachádzajúcich sa v životnom prostredí 

na zdravie človeka je aktuálny počas celej existencie ľudstva. V súvislosti s rozvojom 

modernej priemyselnej spoločnosti počas posledného storočia vzrástol podiel a vplyv práve 

antropogénnych zložiek. V minulosti boli jedným z najzávažnejších problémov infekčné 

ochorenia. So vzrastom urbanizácie a s tým súvisiaceho nárastu objemu odpadu sa výrazne 

zvýšila možnosť prenosu chorôb, najmä  potravinami a vodou. S rozvojom mikrobiologických 

poznatkov problémy infekčných chorôb ustúpili a dominantnými sa stali ochorenia súvisiace s 

pôsobením chemikálií a žiarenia. Spočiatku boli tieto problémy zistené najmä v pracovnom 

prostredí, kde bolo pôsobenie zvlášť intenzívne a dlhodobé. V súčasnosti sa zdravotné 

problémy obyvateľstva rozšírili prakticky na všetky fázy ľudskej činnosti, teda v zamestnaní i 

mimo neho, najmä v súvislosti so znečistením všetkých sfér životného prostredia, k čomu 

podstatnou mierou prispieva existencia a kontinuálna produkcie veľkého množstva 

nebezpečných odpadov. 

Odpad je považovaný za nebezpečný, pokiaľ vykazuje jednu z nasledujúcich 



 

  

charaketristík: reaktivita, korozivita, zápalnosť a toxicita (La Grega et al., 1994). V súvislosti 

s vplyvom odpadov na ľudský organizmus práve toxicita vyvolala najväčší verejný ohlas a 

iniciatívy na vypracovanie legislatívnych noriem upravujúcich narábanie s nebezpečnými 

odpadmi. Najdôležitejším aspektom narábania s nebezpečnými odpadmi  je teda ochrana 

ľudského zdravia a zníženie rizika pôsobenia toxických zložiek na akceptovateľnú úroveň. 

Pre posúdenie rizikových vplyvov odpadov je dôležité sledovať predovšetkým osud a 

transport toxických zložiek od ich miesta vzniku po miesto uskladnenia, ich prienik do 

prostredia a kontakt so živými organizmami. Pôsobením toxických látok na živé organizmy sa 

zaoberá toxikológia, veda zahŕňajúca poznatky fyziológie, farmakológie, biochémie, 

molekulárnej biológie a epidemiológie. Na obrázku 8.12 sú znázornené tri základné „cesty“, 

ktorými sa toxické látky dostávajú do ľudského organizmu. 
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Obr. 8.12. Absorpcia, distribúcia, uloženie, transformácia a eliminácia toxických zložiek v 

ľudskom tele. 

Posun zdravotných problémov smerujúci od infekčných ochorení ku toxickým účinkom 

prostredia v zamestnaní i mimo neho je sprevádzaný posunom od akútnych ochorení 

vyvolanými vysokými dávkami škodlivín smerom k zdĺhavým negatívnym zdravotným 

efektom spôsobených nižšími a dlhodobými dávkami toxického pôsobenia. Posúdenie 



 

  

rizikových efektov na ľudské zdravie v zásade závisí od troch základných typov údajov: 

• údaje týkajúce sa povahy potenciálneho toxického pôsobenia (Obr. 8.13), 

• údaje týkajúce sa existencie a povahy chorôb, resp. biologických odchýlok (Obr.8.14), 

• údaje týkajúce sa stupňa prepojenia toxických zložiek a biologických odchýlok v určitom 

prostredí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.13. Zhodnotenie účinkov chemického odpadu 

 

porovnaním viacerých zdrojov (lekárske záznamy, diagnózy úmrtí a pod.) 

 

 

1. Zoznam chemikálií prítomných na skládke 
• Prehľad dostupných záznamov uskladneného materiálu (množstvo, dátum, názvy 

chemikálií, fyzikálne podmienky, typ uskladňovacích kontajnerov a pod.) 
• Testovanie obsahu úložiska (najmä v prípade, ak sú údaje nedostatočné, resp úplne 

chýbajú). Vzorkovanie a identifikácia chemických zložiek. 
 
2. Zhodnotenie toxikologických vlastností identifikovaných chemikálií 
• Prehľad vedeckej literatúry, konzultácie so skúseným toxikológom ohľadne 

fyzikálnych a chemických vlastností; spôsob absorpcie, metabolizmu, uskladnenia a 
vylučovania živým tkanivom 

 
3. Zistenie environmentálneho rozšírenia chemickej kontaminácie 
• Zhodnotenie základných environmentálnych ciest vedúcich ku kontaktu chemikálií 

zo skládky k potenciálne ohrozenému obyvateľstvu 
• Vzorkovanie povrchových a podzemných vôd, vzduchu, pôdy a potravín 
 
4. Určenie obsahu chemických zložiek z úložiska v tkanivách ohrozených osôb 
• (krv, tuk, pečeň, koža, vlasy atď.) 

1. Určenie rozsahu biologických abnormalít vyžadujúcich výskum 
• Nebezpečenstvo a dávka. Vyšetrenie akútnych a zdĺhavých, alebo chronických 

efektov v závislosti od dávky. 
• Zhodnotenie ohrozeného orgánu a toxicity chemikálií. Nervový systém, pečeň, 

kostná dreň, obličky, zažívací systém, srdcovocievny systém atď. 
• Posúdenie vhodnosti a možností štúdia subklinických efektov. Funkčnosť 

nervového systému, poručenie pečene, cytogenetické anomálie, a pod. 
• Posúdenie vhodnosti a možností štúdia efektov na populácii potenciálne ohrozených 

domácich, alebo divých zvierat. 
 
2. Určenie a identifikácia klinickej choroby alebo biologickej odchýlky 
• Diagnostické potvrdenie klinických prípadov na základe lekárskych alebo 

hospitalizačných záznamov. 
• Využitie vhodných laboratórnych technických postupov za účelom kontroly a 

testovania subklinických abnormalít. 
 
3. Úplné zistenie a registrácia abnormalít v rámci celého ohrozeného 

obyvateľstva, prípadne vybranej vzorky obyvateľstva 
• Dôkladné zhodnotenie zistení v jednotlivých prípadoch porovnaním viacerých 

zdrojov (lekárske záznamy, diagnózy úmrtí a pod.). 
• Porovnanie zistených príznakov ohrozenej populácie s neohrozenou. 



 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

Obr. 8.14. Zhodnotenie biologických abnormalít ohrozenej populácie 



 

  

10.      PROBLEMATIKA ZNEŠKOD ŇOVANIA A LIKVIDÁCIE 
ODPADOV 

 
 

Problémy spojené s prevádzkovaním a metódami likvidácie odpadov ako aj ochrany 

vodných zdrojov a ovzdušia sú staré ako civilizácia sama. Ak sa v dávnych dobách 

vybudovalo sídlo, obyčajne v blízkosti zdroja vody, prvotnou stratégiou zbavovania sa 

odpadu bol jednoducho jeho odnos z miesta sídla do blízkeho okolia. Tým sa rozpustné, 

resp. mobilné škodlivé zložky dostali do povrchových a podzemných vôd. Ako náhle začali 

byť hygienické podmienky neúnosné, sídlisko sa jednoducho presťahovalo. S počiatkom 

existencie stabilných sídiel a miest bolo potrebné vyvinúť premyslenejší spôsob 

odstraňovania odpadov, nakoľko s nárastom urbanizácie vzrástla i komplexnosť 

problematiky odpadov. Existuje celý rad príkladov škodlivých dôsledkov nesprávneho 

nakladania s odpadmi - najmä čo sa týka ohrozenia ľudského zdravia v dôsledku 

kontaminácie pôdy,  povrchových i pod podpovrchových vôd, ale aj zníženia fyzikálnej 

vyváženosti prostredia a estetického hľadiska životného prostredia. 

V súčasnosti - v epoche vedomej ochrany životného prostredia - sa ukladanie a 

likvidácia odpadov stala dôležitou sociálnou, ekonomickou a politickou záležitosťou. 

Napríklad v USA sa produkovalo ročne okolo 200 miliónov ton nebezpečných odpadov, z 

čoho asi 40 biliónov litrov tvoril tekutý odpad (Testa, 1994). Problém likvidácie a ukladania 

odpadov, ktorý sme zdedili, je odrazom viacerých faktorov. Sú to najmä rast populácie, 

urbanizácia, produkcia rádovo tisícok nových syntetických materiálov, ťažba strategických 

surovín, ako aj tendencia prebytočnej výroby lacných výrobkov namiesto opravy starých. 

Rast populácie a rozvoj nových technológií sú teda sumárne hlavnými príčinami súčasného 

environmentálneho stresu. 

Uvádza sa, že v súčasnosti pribúda na svete okolo 1 miliardy ľudí každých 11 rokov, 

pričom počet obyvateľov sa za posledných 40 rokov zdvojnásobil. V súčasnosti žije na svete 

asi 6,5 miliardy ľudí, pričom za najbližších 50 rokov sa očakáva jej zdvojnásobenie. Zo 

súčasnej populácie žije asi 1,2 miliardy v priemyselných štátoch, zvyšok v rozvojových. 

V súčasnosti žije viac ako 50 % obyvateľstva v mestách a prímestských oblastiach, pričom 

sa očakáva, že v budúcnosti to bude ešte viac, najmä v krajinách tretieho sveta. Pred 

obdobím priemyselnej revolúcie súvisela väčšina odpadov s výrobou potravín. V súčasnosti 

však už existuje okolo 50 000 rozličných chemických produktov a ročne pribudne okolo 



 

  

1000 nových chemických zložiek. Testa (1994) uvádza, že priemerná denná produkcia 

odpadu na jedného jedinca v USA bola okolo 4,5 kg. 

Jedným z regiónov s rozsiahle zdevastovaným životným prostredím sú niektoré 

priemyselné oblasti centrálnej Európy. Na znečisťovaní kvality vôd týchto oblastí sa 

podieľajú najmä priemyselné odpady obsahujúce potenciálne toxické prvky a toxické 

chemikálie, splašky, kaly a pod. Jednými z najvarovnejších príkladov znečistenia životného 

prostredia v strednej Európe sú oblasti Sliezskej panvy s extenzívnou ťažbou uhlia pozdĺž 

juhozápadného Poľska, severovýchod Českej republiky a severovýchod Nemecka (bývalej 

NDR), kde je sústredený najmä ťažký priemysel, výroba ocele, ťažkých obrábacích strojov, 

chemikálií, petrochemický priemysel a ďalšie odvetvia. 

Iným aspektom problematiky odpadov v Európe je nájsť dostatok vhodných miest na 

ich uskladnenie. Odhaduje sa, že asi 10 % z ročnej produkcie odpadu v Európe, čo 

predstavuje približne 25 miliónov ton, sa „posúva“ na uloženie z jednej krajiny do druhej. 

Relatívne najprogresívnejší spôsob riešenia odpadov v súčasnosti je vyvinutý v USA a 

niektorých ďalších vyspelých krajinách. Ide predovšetkým o tendenciu minimalizácie 

produkcie odpadov odbúraním zastaraných technológií, vývoja katalyzátorov a pohlcovačov 

emisií, výrobou recyklovateľných produktov, ako aj maximálnym využitím starých surovín. 

Na druhej strane sa v súčasnosti len začína črtať rozsah znečistenia životného prostredia v 

pretransformovaných krajinách východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu, ako i viac 

či menej rozvinutých krajinách v iných oblastiach sveta. 

Potreba hľadania nových možností likvidácie, utrácania či ukladania nebezpečných 

odpadov neustále vzrastá, zvlášť v prípadoch, keď odpad nie je recyklovateľný, resp. znovu 

použiteľný. Na druhej strane sú negatívne dôsledky ukladania odpadov dnes už taktiež dobre 

známe - ide najmä o prenos škodlivých zložiek primárnymi migračnými cestami, t.j. 

vzduchom, pôdou a vodou, a dopadom týchto faktorov na zdravie ľudí i krajiny. Ďalším 

dôležitým - väčšinou negatívnym faktorom pri riešení ukladania nebezpečných odpadov je 

nedôvera obyvateľstva. Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) uvádza okolo 750 

000 zdrojov nebezpečných odpadov, z ktorých asi 90 % je ukladaných nevhodným 

spôsobom. Opodstatnená je teda otázka, akým spôsobom ukladať nebezpečné odpady tak, 

aby táto činnosť nespôsobila devastáciu životného prostredia a ujmy na zdraví u ľudí, ktorí 

žijú v blízkosti takýchto úložísk. Mnohé štáty už v súčasnosti nechcú povoľovať budovanie 

nových úložísk a obmedzuje sa tiež dovoz odpadov z iných štátov. Ukladanie odpadov 



 

  

kdekoľvek pod povrch zeme, resp. dno oceánu sa vo všeobecnosti realizuje v blízkosti ich 

zdrojov, t.j. v priemyselných a husto obývaných oblastiach, kde možno počítať s negatívnou 

odozvou obyvateľstva. Na druhej strane práve táto negatívna reakcia umocňuje 

opodstatnenosť a nepostrádateľnosť poznatkov geologických disciplín - najmä geológie, 

geochémie, geofyziky a ďalších. Tieto disciplíny môžu na báze vedeckých poznatkov o 

stavbe a vlastnostiach ako aj správania sa horninového prostredia významne prispieť k 

zvýšeniu dôvery v bezpečnosť budovania tak povrchových skládok ako aj podzemného 

utrácania a ukladania nebezpečných odpadov. 

 

 

10.1 ALTERNATÍVY ZNEŠKOD ŇOVANIA ODPADOV 

 

V súčasnosti je celosvetovým trendom minimalizovať objemy rizikových odpadov na 

najnižšiu možnú mieru a to predovšetkým zavádzaním nových - bezodpadových, resp. nízko 

odpadových technológií. Bezodpadové technológie zatiaľ síce prakticky neexistujú, pretože 

určitý odpad pri výrobe vzniká vždy. Možno ho však v optimálnych prípadoch recyklovať a 

prípadne využiť v iných fázach výrobného procesu. Objemy týchto látok, ktoré sa stávajú v 

súčasnej dobe neupotrebiteľné, sa modernými postupmi znižujú na minimum. Jedná sa 

predovšetkým o nasledovné postupy: 

• minimalizácia a recyklácia odpadov, 

• chemicko-technologická úprava odpadov, 

• fyzikálno-chemická úprava odpadov, 

• termická úprava (spaľovanie) odpadov, 

• biologická úprava odpadov, 

• skládkovanie odpadov, 

• podzemné ukladanie, resp. utrácanie odpadov. 

V posledne spomínanom bode sa jedná o dva odlišné spôsoby umiestnenia odpadov do 

najvrchnejšej časti zemskej kôry a to najmä z pohľadu ochrany okolitého prostredia pred 

účinkami nebezpečného odpadu. V tomto texte sú pojmy podzemné ukladanie a podzemné 

utrácanie chápané nasledovne: 

 

 



 

  

� v prípade podzemného ukladania odpadov, ide predovšetkým o jeho uloženie do starých 

banských diel, umelo vytvorených kavern v kompaktných soľných formáciách, či umelo 

vybudovaných priestoroch v pevných horninách (granity, bazalty, metamorfované 

horniny). Konštrukčne sú takéto priestory vybudované tak, aby bola v budúcnosti 

zabezpečená manipulácia s uloženým odpadom, prípadne jeho vyňatie, resp. 

premiestnenie z úložiska. Ochrana pred zvyškovými škodlivými účinkami nebezpečného 

odpadu je zabezpečená najmä systémom izolačných materiálov, obalov a kontajnerov, 

ktoré majú zamedziť priamemu kontaktu nebezpečného odpadu s okolitým prostredím. 

� pri podzemnom utrácaní – najmä tekutých priemyselných odpadov ide o jeho vrtnú 

injektáž do dostatočne pórovitých sedimentov, tzv. kolektorov, ktoré sú od okolitého 

geologického prostredia, najmä podzemných vôd, odizolované dostatočne mocnými 

vrstvami tesniacich, predovšetkým ílovitých hornín. Typickým príkladom takejto 

geologickej situácie sú vyťažené ložiská prírodných uhľovodíkov (bližšie v kap. 10.4). 

Následnosť jednotlivých krokov narábania s nebezpečnými odpadmi je schematicky 

vyjadrená na obrázku 10.1 
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Obr. 10.1. Schematický prehľad možností minimalizácie, úpravy a ukladania nebezpečných 

odpadov 

 



 

  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že sa jedná o problematiku veľmi obsiahlu a 

komplexnú, a nie je cieľom, ani v možnostiach týchto textov vyložiť ju vo svojej šírke a 

zložitosti. Pre ilustráciu sú v tab. 10.1, 10.2 a 10.3 uvedené prehľadné schémy 

regeneračných procesov, fyzikálno-chemickej a termickej úpravy jednotlivých odpadov.   

Ku týmto technologickým postupom, ako aj k problematike minimalizácie a recyklácie 

odpadov, ich biologickej úprave a povrchovému skládkovaniu odpadov nájde čitateľ v 

odporúčanej literatúre dostatok prehľadných i špeciálnych zdrojov, ktoré sú už v súčasnosti 

dostupné aj v našich podmienkach. Nasledujúce kapitoly budú teda venované problematike 

podzemného ukladania odpadov. 

 

Tab. 10.1. Schéma aplikácie regeneračných procesov pre rôzne druhy škodlivého odpadu 
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adsorpcia na uhlík                 � � �   �   � 

destilácia    � � � �             �    

elektrolýza           

  

    �       �     
hydrolýza                     �   �   � 

iónová výmena �              � �     �     
extrakcia rozpúš ťadlami      � � � �          � �     
membránové procesy                 � �     �     
stripovanie vzduchom a 
parou     � � � �       �     �     
vyparovanie na tenkej 
vrstve     � � �               �     
vymrazovacia 
kryštalizácia     � � � �     � �     �     

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tab. 10.2. Schéma aplikácie fyzikálno-chemických procesov pre rôzne druhy škodlivého 

odpadu 
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forma 
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separácia/filtrácia   � � � � �    � �    �   � 

chemické vyzrážanie �          �       �    

fotolýza           

  

           �     

chemická oxidácia/redukcia   �               �    �     

dehalogenácia    �  �     �     � � �   

ozonizácia   �  �  �        �  �   � 

vyparovanie     � � � � �         � �   

solidifikácia � �               � � �   

 

 

Tab. 10.3. Schéma aplikácie termických procesov pre rôzne druhy škodlivého odpadu 

  typ nebezpe čného odpadu 
forma 
odpadu   
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vstrekovací spa ľovací systém      � � � � �         �   � 

rotačné pece    � � � � � �       � � � � � 

oxidácia na fluidnej  vrstve     � � � � � �      �   � � � 

spaľovanie v kotloch     � � � �             �   � 

cementárenské pece    � � � � � �         � �   

vlhká oxidácia   �  �         �      �     

pyrolýza     � � � �         �   � �   

podmorské spa ľovanie     � � � �              �     



 

  

tavenie     � � � �       �       � � � 

vlhká oxidácia vo vrtoch      � � �       �       �     

oxidácia superkritickou vodou     � � � �       �       �    

spaľovanie plazmovým oblúkom     � � � � � �          � �   

mobilné spa ľovacie systémy     � � � � � �      �   � � � 

katalytické spa ľovanie        �                 � 

spaľovanie v priemyselných procesoch     � �  �               � �   

spaľovanmie infek čného odpadu                   � � �   

 

 

10.2 POVRCHOVÉ UKLADANIE ODPADOV – SKLÁDKY 

 

V priemyselne vyspelých štátoch sa denne vyprodukuje viac ako 3 kg odpadu na 

obyvateľa. Mesto s počtom 1 milión obyvateľov vyprodukuje ročne toľko odpadu, ktoré 

vytvorí asi 5 m mocný koberec na území 80 ha (Freeze a Cherry, 1979). Časť odpadov sa 

recykluje, časť sa spaľuje, ale časť sa skladuje na skládkach, v lepšom prípade riadených.  

Povrchové ukladanie (skládkovanie) je v súčasnej dobe najjednoduchším 

a najlacnejším spôsobom likvidácie tuhých odpadov. Na skládkach sú najčastejšie 

uskladňované tuhé domové komunálne odpady, tuhý priemyselný odpad, poľnohospodársky 

odpad, hlušina z ťažby nerastných surovín (v tomto prípade nazývame skládku haldou) 

a tzv. stavebný odpad, ktorý má 2 zložky a to materiál pochádzajúci z demolácii stavebných 

objektov a zeminový z prebytkov zemín zemných stavebných prác. Stavebný odpad je 

relatívne najmenej škodlivý v prostredí, ktoré takéto úložisko obklopuje. V energetike 

a baníctve sa produkuje veľké množstvo popola a jemne mletého odpadu z úpravní rúd. 

Tieto odpady sa transportujú a ukladajú prevažne hydraulickým spôsobom na tzv. 

odkaliskách. 

Väčšinou sa na skládkach nachádzajú všetky vyššie uvedenú druhy odpadu, najväčšie 

množstvo však predstavujú komunálne odpady. Za posledných 40 rokov sa zloženie 

a celkové množstvo komunálneho odpadu podstatne zmenilo, čo je spôsobené hlavne 

používaním plastových materiálov. Nárast produkcie komunálneho odpadu po 2. svetovej 

vojne je ilustrovaný na obrázku 10.2. Je málo pravdepodobné, že uvedený trend bude 

pokračovať, keďže stúpajúce nároky na energiu a suroviny budú vyžadovať výrobky 

s dlhšou životnosťou. 

 



 

  

 
 

Obr. 10.2. Nárast produkcie komunálneho odpadu po druhej svetovej vojne v Stuttgarte  
(podľa Schenkel a Knauer, 1978 in Odzuk, 1982) 
 

Vlastnosti a množstvo komunálneho odpadu sa v menších obciach a veľkomestách 

dosť podstatne líši. V obciach sa podľa Odzucka (1982) vyprodukuje menšie množstvo 

komunálneho odpadu s nižšou mernou hmotnosťou (0,15 t.r-1,  0,7 m3  na obyvateľa, 0,235 

t.m-3) ako v mestách (0,32 t.r-1, 2 m3 na obyvateľa, 0,192 t.m-3).  

Miesto, v ktorom sa tuhé odpady ukladajú, sa nazýva úložisko. Úložiská delíme na 

nadúrovňové a podúrovňové (Hrbáč, 1982). Podúrovňové úložiská sú obvykle 

v prirodzených a umelých nerovnostiach terénu (v hliniskách, pieskovniach, štrkoviskách, 

jamách, údoliach, úvozoch, žľaboch a pod.). Nadúrovňové úložiská vznikajú v plochých 

a rovinatých terénoch ako umelé vyvýšeniny háld, sypaných kužeľov, hromád a pod. Pre 

voľbu vhodného úložiska odpadov je potrebné vypracovať komplexné hodnotenie 

podmienok geomorfologických, geologických, hydrogeologických, inžiniersko 



 

  

geologických, územných, krajinárskych, ochranárskych, prevádzkových a ekonomických 

kvalít daného územia.  

Skládky z hľadiska prevádzkovania delíme na riadené a tzv. divoké. Divoké skládky 

sa nachádzajú takmer pri každej obci. Vznikajú viac-menej spontánnym zavážaním 

prirodzených alebo umelých terénnych depresií odpadkami. 

 

10.2.1.   Riziká prevádzkovania povrchových skládok 

 

Odpad nachádzajúci sa v telese skládky môže negatívne pôsobiť na svoje okolie 

(prašnosť ovzdušia, pach, zamorovanie pôd, odumieranie rastlinstva a pod.), okrem toho 

znižuje estetickú hodnotu krajiny a stáva sa vhodným životným priestorom múch, myší 

a potkanov. Z environmentálno-geochemického hľadiska je najvýznamnejším rizikom 

produkcia nežiaducich plynov, aerosólov, prachu a výluhov.  

Emisie prachu a aerosólov. V letných obdobiach bývajú skládky odpadov zdrojom 

prachu, ktorý môže byť vo veternom počasí transportovaný na väčšie vzdialenosti. 

V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k samovznieteniu horľavého materiálu na skládke, čo 

produkuje plyn. 

Emisie plynov. Väčšia časť skládkových plynov pochádza z rozkladu organických 

látok v skládke. Bežne sú pozorované plyny ako CO2, CH4, H2S, H2 a N2. Pokiaľ tvorí 

významný podiel týchto plynov oxid uhličitý, môžeme usudzovať, že v telese skládky 

prevládajú aeróbne podmienky, kým prítomnosť metánu je znakom anaeróbnych 

podmienok. V niektorých prípadoch je množstvo takto vznikajúceho metánu dostatočne 

veľké na to, aby spôsobilo spontánne výbuchy alebo požiare. V niektorých lokalitách sa 

dokonca využíva  na lokálne energetické účely.  

Produkcia výluhov. Skládkové výluhy predstavujú významné ohrozenie kvality 

podzemných a povrchových vôd. Preto sú hydrogeologické podmienky bezprostredného 

okolia skládok najdôležitejším faktorom určujúcim environmentálne riziko tej ktorej 

skládky. 

Vzájomná poloha skládky a podzemnej vody môže byť trojaká: 

- hladina podzemnej vody sa nachádza až v značnej hĺbke, 

- hladina podzemnej vody sa nachádza v určitej hĺbke pod dnom skládky; medzi dnom 

a hladinou je určitá filtračná výška horninového materiálu, 



 

  

- hladina podzemnej vody zasahuje do bazálnych častí skládky a to trvalo, alebo len občas 

v závislosti od fluktuácie hladiny. 

V prvom prípade skládky nepredstavujú bezprostredné ohrozenie kvality podzemných 

vôd. Tento prípad je u nás dosť vzácny, skôr je typický pre oblasti so suchou klímou. 

V druhom prípade sa výluhy zo skládky dostávajú do podzemných vôd (hlavne v období 

dlhšie trvajúcich zrážok a pri topení snehu), ich dopad je však tlmený vrstvou horninového 

materiálu. Tento tlmiaci účinok je závislý najmä od pórovitosti, priepustnosti a sorpčných 

vlastností horninového materiálu. Tlmiaci účinok bude evidentne najvýraznejší v íloch, 

najmenej výrazný v štrkoch a horninách s puklinovou, alebo krasovou priepustnosťou. Vo 

všeobecnosti budú mať najvýraznejšie tlmiace účinky horniny, ktoré sú v hydrogeologickej 

praxi nazývané izolátormi. Za izolátory sa považujú horniny s koeficientom filtrácie kf 

menším alebo rovným 1.10-7 m.s-1. V treťom prípade bude ohrozenie podzemných vôd 

najvýraznejšie, keďže skládkový výluh sa tvorí tak pôsobením zrážkových vôd, ako aj 

pôsobením podzemných vôd. 

V podmienkach humídnej klímy je často problematické určiť vzdialenosť medzi 

hladinou podzemnej vody a dnom skládky a to, či existuje kontakt medzi nasýtenou zónou 

a telesom skládky. Na základe mnohých pozorovaní v severnej Amerike a v západnej 

Európe sa totiž zistilo, že pod skládkami obvykle dochádza k vzdutiu hladiny podzemnej 

vody (Freeze a Cherry, 1979). Tento jav je spôsobený vyššou priepustnosťou telesa skládky 

oproti pôdnemu pokryvu v okolí skládky a teda aj intenzívnejším presakovaním zrážkových 

vôd cez teleso skládky. V prípadoch, ak sa v podloží skládky nachádzajú relatívne 

priepustné horniny (piesok, štrk, horniny s puklinovou, resp. krasovou priepustnosťou) 

môžu výluhy kontaminovať podzemné vody na mnohonásobne väčšej ploche, akou 

disponuje skládka. Napríklad pod skládkou na Long Islande (N.Y., USA) sa v pieskoch 

a štrkoch vyvinul kontaminačný mrak dlhý 3000 m  hlboký 50 m (Kimmel a Braids, 1974 in 

Freeze a Cherry, 1979).  

Vo vzťahu skládky voči povrchovým vodám môžu nastať tieto alternatívy (Hrbáč, 

1982): 

- skládka je umiestnená v suchom údolí, strži, úvoze a pod, 

- skládkou v údolí preteká občasný vodný tok, 

- pod skládkou preteká permanentný tok uzavretý v potrubí, 

- z brehu do skládky vteká prameň, alebo pramenná línia, 



 

  

- skládka je umiestnená na svahu, alebo úpätí údolia, alebo v nive vodného toku. 

Priamu hrozbu kontaminácie povrchových vôd kontamináciou predstavuje iba prípad 

4, sezónne ohrozenie predstavujú prípady 2 a 5. 

Zloženie skládkových výluhov je od prípadu k prípadu rôzne. Závisí hlavne od povahy 

skládkovaného materiálu. Ak sa napríklad na skládke nachádza väčšie množstvo 

organického materiálu, jeho oxidáciou dochádza k poklesu oxidačno-redukčného potenciálu 

(spotrebou kyslíka a iných oxidantov), taktiež k poklesu pH (vďaka produkcii oxidu 

uhličitého). Takéto prostredie podporuje migráciu potenciálne toxických prvkov, 

vyskytujúcich sa v katiónovej forme. V tabuľke 10.4 sú uvedené reprezentatívne rozsahy 

obsahu anorganických zložiek skládkových výluhov. 

 

Tab. 10.4. Reprezentatívne rozsahy obsahu anorganických zložiek skládkových výluhov 

(Freeze a Cherry, 1979) 

parameter rozsah obsahu výluhov 
[mg.l-1] 

K+ 200 – 1000 
Na+ 200 – 1200 
Ca+ 100 – 3000 
Mg+ 100 – 1500 
Cl- 300 – 3000 

SO4
2+ 10 – 1000 

HCO3
- 50 – 10000 

Fe tot. 1 – 1000 
Mn 0,01 – 100 
Cu <10 
Ni 0.01 – 1 
Zn 0.1 - 100 
Pb <5 
Hg <0.2 

NO3
- 0,1 – 10 

NH4
+ 10 – 1000 

PO4
3- 1 – 100 

Norg 10 – 1000 
TOC 200 – 30000 

CHSKMn 1000 – 90000 
M 5000 – 40000 
pH 4 - 8 

 



 

  

Špeciálnym prípadom skládok sú skládky hlušiny z ťažby nerastných surovín najmä 

však sulfidických rúd. Oxidáciou týchto rúd môže vznikať až kyselina sírová, v dôsledku 

čoho je následne pH výluhu extrémne nízke. Vďaka tomu dochádza k migrácii kovov aj na 

väčšie vzdialenosti. Príklad chemického zloženia podzemnej vody znečistenej skládkovými 

výluhmi je uvedený v tabuľke 10.5. 

 

Tab 10.5. Chemické zloženie vzoriek podzemných vôd ovplyvnených skládkovými výluhmi 

(*Kováčiková et al., 1993; **Lánczos, 1991) 

zložka 

lokalita (obsahy výluhov sú uvedené v mg.l-1) 

Horný Bar (vrt HB-2)* 
(skládka TKO) 

Veľké Úľany (vrt HU-2)* 
(skládka TKO) 

Śulekovo (vrt SUL-
3)** 

(skládka TKO) 
pH 6,80 7,00 6,00 
Na+ 15,07 82,60 1040,00 
K+ 51,10 95,40 47,50 

NH4
+ 32,00 36,00 187,00 

Ca2
+ 163,35 147,80 3306,61 

Mg2
+ 60,18 71,20 669,10 

Fe tot. 1,45 0,24 12,10 
Mn2

+ 2,53 1,19 - 
Cl- 81,70 185,25 8437,23 

SO4
2- 156,80 123,25 1759,62 

NO3
- 0,65 0,30 49,68 

HCO3
- 726,95 830,00 155,49 

M 1302,59 1587,38 15697,71 
 

 

 Ochranu podzemných vôd pred skládkovými výluhmi možno zabezpečiť viacerými 

spôsobmi. Jedným z nich je odčerpávanie podzemnej vody spod skládky, čím sa pod 

skládkou vytvorí depresný kužeľ, čiže sa zabráni prúdeniu podzemnej vody smerom od 

skládky. Relatívne lacnejší spôsob je zabránenie presakovaniu skládkových výluhov zo 

skládky podkladaním ílového koberca a nepriepustnej fólie pod skládku, eventuálne aj 

vybudovaním drenážneho systému. Prierez skládky zodpovedajúcej súčasným požiadavkám 

je znázornený na obrázku 10.3. 

 



 

  

 

 

Obr. 10.3. Prierez skládkou s dvojitým plášťom a so zdvojeným systémom zachytenia 

výluhov (podľa Bailey et al., 2002). 

 

 Skládky rádioaktívneho odpadu 

 

S ohľadom na skutočnosť, že v reálnom čase v budúcnosti môže dôjsť k vyčerpaniu 

fosílnych palív, existuje možnosť globálnej energetickej krízy. Riešenie tohto problému je 

v zásade možné nasledujúcimi spôsobmi: 

- zavádzanie energeticky menej náročných technológií, 

- využívanie alternatívnych zdrojov energie, 

- využívanie jadrovej energie. 

Využívanie jadrovej energie však so sebou prináša riziko rádioaktívneho znečistenia 

jednotlivých zložiek životného prostredia. Narábanie s rádioaktívnym materiálom a jeho 

spracovanie možno rozdeliť do niekoľkých fáz: ťažba, drvenie, separácia a obohacovanie 

uránovej rudy, výroba rádioaktívneho paliva, prevádzka reaktora, recyklácia paliva, 

solidifikácia a skládkovanie rádioaktívneho paliva. Prakticky v každom z týchto procesov 

môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok do zložiek životného prostredia.  

Pri ťažbe a drvení uránovej rudy vzniká veľké množstvo tuhého, mierne 

rádioaktívneho odpadu – hlušiny, ktorá sa obyčajne ukladá na haldách. Tento materiál 

obsahuje izotopy U, Th a Ra. Najnebezpečnejší z nich je 226Ra s polčasom rozpadu 1620 



 

  

rokov. Z  dcérskych prvkov rozpadu týchto izotopov predstavuje isté nebezpečenstvo plynný  
222Ra s polčasom rozpadu 3,8 dňa. V  ovzduší  uránových  baní  dosahuje  jeho  

koncentrácia  hodnôt  2500 – 5000 pCi.1-1(Odzuck, 1982).  

Pri ďalšom spracovaní uránovej rudy (separácia a obohacovanie) vznikajú malé 

množstvá tuhého alebo polotuhého, slabo rádioaktívneho odpadu. Aj v tomto prípade je 

najsledovanejším izotopom 226Ra. Odpady z tejto fázy spracovania uránovej rudy sa 

ukladajú v úložiskách plytko pod povrchom. 

Pri prevádzke reaktorov vzniká  tzv. reaktorový odpad, teda vyradené zariadenia a iný 

odpad, iónomeniče z dekontaminačných zariadení. Tento odpad je slabo rádioaktívny, 

problémy však spôsobuje jeho relatívne veľký objem. Nebezpečenstvo tohto materiálu bolo 

v minulosti podcenené, napr. Freeze a Cherry (1979) poukazujú na fakt, že z 11-tich úložísk 

prevádzkovaných na území USA v sedemdesiatich rokoch minulého storočia sa v troch 

z nich zistil únik rádioaktívnych výluhov. 

Reaktorové odpady obsahujú širokú škálu rádionuklidov. Z týchto sú sledované najmä 
137Cs, 90Sr a 60Co s polčasmi rozpadu 28, 33 a 6 rokov. Tieto odpady teda potrebujú 

niekoľko storočí k poklesu rádioaktivity. Na obrázku 10.4 je znázornených niekoľko 

základných spôsobov skládkovania reaktorového odpadu. Najjednoduchším spôsobom je ich 

skládkovanie v kontajneroch na povrchu. Výhodou je jednoduché monitorovanie 

a odstraňovanie prípadných závad. Nevýhodou môže byť rýchle korodovanie plášťa 

kontajnera vplyvom poveternostných podmienok. Životnosť kontajnerov je možné predĺžiť 

prekrytím vhodným druhom zeminy.   

V prípade uloženia kontajnera pod povrchom je potrebné poznať výšku hladiny 

podzemnej vody a prípadne dynamiku a rozsah jej vertikálneho kolísania. Vylúhovaniu 

rádioaktívnych látok z kontajnera možno zabrániť jeho umiestnením nad hladinu podzemnej 

vody. Vplyvu zrážkových vôd presakujúcich cez nasýtenú zónu možno predísť aplikáciou 

nepriepustného ílu. Ďalšou možnosťou je ukladanie tohto odpadu hlboko pod hladinu 

podzemnej vody v širokopriemerových vrtoch alebo šachtách. Priamemu kontaktu 

s podzemnou vodou sa tiež predchádza použitím ílovej izolácie. Veľká väčšina úložísk 

reaktorového odpadu je typu c na obr. 10.4, takže pomerne časté prípady úniku 

rádioaktívnych výluhov nie sú až tak prekvapujúce. Ďalšou z nevýhod tejto technológie je, 

že prípadné poškodenie plášťa kontajnera sa obvykle zistí až po zaznamenaní zvýšenej 

rádioaktivity v okolí úložiska. 



 

  

Pri projektovaní úložísk reaktorového odpadu treba hľadať vyhovujúcu lokalitu podľa 

nasledovných kritérií:  

- geomorfologická a štruktúrna stabilita a izolácia od hornín s puklinovou priepustnosťou 

a iných systémov s príliš komplikovaným režimom prúdenia podzemných vôd – najmä 

kvôli jednoduchšiemu modelovaniu transportu rádioaktívnych látok, 

- v prípade úniku rádioaktívnych výluhov tieto nesmú ohroziť biosféru a najmä zdroje 

pitných vôd, 

- transport rádioaktívnych látok v okolí úložiska musí byť v dostatočnej miere 

retardovaný. 

Takýmto požiadavkám najlepšie vyhovujú kompaktné, neporušené íly, v ktorých je 

prúdenie vody extrémne pomalé a sorpcia rádioaktívnych izotopov na ílové minerály 

zabezpečuje dostatočné spomalenie transportu kontaminantu. Najvýhodnejším spôsobom 

ukladania reaktorového odpadu je spôsob f na obrázku 10.4. Hĺbka uloženia v tomto prípade 

(15 m) sa totiž vo väčšine prípadov ukazuje byť dostatočnou na izoláciu od biosféry 

a vplyvov zvetrávania. Prípadne mechanické poškodenie úložiska pri výkopových prácach je 

taktiež málo pravdepodobné. 

Vyhorené palivové články z jadrových reaktorov predstavujú veľmi vážny problém 

ukladania vysoko rádioaktívnych odpadov. Predpokladá sa, že v priebehu jedného tisícročia 

budú izotopy 90Sr a 137Cs vo vyhorenom palive produkovať až 90 % rádioaktívneho 

žiarenia. Dlhodobú rádioaktivitu (niekoľko miliónov rokov) bude spôsobovať  238Pu (polčas 

rozpadu 89 rokov), 239 Pu (24 000 rokov), 240Pu, 241Am, 243Am a ich dcérske produkty, napr. 
237Np, 226Ra,129I, 89Tc a ďalšie.  

 



 

  

 

Obr. 10.4. Niekoľko základných spôsobov skládkovania reaktorového odpadu (podľa Freeze 

a Cherry, 1979).  

(a) v kontajneroch na povrchu; (b) v kontajneroch na povrchu s izoláciou geologickým 

materiálom; (c) v kontajneroch plytko pod povrchom s izoláciou z vyťaženej zeminy; (d) 

v kontajneroch plytko pod povrchom s izoláciou zo špeciálneho geologického materiálu; (e) 

v hlbších vrtoch pod hladinou podzemnej vody s izoláciou z vyťaženej zeminy; (f) v hlbších 

vrtoch pod hladinou podzemnej vody s izoláciou zo špeciálneho geologického materiálu 

s dobrými retardačnými vlastnosťami. 

  

Existuje niekoľko futuristických, v súčasnosti ešte stále problematicky 

uskutočniteľných scenárov zbavovania sa takýchto odpadov, ako je ukladanie v polárnych 

kontinentálnych ľadovcoch, vystreľovanie do kozmického priestoru alebo ukladanie 

v subdukčných zónach, kde by bol odpad za určitý čas vtiahnutý pod zemskú kôru do 

astenosféry spolu s poklesávajúcim horninovom materiálom zemskej kôry. V súčasnosti sú 

reálne možnosti ukladania takéhoto odpadu napríklad: 

- na dne mora alebo v morských sedimentoch, 

- vo vhodných geologických štruktúrach. 

Prvá možnosť je finančne veľmi náročná a nie najbezpečnejšia. Lepšou alternatívou sa 

zdá byť ukladanie vo vhodných geologických štruktúrach. Pred samotným uložením 

vyhoreného paliva je potrebné najprv ho spracovať; po odseparovaní Pu sa palivo 



 

  

solidifikuje zaliatím napríklad do skla alebo keramiky. Alternatívou je tiež fixácia 

rádioaktívnych odpadov v sklách na báze zeolitov. Úložisko musí byť chránené od 

dlhodobej erózie spôsobenej vetrom, vodou alebo ľadovcom. Musí byť tiež dostatočne 

vzdialené od seizmických a vulkanicky aktívnych oblastí a musí sa nachádzať 

v hydrogeologicky uzavretej štruktúre. 

 

 

10.3 PODZEMNÉ UKLADANIE ODPADOV 

 

V minulosti bol odpad z geologického hľadiska najčastejšie ukladaný v povrchových 

podmienkach. V súvislosti s banskými prácami, ale najmä rozvojom vrtnej technológie sa 

však začalo s podzemným ukladaním, resp. podzemnou injektážou odpadov do plytších či 

hlbších štruktúr. V poslednej dobe sa už realizuje ukladanie odpadov aj do vyslovene 

hlbinných úložísk, pričom nepostrádateľnými požiadavkami pri aplikácii hlbinného spôsobu 

ukladania odpadov sú vlastnosti, prístupnosť a technické vybavenie úložiska bez ohľadu na 

to, aký typ odpadu sa bude uskladňovať.  

Soľné formácie sa v niektorých prípadoch nachádzajú vo veľkých mocnostiach (soľné 

dómy, vrstevná soľ) a vďaka svojej absolútnej nepriepustnosti predstavujú ideálne 

predpoklady pre podzemné uskladnenie odpadov. Úložné priestory sa realizujú v umelo 

vylúhovaných kavernách požadovanej veľkosti a tvaru. Pre uloženie tuhého odpadu sa 

v špeciálnych prípadoch využívajú tiež vyhĺbené priestory po ťažbe.  

Vyťažené, alebo opustené banské diela (rudné, uhoľné, soľné)  sú vhodné v mnohých 

prípadoch na ukladanie najmä pevného (tuhého) odpadu. 

Vyťažené ložiská prírodných uhľovodíkov vznikli a dodnes existujú vďaka svojej 

tesnosti voči okolitému geologickému prostrediu počas miliónov rokov a preto sú vhodné 

pre uskladňovanie najmä plynných, ale aj tekutých médií. 

Akviféry (zvodnené súvrstvia) predstavujú vodou naplnený pórový priestor 

sedimentárnych hornín, ktorý je tiež vhodný na uskladňovanie plynných a tekutých médií, 

pokiaľ spĺňajú podmienku nepriepustnosti voči okolitému geologickému prostrediu. 

Kompaktné tvrdé horniny – magmatické, metamorfované alebo sedimentárne 

poskytujú v niektorých prípadoch podmienky pre ukladanie odpadov. Kaverny v týchto 

horninách sú obyčajne budované konvenčným (banským) spôsobom. Ak sa predpokladá 



 

  

ukladanie plynných alebo tekutých produktov, tesnosť úložného priestoru sa dosahuje 

vnútornou výstelkou, spevnením a utesnením. V niektorých špeciálnych prípadoch môže 

aplikácia prirodzenej, či umelej vodnej clony zabrániť únikom skladovaného materiálu 

podmienenou priepustnosťou horninovej formácie, ako aj veľmi tenkými puklinami 

a trhlinami. Schématicky sú jednotlivé typy úložísk odpadov znázornené na obrázku 10.5.  

 

A - soľné kaverny
B - staré hlbinné bane
C - vyťažené ložiská uhľovodíkov
D - kaverny v kompaktných horninách

 

Obr. 10.5. Jednotlivé typy podzemných úložísk nebezpečných odpadov (podľa materiálu 
KBB-Underground storage) 

 

 

Obrázok 10.6 ilustruje, aké typy odpadov je vhodné ukladať do podzemných 

priestorov, resp. utrácať do pórovitého priestoru sedimentov. 

 



 

  

 

Obr. 10.6. Možnosti ukladania niektorých kvapalín, plynov a tekutých priemyselných 

odpadov do jednotlivých typov podzemných úložísk (podľa materiálu KBB- 

Underground storage) 

 

10.3.1 Geologické aspekty podzemného ukladania odpadov 

 



 

  

Hlavnou výhodou podzemného ukladania odpadov je samotné geologické prostredie, 

ktoré v optimálnych prípadoch pôsobí ako vysoko účinná bariéra proti šíreniu jednotlivých 

kontaminantov a izoluje ich od biosféry. Funkcia geologického prostredia spočíva 

predovšetkým v schopnosti značného obmedzenia, resp. úplného zabránenia prúdenia 

podzemných vôd v blízkosti úložiska a tým znížiť možnosť migrácie jednotlivých 

rizikových škodlivých zložiek na minimum. Hlavným transportným médiom takýchto látok 

je voda, pomocou ktorej môžu byť zavlečené do biosféry. 

Geologická stavba taktiež predurčuje geochemické pomery v okolí úložiska a 

podmieňuje hydrogeologický režim ako aj kvalitu podzemných vôd. Posledný aspekt je 

obzvlášť dôležitý, nakoľko voda určitého chemického zloženia, ktoré je primárne 

podmienené horninovým zložením, môže napríklad podporovať koróziu obalových 

materiálov. Ďalej môže nevhodne reagovať s odpadom nepriaznivého chemického zloženia, 

napríklad za vzniku zrazenín, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu kolektoru.  

 

10.3.2 Geochemické aspekty podzemného ukladania odpadov 

Hlbinné ukladanie priemyselných tekutých i pevných odpadov predstavuje z 

geochemického hľadiska rýchle nahromadenie cudzorodých látok v horninovom prostredí. 

Tieto látky potom rýchlejšie či pomalšie reagujú s horninovým prostredím v závislosti od 

chemického zloženia konkrétneho odpadu, reálnych tlakov a teplôt v úložisku ako aj 

chemického zloženia prítomných fluid. Práve predikcia a výskum možných chemických 

reakcií na rozhraní hornina - podzemná voda - odpad (prípadne obal rizikového odpadu) je 

hlavným príspevkom geochémie pri riešení problematiky podzemného ukladania.  

Geochémia  disponuje a narába so značným analytickým a experimentálnym 

potenciálom, ktorý je potrebný pre charakterizovanie a efektívne sledovanie distribúcie 

jednotlivých zlúčenín, prvkov a ich iónov v konkrétnom prostredí. Výsledky a interpretácia 

geochemických analýz horninového prostredia a v ňom obsiahnutých médií, ktoré bolo 

vytypované ako potenciálne úložisko, môžu dať odpoveď na požadované optimálne zloženie 

odpadu pred jeho uložením. Toto je dôležité najmä z hľadiska zabránenia napríklad 

postupného rozpúšťania potenciálneho kolektora a tým k prieniku odpadu mimo pôvodne 

izolovanej štruktúry, ako aj zabránenia tvorby zrazenín, ktoré môžu kolektor veľmi 

efektívne upchávať a tým podstatne znížiť jeho kapacitu. 



 

  

Ako už bolo naznačené, jedným z najsledovanejších aspektov, ktoré sú pri 

podzemnom ukladaní odpadov sledované - najmä v prípade utrácania priemyselných 

tekutých odpadov - sú vlastnosti potenciálnej kolektorskej horniny. Jednou z 

najdôležitejších podmienok pre úspešné utrácanie tekutých odpadov je posúdenie 

hydrodynamickej uzavretosti štruktúry. Príklad geochemických kritérií pre posúdenie 

hydrodynamickej uzavretosti v ropoplynonosnej oblasti podáva tabuľka 10.6. 

 

Tab. 10.6. Geochemické kritériá hydrodynamickej uzavretosti geologickej štruktúry 

zloženie vrstevnej vody zloženie rozpustených plynov 

vysoká mineralizácia neprítomnosť atmogénnych plynov N
2
,O

2
, Ar  

základný výrazný Na-Cl typ  dominantné zloženie plynov - metán 
CaCl

2
 alebo NaHCO

3
 podtyp prítomnosť vyšších plynných uhľovodíkov 

nízky koeficient HCO
3
/Cl relatívne zvýšený obsah He 

zvýšený obsah biogénnych prvkov J, Br, B vysoký pomer He/Ar 
prítomnosť rozpustených aromátov: 
benzénu, toluénu, xylénu, tiež fenolov a 
mastných kyselín 

vysoký koeficient nasýtenia vody plynom 

 

 

10.4. ZÁKLADNÉ HORNINOVÉ TYPY POTENCIÁLNE VHODNÉ PR E 
BUDOVANIE HLBINNÝCH ÚLOŽÍSK ODPADOV (HOSTITE ĽSKÁ HORNINA). 
 

Potenciálne vhodný horninový typ pre hlbinné ukladanie, či utrácanie odpadov 

všeobecne predstavuje predovšetkým dlhodobú a účinnú prirodzenú tesniacu bariéru proti 

unikaniu odpadu, alebo jeho jednotlivých zložiek do okolitého prostredia. Pred vlastným 

vytvorením stratégie budovania podpovrchového úložiska nebezpečného odpadu musia byť 

posúdené a zhodnotené viaceré kritériá (pozri tab. 10.7). 
 

 



 

  

Vlastnos ť Nutné informácie Metóda charakterizácie Obmedzenia  charakterizácie  Prezentácia dát 
Prírodný Počet, lokalizácia, hĺbka a aktuál- Literárna rešerš Kvalita údajov o prevŕtanom  Geologické mapy/rezy seizmických 
zdroj ny stav umelých sond Vizuálne posúdenie lokality úseku údajov 
  Geolo./hydrogeol. zdroje Geofyzikálne metódy Seizmické metódy často neroz- Zoznam všetkých vrtov, ktoré prevŕta- 
  Typ zdroja   líšia štruktúry malých rozmerov li miesto úložiska 
  Prístup, kvalita, súčasné a budú-     Primárne údaje z geofyzikálnych pra- 
  ce požiadavky     covísk 
  Banské práva a vlastn. vzťahy     Vrtné zložky 
Mineralógia/ Obsah a zloženie minerálov Laboratórne štúdium Obmedzený počet vzoriek vrtných Grafické zobrazenie geofyzikálnych úda- 
geochémia Heterogenita zloženia hornín Petrografická analýza jadier v blízkosti miesta úložiska jov a údajov o vrtných jadrách 
  Prítomnosť fluidných inklúzií, Roentgen-difrakčná analýza Existujúce banské diela, nedosta- Grafické znázornenie percentuálneho 
  výplne puklín a zóny alterácie Elektrónová mikroanalýza točná znalosť geochemických po- zastúpenia minerálnych zložiek 
  Textúrne črty hornín geofyzikálne vzorkovanie merov mimo banského diela Fotografie petrografických výbrusov 
        Prezentácia údajov mikroanalýzy 
        Geologické rezy prezentujúce polohy 
        vyplnené fluidami, alebo plynmi 
Charakteristika  Fyzikálno-mechanické param. Laboratórne testy Nemožnosť reálne priblížiť terénne  Štandardné napäťovo.deformačné dia- 
hornín Hustota, pórovitosť, obs. vody Triaxiálne/uniaxiálne skúšky podmienky  v laboratóriu gramy 
  Expandabilita, Vnútorné trenie Jednoosý šmyk Nedokonalá znalosť mechanizmu Krivky závislosti tečenia materiálu 
  Pevnosť v strihu Kríp test (tečenie materiálu v pev- napätia in situ Závislosť tečenia materiálu na čase 

  Maximálny šmykový modul 
nom stave), napäťovo-
deformačná Miera neistoty laboratórnych hod- Detailný textový popis 

  Korózia pôd skúška, test rýchlosti deformácie nôt pre rôzne parametre   
   Poľné zaťažovacie skúšky     

Stratigrafia Laterálne a vertikálne rozšírenie 
Prehľad existujúcich 
geologických Veľká štruktúrna komplexnosť Geologické mapy znázorňujúce hlavné 

  jednotiek máp, resp. geologických rezov regiónu regionálne štruktúrne prvky 
  Charakter kontaktu jednotiek Terénne mapovanie Malý štruktúrny/chemický kont- Lokálne geologické mapy v mierkach 
  Iné stratigrafické diskontinuity povrchový geofyzikálny výzkum rast medzi jednotkami 1:5 000, resp. 1:10 000 
      Obmedzenia z hľadiska množstva Mapy rezov s hĺbkovým intervalom ca. 
      geofyzikálnych bodov a vrtov pre  15 až 30m do dostatočnej hĺbky, ktoré zo- 
      potreby vzorkovania brazujú: sedimentárne fácie, štruktúrne 
        črty, petrografické fácie 

 

Tab. 7: Základné charakteristiky kolektorov (Hazelwood a Turc in Testa, 1984) 

 



 

  

Vlastnos ť Nutné informácie Metóda charakterizácie Obmedzenia  charakterizácie  Prezentácia dát 
Stratigrafia  Laterálne a vertikálne rozšírenie Prehľad existujúcich geologických Veľká štruktúrna komplexnosť Geologické mapy znázorňujúce hlavné 
  jednotiek máp, resp. geologických rezov regiónu regionálne štruktúrne prvky 
  Charakter kontaktu jednotiek Terénne mapovanie Malý štruktúrny/chemický kont- Lokálne geologické mapy v mierkach 
  Iné stratigrafické diskontinuity povrchový geofyzikálny výzkum rast medzi jednotkami 1:5 000, resp. 1:10 000 
      Obmedzenia z hľadiska množstva Mapy rezov s hĺbkovým intervalom ca. 
      geofyzikálnych bodov a vrtov pre  15 až 30m do dostatočnej hĺbky, ktoré zo- 
      potreby vzorkovania brazujú: sedimentárne fácie, štruktúrne 
        črty, petrografické fácie 
Štruktúra a  štruktúrne diskontinuity Terénne mapovanie Malá škála variability podpovrcho- Geologické mapy v mierkach 1:5 000 a  
tektonika Zlomy a vrásy v regionálnom i  Ovzorkovanie vrtných jadier vých štruktúr 1:10 000 
  lokálnom merítku Geofyzkálne vzorkovanie Obmedzenia z hľadiska množstva Štruktúrne a tektonické črty 
  Predošlá tektonická aktivita Interpretácia diaľkového prieskumu geofyzikálnych bodov a vrtov pre  Vzorky z povrchvých odkryvov 
  Regionálna dosková tektonika Zeme potreby vzorkovania Kontúrové diagramy štruktúr 
  Súčasná teplota, hraničné hod- Hydraulické štiepenie (pre merania    Ružicové diagramy orientácie puklín na 
  noty tlakov, tlak flúid napätí in situ)   povrchu a vo vrtných jadrách 
  Stav napätia in situ     Analýza vrtných jadier a histogramové 
        vyhodnotenie puklín pre každý vrt 
        Podrobný popis a otestovanie všetkých 
        pozorovaných štruktúrnych čŕt, spôsob 
        ich vzniku, distribúcie a ich vplyv na tes- 
        niace vlastnosti miesta úložiska 
        Prezentácia metód, ktorými boli štruk- 
        túrne črty mapované a analyzované 
Podzemné Lokalizácia podzemných vôd Geofyzikálny výzkum Geofyzikálne možnosti rozlíšenia Hydrologické informácie o mieste úlo- 
vody Charakteristika akviférov Terénne vzorkovanie a testovanie podpovrchových štruktúr a pod- žiska 
  Generálny smer toku s ohľadom  podzemných vôd zemných vôd Povrchové piezometrické mapy 
  na úložisko, typ toku, horizontálna Hydraulické testovanie Nesprávna lokalizácia vrtov a studní Sieť podzemných tokov 
  a vertikálna rýchlosť toku Odčítanie piezometrickej výšky a ovzorkovanie jadier Interpretácia geofyzikálnych dát 
  toku, Hydraulická prepojenosť bo- Laboratórne analýzy Nepresnosti v modeloch prúdenia Konštrukcia stratigrafických profilov 
  dov medzi akviférmi,    podzemných vôd Tabuľkové chemické údaje 
  medzi akviférmi, Depresný kužeľ      Špecifikácia hydraulickej vodivosti a  
  okolo vrtov v, Chemizmus pod-      priepustnosti 
  zemných vôd, mineralizácia, Sali-       
  nita, rozp. plyny, pH Ef, parametre       
  kvality pitnej vody. mikrobiálna        
  aktivita, teplota, chem. indik. zložky       



 

  

Vlastnos ť Nutné informácie Metóda charakterizácie Obmedzenia  charakterizácie  Prezentácia dát 
Povrchové  Regionálne zrážky a rýchlosti Poľné laboratórne zariadenie na Problémy s určením rozsahu Informácie prezentované textovou  
vody evapotranspirácie charakteristiku povrchových vôd skúmaného terénu formou doplnené o: 
  Lokalizácia a veľkosť všetkých a odtokovej siete   Povrchové topografické a hydrolo- 
  povrchových vodných telies Zhromaždenie literárnych údajov o    gické mapy (1:5 000, resp. 1:10 000) 
  Objem vody, rýchlosť a smer toku pôdach, meteorologických pod-   Rajónové klasifikačné mapy pôd 
  Odtoková sieť mienkach a kvalite vôd   Tabuľkové údaje o toku, objeme a kva- 
  Hydraulické prepojenie medzi po- Využitie vrtov a karotáže na určenie   lite povrchových vôd 
  vrchovými a podzemnými vodami výzdvihu vodnej hladiny     
  Hydraulické vlastnosti pôd       
  Chemizmus a využitie vôd       

 

 

pokračovanie Tab. 7 



 

 

10.4.1. Všeobecné kritériá 

 

Vhodná hostiteľská hornina by mala predstavovať buď vrstevnatý sediment, alebo kompaktnú 

horninovú masu, ktorá sa vyznačuje vysokou homogenitou tak vo vertikálnom, ako aj 

horizontálnom smere. Ďalej by mala mať regionálne rozšírenie (aspoň niekoľko km
2
), ktoré 

postačuje nielen na akumuláciu plánovaného objemu odpadu, ale aj na vybudovanie efektívnych 

tesniacich bariér a monitorovacích zariadení. Predpokladá sa tiež vysoký stupeň dlhodobejších 

pozorovaní a možností predpovedania geologickej stability územia, aby bezpečnosť potenciálneho 

úložiska nebola ohrozená možným výzdvihom, procesmi erózie a opakujúcou sa seizmickou a 

vulkanickou aktivitou počas obdobia, na ktorú je úložisko plánované. Vhodná hostiteľská hornina 

by mala byť ďalej dostatočne pevná, vykazovať vysokú tepelnú vodivosť z hľadiska vyrovnávania 

tepelných rozdielov a obsahovať čo najmenej štruktúrnych prvkov (zlomy, pukliny, zbrekciovatené 

zóny atď.), ktoré môžu potenciálne slúžiť ako migračné cesty pre podpovrchový tok. 

Z klimatického hľadiska sú vhodnejšie územia so suchou klímou a nízkou úrovňou zrážok. 

Prítomnosť podzemných vôd by mala byť čo najmenšia a z hľadiska chemického zloženia by to 

nemali byť vody s korozívnymi účinkami. Ďalej by mali byť úložiská plánované v oblastiach s 

plochým reliéfom a riedkym osídlením. 

 

10.4.2.   Soľné formácie 

 

Jednou z najštudovanejších a najpreskúmanejších hornín z hľadiska potenciálneho ukladania 

rádioaktívnych odpadov je soľ kamenná.  Soľné formácie patria medzi evaporitické sedimenty a 

predstavujú asi 3 % celkovej masy sedimentárnych hornín. Vznikajú cyklickým odparovaním 

mineralizovanej morskej vody striedaným s ukladaním iných sedimentov v zálivoch s obmedzenou 

komunikáciou s otvoreným oceánom najmä v podmienkach arídnej klímy. Tvar a štruktúra soľných 

formácií závisí najmä od podmienok sedimentácie. V rámci relatívne stabilných oblastí kontinentov 

existuje prevažne vo forme horizontálne zvrstvených formácií. V menej stabilných oblastiach - 

pozdĺž kontinentálnych  okrajov a v príbrežných oblastiach, sú hlbšie uložené evaporitické 

sedimenty v podmienkach vyšších tlakov a teplôt vytláčané k povrchu vo forme soľných dómov a 

ďalších štruktúrnych foriem. 

Soľné dómy vykazujú z hľadiska potenciálneho budovania geologických úložísk pomerne 

mnoho kladných charakteristík, ktoré zahŕňajú: 

• pomerne veľká homogenita, nakoľko pri vzniku soľných dómov dochádza vďaka plasticite soli 

pri vytláčaní k povrchu k odstráneniu "znečisťujúcich" hornín (íly, karbonáty, anhydrit), 



 

 

• absencia vrstiev iných sedimentov, ktoré by slúžili ako migračná cesta vody, alebo by 

obmedzovali budovanie kavern, 

• relatívna hustota a nepriepustnosť voči toku flúid v dôsledku opakovaných procesov 

rekryštalizácie, 

• geologická stabilita rádovo v miliónoch rokov, 

• pomerne veľký rozsah zaberajúci často viac km2,  

• z hľadiska chemického zloženia soli sa nepredpokladajú významnejšie reakcie so 

solidifikovaným materiálom. 

Medzi nepriaznivé charakteristiky soľných formácií patrí predovšetkým ich vysoká 

rozpustnosť. V prípade vzniku aktívneho obehu vody s nízkou mineralizáciou by mohlo dôjsť k 

pomerne ráchlej deštrukcii soľnej štruktúry. ďalšou nevýhodou je ich relatívne malá sorpčná 

kapacita, ako aj možnosť využitia týchto štruktúr ku ťažbe nerastných surovín. 

 

10.4.3.   Granity 

 

Jednotlivé typy granitických hornín, klasifikovaných na základe mineralogického zloženia 

a textúry, patria do skupiny plutonických hornín. Z hľadiska minerálneho zloženia obsahujú najmä 

kremeň, živce a sľudy a menšie množstvo akcesorických minerálov (rohovec, pyroxén atď.). V 

prírodnom a neporušenom stave sú geochemické a mineralogické zmeny granitov veľmi pomalé a 

nepredpokladá sa,  že by  v dobe plánovanej životnosti úložiska došlo k podstatným zmenám, ktoré 

by výraznejšie ovplyvnili charakter horninového masívu. 

Medzi hlavné pozitívne charakteristiky granitov z hľadiska budovania podpovrchových 

úložísk patria: 

• vysoká mechanická pevnosť, 

• geochemická a mineralogická stabilita, 

• nízka priepustnosť, 

• nízky obsah pórovej vody, 

• nízka tepelná rozťažnosť, 

• prítomnosť sekundárnych minerálov, ako sú íly, oxohydroxidy a i., ktoré zvyšujú ich sorpčnú 

kapacitu, 

• priestorovo rozsiahly výskyt masívov kompaktných hornín s minimálnym množstvom 

využiteľných nerastných surovín. 



 

 

Problematickým môže byť stupeň tektonickej porušenosti granitov,  prítomnosť puklín a 

systému poruchových zón. V zóne zvetrávania a pripovrchového systému puklín dochádza len k 

obmedzenému prúdeniu podzemných vôd. Smerom do hĺbky sa v neporušenom masíve množstvo 

ako aj veľkosť puklín obyčajne znižuje tak, že v závislosti od geologických podmienok predstavuje 

granit od určitej hĺbky (cca. 1000 m) relatívne nepriepustnú horninovú masu. Hlavným kritériom  

vhodnosti granitového masívu pre budovanie podpovrchového úložiska je posúdenie hĺbkového 

dosahu stupňa jeho porušenia a teda dosahu prúdenia podzemných vôd. Na základe tohoto kritéria  

možno vyčleniť granity, ktoré sú pre budovanie podpovrchových či hlbinných úložísk úplne 

nevhodné (tektonicky intenzívne porušené a rozpukané garnity), resp. na druhej strane vhodné, 

rozsiahle masívy s nízkym stupňom porušenia. Hĺbka takéhoto úložiska (okrem iných faktorov) tiež 

významne ovplyvňuje cenu jeho vybudovania. Testa (1994) uvádza, že v dôsledku náročnejšieho 

budovania kavern v granitoch a v potenciálne väčších hĺbkach je jeho cena asi 2,6-krát vyššia, ako v 

prípade budovania úložísk v soľných formáciách. 

 

10.4.4.   Bazalty 

 

Bazalty patria medzi najrozšírenejšie typy hornín tvoriace jednak hlbokooceánsku kôru, 

početné sú však aj ich výskyty na kontinentoch, najmä vo forme lávových prúdov. Medzi priaznivé 

vlastnosti bazaltov z hľadiska budovania potenciálnych podpovrchových a hlbinných úložísk patria: 

• nízka primárna priepustnosť, 

• mineralogické zloženie - silikátové minerály vznikajúce ochladením horúcej lávy, 

• stredná tepelná vodivosť, 

• odolnosť voči tepelnému namáhaniu, 

• vysoká mechanická pevnosť, 

• tvoria väčšinou mocné, plošne rozsiahle telesá, 

• prítomnosť ílov, zeolitov a iných mineralogických prímesí, ktoré zvyšujú ich sorpčnú 

schopnosť. 

Naopak, nepriaznivými faktormi sú početné zóny sekundárnej priepustnosti, nerovnomerné 

zvetrávanie a prítomnosťou preplástkov sedimentov. Tieto zóny slúžia kao migračné cesty 

podzemného toku a môžu spôsobiť migráciu kontaminantov z úložiska k povrchovým vodám.  



 

 

 

10.4.5.   Vulkanické tufy 

 

Z hľadiska budovania hlbinných a podpovrchových úložísk sú z geologického hľadiska 

využiteľné dva základné typy tufov: spečené tufy a zeolitické tufy.  

Spečené tufy vznikli roztavením a spečením vulkanického popola. Vlastnosťami sú blízke 

bazaltom, najmä s ohľadom na mechanickú pevnosť, tepelnú vodivosť a iné vlastnosti. Vyznačujú 

sa pomerne nízkou pórovitosťou ako aj priepustnosťou.  

Zeolitické tufy obsahujú hydratované silikátové  minerály - zeolity, ktoré vznikli alteráciou 

minerálov bohatých na Si a Al (napr. vulkanické sklo). Charakteristické sú prítomnosťou 

otvorených štruktúr, v ktorých molekuly vody a katióny s veľkým priemerom zaberajú priestor 

medzi tetraedrickými väzbami, čoho výsledkom je vysoká sorpčná kapacita zeolitov. Takáto 

štruktúra môže efektívne zbrzdiť, resp. filtrovať tok niektorých rádioaktívnych izotopov a iných 

kontaminujúcich zložiek. Na rozdiel od spečených tufov vykazujú zeolitové tufy pomerne nízku 

hustotu, vysokú pórovitosť a priepustnosť a len priemernú mechanickú pevnosť a tepelnú vodivosť. 

Pre vybudovanie úložiska by z geologického hľadiska bol najvýhodnejší prípad, keď poloha 

spečených tufov by bola v nadloží i podloží obkolesená zeolitovými tufmi. Takúto situáciu uvádza 

(Testa, 1994) na príklade lokality Yucca Mountain v Nevade, ktorá je potenciálnym kandidátom na 

vybudovanie skládky menších množstiev vysokorádioaktívnych odpadov (vyhorené palivové články 

z jadrových reaktorov, vysokorádioaktívny odpad pochádzajúci z iných aktivít). 

 

10.4.6.   Sedimentárne horniny 

 

Pre budovanie hlbinných a podpovrchových úložísk odpadov sa spomedzi širokej škály 

sedimentárnych hornín okrem soli počíta hlavne s dvomi typmi - bridlice a anhydrity. 

Bridlice zahŕňajú široké spektrum jemnozrnných hornín - pelitov, pozostávajúcich najmä z 

ílových minerálov s väčšou či menšou prímesou vápnitej zložky. Garels a Mackkenzie (1971) 

uvádzajú tri základné typy ílovitých sedimentov: príbrežné morské íly, terigénne íly a červené íly. 

Hoci uvedené typy sedimentovali v rôznych hĺbkach, z hľadiska chemizmu sú porovnateľné. 

Hmotnostný pomer SiO
2
 a Al

2
O

3  je takmer rovnaký. Celkový obsah železa, ktoré vystupuje 

prevažne v trojmocnej forme, sa líši zhruba o 1,5 %.  Medzi priaznivé vlastnosti ílovcov z hľadiska 

budovania geologických úložísk patria najmä: 



 

 

• nízka pórovitosť a priepustnosť, 

• chemická stabilita a nerozpustnosť, 

• plasticita, 

• vysoká sorpčná schopnosť aj pri pomerne vysokých teplotách (nad 100 °C), 

• dlhodobé a takmer úplné zadržanie produktov rozpadu rádioaktívnych izotopov. 

Medzi nevýhody patrí skutočnosť, že ílovce často obsahujú slanú, resp. minerlizovanú vodu a 

nachádzajú sa často v blízkosti zvodnených vrstiev a iných surovinových zdrojov (uhľovodíky, 

uhlie a iné sedimenty ekonomického významu). Naviac, pri zvýšených teplotách môže dôjsť k 

uvoľneniu značného objemu vody zo štruktúry ílových minerálov (najmä pri premene smektitu na 

illit). Iným negatívnym aspektom napr. pri budovaní kavern, alebo iných priestorov v ílovcoch je ich 

relatívne nízka mechanická pevnosť, najmä v porovnaní s garnitmi a bazaltami. 

Anhydrit (CaSO4) patrí medzi evaporitické usadeniny a predstavuje tiež potenciálne vhodnú 

horninu pre budovanie úložísk. Vyskytuje sa často v asociácii s ložiskami soli a vytvára hrubé, 

nepriepustné, homogénne vrstvy. Má vysokú tepelnú vodivosť a je chemicky stabilný aj pri 

vysokých teplotách. Nevýhodou je jeho rozpustnosť pri styku s vodou za vzniku dihydrátu 

(CaSO4.2H2O). Tento proces je pri vhodných podmienkách vratný a môže prispievať ku zmenám 

pórovitosti a priepustnosti. 

 

 

10.5.    PÓROVITOSŤ, PERMEABILITA A DIAGENÉZA 

 

Jednými z najdôležitejších charakteristík horninového prostredia pri hlbinnom ukladaní, či 

utrácaní nebezpečných odpadov z hľadiska potenciálnej migrácie fluid, je pórovitosť a permeabilita 

(priepustnosť) hornín. Pórovitosť je mierou pórového priestoru vzhľadom k určitej objemovej 

jednotke a rozdeľuje sa na dva typy: absolútna a efektívna pórovitosť. 

Absolútna pórovitosť (n) predstavuje celkový voľný priestor v objemovej jednotke a je 

definovaná ako percento celkového priestoru, ktorý nezaberá pevná fáza 

 
  celkový objem - objem pevnej fázy 
 n   =   ---------------------------------------------   x   100  (%) 
     celkový objem 

 
Pórovitosť môže predstavovať individuálny otvorený priestor napr. medzi jednotlivými 



 

 

zrnami sedimentu, alebo puklinový priestor v kompaktnej hornine. Matrix predstavuje hlavný 

materiál pôdy, sedimentu, alebo horniny a označuje väčšinou jemnozrnnejší materiál vypĺňajúci 

priestor medzi hrubozrnným materiálom. Ako príklad možno uviesť zlepence, kde hrubšie valúny 

sú uložené v pieskovej alebo karbonátovej matrix. Matrix sa obyčajne vyznačuje inými 

vlastnosťami, ako materiál, ktorý v sebe uzatvára. 

Efektívna pórovitosť (Nc) je definovaná ako percento celkového prepojeného objemu, ktorý 

nezaberá pevná fáza (t.j. voľný priestor, v ktorom dochádza k toku fluid). 

 
  objem komunikujúceho pórového priestoru 
 Nc  =  --------------------------------------------------------  x  100  (%) 

        celkový objem 

 
Efektívna pórovitosť je z hľadiska transportu fluid najdôležitejšia a spolu s priepustnosťou 

určuje celkovú schopnosť materiálu hromadiť a prenášať fluidné médiá. 

Permeabilita (priepustnosť) je mierou vodivosti pórov. Napríklad vulkanické sklo s mnohými 

neprepojenými vzduchovými bublinami má vysokú pórovitosť, ale prakticky žiadnu priepustnosť, 

zatiaľ čo pieskovec s mnohými prepojenými pórmi má veľkú pórovitosť aj vysokú priepustnosť. Na 

druhej strane hoci kompaktné, ale popukané bazaltové horniny sa vyznačujú nízkou pórovitosťou, 

ale vysokou priepustnosťou. Zatiaľ čo pórovitosť je základnou charakteristikou sedimentu, 

priepustnosť závisí od efektívnej pórovitosti, tvaru a veľkosti pórov a ich vzájomnej prepojenosti, 

ako aj vlastností fluid. Vlastnosti fluid zahŕňajú kapilárne sily, viskozitu a tlakový gradient. 

Pórovitosť sedimentu môže byť primárna a sekundárna. Primárna pórovitosť vzniká pri 

ukladaní sedimentu a predstavuje pórovitosť v rámci, ako aj mimo jednotlivých pevných častíc. 

Sekundárna pórovitosť vzniká po uložení sedimentu - pri formovaní vlastnej horniny a súvisí s 

diagenézou. 

Diagenéza predstavuje procesy, ku ktorým postupne dochádza pod povrchom po uložení 

sedimentu. Tieto procesy zahŕňajú kompakciu, rekryštalizáciu, rozpúšťanie a nahrádzanie zložiek 

sedimentu, rozpukanie, autigenézu a cementáciu. Ku kompakcií sedimentu dochádza akumuláciou 

ďalších uloženín v jeho nadloží. Nestabilné minerály v nových fyzikálno-chemických podmienkach 

rekryštalizujú alebo sa rozpúšťajú, resp. nahrádzajú inými. K rozpúšťaniu a nahrádzaniu sa 

minerálov dochádza najčastejšie vo vápencových, piesčitých a evaporitických formáciách. 

Autigenéza predstavuje vyzrážanie nových minerálov v rámci pórového priestoru sedimentov. 

Intenzívna a kvantitatívne významná autigenéza môže viesť až k cementácií, t.j. uzatvoreniu 

určitého objemu pôvodne voľných pórov.  



 

 

Z litologického hľadiska sú najbežnejšími kolektormi či už prírodných uhľovodíkov, vôd, 

alebo aj tekutého priemyselného odpadu rozpukané karbonáty, prípadne kryštalické horniny, ale 

najmä dostatočne pórovité pieskovce. Medzi najvýznamnejšie parametre, ktoré ovplyvňujú 

pórovitosť pieskovcov patrí ich vek (čas pochovania), mineralógia (napr. obsah detritického 

kremeňa), vytriedenie materiálu, maximálna hĺbka pochovania a v menšej miere teplota. Kompakcia 

a cementácia celkovú pórovitosť redukujú. Úloha teploty vzrastá pravdepodobne pri geotermálnom 

gradiente 4°C/100 m (Testa, 1994). Výzdvih a erózia významne prispievajú ku vzniku puklinovej 

pórovitosti a priepustnosti. 

 

 

10.6.   GEOLOGICKÉ PROSTREDIE VHODNÉ PRE UTRÁCANIE TEKUTÝCH 

PRIEMYSELNÝCH ODPADOV 

 

Osobitnou kapitolou riešenia problémov tekutých priemyselných odpadov je ich utrácanie do 

vhodného geologického prostredia. Pojem utrácanie vystihuje skutočnosť, že odpad nie je v 

geologickom prostredí uložený v tom zmysle, že by sa dal napríklad opätovne „vybrať“, resp. s ním 

iným spôsobom narábať, ale je doslova utratený (včlenený) do horninového prostredia a stáva sa 

jeho fluidnou súčasťou. Takéto prostredie musí byť všeobecne veľmi pórovité a priepustné, čo 

obyčajne najlepšie zabezpečujú vhodné typy pieskov a pieskovcov. Vysoká priepustnosť je 

dosiahnutá najmä veľkým počtom navzájom prepojených, teda komunikujúcich pórov u menej 

spevnených pieskov ako aj systémom puklín u spevnenejších pieskovcov. Základným 

predpokladom pre utrácanie tekutých odpadov je zároveň existencia účinnej prirodzenej - 

geologickej bariéry zo všetkých strán, ako aj nadložia a podložia vrstvy, do ktorej sa odpad utráca. 

Takéto utesnenie zabezpečujú napr. okolité nepriepustné horniny - najmä ílovce, zlomy s tesniacou 

funkciu, vyklinenie pieskov atď. Najčastejším prípadom využitia horninového prostredia pre 

utrácanie tekutých odpadov sú vyťažené ložiská uhľovodíkov, kde, zjednodušene povedané, tekutý 

odpad nahradí pôvodne prítomné médium, t.j. uhľovodíky. Príklad takéhoto zachádzania s tekutými 

odpadmi je popísaný v kapitole 10.6.  

Snáď jedinou podstatnejšou nevýhodou utrácania odpadov do vyťažených ložísk uhľovodíkov 

je skutočnosť, že väčšie či menšie množstvo nedoťažených uhľovodíkov už nie je v budúcnosti 

možné v takomto ložisku doťažiť (napr. pri predpokladanej existencií stále dokonalejších 

druhotných, terciérnych atď. ťažobných metód). 



 

 

10.6.1.  Príklad výskumu možností utrácania priemyselných tekutých odpadov na vyťaženom 

ropnom ložisku Brodské - vysoká kryha vo Viedenskej panve 

 

Ako už bolo spomenuté, jedným z najprogresívnejších spôsobov likvidácie priemyselných 

tekutých odpadov je ich zatláčanie do hydrodynamicky uzavretých horninových štruktúr, aby sa 

vylúčila možnosť kontaminácie ich okolia a najmä podzemných vôd. Jednou z možností likvidácie 

je ich utrácanie prostredníctvom vtlačných vrtov do vhodných kolektorov. Hĺbenie týchto vrtov je 

však podľa konkrétnych okolností, najmä s ohľadom na hĺbku potenciálneho kolektoru, mnohokrát 

ekonomicky značne nákladná záležitosť. Tu sa ponúka zaujímavá možnosť využiť k takémuto 

utrácaniu vyťažené ložiská uhľovodíkov, alebo negatívne prieskumné vrty. Vo vyťažených 

ložiskách uhľovodíkov je prítomnosť bariér efektívne obmedzujúcich pohyb kvapalných 

uhľovodíkov daná už samotnou existenciou akumulácie uhľovodíkov v horninovom prostredí. 

Ďalšou výhodou je v mnohých prípadoch vysoká preskúmanosť ložiskového obzoru ako aj možnosť 

využitia okolitých vrtov na monitorovanie pohybu odpadu v rámci kolektoru, prípadne i mimo neho. 

Kolektorské horniny sú horniny, v ktorých sa ropa a plyn akumuluje. Uhľovodíky tvoria 

ložiská len v tých horninách, ktoré majú dostatočnú pórovitosť. V kolektorských horninách 

rozoznávame póry, pukliny a dutiny. Uvádza sa, že v póroch, resp. puklinách a dutinách pod 2.10-4 

mm nie je možný ani kapilárny pohyb, od 2.10-4 mm do 5.10-1 mm je možný kapilárny pohyb a nad 

5.10-1 mm je možný voľný, gravitačný pohyb. Priepustnosť pórovitého prostredia je jeho schopnosť 

prepúšťať plyn alebo kvapalinu. Množstvo média, ktoré horninou pretečie, sa vyjadruje pomocou 

koeficientu priepustnosti, ktorý má rozmer plochy (m2). Staršou, ale v praxi stále používanou 

jednotkou je darci (D) a jeho tisícina, milidarci (mD). Ako pórovitosť, tak aj priepustnosť môže byť 

absolútna a efektívna. 

Kolektor musí byť schopný nielen uhľovodíky akumulovať, ale ich tiež v prípade potreby 

uvoľniť. Veľmi dobré kolektory majú efektívnu pórovitosť nad 15 % a priepustnosť nad 0,09 . 10-

12 m2, tj. nad 100 mD. Hrúbka kolektorov býva od cm až po stovky metrov (Welte et al., 1997). 

Geologicky rozlišujeme kolektory :  

� zrnité (štrky, zlepence, piesky, pieskovce) – väčšinu kolektorov známych ložísk, 

� puklinovité (rozpukaná zóna pri povrchu paleoreliéfu kryštalinika, rozpukané kremence, alebo 

karbonáty), 

� kavernózne (paleoelúviá magmatitov, pieskovce bohaté na dutiny, kavernózne, krasové 

vápence.          



 

 

Krycie horniny (ekran, protektor) predstavujú geologickú formáciu, ktorá z hľadiska svojich 

nepriepustných vlastností zastavila migráciu uhľovodíkov a tým podmienila ich akumuláciu 

v ložiskovej pasci. Geneticky môžu byť ekrany rôznorodé. Najčastejšie je ekranom nepriepustný 

sediment, optimálne sú pelity a evapority. Vzácnejšie je utesnenie stmelenými a skompaktovanými 

pieskovcami alebo karbonátmi. Z hľadiska geologických štruktúr je bežným ekranom zaílovaná 

dislokácia, menej často plocha transgresie alebo presunová plocha príkrovu. Východ kolektoru na 

povrch môže byť druhotne utesnený „zátkou“ z asfaltu, resp. všeobecne utuhnutého bituménu, ktoré 

vznikajú oxidačným zvetrávaním ropy a upchávajú póry kolektoru. 

Typy ložiskových pascí 

Ložisková pasca je geologická štruktúra, v ktorej pod vplyvom litológie, paleogeografie, 

tektoniky alebo pod vplyvom ich kombinovaného pôsobenia končí vnútrokolektorová migrácia 

plynných a kvapalných uhľovodíkov a v ktorej dochádza k ich akumulácii do ložiskového 

množstva. Pasce sa obyčajne združujú do izometrických alebo pretiahnutých ložiskových polí 

a polia do ložiskových alebo ropo-plynonosných zón, alebo provincií.  

Pojem ložisko sa v geológie prírodných uhľovodíkov používa čiastočne v inom zmysle 

ako pri ostatných nerastných surovinách, pričom aplikácia nie je u všetkých autorov jednotná. Za 

ložisko ropy, resp. zemného plynu sa obyčajne označuje jeden alebo viac roponosných (ropo-

plynonosných, plynonosných) horizontov, geneticky a typovo zhodných. V praxi sa častejšie 

namiesto pojmu horizont používa pojem obzor. Ložisko – gigant má zásoby ropy viac ako 0,3 

miliardy ton ropy, alebo 300 miliárd m3 zemného plynu. 

 


