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2 Kyslý dážď

Dažďová voda je prirodzene kyslá. To znamená, že jej pH má 

hodnotu nižšiu ako 7. Ak pH dažďovej vody je nižšia ako 5,6, 

hovoríme už o kyslom daždi. Sírany sa na kyslosti zrážkových vôd 

podieľajú asi 60 – 70 % a dusičnany 25 – 30 %.

Kyslé dažde sú vážnou hrozbou pre životné prostredie - 

rozožierajú fasády domov, náhrobné kamene, poškodzujú pôdu, 

spôsobujú uhynutie rýb v jazerách a sú jedným z hlavných 

poškodzovateľov stromov. Kyslé zrážky predstavujú vážny 

ekologický problém, nepoznajú hranice a vzdušným prúdením 

sa dostávajú z priemyselných centier do oblastí lesných či iných 

vzácnych ekosystémov.

Kyslé dažde a pH

Človek svojou činnosťou neustále a zväčša 
negatívne vplýva na rôzne zložky životného 

prostredia. Pozrime sa napríklad bližšie na 
ovzdušie. Zloženie vzduchu je značne nestále 
pre neustále prebiehajúce zmeny v ňom. Aj 
pri všetkých týchto zmenách jeho znečistenie 
v podstate stále len narastá, a tak sa ovzdušie 
javí ako najviac ohrozenou zložkou životného 
prostredia.

Zdroje znečistenia ovzdušia podľa pohybu 
rozdeľujeme na stacionárne alebo pevné 
(napríklad taká továreň) a mobilné alebo 
pohyblivé (automobily, lietadlá apod.).

Zdroje znečistenia podľa množstva 
vyprodukovaných znečisťujúcich látok, prúdenia 
vzduchu a množstva zrážok ovplyvňujú rôzne 
veľké územia. Niektoré len lokálne, napríklad 
územie mesta, iné zase regionálne (okres, kraj) a 
ďalšie dokonca globálne, či celosvetovo. 

ÚVOD

Nachádza sa vo vašom okolí viditeľný zdroj 
znečisťovania ovzdušia?

Ako sa môžeme presvedčiť, že vo vydychovanom 
vzduchu sa nachádza voda?

Ako je možné, že napr. v rámci Slovenska boli 
zaznamenané kyslejšie dažde nad lesmi (Vysoké 
Tatry) ako nad priemyselnými mestami?

Vysvetli vlastnými slovami, ako vzniká kyslý dážď.

 

  

Otázky:

 

Úlohy:
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Dažďová voda je prirodzene kyslá. To znamená, že jej pH má 

hodnotu nižšiu ako 7. Ak pH dažďovej vody je nižšia ako 5,6, 

hovoríme už o kyslom daždi. Sírany sa na kyslosti zrážkových vôd 

podieľajú asi 60 – 70 % a dusičnany 25 – 30 %.

Kyslé dažde sú vážnou hrozbou pre životné prostredie - 

rozožierajú fasády domov, náhrobné kamene, poškodzujú pôdu, 

spôsobujú uhynutie rýb v jazerách a sú jedným z hlavných 

poškodzovateľov stromov. Kyslé zrážky predstavujú vážny 

ekologický problém, nepoznajú hranice a vzdušným prúdením 

sa dostávajú z priemyselných centier do oblastí lesných či iných 

vzácnych ekosystémov.

Kyslý dážď vzniká ako dôsledok silného znečistenia ovzdušia. 
Znečisťujúce látky, predovšetkým oxidy síry (SOx) a dusíka 
(NOx) vypúšťané do ovzdušia zo stacionárnych a mobilných 
zdrojov, sú v atmosfére premieňané na kyselinu sírovú (H2SO4) 
a dusičnú (HNO3) a spôsobujú kyslosť zrážok. Tie následne 
dopadajú na zemský povrch a okysľujú ho. Zhoršujú zdravie 
organizmov, poškodzujú lesy, narúšajú stavebno-technický 
stav budov. Vplyvom kyslých zrážok sa z pôdy vylúhujú a 
strácajú niektoré výživné látky (vápnik, mangán, sodík, draslík) 
a korene rastlín tak ľahšie vstrebávajú toxické kovy. 

Závažným problémom je aj úhyn rýb (najmä lososov a 
pstruhov). Za vznik kyslých dažďov môžu najmä doprava, 
vykurovanie, továrne a elektrárne. Kyslosť zrážok spôsobujú 
predovšetkým dva prvky: síra (S) a dusík (N). Hlavnými zdrojmi 
síry sú uhlie a ropa. Ich spaľovaním sa tvorí oxid siričitý (SO2), 
ktorý sa oxidáciou v podobe oxidu sírového mení v kontakte 
s kvapôčkami vody v oblakoch na kyselinu sírovú (H2SO4). 
Dusík, ktorý sa nachádza vo vzduchu, je taktiež jednou zo 
zložiek ropy. Spaľovaním sa mení na na oxidy dusíka (NOx). 
Tie tvoria základ pre kyselinu dusičnú (HNO3). Kyslé zrážky sa 
často objavujú vo väčšej vzdialenosti od zdrojov znečistenia. 
Prečo? Oxidy síry a dusíka jednoducho unáša vietor od miesta 
vzniku ďalej, následne sa dostávajú na zem a do vodných 
zdrojov v podobe kyslých zrážok.

AKO VZNIKÁ  
KYSLÝ DÁŽĎ?

K vzniku kyslých dažďov prispieva aj vulkanická činnosť, 
procesy v močiaroch a svojou činnosťou aj planktón 
v oceánoch, preto sa vyskytovali aj v minulosti. Vedci 
však upozorňujú, že ich výskyt za posledných 200 
rokov prudko vzrástol. Analýza vzoriek ľadovcov z 
predindustriálnej doby ukázala, že kyslosť vody, z ktorej 
sa ľadovce vytvorili, pochádza iba z prírodných zdrojov.

Najkyslejší dážď, ktorý bol vôbec zaznamenaný, mal 
pH 1,5 a spadol v roku 1980 vo Wheelingu v USA. 
Najkyslejší dážď v Európe sa doteraz nameral v roku 
1974 nad Škótskou vysočinou s pH 2,4. 

V severných Čechách majú dažde hodnotu pH 6,4 - 6,6, 
naše Vysoké Tatry 4,3 - 5,5, Bratislava 4,9 - 5,7.

Odhaduje sa, že korózia kovových konštrukcií budov v 
dôsledku kyslých dažďov spôsobuje škody, napr. v USA 
v sume dvoch miliárd dolárov ročne.

V roku 2010 bola letecká doprava na niekoľko dní výrazne 
obmedzená po tom, čo sa do vzdušného priestoru 
dostal obrovský oblak prachu po výbuchu islandskej 
sopky Eyjafjallajökull. Podľa odhadov odborníkov straty 
z obmedzenia letovej prevádzky dosiahli 1,5 – 2,5 
miliardy eur. Bolo zrušených okolo 100 tisíc letov, čo 
skomplikovalo život okolo 10 miliónom cestovateľov.

  Viete, že...?
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pH vybraných látok
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Kyslé dažde zhoršujú kvalitu pôdy vyplavovaním 
prvkov, ako sú napríklad vápnik, mangán, sodík a 

draslík. Kyslé dažde však môžu uvoľňovať z pôdy do 
vodného prostredia aj toxické prvky (napr. hliník, meď, 
ortuť, olovo, nikel, berýlium, cín). Takto znečistená 
voda potom výrazne zasahuje do prírodných 
ekosystémov. Nie všetky pôdy však reagujú rovnako. 
Kyslé dažde pomerne dobre znášajú alkalické pôdy 
- pôdy s vysokým pH, ktoré vplyv takýchto zrážok 
neutralizujú. Stekajúce a presakujúce kyslé zrážky 
dopadnuté na ostatné pôdy môžu však spôsobiť 
vodným zdrojom vážne problémy. Takto vzniklo na 
svete mnoho “mŕtvych jazier”.

Kyslé dažde ohrozujú organizmy vo všetkých 
prostrediach. Poškodzujú aj rastliny - ich korene a 

listy, čím sa znižuje ich fotosyntéza a schopnosť rastu. 
Zo stromov sú na kyslé dažde citlivé napr. borovica, 
breza, jabloň, zo zeleniny napr. fazuľa, reďkovka a 
jahody.

Kyslé dažde ohrozujú všetky články potravových 
reťazcov, teda aj živočíchy.

Kyseliny, ktoré vznikajú vo vzduchu, môžu byť veľmi 
jemne rozptýlené. Takéto rozptýlenie drobných 
čiastočiek kvapaliny sa nazýva aerosól. Kyslé aerosóly 
negatívne pôsobia na predmety z kovov a kameňa a 
poškodzujú ich. Účinky kyslých dažďov sa negatívne 
prejavujú aj na úrodnosti pôd a kvalite dopestovaných 
potravín. Spolu s poškodeniami plôch vegetácie, ktorá 
produkuje kyslík, sú tak kyslé dažde veľkou hrozbou aj 
pre človeka.

Vo Švédsku je z počtu 90 000 jazier vyše 40 000 tzv. mŕtvych, rovnako je 
to aj pri každom piatom jazere v USA.

Acidifikácia (okysľovanie) povrchových vôd kolíše podľa sezóny, zvlášť 
v tečúcej vode. Voda povrchových tokov a jazier je najkyslejšia na jar, 
pretože všetky škodliviny, ktoré sa cez zimu usadia a zhromaždia v 
snehu, sa topením snehu dostávajú do riek a jazier. Voda, ktorá sa potom 
dostáva do riek, je v podstate kyselina obohatená toxickými kovmi. Voda 
z roztopeného snehu alebo ľadu býva omnoho kyslejšia ako zostávajúca 
voda. 

Michelangelova socha Marka Aurélia v Ríme bola odstránená z verejného 
priestranstva, aby bola uchránená pred pôsobením znečistenia a vplyvu 
kyslého dažďa.

  Viete, že...?

Vplyv kyslých dažďov na organizmy

Ako možno obmedziť vznik kyslých dažďov?

Do dvoch kvetináčov si zasaďte semienka 
žeruchy alebo obilia. Keď vyklíčia, jeden 
kvetináč polievajte niekoľko dní čistou 
vodou a druhý vodou zmiešanou s octom. 
Sledujte, ako budú rastlinky reagovať.

Do kadičky či pohára s roztokom octu 
ponorte kus kriedy alebo škrupiny z vajíčka 
(vápenec). Pozorujte, čo sa bude diať.

 

 

  

Otázky:

 

Úlohy:

NEGATÍVNY VPLYV  
KYSLÝCH DAŽĎOV
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Kyslé dažde rozpúšťajú niektoré toxické prvky, 
ako sú hliník, meď a ortuť. V takto zmenenom 

stave sa tieto škodliviny ľahko dostávajú do ľudského 
organizmu v potrave alebo vode.

Jedným z najdôležitejších problémov kyslých dažďov 
je to, že prenášajú kontamináciu veľmi ľahko z oblasti 
zdroja znečistenia do oblasti, kde žiadne neexistuje. 
Vysoké komíny fabrík majú zabezpečiť, aby sa 
znečistenie nedostávalo vo vysokej koncentrácii 
priamo do okolitých miest, ale bolo rozptýlené v 
atmosfére. Tieto škodliviny sú  absorbované vzdušnou 
vlhkosťou, okysľujú ju a následne sa stávajú súčasťou 
oblakov, ktoré sú unášané do veľmi vzdialených oblastí 
od zdroja znečistenia. Typickým príkladom je Nórsko, 
ktorého energetické zdroje sú prevažne ekologicky 
čisté, pretože má dostatok zdrojov vodnej energie. 
Napriek tomu sú nórske vody a lesy ohrozované 
znečistením zo západnej a strednej Európy. Z 56 000 
ton síry, ktorá podľa údajov z roku 1978 spadla na 
územie Nórska, pochádzalo 84% zo zahraničia.

KYSLÝ DÁŽĎ  
A ĽUDSKÉ ZDRAVIE 

Viete, čo sú rašeliniská a čím sú významné?

Uveďte príklad potravového reťazca viazaného na vodný ekosystém, 
zloženého aspoň z 3 článkov, kde strata (pokles) jedného článku spôsobí 
problémy ďalším článkom reťazca.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Vtáky živiace sa vodným hmyzom z prekyslených vôd majú vajcia s 
tenšími škrupinami, menšie znášky a ich embryá sa nevyvíjajú tak, ako 
by sa mali.

Väčšina medzinárodných štúdií poukazuje na to, že existuje závislosť 
medzi znečistením a dýchacími problémami v citlivej časti ľudskej 
populácie, kam patria napr. deti, starší a chorí ľudia.

V Novom Škótsku oficiálne registrujú 9 kyslých riek, z ktorých úplne 
vymizli kedysi bežne rozšírené lososy.

  Viete, že...?
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Na Slovensku sa vykonávajú pravidelné merania 
pH pôdy, vody a taktiež sa monitorujú 

znečisťujúce látky v ovzduší. Doteraz namerané 
hodnoty pH vo Vysokých Tatrách boli v rozsahu 4,3 
– 5,5 a v Bratislave 4,9 – 5,7. 

Na Slovensku sa monitoringu znečistenia ovzdušia 
venuje Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ).

V záťažových oblastiach na území SR bola  
vybudovaná sieť neustále pracujúcich  
automatických staníc, ktoré merajú imisie v 
ovzduší. Na všetkých staniciach sa merajú hodnoty 
koncentrácií oxidu siričitého, oxidov dusíka a 
polietavého prachu. Vo vybraných staniciach 
je meranie rozšírené aj na stanovenie oxidu 
uhoľnatého, troposférického ozónu, uhľovodíkov 
a sírovodíka. Údaje namerané analyzátorom sa v 
reálnom čase prenášajú do regionálnych centier v 
Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Centrálne 
spracovanie údajov prebieha automaticky každých 
30 minút počas 24 hodín.

KYSLÉ DAŽDE  
NA SLOVENSKU 

Národná monitorovacia sieť  
kvality ovzdušia v SR
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Chemické látky znečisťujúce atmosféru v 
nej zotrvávajú len určitú dobu, pretože 

v atmosfére prebiehajú samočistiace 
procesy. Princípom samočistiacej 
schopnosti ovzdušia je rozptyl škodlivín 
v dôsledku pohybu vzdušných más. 
Týmto spôsobom sa však celková bilancia 
znečistenia atmosféry nemení. Iný spôsob, 
ktorým sa dostávajú nečistoty z ovzdušia, 
je gravitačné usadzovanie častíc (t.j. 
dopad na zem) alebo vymývanie zrážkami. 
Je však nezodpovedné spoliehať sa len 
na samočistiacu schopnosť atmosféry, 
samotné znečistenie prostredia sa tým 
nezníži, iba znečisťujúce látky sa presunú 
inam. 

ZNIŽOVANIE  
ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Znižovanie znečistenia ovzdušia sa dá dosiahnuť 
viacerými spôsobmi: zabránením vzniku škodlivín 

priamo v zdroji (používanie environmentálne 
vhodných technológií, palív alebo surovín, úpravou 
palív – zníženie obsahu síry v nich), dôslednejším 
zachytávaním škodlivín pri čistení vypúšťaných emisií, 
či lokalizáciou potenciálneho zdroja znečistenia na 
miesta s priaznivými podmienkami pre rozptyl emisií. 
Množstvo oxidu siričitého možno výrazne znížiť 
budovaním odsírovacích zariadení priamo v teplárňach 
a elektrárňach. Okrem odsírenia odpadových plynov 
treba výrazne znížiť aj množstvo oxidov dusíka vo 
výfukových plynoch motorových vozidiel. Tento 
problém možno úspešne riešiť používaním katalyzátorov 
výfukových plynov v motorových vozidlách. Pokrok 
v moderných technológiách ukazuje oboje: výhody i 
nevýhody. Máme úžitok z viacerých palív a viacerých 
dopravných prostriedkov, ale tiež máme problémy s 
väčším znečistením. 

Prístupy k znižovaniu znečistenia ovzdušia
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Tatry boli v 80-tych rokoch minulého storočia 
hodnotené ako jedno z najviac znečistených miest v 
Európe. Padali tu najkyslejšie zrážky, čomu zodpovedal 
aj stav tunajších lesov. Kvalita ovzdušia v Tatrách 
sa výraznejšie zmenila v 90-tych rokoch. Vysoké 
vstupy síranov a protónov vodíka z kyslých dažďov v 
prechádzajúcich rokoch však ovplyvňujú stav lesných 
porastov dodnes.

Viditeľné symptómy odumierania lesov sa prvýkrát 
objavili v Európe v roku 1979 a v priebehu 4 rokov sa 
rozšírili do viacerých oblastí nášho kontinentu.

  Viete, že...?

Myslíte si, že jednotlivé krajiny 
sveta budú schopné znižovať 
znečisťovanie ovzdušia (napr. 
vďaka vyspelejším technológiám a 
poznatkom), alebo rozvoj priemyslu 
a dopravy sa bude podieľať na jeho 
čoraz väčšom znečisťovaní? 

Zistite príklady aspoň  
3 medzinárodných dohovorov či 
protokolov, ktoré sa týkajú ochrany 
ovzdušia a ozónovej vrstvy.

Zistite, ktoré oblasti Slovenska sú 
poškodené kyslými dažďami.

Zistite, kde sú vo vašom kraji 
umiestnené stanice v rámci 
monitorovacej siete kvality 
ovzdušia v SR a hodnoty ktorých 
znečisťujúcich látok sa v nich 
merajú.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

V prvej časti projektu sa naučíte vlastnoručne zostaviť si meraciu stanicu na každodenné meranie objemu a 
pH zrážok. Monitorovacia stanica bude slúžiť na zachytávanie zrážok, ktorých parametre budete následne 

merať. Prúžok igelitu pripevnený k monitorovacej stanici vám bude slúžiť na určenie smeru vetra. Pomocou 
toho môžete určiť, z ktorej svetovej strany prúdi vietor, a teda aj to, odkiaľ môžete očakávať znečistenie. 

• drevená alebo kovová tyč (180 – 200 cm) 
• zberná nádoba (prázdna plechovka, veľký zatvárací pohár alebo zrezaná plastová fľaša) 
• dve gumičky 
• prúžok dlhého igelitu (50 cm)
• 30 nových plastikových vrecúšok na zakrytie zberača 
• kompas, buzola, iné metódy (mach na stromoch, mravenisko, skúsenosť...)
• lakmusové papieriky alebo digitálny pH meter
• odmerný valec na meranie množstva zrážok (výsledná hodnota bude v mm)
• miesto pre monitorovaciu stanicu 
• záznamové karty na vypĺňanie denných pozorovaní hodnôt pH, smeru vetra a množstva zrážok 

PROJEKT KYSLÝ DÁŽĎ

Lokálny bioindikátor: pH zrážok

Pomôcky a materiál na meraciu stanicu:
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Nájdite vhodné miesto pre umiestnenie stanice (s dostatočnou vzdialenosťou od budov, stromov a bez 
prístupu cudzích osôb, aby sa zamedzilo znečisteniu vzorky a poškodeniu meracej stanice). Je potrebné 

zaviesť tyč do zeme tak, aby asi 150 cm z nej vyčnievalo nad zemou. Pomocou gumičiek upevnite zbernú 
nádobu na tyč tak, aby jej otvor bol o niečo vyššie ako koniec tyče. Navlečte si na ruku nepoužité plastové 
vrecúško a vložte ňou do nádoby druhé čisté vrecko. Nakoniec upevnite pod zberač dažďa prúžok igelitu (50 

cm). 

Počas jedného mesiaca budete denne zachytávať zrážkovú vodu do monitorovacej stanice a zapisovať 
všetky potrebné údaje do Záznamovej karty. Dôležité je každý deň (napr. vždy ráno) vyplniť všetky políčka, 

aby sa údaje pri vyhodnotení dali porovnať s meraniami na rôznych miestach Slovenska. 

Pri meraniach postupujte podľa nasledovných krokov: 
- Prekontrolujte stanicu. 
- Pomocou prúžka igelitu zaznamenajte smer vetra do záznamovej karty. Na určenie svetových strán použite  
 buzolu, kompas alebo iné pomôcky či metódy.
- Pri nedostatku zrážkovej vody v zbernom vrecúšku (menej ako čajová lyžička) je meranie nemožné. 
- Pri dostatku zrážkovej vody odstráňte vrecko z nádoby a umiestnite jeho obsah do pohára. Zabaľte si ruku  
 do čistého plastikového vrecka, vložte lakmusový papierik alebo čidlo digitálneho pH metra do nazbieraných  
 zrážok a namerané pH zaznačte do Záznamovej karty.
- Zaznamenajte druh zrážok (sneh, ľad, dážď) a priraďte príslušnú hodnotu podľa tabuľky.
- Skontrolujte znečistenie dažďovej vody (vtáčí trus, prach, hmyz, časti rastlín a iné nečistoty) pre prípadné  
 ovplyvnenie zistených údajov a priraďte príslušnú hodnotu podľa tabuľky.
- Prenásobte namerané pH hodnotami z predchádzajúcich stĺpcov.
- Prelejte obsah vrecka do odmerného valca. 
- Zistite a zapíšte množstvo zrážok (mm) do karty. 
- Vymeňte vrecko za nové bez dotknutia sa jeho vnútra prstami.

Realizácia

Meranie pH zrážok

Čistá dažďová voda je vždy slabo kyslá (hodnota pH tesne pod 6). 
Dážď s pH pod 5,6 sa považuje za kyslý. 

Ak nameráte inú hodnotu pH ako v intervale 5,6 - 6,5, prenásobte ju koeficientom podľa tabuľky (Druh zrážok, 
Znečistenie).

Z denných prenásobených hodnôt pH vypočítajte aritmetický priemer pH za celý mesiac (súčet/počet dní).

Pod 5,6 sú dažde kyslé a nad 6,5 zásadité. Diskutujte o tom, čo si myslíte, že je príčinou prípadného znečistenia 
zrážok?

Hodnotenie
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Záznamová karta
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