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ABSTRAKT 
Pôdny vzduch sa nachádza v póroch pôdy, ktoré nie sú vyplnené vodou. Je nevyhnutnou zložkou pôdy, 
vplýva na Eh prostredia, limitujeprítomnosť a druh organizmov. Je však aj prostredím, v ktorom sa 
môžu akumulovať kontaminujúce prchavé látky a plyny. Cieľom tohto príspevku je popísať riziká pri 
vzorkovaní pôdneho vzduchu, navrhnúť preventívne a ochranné opatrenia na ich zníženie, prípadne 
vylúčenie. 
 
KĽÚČOVÉSLOVÁ: pôdny vzduch, vzorkovanie, bezpečnosť 
 
ABSTRACT 
The soil air is in soil pores that are not filled with water. It is an indispensable component of the soil, 
affecting Eh's environment, limiting the presence and type of organisms. However, it is also an 
environment in which volatile substances and toxic gases can accumulate. The aim of this paper is to 
describe the risks in soil air sampling, to propose preventive and protective measures to reduce or 
eliminate them. 
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ÚVOD 
 

Pôdny vzduch je plynná zmes prítomná v tých póroch pôd, ktoré nie sú zaplnené vodou. Svojim 
zložením sa od zloženia ovzdušia líši najmä nižším obsahom kyslíka a vyšším obsahom oxidu 
uhličitého, ktorý kolíše od 0,5 – 5 % (niekedy aj viac). Tento vyšší podiel CO2 pochádza z dýchania 
koreňov rastlín a z aeróbneho rozkladu organických látok Z toho vyplýva, že medzi atmosférou a 
pôdou nedochádza k úplne voľnej výmene plynov. Určité zníženie koncentrácií plynov je 
kontrolované difúziou, ktorá je však obmedzená priestormi pórov (ich veľkosťou a distribúciou, 
kontinuitou). Výmenu plynov tiež ovplyvňuje prúdenie vzduchových hmôt nad zemským povrchom 
(vietor), atmosférický tlak a teplota pôdy. Zloženie pôdneho vzduchu sa teda mení a má svoje denné aj 
sezónne fluktuácie. 
 Obsah kyslíka sa v pôdnom vzduchu vyskytuje v rozmedzí 10 - 20 %, pričom zaisťuje nielen 

dýchanie všetkých pôdnych organizmov, ale aj oxidáciu organických aj minerálnych látok. Tam, 
kde je nízky obsah kyslíka a vysoký obsah oxidu uhličitého sú pôdy málo prevzdušnené a môžu sa 
vytvárať anaeróbne podmienky. Kritickým obsahom kyslíka v pôde sa rozumie obsah < 0,01 obj. 
%. Nad touto hranicou ešte môžu prežiť organizmy s nízkou afinitou ku kyslíku, zatiaľ čo pod 
touto hranicou, sú dominantné len anaeróbne baktérie. V dobre prevzdušnených pôdach 
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koncentrácia O2 obvykle neklesá pod 20 % a maximum biologickej aktivity je pri vlhkosti 50 –
 70 % maximálnej vodnej kapacity. Ak vlhkosť prekročí tieto hodnoty, biologická aktivita je 
limitovaná nedostatkom kyslíka, pretože jeho difúzia vo vode je mnohonásobne pomalšia ako vo 
vzduchu. Nezanedbateľným zdrojom kyslíka v pôdnom vzduchu môže byť aj donesený kyslík 
pôvodne rozpustený v dažďovej vode. 

 Obsah oxidu uhličitého v pôdach vzrastá so rastom teploty ovzdušia, s prínosom organických 
látok a so zmenou drenáže. V ílovitých a zaplavených pôdach alebo v blízkosti koreňov rastlín sa 
jeho koncentrácia môže zvyšovať až na 12 obj. %, čo je zhruba 1000 krát viac ako v atmosfére. 
S vodou vytvára kyselinu uhličitú, ktorá je významným regulátorom pôdnej reakcie (pH 5,2 – 6,5) 
a tak priamo ovplyvňuje výživu rastlín. V zle prevzdušnených pôdach rastliny využívajú na 
zakorenenie pukliny, ktoré ako tak zabezpečujú prístup kyslíka pre korene v pôde, avšak v okolitej 
matrici už môžu byť anaeróbne podmienky. Korene rastlín nie sú schopné prežiť dlhšie trvajúci 
anoxiu, pretože potrebujú kyslík na respiráciu, a odumierajú. Výnimku tvoria mokraďové rastliny 
adaptované na dlhodobé zamokrenie. Väčšina pôdnych živočíchov je schopná prežiť anoxické 
podmienky iba obmedzenú dobu. Prvoky a hlísty sú schopné prejsť na anaeróbne metabolizmus a 
krátkodobo tolerovať premokrenie.  

 V anaeróbnom prostredí dochádza aj k denitrifikačným procesom, pri ktorých sa do atmosféry 
uvoľňuje dusík a vytvárajú sa oxidy dusíka, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty denitrifikácie. 
Ich obsah môže narastať s hĺbkou. Pri vyššom obsahu organických látok v pôdach sa v 
anaeróbnych podmienkach produkujú aj malé množstvá toxických plynov, akými sú etylén a 
sulfán (H2S), prípadne ažmetán.  

 Pôdy môžu obsahovať aj heterogénny, ale nízky podiel plynov, ktorých pôvod je v rádioaktívnom 
rozpade prvkov (Ar, He, Rn). Predovšetkým radón môže predstavovať určité riziko. 

 Pôdy kontaminovaných lokalít obsahujú variabilné množstvá ďalších znečisťujúcich plynov, ako 
sú prchavé zlúčeniny ortuti a arzénu, VOC (Volatileorganiccompounds) a SVOC 
(Semivolatileorganiccompounds), prípadne oxid uhličitý, metán a sulfán z procesov biodegradácie 
organických kontaminantov alebo rôzneho odpadu. 

 Dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi rýchlosť difúzie plynov v pôdnom profilu od miest s 
vysokou koncentráciou plynov k miestam s nízkou koncentráciou je priestorové usporiadanie 
pórov, ich veľkosť a prepojenie. Hlavnými pórmi, ktorými sa plyny dostávajú do pôdy, sú 
póry> 30 μm. Ak je spotreba kyslíka koreňmi rastlín alebo edafónom vyššia ako rýchlosť jeho 
difúzie od povrchu pôdy, môže jeho koncentrácia klesnúť až k nulovým hodnotám, vytvoria sa 
anoxické podmienky. Následkom toho korene rastlín môžu odumierať a biologická aktivita sa 
premení z aeróbnej na anaeróbne, čo je sprevádzané nielen drastickými zmenami v spoločenstvách 
mikroorganizmov, ale aj zmenami v rýchlosti transformácie a mineralizácie organickej hmoty. 
Anaeróbne podmienky sa vytvárajú aj v prevzdušnenej pôde vo vnútri agregátov, napríklad v 
strede agregátu o veľkosti 20 mm bola nameraná nulová koncentrácia kyslíka. V pôde tak vznikajú 
mikroprostredia s odlišnými podmienkami prostredia. Vo vzťahu k pôdnemu vzduchu 
stanovujeme / monitorujeme predovšetkým: 

 Kvantitatívne ukazovatele: 
 
Momentálny obsah vzduchu (VAM) - predstavuje objem vzduchu v čase odberu neporušenej vzorky s 
momentálnou vlhkosťou.  
 
Minimálna vzdušná kapacita (VA) predstavuje objem pórov vyplnených vzduchom po ustálení 
nasiaknutej vzorky pôdy na maximálnu kapilárnu vodnú kapacitu. Z praktického hľadiska je to 
najmenšie množstvo vzduchu v pôdnych póroch, ktoré je potrebné pre biologické procesy rastlín a 
mikroorganizmov. Póry sa rozdeľujú na neobývateľné ani pre baktérie (menšie ako 0,001 mm), 
obývateľné pre baktérie, ale neprístupné pre koreňové vlásky (0,001 – 0,01 mm), prístupné koreňovým 
vláskom, ale neprípustné prvkom a riasam (0,01 – 0,02 mm) a prístupné mikroorganizmom. 
 Kvalitatívne ukazovatele: 
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Obsah jednotlivých plynov, najmä kyslíka, oxidu uhličitého, radónu, prchavých organických 
kontaminantov (VOC), semiprchavých organických kontaminantov (SVOC)a pod. 

 
VZORKOVNICE 
 
Nádoby na zhromažďovanie vzoriek pôdneho vzduchu líšia v závislosti od druhu kontaminantu, 
spôsobu vzorkovania ako aj následnej analytickej metódy. Najbežnejšie typy zberných metód sú: 
 Vak na plyny - jednou z najbežnejších vzorkovníc a sú vaky na vzorky plynu (teflónové pre 
krátke časy skladovania, spravidla menej ako 3 hodiny ateflónové pokryté kovom, napríklad hliníkom 
pre dlhšie časy skladovania). Použitie evakuačnej komory umožňuje vytvoriť vákuum a tak odobrať 
vzorku pôdneho vzduchu bez čerpadla. Všetky vrecká sa musia skontrolovať na netesnosti a 
kontamináciu. Vrecká je možné zakúpiť aj s prepážkami a hadicovými ventilmi. Tieto však môžu byť 
zdrojom úniku vzorky, takže je potrebné skontrolovať ich tesnosť a celistvosť. Ak vaky na vzorky 
plynu nie sú jednorazové, čistia sa prúdom stlačeného vzduchu alebo dusíka. 
 Sklenené vzorkovnice - sú sklenenými valcami s otvormi nakaždom konciso septom na 
odobranie vzoriek injekčnou striekačkou. Vzorka pôdneho vzduchu sa zhromažďuje spojením jedného 
konca banky so sondou a druhou s čerpadlom, pričom vzorka cez čerpadlo neprechádza. Výhodou 
sklenených vzorkovníc je, že materiál je inertný a ľahko sa používa. Nevýhodou je, že sú ľahko 
rozbitné a môžu kontaminovať vzorku z materiálu ventilov (tesnením). Skladovanie vzoriek je možné 
cca 24 hodín. 
 Injekčné striekačky - sa používajú na odoberanie vzorky pôdneho vzduchu zo sondy a jej 
vstreknutie priamo do prenosného analytického nástroja umožňujúceho analýzu na mieste odberu. 
Striekačky sa dodávajú v rôznych objemoch, materiáloch, konštrukciách a nárokoch na splnenie 
analytických kritérií. Ľahko sa čistia a menia. Umožňujú krátku dobu uchovávania vzorky (radovo 
minúty) z dôvodu potenciálneho úniku (opotrebovanie tesnenia) a sorpcie kondenzátu.  
 Nerezové kanistre - sú veľmi vhodné pre zber a dlhodobé skladovanie vzoriek pôdneho vzduchu. 
Môžu sa použiť na odber vzoriek systémom čerpadla alebo ľahko môžu byť evakuované. Kalibrované 
ventily sa dajú pripojiť na systémy umožňujúce odobrať časozbernú vzorku, ak si to laboratórne 
metódy vyžadujú. Doba uchovania vzorky je asi 14 dní. Vzorkovnicu je nutné pred odberom vopred 
pripraviť v laboratóriu. 
 Sorbenty – zložky pôdneho vzduchu sa môžu zhromažďovať na sorbentoch (aktívne uhlie, 
polyuretánová pena (PUF), uhlíkové molekulové sitá (CMS) a i.). Rúrka sorpčnej časti sa pripojí k 
sonde a vzorka sa čerpá sa cez rúrku. Objemy vzoriek musia byť presne merané. Plyn v rúrke sa 
potom po desorpcii teplom alebo rozpúšťadlom analyzuje. Sorpčné rúrky umožňujú skoncentrovanie 
aj malých množstiev kontaminantov, ktoré nie sú zistiteľné inými metódami. Doba držania vzoriek 
závisí od typu sorbenta, ale všeobecne sa udáva 14 dní. 

 

 
Vak na plyny, odberová (evakuačná) komora, sklenená a plastové vzorkovnice na plyny, nerezový 

kanister a sorbenty 
 
METÓDY AKTÍVNEHO ODBERU VZORIEK 
 
Aktívne metódy odberu vzoriek predstavujú „odťah“ vzorky pôdneho vzduchu cez dočasnú alebo 
trvalú sondu do zberného alebo analytického zariadenia. Vzorky sa potom prepravia do laboratória 
analýzu alebo sa analyzujú na mieste, takže možno získať údaje z reálneho času. 
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Existuje niekoľko rôznych typov podzemných sond. Pasívne umiestnená sonda sa používa tak, 
že sa v pôde najskôr vrtákom vytvorí dutina(veľkosť musí byť obmedzená na minimum), do priestoru 
umiestni sonda a otvor sa utesní inertným nepriepustným materiálom (napr. keramickou hlinou). Po 
uzavretí sa vzorkovnica evakuuje, avzorka pôdneho vzduchu sa odtiahne na analýzu. Iné typy sond sú 
do zadanej hĺbky zatláčané elektrickým alebo hydraulickým kladivom. Sonda sa skladá z trubice, 
ktorá má odnímateľný alebo zasúvateľný hrot. Po dosiahnutí cieľovej hĺbky sa opatrne povytiahne 
späť, čím sa sonda otvorí. Otvor na odber plynu sa spravidla nachádza na zadnom konci sondy. Sonda 
na odber vzoriek pôdneho vzduchu v diskrétnych hĺbkach pracuje na princípe otvárania a zatvárania 
otvorov umiestených pozdĺž sondy. Pozostáva z dvoch častí, vonkajšej trubice a malej vnútornej 
trubice s časťami oddelenými prstencovým tesnením. 

 
 

 
Vzorkovacie zariadenie (jednoduchá sonda a sonda pre odber vzoriek pôdneho vzduchu v diskrétnych 

jednotkách) a postup vzorkovania pre dočasné sondy 
 

Permanentné pôdne sondy sa používajú na získanie údajov o zmenách v koncentráciách pôdneho 
vzduchu v priebehu času, najčastejšie pri sledovaní priebehu sanačných aktivít. V jednom vrte môže 
byť súčasne umiestených aj viac sond pre odber / monitoring pôdneho vzduchu z rôznych hĺbok. Je ich 
treba umiestniť tak, aby neboli zaplavované podzemnou vodou. Vrchná časť sondy má byť 
uzatvárateľná (najlepšie guľovým ventilom), aby nedošlo k odvzdušňovaniu sondy a aby sa do sondy 
sa nedostával hmyz. 
 
 

 
Vzorkovacie zariadenie, postup vzorkovania pre pernamentné sondya analyzátor Ecoprobe 5(slúži na 

monitorovanie kontaminácie pôdneho prostredia uhľovodíkmi a ostatnými organickými látkami) 
 
Počas odberu vzoriek pôdneho vzduchu spôsob odberu ani použité materiály nesmú ovplyvňovať 
integritu vzorky. Pokiaľ sa sondy umiestňujú pomocou vtláčacích nástrojov, sonda musí byť chránená 
proti poškodeniu. Nevýhodou je aj zhutnenie pôdy počas jej inštalácie (znižuje sa priepustnosť 
niektorých pôd) a nemožnosť umiestniť ju do štrkového alebo bentonitového tesnenia. Preto je ich 
používanieobmedzené len na plytké aplikácie. Konštrukčný materiál pre sondy a zariadenie na odber 
vzoriek závisí od cieľa odberu vzoriek, typu kontaminantov, koncentrácie, analytickej citlivosti a typu 
sondy. Čím je očakávaná koncentrácia kontaminantov nižšia a zároveň vyššia analytická citlivosť, tým 
vyššia je požiadavka na kvalitu materiálov potrebných na odber vzoriek (vzorkovacie hadice, injekčné 
striekačky, a i.), aby sa zabránilo zmenám kvality alebo množstva kontaminantov prostredníctvom 
sorpcie, desorpcie alebo krížovej kontaminácie. Ak medzi jednotlivými vzorkami nemožno 
vzorkovacie zariadenia dekontaminovať, musia sa nahradiť inými alebo skonštruovať iné z 
vhodnejšieho materiálu.  
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METÓDY PASÍVNEHO ODBERU VZORIEK 
 

Pasívny odber vzoriek zahŕňa dve techniky odberu vzoriek - zber kontaminantov na sorbente 
umiestnenom vo vadóznej zóne a zber vzoriek výparov z povrchu pôdy.Zber vzoriek pasívnym 
sorbentom využíva difúziu a adsorpciu v priebehu dlhšieho času. V závislosti od druhu sorbentov (ich 
afinite k vzorkovaným zložkám pôdneho vzduchu) sa používajú na zber dlhodobých neporušujúcich 
vzoriek pôdneho vzduchu obsahujúceho VOC, SVOC a biogénne plyny. V priebehu času sa okolo 
vzorkovacieho miesta znižuje koncentráciu kontaminantov, čím sa vytvorí koncentračný gradient, 
ktorý klesá smerom k vzorkovaču. Tento gradient koncentrácie zabezpečuje ďalší pohyb zložiek 
pôdneho vzduchu  smerom k vzorkovaču. Sorbenty sú umiestnené do otvorov s malým priemerom, 
ktoré sa vytvoria jednoduchými ručnými nástrojmi, od hĺbky niekoľko centimetrov do hĺbky 1metra. 
V zemi sú v závislosti od podmienok aplikácie a miesta ponechané niekoľko dní alebo týždňov. 
Predstavujú integrovanú vzorku, ktorá eliminuje akékoľvek krátkodobé fluktuácie v koncentráciách 
zložiek pôdneho vzduchu. Metóda sa odporúča vtedy, keď nie sú známe zloženie kontaminantov a ich 
koncentrácia je nízka. 

Použitie komory na zber výparov z pôdy je pre špecifické aplikácie, napr. pre modelovanie a 
hodnotenie expozície obyvateľstva, stanovenie emisií znečisťujúcich látok z pôdy s cieľom určiť 
zdravotné riziko pre verejnosť. Údaje sa môžu použiť aj na stanovenie emisných faktorov pre 
navrhovanie nápravných opatrení. Komora na vzorkovanie emisií z definovanej plochy povrchu pôdy 
je kopula, ktorá je umiestnená na valci. Tento tvar umožňuje efektívne miešanie pár, pretože nie sú 
prítomné žiadne rohy a tým sa minimalizujú mŕtve priestory. Do komory sa pri riadenom objemovom 
prietoku pridáva čistý suchý vzduch. Plynné emisie prechádzajú cez výstupný port, kde je ich 
koncentrácia monitorovaná v reálnom čase alebo diskrétnym analyzátorom. Merania v reálnom čase sa 
zvyčajne vykonávajú pomocou prenosných prieskumných prístrojov. Diskrétne vzorky sa odoberajú, 
keď sa vyžadujú absolútne merania pre ustálené koncentrácie a miery emisií. Rýchlosť emisií sa 
vypočíta na základe izolovaného povrchu, rýchlosti prúdenia vzduchu a koncentrácie plynu. 
Odhadovaná priemerná miera emisií pre zdrojovú oblasť sa vypočíta na základe štatistického odberu 
vzoriek a definovanej celkovej plochy. 

 
 

 
Pasívny vzorkovač a jeho umiestnenie do pôdy a komora na zber výparov z pôdy. 

 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VZORKOVANÍ 
 
So vzorkovaním pôdneho vzduchu sú spojené riziká, ktoré je možné zmierniť / vylúčiť týmito 
opatreniami: 

 Pre zabezpečenie dodržiavania zásad BOZP je potrebné podstúpiť riadne zaškolenie. 
Základným ochranným opatrením pri manipulácii so zariadením sú osobné ochranné 
pracovné prostriedky. Pri závažnejšom zranení treba vyhľadať odbornú lekársku pomoc. 

 Pri nevhodných meteorologických podmienkach hrozí prechladnutie. Jedná sa o 
pravdepodobnú udalosť, ktorej následky môžu byť významné. Navrhované opatrenia sú: 
personál zabezpečujúci terénne práce musí byť dobre oboznámený s meteorologickými a 
dopravnými podmienkami, OOPP proti chladu a dažďu. 

 Ak pôdny vzduch obsahuje chemické látky, baktérie a vírusy, hrozí intoxikácia chemickými 
látkami, infekcia a ochorenie prenosným ochorením. Jedná sa o pravdepodobnú udalosť, 
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ktorej následky môžu byť kritické. Navrhované opatrenia sú: pravidelné školenia, OOPP - 
rukavice, rúška, okuliare. 

 Pri používaní elektrických zariadení môže prísť k úrazu elektrickým prúdom. Jedná sa o 
príležitostnú udalosť, ktorej následky ale môžu byť kritické. Navrhované opatrenia sú: 
dodržiavanie bezpečnostných pokynov pre prácu s elektrickým zariadením, vhodné OOPP na 
ochranu pred elektrickým prúdom. 

 Počas prepravy vzoriek je nevyhnutné narábať so vzorkami so zvýšenou opatrnosťou a 
používať osobné ochranné pracovné prostriedky. 

 Najvýznamnejším rizikom pri preprave vzoriek je možnosť vzniku nehody. Dôležitou 
požiadavkou je úplná funkčnosť vozidla použitého na transport a tiež musí byť vybavené 
povinnou výbavou. Počas prepravy vzoriek je nevyhnutné dodržiavať zásady BOZP. 

 Pád alebo poškodenie vzorkovnice môže spôsobiť znehodnotenie vzorky, kontamináciu 
prostredia alebo ohrozenie zdravia možným poranením. Všetky nádoby je nutné pred 
transportom očistiť. Ak dôjde ku kontaminácii okolitého prostredia prevážanou látkou, treba 
zasiahnuté prostredie dekontaminovať použitím predpísaného činidla, ktoré dokáže látku 
úplne rozložiť alebo ju dokáže rozložiť na menej nebezpečné produkty. 

 Pri poškodení vzorkovnice a následnom poranení treba dbať na dodržanie zásad prvej 
pomoci a pri rezných poraneniach vykonať dezinfekciu poraneného miesta proti možnej 
infekcii zo vzorky. Pri závažnejšom zranení treba vyhľadať odbornú lekársku pomoc. 

 Pri skladovaní vzoriek je potrebné dodržiavať tieto zásady: 
 Uskladnenie vzorky musí byť na mieste, ktoré je dobre dosiahnuteľné rukami, nie je príliš 

vysoko, a ktoré nepredstavuje riziko pádu vzorky a následné rozbitie vzorkovnice. 
 Skladovanie vzoriek v sklenených vzorkovniciach predstavuje riziko vyšmyknutia a rozbitia 

vzorky. Rozbitie môže mať za následok kontamináciu okolia, preto je dôležité aby boli 
všetky vzorkovnice dôkladne vysušené, čím sa eliminuje možnosť vyšmyknutia. Pri 
poranení spôsobenom rozbitím vzorkovnice je potrebné dodržiavať zásady prvej pomoci. Pri 
rozsiahlejšom poranení je nevyhnutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. 

 Uskladnenie musí byť na suchom, tmavom a primerane teplom mieste, čím sa zabráni 
znehodnoteniu vzorky. Ak dôjde ku kontaminácii okolitého prostredia uloženou látkou, treba 
zasiahnuté prostredie dekontaminovať. 

 
 
ZÁVER 
 
Pôda sa skladá z piatich dôležitých súčastí – minerálneho podielu, organického podielu, pôdneho 
vzduchu, pôdnej vody a organizmov. Pre ochranu pôdy a životného prostredia je vhodné skúmať 
a monitorovať pôdu nielen ako celok, ale aj jej zložky. 
V príspevku sú uvedené najdôležitejšie zásady vzorkovania pôdneho vzduchu, sú tu načrtnuté 
ohrozenia vzorkujúceho personálu a opatrenia na ich elimináciu. 
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