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Úvod 

„Životní prostředí“ je dnes téměř zaklínací formule, kterou můžeme slyšet z rádia 

i televize, ve škole. Můžeme ji vidět napsanou v seriózních i bulvárních novinách a snad ve 

všech časopisech. Proto se z ní stává fráze a ty člověk paradoxně obvykle vytěsňuje ze své 

mysli. Přitom základní pravidlo slušnosti je chovat se ke druhým tak, jak chceme, aby se oni 

chovali k nám, což by mělo platit nejen pro lidské bytosti, ale i přírodu obecně.  

Lidstvo si v posledních mnoha staletích neuvědomovalo širší souvislosti a zákonitosti 

přírody a své okolí považovalo za nezničitelné. Vždyť třeba mamuty vyhubili naši předci už 

před tisíci lety. Tam někde začínají kořeny nevratných změn lidské činnosti v mnoha 

ekosystémech. Lidé dále pokračovali v nezodpovědném přístupu a následkem toho došlo 

a dochází k vymírání celých živočišných druhů. Dnes pak pozorujeme mizení fauny a flóry 

i nepřímou činností člověka, jako je znečištění vody, půdy, ovzduší, kácení lesů a pralesů, 

rozmach dopravy a průmyslu, neustálé kácení lesů a pralesů a snižování jejich rozlohy atd.. 

Vše je o to smutnější a varovnější, že uvedené příčiny nemají kořeny jen v primární snaze 

o zajištění potravy k vlastnímu přežití. 

Životní prostředí je vše, co nás obklopuje. Je to prostředí, ve kterém žijeme. Tato 

publikace nemůže popsat  všechny problémy a jejich příčiny a důsledky. Jsou v ní jen určité 

vybrané kapitoly. První kapitola se týká atmosféry země a jejího znečištění. Postupně se 

dozvíte více o nejen jednotlivých znečišťujících látkách (jak a proč se dostávají do atmosféry, 

jak ohrožují zdraví člověka, ale i ostatních živých organismů a jak situaci napravit), ale také 

o hluku, emisních limitech, ozonové díře a skleníkovém jevu. Druhá kapitola je věnována 

světovému vodstvu – především zvyšování hladin moří a oceánů v důsledku oteplování. Ve 

třetí kapitole jsou podrobně opsány jednotlivé možnosti získávání elektrické energie 

s nástinem výhledu vývoje. Poslední, čtvrtá, kapitola je věnována vymírání živočišných 

a rostlinných druhů. 

Záleží jen na každém z nás, zda bude ve svém vědění pokračovat, nebo bude-li chtít být 

ke svému okolí slepý. 

 

          Autor 
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1 Znečištění ovzduší 

Znečištění atmosféry souvisí jak s globálním oteplováním, tak i s jinými projevy 

znečištění životního prostředí. Chemické složení atmosféry se v minulosti Země výrazně 

měnilo, avšak tyto změny souvisely s geofyzikálními pochody a s jednotlivými fázemi vývoje 

zemského povrchu a sluneční soustavy. V posledních desetiletích se však v ní stále častěji 

a intenzivněji mění koncentrace plynů, aerosolů i pevných částic v důsledku průmyslové 

činnosti, dopravy a obecně zvyšování životní úrovně lidstva. 

Mezi největší znečišťovatele ovzduší patří průmyslová výroba a doprava. I proto je 

nejhorší situace ve velkých městech a jejich okolí. Na venkově, na horách a na jiných 

odlehlých místech je situace lepší. Velké zdroje znečištění, jako je těžký nebo chemický 

průmysl, však mohou ohrožovat faunu a flóru až na stovkách čtverečních kilometrů. 

Obr. 1: Rudná ulice 
v Ostravě 
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V České republice je asi  

devadesát sedm stanic pro měření 

znečištění ovzduší 

(v Moravskoslezském kraji jich je 

sedmnáct, z toho v Ostravě jsou 

čtyři) a v těch se měří především 

koncentrace oxidu siřičitého SO2, 

oxidu dusnatého NO, oxidu 

dusičitého NO2 a prašného 

aerosolu, též polétavého prachu, 

PM10, což jsou pevné částice do 

velikosti 10 µm. Na vybraných 

stanicích (asi čtyřicet) se dále měří 

i koncentrace ozonu O3 a oxidu 

uhelnatého CO. Koncentrace 

toluenu, benzenu, xylenu a dalších 

látek se měří jen na několika 

stanicích, zpravidla přímo na 

stanicích Českého hydrometeorologického ústavu v krajských městech. 

Horší stav ovzduší je obecně v zimě, v městech a u vytížených cest. 

 

1.1 Chemické složení  

Složení atmosféry můžeme z meteorologického hlediska považovat až do výšky 

devadesát kilometrů nad zemským povrchem za téměř konstantní. Výrazněji kolísá pouze 

množství vodní páry, ozonu a díky vegetaci i oxidu uhličitého. Poměr jednotlivých plynů 

v suché atmosféře, tj. v atmosféře bez vodní páry, jsou přesně uvedeny v tabulce č. 1. 

Skutečná atmosféra není suchá, ale jsou v ní 0,1 až 4 % vody. Voda je navíc obsažena 

v atmosféře nejen ve formě páry, ale i jako kapalina a led. Pevné částice zastupuje 

v atmosféře také prach.  

Tabulka č. 1  Chemické složení atmosféry 

Plyn Zna čka PODÍL 

Dusík N2 78,084 

Kyslík O2 20,948 

Argon Ar 0,934 

Oxid uhličitý CO2 0,037 

Neon Ne 0,001 818 

Helium He 0,000 524 

Metan CH4 0,000 200 

Krypton Kr 0,000 114 

Vodík H2 0,000 050 

Oxid dusný N2O 0,000 050 

Xenon Xe 0,000 009 

Oxid siřičitý SO2 od 0 do 0,000 100 

Ozon O3 od 0 do 0,000 007 

Oxid dusičitý NO2 od 0do 0,000 002 

Čpavek NH3 hranice měřitelnosti  

Oxid uhelnatý CO hranice měřitelnosti 

Jód J2 hranice měřitelnosti 
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1.2 Oxidy síry SO X 

Oxidy síry se do ovzduší dostávají nejvíce průmyslovou výrobou, spalováním uhlí 

a přirozenými procesy v sopečných plynech a při lesních požárech. Kyselina siřičitá, která 

lehce vzniká rozpuštěním oxidu siřičitého ve vodě, je obsažena v podzemních minerálních 

vodách. z oxidů síry je nejvíce zastoupený oxid siřičitý SO2 (anglicky sulfur dioxide) 

a v menší míře oxid sírový SO3 (sulfur trioxide). Oxidy síry jsou ve významných množstvích 

detekovány i v atmosférách dalších těles sluneční soustavy, na kterých pozorujeme aktivní 

sopečnou činnost, hlavně na Venuši a na Jupiterově měsíci Io. 

S oxidy síry má lidstvo problémy asi 2 000 let. Trpěli jím už staří Římané a později ve 

středověku zakazovali někteří panovníci spalovat uhlí.  

1.2.1 Oxid siřičitý 

Emise oxidu siřičitého v České republice v posledních letech výrazně klesají. V roce 

2004 připadalo na jednoho obyvatele 21,8 kg této látky, ale ještě v roce 1996 to bylo asi 

90,6 kg. Celkově klesla v České republice produkce tohoto plynu z dvou miliónů tun v roce 

1988 na 0,265 mil. tun v roce 2000 a i nadále klesá. Tento výrazný posun k lepšímu je dán 

odsířením komínů uhelných elektráren, protože v hnědém uhlí je asi 5 % síry, dostavbou 

několika bloků jaderných elektráren a zlepšení technologie zpracování rud kovů. Při spalování 

uhlí se v SO2 přemění 95 % síry, při spalování kapalných paliv dokonce až téměř sto procent. 

Česká republika 

i ostatní země se 

mezinárodními 

smlouvami 

zavázaly, že do 

konce roku 2010 

omezí produkci 

SO2 na jednu 

pětinu produkce 

v roce 1980, kdy 

produkce činila 

neskutečných dva 

a půl miliónů tun. 

Obr. 2: Chalkopyrit 
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Mimo uhlí se síra vyskytuje i v dalších nerostech, například v chalkopyritu (viz 

obrázek 2), ze kterého se získává měď a železo. Zastoupení železa, mědi a síry je asi 6:7:7. 

Chemický vzorec kyzu měděného, jak se chalkopyrit česky nazývá, je CuFeS2. 

Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý plyn, který je pro člověka toxický při jeho vdechování 

už od koncentrace 0,1 mg·m-3. Při vyšší koncentraci může způsobit i poleptání sliznic. Na 

jeho přítomnost jsou citliví astmatici. Nebezpečný je i pro oči a může být příčinou edému 

v plicích. Ve vodě se totiž lehce váže a vzniká kyselina siřičitá: 

2 2 2 3SO  + H O  H SO→ . 

Rozpustnost SO2 ve vodě závisí na její teplotě. Při 20°C se rozpustí asi 113 gramů v litru 

vody, ale při 0°C se rozpustí ve stejném množství vody dvojnásobné množství SO2.  

Pokud je v atmosféře nedostatek alkalických částic, je kyselina siřičitá H2SO3 jednou 

z příčin kyselých dešťů. pH dešťové vody, tedy její kyselost, je hluboko pod hranicí 7, která je 

přiřazena neutrálním látkám, jako je destilovaná voda. Běžně se uvádí hodnota pH  4 až 4,5 

a při prvních patnácti až třiceti minutách deště. Po delším období sucha je hodnota pH 

dokonce 2! Kyselé deště výrazně ničí lesy, zemědělské plodiny, jsou problémem pro 

živočichy a rostliny ve vodách, urychlují uvolňování iontů kovů v půdě, především hliníku, 

a celkově ničí mikroorganismy. Následky kyselých dešťů se v minulosti částečně zmírňovaly 

vápenným práškováním zamořených území, protože je vápník váže a neutralizuje. Na druhou 

stranu se toto děje i s vápníkem ve vápenci a zdivu, které bylo použito pro stavbu budov. 

Velký problém tak je s ničením antických památek vyrobených z vápence a soch. 

Za jednu hodinu se v atmosféře přirozenými chemickými reakcemi odstraní jedno 

promile až dvě procenta 

oxidu siřičitého. 

Oxid siřičitý se 

využívá jako redukční 

činidlo k bělení a ochraně 

dřeva. V potravinářství 

slouží jako konzervační 

prostředek 

v alkoholických nápojích 

a v sušeném ovoci. 

Maximální průměrná 

denní koncentrace oxidu 

Obr. 3: Krystalky kosočtverečné 
síry 
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siřičitého je v České republice stanovena na 125 µg·m-3. Během půl hodiny nesmí koncentrace 

překročit 500 µg·m-3. 

Oxid siřičitý však ve vysoké koncentraci pomáhá i zmírňovat některé následky lidské 

činnosti na životní prostředí. Protože bývá vypouštěn ve formě aerosolů, které většinu 

dopadajícího záření odráží zpět do prostoru, přispívá k ochlazování atmosféry. To je zcela 

opačný jev, než který pozorujeme u tzv. skleníkových plynů (viz kapitola 1.4.2 Skleníkový 

jev). Možná právě toto je důvod, proč se klimatické změny projevují výrazně až v posledních 

několika desetiletích, i když se koncentrace skleníkových plynů postupně zvyšují více než dvě 

staletí. 

1.2.2 Oxid sírový 

Oxid sírový SO3 je v atmosféře zastoupen stopově. Je méně stabilní a průmyslovou 

výrobou ho je produkováno a do ovzduší vypouštěno méně. I oxid sírový je dobře rozpustný 

ve vodě, přičemž vzniká kyselina sírová H2SO4. Kyselina sírová je proto rovněž obsažena 

v kyselých deštích. 

 

Obr. 4: „Les“ v severních Čechách 



1 Znečištění ovzduší  - 11 - 

1.3 Oxidy dusíku NXOX 

Dusík je v atmosféře bohatě zastoupen. Jeho molekuly N2 jsou základem pozemské 

atmosféry, protože představují více než tři čtvrtiny jejího objemu. Dokonce byly nalezeny 

některé bakterie a mikroorganismy, které přežívají pod ledem v okolí zemských pólů 

a využívají dusík ke své existenci přímo místo kyslíku. Jiné dusíkaté bakterie žijí v symbióze 

s motýlokvětými rostlinami. Dusík je však v atmosféře i jako oxid dusný N2O, oxid dusičitý 

NO2, oxid dusnatý NO nebo lokálně i v jiných sloučeninách s kyslíkem. Rostliny dokáží 

využít dusík jen ve formě sloučenin. Více než polovina z vypouštěného množství oxidů 

dusíku je důsledkem spalování 

benzínu a nafty. Ve válcích 

motorů dochází ke spalování 

směsi při teplotách nad tisíc 

celsiových stupňů 

a atmosférický dusík se v nich 

váže s kyslíkem. Oxidy dusíku 

vznikají i při spalování lehkých 

topných olejů a uhlí. Zbytek 

produkce způsobuje chemický 

průmysl, například při výrobě 

kyseliny dusičné HNO3, a zemědělství při hnojení dusíkatými hnojivy. I zde však musí být 

používány s rozmyslem. Při vysokých koncentracích sice rostliny rychleji rostou, ale při 

uvedeném množství jsou rostliny, například zelenina, pro člověka spíše nebezpečné a více 

náchylné na nemoci, plísně a škůdce. Nemluvě o vlivu na ryby a další (mikro)organismy 

v řekách, rybnících a mořích.  

Dusík se váže na hemoglobin, což je červené krevní barvivo obsažené v červených 

krvinkách erytrocytech, a patrně proto přispívá ke vzniku rakoviny a nádorů. Množství dusíku 

v univerzálních hnojivech určených pro pokojové rostliny je asi čtvrtina objemu. Největší část 

ve formě amidického dusíku (okolo 15 %), potom dusičnanového dusíku (5–8 %) a nejméně 

ve formě amonného dusíku (obvykle do 5 %). Maximální tolerovaná průměrná denní 

koncentrace oxidů dusíku je v České republice 100 µg·m-3. Během půl hodiny nesmí 

koncentrace překročit 200 µg·m-3. 

Obr. 5: Běžné dusíkaté hnojivo  
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1.3.1 Oxid dusný N2O 

Oxid dusný N2O se pro svou nasládlou vůni označuje jako rajský plyn. Při jeho 

vdechování ve vyšších koncentracích vyvolává dobrou náladu a záchvaty smíchu. V lékařství 

se využívá jako slabší celkové anestetikum. Je-li podáván inhalací, uvede člověka v celkovou 

narkózu. Další praktické využití oxidu dusného je v potravinářství – sytí se jim třeba šlehačky 

ve spreji a vytváří ochranou atmosféru chipsů a jiných slaných krekrů. V raketách bývá 

používán jako oxidační činidlo v raketových motorech.  

Přímé negativní dopady oxidu dusného na zdraví člověka (v běžných koncentracích) 

nebyly pozorovány. V současné době vědci experimentálně prověřují, zda není jeho 

pravidelný zvýšená inhalace nebezpečná pro embrya. 

Větší problém je ale přítomnost oxidu dusného v atmosféře Země, kam se dostává při 

hnojení zemědělských ploch dusíkatými chemickými hnojivy a při průmyslové výrobě 

chemických látek. Přirozenou cestou ho uvolňují některé mikroorganismy. Rovnováhu 

narušuje převážně dvojím způsobem. Zaprvé patří mezi skleníkové plyny, protože pohlcuje 

elektromagnetické vlnění, které se odráží do Země a volně by přešlo do kosmického prostoru, 

a takto získanou energii přeměňuje na energii kinetickou a tedy se zahřívá. Je sice v atmosféře 

méně zastoupen než nejčastěji zmiňovaný skleníkový plyn oxid uhličitý, má ale až tři sta 

desetkrát větší absorpční schopnost. Zadruhé se ve výškách nad 30 km nad povrchem rozpadá 

na kyslík O2 a dusík N2 a ten ničí ozon O3 (viz kapitola 1.6 Ozon). 

Oxid dusný nepatří mezi nejrizikovější plyny v atmosféře, je však monitorován a i pro něj 

existují normy, které by neměly koncentrace překročit. 

1.3.2 Oxid dusičitý NO2 

Oxid dusičitý je červenohnědý plyn se štiplavým zápachem. Pro člověka je nebezpečný 

při vdechování a může stejně jako oxid siřičitý způsobit poleptání sliznic. I další rizika jsou 

s oxidem siřičitým velmi podobná. Oba zapříčiňují kyselé deště (viz kapitola 1.2 Oxidy síry 

SOX). Oxid dusičitý přechází ve vodném roztoku v kyselinu dusičnou. Vysoké koncentrace 

NO2 pomáhají vzniku přízemního ozonu (viz kapitola 1.6 Ozon). 

1.3.3 Ostatní oxidy dusíku 

Místním problémem, především v blízkosti průmyslových podniků, může být při jejich 

nedostatečné kontrole a při nedodržení technologií vypouštění emisí do ovzduší i oxid 

dusnatý NO, oxid dusitý N2O3, tetraoxid dusíku N2O4 a oxid dusičitý N2O5. 
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1.4 Oxidy uhlíku  

Uhlík je po dusíku, kyslíku a argonu nejvíce zastoupený prvek v atmosféře Země. 

Především oxid uhličitý CO2 je nepostradatelný pro život. V menším množství je ve vzduchu 

zastoupen i oxid uhelnatý CO. 

1.4.1 Oxid uhličitý CO2 

Oxid uhličitý je jeden z nejdůležitějších plynů atmosféry. Přirozeně vzniká a je 

uvolňován do ovzduší při dýchání organismů. Vzdušný kyslík se váže s uhlíkem, který se zase 

uvolňuje při látkové výměně v tělech živočichů. Jeho přirozený úbytek je zajištěn při 

fotosyntéze rostlin, avšak následkem kácení deštných pralesů se množství pohlceného plynu 

snižuje. Fotosyntéza se dá zapsat rovnicí:  

 

2 2 6 12 6 2 26CO  + 12H O  C H O  + 6H O + 6Ohν→  

 

Rovnováha vzniku a úbytku oxidu uhličitého v atmosféře je však rovněž výrazně 

narušena lidskou činností. 

Využití oxidu uhličitého člověkem je možné při mnoha činnostech. Hojně je využíván 

v potravinářském průmyslu: slouží k sycení nápojů, včetně piva, konzervaci vína, i když je 

v těchto nápojích obsažen i přírodní cestou, a jako kypřící prostředek. Protože téměř 

nereaguje s jinými látkami a je chemicky stálý, stává se náplní plynových hasicích přístrojů. 

Je dobrou alternativou rozpouštědel (dokáže například uvolnit kofein z kávy). Zajímavostí je 

jeho použití v zemědělství. Krátkodobě bývá vypouštěn do skleníků, čímž se urychluje růst 

rostlin a zároveň se tím vyhubí, přesněji udusí, hmyzí škůdci. Že je oxid uhličitý skutečně 

všestranně použitelný plyn demonstruje skutečnost, že v pevné fázi je znám pod označení 

suchý led, který po přidání vody vytváří „mlhu“ hustší než vzduch. Tento efektní jev 

využívají zpěváci na koncertech. 

Přímé nebezpečí vzniká pro člověka jen při značně zvýšené koncentraci, než je běžné. Je 

to bezbarvý plyn bez zápachu, ale při nadýchání je štiplavý. Zároveň vzniká v ústech kyselá 

chuť. I tento oxid ve styku s vodou reaguje a vzniká kyselina uhličitá H2CO3. Hustota oxidu 

uhličitého je větší než vzduchu. V uzavřených prostorách, kde dochází ke spalování, může být 

jeho koncentrace v nižších místech nebezpečně vysoká. V minulosti se tento plyn stal 

osudným mnohým speleologům zkoumajícím jeskyně, kteří po nadýchání omdleli a často pak 

i zemřeli na udušení nebo podchlazení. 
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Oxid uhličitý vzniká při spalování fosilních paliv zemního plynu, ropy a uhlí a výrobků 

z nich a při výrobě cementu. Při pražení vápence připadá na každý kilogram čtyři sta čtyřicet 

gramů CO2, při hoření jednoho kilogramu koksu vzniknou více než tři kilogramy oxidu 

uhličitého. Koncentrace CO2 v ovzduší vzrostla za posledních padesát let asi o pětinu 

z 0,0315 % na 0,0380 %. Ještě v roce 1850 bylo množství vypouštěného oxidu uhličitého 

téměř zanedbatelné. Dnes je každoročně vypuštěno až sedm miliard tun CO2. Celkově je 

v atmosféře asi 2,7·1012 tun oxidu uhličitého. 

 

 

Emise oxidu uhličitého rostou i při spalování biomasy a dřeva. Koncentrace oxidů uhlíků 

ve vzduchu tak ale zůstává stále stejná, protože jiné rostliny je opět pohltí při fotosyntéze a po 

jejich uhynutí zůstává uhlík v půdě. Velkým problémem jsou ale miliardy tun uhlíku, který se 

každoročně vytěží z pod povrchu Země. Tyto atomy byly milióny let ukládány a koncentrace 

CO2 se po tuto dobu mírně snižovala. V posledních 100 letech se ale podstatná část vytěžila 

(a pravděpodobně ještě vytěží), čímž se koncentrace CO2 bude i nadále zvyšovat. Velké 

množství oxidu uhličitého je problém především pro globální oteplování, protože oxid 

uhličitý je významný skleníkový plyn (viz následující kapitola 1.4.2 Skleníkový jev).  

Graf 1: Množství oxidu uhličitého v atmosféře
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Oxid uhličitý pohlcuje elektromagnetické záření odražené nebo vyzářené ze Země. 

Elektromagnetické vlnění se přemění v kinetickou energii, protože rychleji kmitá, a tím se 

ohřívá. 

1.4.2 Skleníkový jev 

Atmosféra Země má schopnost pohlcovat část elektromagnetického vlnění, které na naši 

planetu vyzařuje Slunce nebo které se odráží a uvolňuje od zemského povrchu. Pokud by naše 

planeta neměla atmosféru, klesla by 

průměrná teplota z dnešních asi 15 °C 

(v Ostravě 8,2 °C v letech 1961 až 2008) na 

téměř mínus 20 °C a rozdíl mezi denní 

a noční teplotou by byl asi sedmdesát 

celsiových stupňů. Takové podmínky by pro 

život byly značně nehostinné. Dokonce 

i kdyby byla atmosféra složena pouze ze 

svých dvou nejdůležitějších složek, z dusíku 

a kyslíku, byla by průměrná teplota o deset 

stupňů nižší. Různé látky přispívají 

k pohlcování elektromagnetického záření 

různě. Ty s největší kapacitou řadíme mezi 

tzv. skleníkové plyny. Koncentrace téměř 

všech skleníkových plynů za poslední staletí 

pravidelně roste. Výjimkou je pouze ozon, ale ani z toho nemůžeme mít radost (viz kapitola 

1.6 Ozon). 

Chemické a fyzikální složení atmosféry by se bez zásahů člověka a důsledku jeho 

chování měnilo jen velmi pomalu. Za posledních asi dvě stě let se koncentrace oxidu 

uhličitého zvýšila téměř o třetinu a metanu CH4 o necelých sto padesát procent. Molekula 

metanu, kterému se lidově pro jeho přirozený vznik říká bahenní plyn, má asi dvacetkrát větší 

vliv na oteplení než molekula oxidu uhličitého. Molekul oxidu uhličitého je však v atmosféře 

jednoznačně nejvíc. Dalšími plyny, které může řadit mezi skleníkové, protože pohlcují fotony 

od ultrafialové do infračervené části spektra, jsou oxid dusičitý NO2, freony (např. 

dichlordifluormethan CCl2F2), ozon O3 a vodní pára H2O. Vodní pára v atmosféře se dokonce 

z celkového pohledu nejvýrazněji podílí na oteplování. Zachycuje a odráží asi dvě třetiny 

tepla pohlceného atmosférou. Vodní pára není v atmosféře zastoupena zcela rovnoměrně. 
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Mraky neodráží zpět jen vlnění od Země, ale i to, které k Zemi směřuje ze Slunce. V létě 

můžete pozorovat, že je větší chlad ve stínu než na přímém Slunci. Proto se vodní pára 

zároveň výrazně podílí i na ochlazování atmosféry a oba jevy se často prakticky téměř vyruší. 

V noci je nižší teplota, když je jasná obloha. Nejsou-li hvězdy vidět, vytváří mraky jakýsi 

strop a ten pouští jen malou část tepla do volného kosmu, ale odráží ho opakovaně zpět.  

Na Zemi dopadá ze Slunce asi 1,8·1014 W. Čtvrtina množství se odráží zpět do kosmu 

a pětina je pohlcena atmosférou. Zbytek se přeměňuje v teplo na zemském povrchu a ohřívá 

vodstvo a pevninu. Jen nepatrné množství (přibližně 0,05 %) využívají rostliny při 

fotosyntéze (viz kapitola 1.4.1 Oxid uhličitý CO2).  

V důsledku zvyšování teploty atmosféry meteorologové a klimatologové pozorují 

a popisují i další nepříjemné jevy – zvětšuje se plocha písečných i kamenných pouští, taje 

trvale zmrzlá půda (tzv. permafrost), čímž se z ní dostávají do ovzduší skleníkové plyny, a tají 

vysokohorské i polární ledovce (viz obrázky 7 a 8). Více se příčinám a následkům oteplování 

vodstva věnuje kapitola 2 Vodstvo.  

Za zlomovou lze považovat změnu průměrné teploty atmosféry o dva stupně Celsia 

vzhledem k teplotě před dvěmi sty lety. Nyní se nacházíme asi v polovině takového ohřívání. 

Vědci předpokládají, že při zmíněném oteplení by lidstvo definitivně ztratilo možnost dále 

ovlivňovat globální oteplování. Zároveň však nejsou jednotní v názoru, zda by k oteplení 

jistou „setrvačností“ a už tak vysokou koncentrací, která by se snižovala velmi pomalu, stejně 

nedošlo i v případě, že bychom ihned přestali vypouštět skleníkové plyny.   
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Obr. 7: Rhónský ledovec ve 
Švýcarsku a pramen Rhóny 
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Obr. 8: Grossglockner – před dvěma sty lety zaplňoval led zcela údolí na 
fotografii 
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1.5 Prašný aerosol PM10   

Prašný aerosol, též. polétavý prach nebo z angličtiny černý kouř, se skládá 

z mikroskopických pevných, kapalných a aerosolových částic. Část má i biologický původ: ve 

vzduchu jsou mnohé viry, bakterie nebo například pyl. Všechny tyto částice v závislosti na 

své velikosti mohou být v atmosféře i několik týdnů, než dopadnou na povrch, nebo je 

„spláchne“ déšť. Označení „10“ znamená velikost do 10 µm. Dále se analogicky na některých 

stanicích měří i množství částic  PM2,5 a PM1. Mezi částice PM10 jsou podle platných předpisů 

[5] zahrnuty všechny částice, které „projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 

vykazujícím pro aerodynamický průměr deset milimetrů odlučovací účinnost padesát 

procent“.  

Pevná složka prašného aerosolu 

vzniká přirozeně při vulkanické 

činnosti, působením větru, přirozenými 

požáry atd. Člověk však v produkci 

přírodu už dávno „předčil.“ Nejvíce 

vzduch znečišťují prachem všechny 

druhy spalování, doprava, zemědělství 

(obnažená půda je unášena větrem) 

a průmysl. 

Prachové částice nemají praktické 

využití, a tak pozorujeme pouze jejich 

negativní vliv na zdraví člověka. 

Nejmenší se mohou ukládat ve všech 

částech dýchací soustavy až do plícních 

sklípků. Vzniká nebezpečí rakoviny 

a jiných nemocí plic a kardiovaskulární 

potíže.  

Polétavé částice rozptylují sluneční 

záření a místně mohou ovlivnit 

mikroklima regionu. Svou roli hrají i při dešti, padání krup a sněžení. Voda se ochotněji sráží, 

pokud existuje tzv. kondenzační jádro. Tím mohou být právě částice prachu. Meteorologové 

dokonce popisují speciální typ mraku, tzv. pyrocumulus (viz obrázek 9). Nad místy spalování 

vznikají mraky a za letícím proudovým letadlem můžete vidět charakteristickou čáru.  

Obr. 9: Pyrocumulus, 
zdroj: www.atmos.washington.edu 
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1.6 Ozon  

Sdělovací prostředky se často omezují na tvrzení, že se „zvětšuje ozonová díra.“ 

Málokterý z nich se však zaměří na celou problematiku ozonu, která je mnohem složitější. 

Ozon se nevyskytuje jen ve vyšších patrech atmosféry, ale i u povrchu Země. Dějů, při 

kterých vzniká a zaniká, protože je značně nestabilní, je mnoho. Některé z nich jsou 

samovolné; jiné zapříčiňuje přímo či nepřímo člověk. 

Ozon (tzv. trikyslík) je tvořen třemi atomy kyslíku O3. Úhel mezi atomy v molekule je asi 

116,8° (viz obrázek 10), takže má velký moment a výrazně se projevují van der Waalsovy 

síly. Stabilita těchto molekul je mnohem 

nižší, než stabilita běžných molekul O2. 

Ozon má charakteristický zápach už při 

nízkých koncentracích a je průhledný. 

Ozon vzniká v nižších vrstvách 

atmosféry (v troposféře) vlivem 

bouřkových elektrických výbojů 

a oxidace organických látek – například 

při reakcích uhlovodíku s oxidy dusíku, třeba při spalování fosilních paliv, jako je benzín 

a nafta v automobilech. Jeho vznik ve vyšších patrech atmosféry, ve stratosféře, je výsledkem 

mnohem složitějších fyzikálních procesů. Reakcí, které jeho vznik ve stratosféře popisují, je 

několik desítek. V případě troposférického i stratosférického ozonu závisí jeho vznik 

Obr. 10: Molekula ozonu 

Obr. 11: Vrstvy atmosféry 
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a množství na dějích, které v uvedené vrstvě atmosféry probíhají. Zatímco ozon ve stratosféře 

je pro člověka a další živočichy a rostliny prospěšný, v troposféře škodí, což mnoho lidí ani 

netuší. Největší nebezpečí hrozí zejména dýchacímu ústrojí živočichů, včetně možného 

trvalého poškození plic, a omezen je v důsledku vlivu na fotosyntézu i růst rostlin. Dále jsou 

u lidí následkem nadýchání běžné bolesti hlavy a podráždění očí.  

Z praktického hlediska existují tedy problémy dva: ve stratosféře se množství ozonu 

snižuje a vzniká tzv. ozonová díra, v troposféře se jeho množství především vlivem činnosti 

člověka zvyšuje.  

 

1.6.1 Přízemní ozon 

Nejspodnější část atmosféry, která je přímo u povrchu Země, se nazývá troposféra (viz 

obrázek 11). Výška troposféry se mění a neexistuje její jasné rozhraní. V našich zeměpisných 

šířkách dosahuje výšky přibližně jedenáct kilometrů, ale na rovníku jen osm a na pólech až 

sedmnáct kilometrů. Množství přízemního ozonu se v průběhu roku mění. Největší je 

koncentrace v létě v důsledku dlouhého slunečního svitu, protože sluneční elektromagnetické 

Obr. 12: Blesk v noci 
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záření se reakcí, při kterých ozon vzniká, přímo účastní. Množství přízemního ozonu je 

kolísavé i v průběhu dne – v noci ho bývá ve městech i pětkrát méně než odpoledne. Přízemní 

ozon patří mezi skleníkové plyny (viz kapitola 1.4.2 Skleníkový jev).  

 

 

Ve Spojených státech amerických platí od roku 2008 norma, podle které může být 

koncentrace přízemního ozonu maximálně sedmdesát pět částic z miliardy, což představuje 

zpřísnění o pět částic vzhledem k původní normě. Do budoucna se počítá s dalším zpřísněním 

o pět částic na maximálně sedmdesát molekul ozonu v jedné miliardě molekul vzduchu. 

Normální koncentrace ve městě je deset až dvacet částic v miliardě molekul vzduchu. 

Množství ozonu se udává i v µg·m-3. V České republice je maximální denní osmihodinový 

průměr 120 µg·m-3. Maximální tolerovaný počet překročení tohoto limitu je dvacet pětkrát za 

rok v průměru ve třech po sobě následujících letech. 

V České republice zaznamenáváme hlavně klouzavé koncentrace, tj. úhrny 

v osmitýdenním časovém období. 

 

Graf 2: Koncentrace p řízemního ozónu ve vybraných 
dnech roku 2008
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1.6.2 Stratosférický ozon 

Stratosférický ozon se nachází ve výšce asi jedenáct až padesát kilometrů nad povrchem 

Země a představuje asi devadesát procent veškerého ozonu v zemské atmosféře. Při bližším 

zkoumání však zjistíme, že koncentrace ozonu ve stratosféře není rovnoměrná, ale nabývá 

maximálních hodnot ve výšce dvacet pět až třicet pět kilometrů nad povrchem. Proto se tato 

vrstva nazývá ozonová. 

Ozonovou vrstvu začali vědci studovat už v první polovině dvacátého století. Velkou 

zásluhu na jejím poznání má Angličan Sir Sydney Chapman, který se pokusil zapsat reakce 

vedoucí ke vzniku ozonu. Tyto reakce dnes známe pod označením Chapmanův cyklus: 

V jeho první fázi se rozpadá atomární molekulový kyslík O2 na excitované atomy O*:  

 

2 

* *O O  + Ohν→ . 

 

Aby k rozpadu docházelo, musí na molekuly dopadat elektromagnetické záření (fotony) 

o vlnové délce λ = 180–242 nm. Takové vlnové délky patří do ultrafialové části 

elektromagnetického spektra. Jejich pohlcením se zamezí dopadu na Zemi. 

Excitované samostatné atomy se ihned váží na další molekuly kyslíku O2 a vniká ozon 

O3. Podmínkou této reakce je katalyzátor – látka, která sice do reakce vstupuje, ale v úplně 

stejném stavu z ní i nezměněna vystupuje. Katalyzátorem při rozpadu ozonu může být i vodní 

pára: 

 

2 

*
3O + O +K  O +K→ . 

 

Nastávají však i opačné reakce, které vedou k rozpadu molekul ozonu: 

 

3 

*
2O O  + Ohν→      a    

3 

*
2O  + O  2Ohν→ . 

 

Při těchto reakcích se pohlcuje krátkovlnné elektromagnetické záření o vlnové délce 

λ = 220–290 nm. Maximum pohlcování nastává pro vlnové délky λ = 255 nm. Fotony této 

vlnové délky jsou pohlceny téměř všechny a na zemský povrch prakticky nedopadají. Fotony 

s vlnovou délkou větší než dvě stě devadesát nanometrů dopadají na Zemi a přispívají 

k fotosyntéze v rostlinách. 
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Obecně ve fyzice a meteorologii dělíme UV záření podle vlnových délek na tři typy.  

UV-A má vlnové délky od 320 do 400 nm. Pro buňky je neškodné a atmosféra ho 

pohlcuje jen částečně. UV záření typu B (280 až 320 nm) a C (180 až 280 nm) je pro buňky 

organismů smrtící. Za normálních okolností ho totiž atmosféra pohlcuje úplně (typ UV-C), 

respektive z velké části (typ UV-B). Miliony let evoluce se buňky nemusely s jeho dopadem 

vyrovnávat. Při zeslabení ozonové vrstvy ho ale atmosférou prochází výrazně větší množství, 

než kolik jsou organismy schopny snést. 

Další Angličan, Gordon Miller Bourne Dobson, se věnoval nejen fyzice, ale 

i meteorologii. Sestrojil spektrofotometr, který umožňoval určovat množství ozonu ve 

stratosféře a v roce 1958 už díky jeho aktivitě existovala téměř celosvětová síť stanic měřících 

hodnoty ozonu. Dnes jsou po něm pojmenovány jednotky množství ozonu ve stratosféře, tzv. 

dobsonovy jednotky, zkratka DU.  

I přes velký význam ozonu v atmosféře je jeho množství překvapivě velmi malé. Pokud 

by pokrýval Zemi na jejím povrchu, jednalo by se asi o jen 3 mm tenký povlak. Ten by 

odpovídal 300 DU. Jedna jednotka tedy představuje „filtr“ ozonu tenký 0,01 mm při teplotě 

0 °C a tlaku 1113,25 hPa, což je asi třetina tloušťky lidského vlasu. u nás jsou běžné hodnoty 

340 DU v létě a 280 DU v zimě. 

1.6.3 Ozonová díra 

V posledních desetiletích vlivem lidské činnosti 

ozon v ozonové vrstvě více ubývá než přibývá, 

přičemž za normálního stavu by měl být přírůstek 

a úbytek v rovnováze. Destrukce je způsobena 

zvyšující se koncentrací některých sloučenin, hlavně 

fluorochlorouhlovodíků v nich obsaženým chlórem. 

Tyto látky, tzv. freony (viz obrázek 13), značka CFC, 

byly často používány v průmyslových chladících strojích, jedničkách, sprejích, těsnících 

stavebních pěnách atd. Dopadá-li na molekulu freonu foton určité vlnové délky, uvolní se 

z něj chlór a další halogeny (třeba bróm) a ten rychle reaguje s nestabilní molekulou ozonů 

podle schématu: 

 

 -
3 2O +Cl ClO+O→ . 

 

 

Obr. 13: Molekula freonu 
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Molekula oxidu chlornatého ClO je nestabilní a reaguje s excitovaným atomem kyslíku: 

 

*
2 22ClO+2O 2O +Cl→ . 

 

Největší problémem je ale „životnost“ atomu chlóru. Než se pevně naváže a stane se 

málo aktivním, dokáže zničit řádově až sto tisíc molekul ozonu. „Pracuje“ v průměru šedesát 

až sto let. Freon 115 (CF3-CF2Cl) má životnost asi tři sta osmdesát let! Dnešní koncentrace 

chlóru ve stratosféře je asi sedmkrát vyšší, než před sto lety. Chlór se z atmosféry dostává 

reakcemi se čpavkem (též amoniak, NH3) a v podobě kyselých dešťů jako kyselina 

chlorovodíková HCl. Pokud se lidstvu podaří produkci chlóru výrazně omezit, měla by se 

rovnováha vzniku a zániku molekul ozonu opět obnovit. Jeho „přirozenými“ ničiteli jsou 

výbuchy sopek, průlety meteoritů a nebo třeba bouře ve vyšších patrech atmosféry. Další 

lidská činnost ovlivňující množství freonů ve stratosféře jsou zkoušky jaderných zbraní, 

chemické a průmyslové znečištění a doprava, především letectví. 

Podobně jako freony se chovají i oxidy uhlíku (viz kapitola 1.4 Oxidy uhlíku). 

Za výzkumy reakcí ozonu a chlóru získali v roce 1995 Nobelovu cenu za chemii Mexičan 

Mario Molina, Holanďan Paul Crutzen a Američan Sherwood Rowland z Massachusettského 

technologického institutu.  

Více se o těchto chemicích můžete dozvědět na oficiální webové stránce 

http://nobelprize.org. 

1.6.4 Následky ničení ozonové vrstvy 

Ozonová vrstva je nejvíce ničena na pólech – nad Antarktidou a Arktidou. Souvisí to 

s tím, že ozon se ve stratosféře nevytváří rovnoměrně, ale jeho produkce je největší nad 

tropickými oblastmi (k jeho vzniku je třeba intenzivní sluneční záření). Především v časech 

polárních zim se vrstva ozonu výrazně snižuje a ani v letních měsících se situace nezlepšuje, 

protože se chlór ve stratosféře hromadí. Nad Arktidou je situace příznivější. Vzduch nad ní 

lépe cirkuluje, protože rozložení moře a souše je v její blízkosti vhodnější.  

Jako ozonovou díru nazýváme takovou stavbu ozonové vrstvy, kde je po dobu šesti týdnů 

minimálně čtvrtinový úbytek ozonu (225 DU a méně). Taková vrstva už dostatečně 

nepohlcuje záření UV-B a UV-C. Ozonové díry jsou pozorovány od sedmdesátých let 

dvacátého století. 
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Na obrázku 14 je snímek ozonové díry nad jižním pólem o rozloze velké asi jako Afrika. 

Zelené odstíny jsou nad místy s dostatečnou ozonovou vrstvou; modré a fialové označují 

místa se značně oslabenou ozonovou vrstvou.  

Mezinárodní smlouvy, jejichž signatářem je i Česká republika, a bylo jím i bývalé 

Československo, se snaží řešit celou situaci už od roku 1985. Od roku 2000 se smějí freony 

používat jen tehdy, neexistuje-li plnohodnotná alternativa. Úplný zákaz používání freonů 

nastane v roce 2040.  

Podle statistik Evropské komise zemře předčasně na nemoci spojené s nadměrným 

množstvím přízemního ozonu každý rok asi dvacet jedna tisíc Evropanů. Největší nebezpečí 

se podle statistik skrývá v rakovině kůže. I když případné nádory lze často chirurgicky 

odstranit, je často postiženo hned několik vnitřních orgánů. Kůže je hodně prokrvovaný 

orgán, a tak se zhoubné buňky dostávají do celého těla, kde se často usadí a ve zhoubném 

bujení pokračují. Nejen člověk je v ohrožení. V Austrálii často oslepla celá stáda ovcí. 

Obecně se pak snižuje obranyschopnost organismů. Zásadní nebezpečí je UV záření pro 

mořský plankton, a proto i pro mnoho dalších ekosystémů, kterých se vyskytuje. Vliv na 

fotosyntézu rostlin (při koncentraci od osmdesáti částic ozonu v miliardě) jsme již zmínili. 

Listy mívají hnědé až černé skvrny a jehličí žluté chlorotické skvrny. Ozon v tělech rostlin 

působí jako oxidační činidlo, narušuje biomembrány a rostliny ztrácí vodu. Citlivé jsou buky, 

topoly, jasany a modříny. Odolnější jsou lípy, javory a duby a habry. 

Ozon však vzniká i v krvi teplomilných živočichů. Tam napomáhá likvidovat nebezpečné 

zárodky. 

Obr. 14: Zeslabení ozonové vrstvy,  
zdroj: www.wikipedia.org 
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1.7 Ostatní škodliviny 

Dalšími znečišťujícími látkami ovzduší jsou hlavně organické sloučeniny – polycyklické 

a cyklické aromatické uhlovodíky, které mají kondenzovaná benzenová jádra tvořená 

výhradně uhlíkem a vodíkem. Uhlovodíky jsou škodlivější ve vodě a v půdě, v atmosféře 

přímé ohrožení v běžných koncentracích nepředstavují. Při vdechování jsou zdraví škodlivé 

jen přímo v nechráněných průmyslových provozech. 

1.7.1 Toluen C7H8 

Toluen, chemicky metylbenzen, patří mezi škodlivé 

plyny, ale jeho riziko na zdraví člověka a na životní 

prostředí je v porovnání s jinými plyny nízké. Negativní 

účinky se projevují při dlouhodobém působení. Do 

atmosféry je uvolňován především při průmyslové, 

hlavně chemické, výrobě. Benzín obsahuje asi sedm 

procent toluenu a toluen je spolu s dalšími až stovkami 

látek součástí cigaretového kouře. Při zvýšené 

koncentraci se ze vzduchu dostává do půdy a do spodních vod. Naštěstí se nekumuluje 

v potravním řetězci, protože je dobře odbouratelný mikroorganismy. 

1.7.2 Benzen C6H6 

Benzen má široké využití v průmyslu a využívá se i jako rozpouštědlo. Vliv benzenu na 

životní prostředí je nebezpečnější než u toluenu. Podstatně vyšší jsou i zdravotní rizika. 

Benzen má negativní účinky na imunitní systém, centrální nervovou soustavu a krvetvorbu, 

včetně možného onemocnění leukémií.  

1.7.3 Xylen C8H10 

Xylenů existuje velké množství. Vždy je základem 

benzenové jádro, na které se váží další atomy uhlíku 

a vodíku. jednotlivé molekuly se označují m-xylen, p-xylen 

a o-xylen (meta-, orto-, para-). V běžných koncentracích 

hrozí největší riziko toluenu, který se dostává do ovzduší 

díky průmyslu a přidáváním do benzínu, čímž se zvyšuje 

oktanové číslo, po deštích, kdy se dostává do vody a půdy. 

Obr. 15: Molekula toluenu 

Obr. 16: Molekula m-xylenu 
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1.7.4 Metan CH4 

Metan CH4 je výjimečná chemická sloučenina, protože ji na rozdíl od většiny sloučenin 

popsaných v této kapitole do ovzduší uvolňují ve velkém množství především živé organismy. 

Proto se mu běžně říká bioplyn. Pokud je na některé planetě nebo jejím měsíci ve sluneční 

soustavě a vesmíru spektroskopicky metan detekován, vědci vždy zbystří. Na Zemi ji do 

ovzduší ve velkém vypouštějí při trávení a ve výkalech velká zvířata, především dobytek. 

Mikroorganismy žijící v půdě dále rozkládají trus a při vyhnívání opět vytváří metan. 

S určitou nadsázkou se dá říct, že dobytek přispívá ke zvyšování vypouštění skleníkových 

plynů, mezi které metan jednoznačně patří. Živé organismy produkují čtyři pětiny 

uvolňovaného metanu; lidská činnost přímo nebo nepřímo tři pětiny.  

Metan pohlcuje více než dvacetkrát více ultrafialového záření než nejběžnější skleníkový 

plyn – oxid uhličitý. Na druhou stranu je jeho „životnost“ v atmosféře asi jen dvanáct let. 

Metan je složkou zemního plynu. 

Metan se mírně podílí na ničení ozonu. Jeho přímé nežádoucí účinky na živé organismy 

pozorovány nebyly. 
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1.8 Imisní limity 

Sledování kvality ovzduší se provádí pro přesně vybrané znečišťující látky a to měřením 

úrovně znečištění ovzduší na určených místech kontinuálně nebo jednorázovým odběrem 

vzorků. Z matematického hlediska je zajímavé, že některá měření se provádí výpočtem 

úrovně znečištění ovzduší, čili modelováním. 

Měření zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí České republiky a jím pověřené 

autorizované organizace. 

Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě výsledků sledování kvality ovzduší 

pro znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit nebo úroveň znečištění ovzduší.  

Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro oxid siřičitý, prašný aerosol PM10, oxid 

dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen. Cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí je 

stanoven pro kadmium, arsen, nikl, organické sloučeniny a troposférický ozon. Imisní limit 

pro ochranu ekosystémů a vegetace nebo cílový imisní limit pro ochranu vegetace je stanoven 

pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a troposférický ozon. Dlouhodobý imisní cíl pro ochranu 

zdraví lidí a pro ochranu vegetace je stanoven pro troposférický ozon. Imisní limity některých 

látek jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 2 - Imisní limity a p řípustné četnosti jejich p řekročení 

ZNEČIŠŤUJÍCÍ 

LÁTKA 

Doba 

průměrování 
Imisní limit / µg·m-3 

Přípustná četnost 

překročení za kalendá řní 

rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 24 

 24 hodin 125 3 

PM10 24 hodin 50 35 

 1 rok 40  

Oxid dusičitý 1 hodina 200 18 

 1 rok 40  

Benzen 1 rok 5  
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1.9 Hluk   

Hluk můžeme považovat za specifický druh poškození životního prostředí zaviněný 

výlučně lidskou činností. Podobně je tomu třeba se světlem, která vydávají v noci a šeru 

lidská sídla. Světlo ruší živočichy i rostliny v jejich blízkosti a znemožňuje astronomická 

pozorování.  

Zvuk vydávají všechna chvějící se pružná tělesa (struna, buben, hlasivky, reproduktory, 

motory atd.) a podmínkou jeho šíření je existence pružného prostředí, kterým vzduch 

bezesporu je.  

Dvě nejzákladnější charakteristiky hluku (zvuku) jsou jeho frekvence f a hladina intenzity 

zvuku L, kterou můžeme v našich úvahách pro jednoduchost nahradit „hlasitostí“.  

Zvukové vlny představují z fyzikálního hlediska mechanické postupné podélné vlnění. 

Molekuly pružného prostředí se stlačují a rozpínají, a tím se mírně mění tlak vzduchu a ušní 

bubínek se vychyluje v řádu velikosti atomů – v desetinách nanometrů. Změna tlaku vzduchu 

není nijak dramatická, jedná se řádově stotisíciny pascalů. Kdyby se výchylky ušního bubínku 

za rok sčítaly, nepohnul by se o více než deset centimetrů. Ucho je tak jeden z nejcitlivějších 

orgánů lidského těla. 

1.9.1 Frekvence zvuku 

Frekvenci zvuku  vnímá ucho 

zdravého člověka v intervalu 16 až 

20 000 Hz a mění se v závislosti na 

věku. U straších lidí se horní hranice 

postupně snižuje. Frekvence nižší než 

šestnáct hertzů označujeme jako 

infrazvuk. Člověk ho nevnímá 

sluchem, ale vibracemi, a často se používá v hudbě (viz tabulka 3). Nízké frekvence jsou 

velmi pronikavé. Probíhá-li v dálce rockový koncert, určitě uslyšíte bubny a ne kytary. 

Naopak frekvence vyšší než 20 000 Hz nazýváme ultrazvuk. Ultrazvuk má využití v lékařství, 

seismice a používají ho třeba netopýři při orientaci v prostoru. Sluchové kanály mírně 

rezonují při frekvenci 3,2 kHz, což souvisí s intervalem frekvencí 2,5–4,0 kHz, ve kterém je 

ucho nejcitlivější. 

Tabulka 3 - Frekvence zdroj ů zvuku 

Zdroj zvuku Frekvence / Hz 

malý zvoneček od 6272 

subkontrabasový klarinet až 16,4 

klavír, housle max. 4186 

varhany – píšťala 1,9cm 12 544 

varhany – píšťala 19,5m 8,12 

komorní „a“ v hudbě 440 



1 Znečištění ovzduší  - 31 - 

1.9.2 Hladina intenzity zvuku L 

Hlasitost je zcela subjektivní. Mladší lidé slyší tišší zvuky, ale s přibývajícím věkem 

a v důsledku atrofie svalů vnímají hlasitější vjemy. Ucho je citlivější při nižších intenzitách 

zvuku, kdy i malé změny dokáže relativně přesně rozpoznat. Proto je vhodnější používat 

logaritmickou stupnici a ne lineární. Na lineární stupnici bychom na osu y zapisovali hodnoty 

0, 1, 2, 3, ... , ale na logaritmické stupnici se dva následující body liší v mocnině. Na ose y se 

zapisuje 100, 101, 102, 103,... (tj. 0, 10, 100, 1 000, ...).   

Jednotkou hladiny intenzity zvuku L je jeden decibel, značka 1 dB.  

Pro hlasitost platí vztah: 

 

0

10dBlog
I

L
I

= , 

 

kde I je intenzita zvuku a I0 je tzv. 

standardní referenční intenzit 

Neumíte-li si pod tímto pojmem 

představit žádný obsah tak stačí, když si 

zapamatujete, že se jedná o dohodnutou 

nejnižší lidským uchem slyšitelnou úroveň 

zvuku o frekvenci 1 000 Hz;  

I0 = 10-12W·m-2.  

Zvětšení hlasitosti o jeden decibel 

v praxi představuje znásobení hlasitosti 

o 1010 1,26≐ , neboli nárůst o dvacet šest 

procent. Poměr nejmenší a největší hladiny 

intenzity zvuku pro zcela zdravé a citlivé uši je 1012!  

 

Příklad 1 

Hladina intenzity zvuku tikajících hodinek je asi dvacet decibelů. Startující nákladní 

automobil vydává hladinu intenzity zvuku asi 100 dB. Jaké zvýšení intenzity zvuku odpovídá 

změně z 20 dB na 100 dB? 

Tabulka 4 - Hlasitost 

Zdroj zvuku Hlasitost / dB 

práh slyšitelnosti 0 

ševelení listů 10 

větrná elektrárna (ve 

vzdálenosti 500m) 
40 

běžný hovor 60 

hydraulický buchar 92 

brzdící vlak 98 

rockový koncert 110 

práh bolesti 120 

proudový motor 135 
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Řešení 

L1 = 20 dB 

L2 = 100 dB 

I0 = 10-12 W·m-2 

I1 : I2 = ? 

 

1

1

1 110
1

0 0

10
1 0

10 -2
1

10log 10 ,
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10  W m

L

L
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L

I I

I I

I −

= ⇒ =

=
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2
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2
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10
2 0

2 -2
2

10log 10 ,

10
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L

L
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L
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= ⇒ =

=

= ⋅

 

 

Při změně hladiny intenzity zvuku  na pětinásobek se změní intenzita zvuku 

100 000 000krát. 

1.9.3 Problémy spojené s nadměrným hlukem 

Nadměrný hluk vzniká především v důsledky silné dopravy. U dálnic a silnic dosahuje 

hladina intenzity zvuku až devadesát decibelů. Proto se stavějí protihlukové stěny, které zvuk 

nejen odrážejí, ale i pohlcují. Podobné je to i v blízkosti železnic. Nehlučnější je však letecká 

doprava – proudový tryskový motor vyvine hluk až sto třicet pět decibelů. Další ohroženou 

skupinu tvoří lidé pracující v průmyslu. 

Hluk ve dne by neměl překonat padesát a v noci třicet pět decibelů. Limit pro průmyslový 

provoz je nařízením vlády [4] stanoven na osmdesát pět decibelů a pro duševní práci padesát 

decibelů. Limity existují i pro ultrazvuk a infrazvuk, které člověk nevnímá sluchem, ale přesto 

na lidské zdraví mají negativní vliv. 

Z pohledu zdraví je nebezpečná jak hlasitost hluku, tak doba, po kterou je člověk jeho 

účinků vystaven. Nejvíce bývá postižené sluchové ústrojí a nervová soustava. Předpokládá se 

i vliv na zdraví ještě nenarozených dětí. 
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2 Vodstvo 

Když se řekne slovo „voda“, je to pro nás něco samozřejmého a možná i bezcenného. 

Sloučenina skládající se ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku však začíná 

představovat skutečné bohatství. Voda je jednou z nejjednodušších chemických sloučen 

a přesto, nebo možná právě proto, je nejzákladnější podmínkou života. Pro vodu určitě platí 

stejné pořekadlo, jaké používáme pro oheň: je to výborný sluha, ale špatný pán. Na druhou 

stranu však můžeme s jistotou tvrdit, že to platí i naopak: pokud se člověk chová k přírodě 

slušně, může jí být i prospěšný. Otázkou však zůstává, zda naše chování k okolí můžeme za 

slušné považovat.  

Dnes žije v místech s nedostatkem vody asi čtvrtina obyvatelstva. Za dvacet let to bude 

více než polovina. Problémy je hodně zužováno především zemědělství, protože jedna šestina 

orné půdy je trvale zavlažována a poskytuje asi čtyřicet procent světové zemědělské 

produkce. V důsledku zavlažování polí se snižuje průtok řek, některé řeky vysychají dříve, 

než jejich voda doputuje do jezer a moří. Hladina vodních nádrží se snižuje. Mrtvé moře nebo 

třeba Čadské jezero mají na dnešních mapách mnohem menší plochu a hotely a vesnice dnes 

stojí na místech, kde v minulém století bylo několik metrů vody.  

Ani velké světové oceány ale nejsou uchráněny přímým důsledkům nekontrolované 

lidské činnosti. Množství ryb jsou decimovány rybolovem. Mnohá moře jsou výrazně 

znečištěna „běžnou“ vod z řek, natož co s nimi udělají jaderné zkoušky a vhazování 

nebezpečných toxických, chemických a jaderných odpadů. Dlouhé roky se k rybolovu 

používal sběr pomocí velkých vlečných sítí, které ničily vše na mořském dně. Sonary velkých 

lodí a ponorek dezorientují velryby, kytovce a delfíny.  

Nejohroženější jsou uzavřená moře a jezera, pobřeží a delty velkých řek. 
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2.1 Oteplování moří a oceánů 

Že se Země, přesněji její atmosféra, v posledních desetiletích pozvolna ale vytrvale 

otepluje, je dnes již jasné. Vědci se však stále neshodli na příčinách tohoto ohřívání – může-li 

za něj člověk, nebo jedná-li se o zcela přirozený jev. Však i v minulosti (a ne nějak dávné), 

prošlo lidstvo většími i velkými dobami ledovými, mezi nimiž byla pro změnu období teplá. 

Patrně zde však bude platit , že nic není úplně bílé, nebo jenom černé. Vlivy přírody a člověka 

se zde asi doplňují.  

Prvním nepříjemným důsledkem ohřívání oceánů je změna životního prostředí pro 

mořské živočichy a rostliny. Primárně jsou ohroženy korály a mořský plankton. Ten je však 

součástí mnoha potravních řetězců. Úhyn planktonu by znamenal zvýšení koncentrace metanu 

(viz kapitola 1.7.4 Metan CH4) v ovzduší a ten patří mezi výrazné skleníkové plyny. 

Znamenalo by to roztočení spirály: méně planktonu = více metanu, více metanu = méně 

planktonu atd.  

Z druhé strany útočí rostoucí teploty atmosféry a vody i na zvyšování hladiny světových 

oceánů a moří. Změny hladiny nejsou ničím výjimečným, například před 14 500 lety stoupla 

hladina během pěti set let asi o dvacet metrů. Podobný vzestup by však pro současné lidstvo 

představoval katastrofu. Více než polovina lidstva bydlí v přímořských oblastech (viz obrázky 

17 a 18), proto tam jsou i důležitá centra průmyslu, dopravy a zemědělství.  

Graf 3: Dlouhodobé zm ěny pr ůměrné teploty
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Hladina mořské vody stoupá díky tání ledovců a rozpínání vody. Průměrně každý rok 

roztaje metr grónského ledovce, který je největší na světě, takže se do moře dostane padesát 

miliard metru krychlových vody. Je-li poloměr Země asi 6 378 km a oceány pokrývají 

sedmdesát jedno procento jejího povrchu, je plocha povrchu Země pokrytá oceány: 
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Proto se jen v důsledku tání tohoto ledovce zvýší hladina světového oceánu o 0,138 mm. 

Ledovců však taje mnohem více. Na zvyšování hladiny ale nemají vliv někdy i tři sta metrů 

tlusté mořské ledové kry. Přibližně jedna desetina jejich objemu je sice nad mořskou 

hladinou, ale v důsledku platnosti Archimédova zákona se při rozpuštění ledu hladina 

nezmění. O tom se můžete přesvědčit jednoduchým pokusem se sklenicí vody a kostkou ledu. 

Když led roztaje, hladina vody se nezmění. 

 

 

Obr. 17: Vorkum, Holandsko 
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Voda se ale s přibývající teplotou rozpíná a mění se tak její hustota. Pro teplotní 

objemovou roztažnost kapalin platí vztah: 

 

( )0 1 ,V V Tβ+ ∆≐  

 

kde V0 je počáteční objem kapaliny, ∆T je změna teploty kapaliny a β je teplotní 

součinitel objemové roztažnosti kapaliny. Pro vodu je při teplotě 20 °C je β = 1,8·10-4 K-1. Co 

to může v praxi znamenat si ukážeme na následujícím příkladu. 

Obr. 18: Benátky, 
zdroj: www.ipfw.edu 
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Příklad 2 

Teplota mořské vody se v horních sta metrech zvýší v průměru o jeden celsiův stupeň. 

O kolik se zvýší hladina? 

 

Řešení 

Představte si, že máme sloupec s podstavou ve tvaru čtverce s hranou délky jeden metr 

a s výškou sto metrů. v případě, kdy se takovéto množství zahřeje a zvětší svůj objem, může 

se změnit pouze výška tohoto sloupce, protože do stran se sloupec vody rozpínat nemůže – je 

tam další voda. Změna objemu bude: 
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Změna objemu je 0,18 hl, což na ploše 1 m2 představuje zvýšení vodní hladiny o 1,8 cm.  

 

Oceány jsou však mnohem hlubší 

a výraznější jsou i (sezónní) změny jejich 

teploty. 

Podobně špatné vyhlídky, jako mají 

Benátky, má i mnoho dalších míst na světě. 

Třetina území Holandska leží pod úrovní 

moře a Holanďané neustále s mořem bojují 

doslova o každý metr. Větrné mlýny, které 

jsou dominantou jejich krajiny, používali 

hlavně jako čerpadla vody, kterou odváděli 

přes hráze zpět do moře. Na obrázcích 19 a 

20 jsou tzv. Archimedův šroub a větrný 

mlýn v Kinderdijku. Zvýšení hladiny moří 

by znamenalo katastrofu i pro mnohé 

ostrovy a ostrovní státy, např. Tuvalu. 

 

 

Tabulka 5 Závislost hustoty vody na teplot ě 

Teplota t / °C Hustota ρ / kg·m -3 

0 999,941 

4 999,973 

10 999,701 

15 999,099 

20 998,205 

30 995,651 

40 992,220 

50 988,040 

60 983,200 

70 977,760 

80 971,790 

90 965,300 
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Obr. 19: Archimedův šroub  

Obr. 20 Kinderdijk 
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3 Energie 

Nejdůležitější úkol vědy a vědců je zajištění dostatku energie pro lidstvo. Současný 

životní spotřební styl života je právě na energii velmi náročný. Lidé ji využívají neefektivně 

a špatná je i účinnost strojů a zdrojů energie. Problémy jsou s fosilními palivy, jejich 

nedostatkem a účinky spalování na životní prostředí, s jaderným zařízením a s ukládáním 

vyhořelého paliva, s větrnými elektrárnami, které produkují hluk a jsou velmi nebezpečné pro 

ptáky, s vodními elektrárnami, které vytváří nepřirozené bariéry pro vodní živočichy atp. 

Elektrickou energii navíc neumíme efektivně nejen využívat, ale ani skladovat. Ne nadarmo 

se říká, že nejalternativnějším „zdrojem“ energie jsou její úspory. Odhaduje se, že asi jedna 

třetina energie je spotřebována zbytečně. 

V minulých letech se na celkové produkci elektrické energie podílely více než z poloviny 

jaderné elektrárny, vodní měly podíl okolo 15 % a zbytek představují tepelné elektrárny, 

protože větrné dodávaly jen čtyři promile a zastoupení ostatních typů elektráren je nepatrné, 

což se však pozvolna mění.  

Státní energetická politika však v souladu s pravidly Evropské unie předpokládá 

posilování obnovitelných zdrojů elektrické energie až na deset procent po roce 2020 

a vybudování nových elektráren na zemní plyn. Stále se diskutuje i o výstavbě třetího 

a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín, které figurují v původních plánech. Případná 

dostavba je však kontroverzní především vzhledem k protestům Rakouska. Jeho obavy jsou 

však z velké části spíše ekonomické než ekologické. 

V celosvětovém měřítku představuje energie vyrobená z jádra asi jedenáct procent, ze 

zemního plynu dvacet jedno procento, z uhlí třicet jedno procento a z ropy třicet sedm 

procent. Přitom světové zásoby ropy vystačí maximálně na padesát let, zemního plynu na 

sedmdesát let, uhlí na dvě stě let a uranu na sto třicet let. 

Na druhou stranu si asi málokdo z nás umí život bez využití energetických zdrojů 

představit. využíváme různé dopravní prostředky, telefonujeme, svítíme, vaříme, koupeme se.  

3.1 Vodní elektrárny 

Energie, kterou umíme získávat z vody, přesněji z jejího pohybu, je nejekologičtější 

a nejpřirozenější zdroj. Energie proudící vody se využívá mnoho staletí. Nejprve sloužila 

k pohánění vodních mlýnů, kde se drtilo především obilí na mouku, a horských pil na 

zpracování vytěženého dřeva. Později, přibližně na konci devatenáctého století, se stejný 

mechanismus začal využívat i pro výrobu elektrické energie a nové vodní elektrárny se staví 

dodnes. První vodní elektrárna na našem území byla postavena v roce 1888 v Písku 



- 40 -  3 Energie   

Františkem Křižíkem. Dnes jsou na území České republiky v provozu vodní větší elektrárny, 

tzv. akumulační a průtočné, především na Vltavě v jižních Čechách a na Jihlavě na Vysočině 

a jižní Moravě. Výkon těchto elektráren je od deseti megawatt. Největší výkon mají 

elektrárny Orlík 364 MW (respektive čtyřikrát 81 MW) a Slapy 144 MW (třikrát 48 MW). 

Elektrárna Orlík, která má název díky své dominantě – zámku Orlík,  tvoří spolu s nádrží 

Lipno nejdůležitější část tzv. Vltavské kaskády. Protože je její objem až 720·106 m3 vody, 

pomáhá regulovat průtok Vltavy i Labe v případě povodní. Hladina Orlíku má plochu 26 km2, 

hráz je vysoká devadesát pět metrů a dlouhá čtyři sta padesát metrů. Nádrž byla zprovozněna 

v roce 1961. Maximální výkon může elektrárna dosáhnout za rekordních sto dvacet osm 

sekund.  

Samostatnou kapitolu představují přečerpávací vodní elektrárny. V noci čerpadla pumpují 

vodu ze spodní nádrže nahoru, protože v síti je přebytek elektrické energie a není možné 

bloky elektráren odstavit úplně. V době energetické špičky od sedmé hodiny ranní do sedmé 

hodiny večer je voda vypouštěna zpět do spodní nádrže a elektřina se znovu vyrábí. Ve špičku 

v zimě přesahuje v České republice spotřeba elektrické energie celkový výkon více než 

11 GW, v noci 7 GW. V létě je spotřeba asi o třicet procent nižší než v zimě. Pochopitelně, že 

účinnost takového zařízení nemůže být větší než 100 %, ale podaří se zachránit velká část 

Obr. 21: Dlouhé stráně 
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energie, která by jinak byla ztracena trvale. Největší přečerpávací vodní elektrárnou u nás jsou 

Dlouhé stráně v Loučné nad Desnou na Šumpersku. V roce 1996 byly po osmnácti letech 

výstavby spuštěny dva bloky o výkonu 325 MW. Horní nádrž je na hoře Dlouhé Stráně ve 

výšce 1350 m n. m. Při jejím budování byla celá horní část hory odstraněna a vznikla nádrž 

s objemem 3,4·106 m3. Horní a dolní nádrže jsou spojeny dvěma tunely dlouhými asi jeden 

a půl kilometru  s průměrem asi pět metrů. Spodní nádrž je na říčce Desná. Další přečerpávací 

elektrárna je v Dalešicích (výkon 450 MW) a nejmenší ve Štěchovicích. Ta má výkon jen 

45 MW. 

Ve vodních elektrárnách voda proudící v řekách z míst s vyšší nadmořskou výškou do 

moře roztáčí lopatky turbíny, která tvoří alternátor. Mechanická energie vody se tak mění 

pomocí elektromagnetické indukce na energii elektrickou, protože v proměnném 

magnetickém poli se v cívkách indukuje střídavý elektrický proud. Protože je frekvence 

otáčení turbín vodních elektráren nižší, než je tomu v tepelných elektrárnách, skládá se často 

rotor alternátoru z více elektromagnetů, čímž se nižší frekvence kompenzuje. Nejčastěji jsou 

ve vodních elektrárnách používány Francisovy a Kaplanovy turbíny. Peltonova turbína se 

používá tam, kde velký spád vody (až 500 m), což je možné ve vysokohorských elektrárnách 

v rakouských Alpách aj. Rakousko získává z vodních elektráren více než 80 % elektrické 

Obr. 22 Grand 
Dixance, Švýcarsko 
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energie. Nedostatek však naší jižní sousedé pociťují v zimě, kdy vodní toky zamrzají, 

popřípadě v nich není potřebný průtok vody. Proto musí energii nakupovat, a to i od českých 

společností.  

Největší hráz v Evropě má vodní elektrárna Grand Dixance ve Švýcarsku – dvě stě 

osmdesát pět metrů (viz obrázek 22). 

Jediným nepříjemným důsledkem výstavby vodních elektráren je vzhledem k nutnosti 

zajištění rovnoměrnosti dodávek častá výstavba hrází a přehrad. V okolí elektráren tak 

dochází k trvalému zaplavování rozlehlých oblastí a hráze představují mnohdy 

nepřekonatelnou překážku pro ryby a další živočichy v jejich přirozeném pohybu.  

3.2 Větrné elektrárny 

Využívání energie větru má bohatou minulost a i tato energie má svůj původ ve 

slunečním svitu. Slunce nerovnoměrně zahřívá různé části zemského povrchu a vodstvo, 

a proto i vzduch nad těmito částmi má různou teplotu. Fyzikální zákony však musí platit 

všude: teplý vzduch v důsledku snížení hustoty a Archimédova zákona proudí vzhůru 

a uvolňuje místo pro studenější vzduch z jiných oblastí.  

Nejstarší větrné 

mlýny na našem 

území jsou 

datovány do druhé 

poloviny třináctého 

století. V minulém 

století se potom 

větrníky používaly 

podobně jako 

v Holandsku 

k čerpání vody. 

Větrné elektrárny se 

výrazněji prosazují 

od konce 20. století a v současné době jich každý rok vzniká hned několik a existuje mnoho 

plánů jejich řízeného rozvoje. Mají ovšem menší výkon v řádů jednotek MW a jejich umístění 

je rentabilní pouze na vybraných místech, kde je v průběhu roku po dostatečně dlouhou dobu 

vysoká rychlost větru. Většina větrných elektráren v České republice je umístěna v nadmořské 

výšce nad 500 m n. m., nejvhodnější jsou lokality v Jeseníkách a Krušných horách. Nejvýše 

Obr. 23: Mravenečník 
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položenými větrnými elektrárnami jsou tři větrníky na hoře Mravenečník v Koutech nad 

Desnou v Jeseníkách. Spuštěny byly v roce 1998. Ještě o pět let starší je první větrná 

elektrárna zprovozněna v České republice v Dlouhé Louce nad Osekem u Litvínova. 

Výška větrníků je dnes až sto padesát metrů. Lopatky mají speciální tvar, aby v důsledku 

působení aerodynamických sil nebyly zvýšeně namáhány. Důležité je i technické řešení 

strojovny alternátorů, protože s rostoucí rychlostí větru roste i vyprodukovaná energie, avšak 

s třetí mocninou. Při extrémních výkyvech větru by tak mohlo dojít k poškození alternátoru 

nebo rozvodu elektřiny.  

Nedostatkem větrných elektráren je stroboskopický efekt v místech dopadu jejich stínů, 

hluk („šustění“ větru) a skutečnost, že představují velké nebezpečí pro ptáky, kteří jejich 

rychle se otáčející lopatky nevidí.  

3.3 Tepelné elektrárny 

Tepelné elektrárny mají bohatou historii, běžně se využívají, ale jejich provoz výrazně 

ovlivňuje a ničí životní prostředí. V České republice je skoro polovina produkce elektrické 

energie dodávána do rozvodné sítě z tepelných elektráren (v Evropě to je asi jedna třetina). 

V těch se spaluje uhlí a jsou situovány v blízkosti hnědouhelných a černouhelných pánví na 

severu Čech a Moravy. V tepelných elektrárnách je ale možné spalovat i jiné druhy fosilních 

paliv, například ropné deriváty, oleje a zemní plyn. Tím by se však jeho cena i pro domácnosti 

podstatně zvýšila, protože by vstoupl jeho odbyt. 

Technické řešení tepelných elektráren je jednoduché. využívá se proměnné magnetické 

pole, v němž se ve vodiči proudu indukuje elektrický proud. V kotli se spaluje palivo. 

Uvolněné teplo ohřívá vodu v trubkách, která, jak víte z termodynamiky, může mít za 

zvýšeného tlaku i kapalném skupenství vyšší teplotu než 100 °C. Pára následně roztáčí vrtule 

turbíny a v alternátoru se stejně jako u větrné nebo jaderné elektrárně indukuje elektrický 

proud. 

Tepelné elektrárny výrazně ovlivňují ovzduší, protože se do ovzduší dostávají oxidy 

uhlíku, čímž se zvyšuje podíl těchto skleníkových plynů, a oxidy síry a dusíku, které pro 

změnu způsobují kyselé deště a mění citlivé chemické parametry půd i vodstva .  

Přísné ekologické normy však v posledních patnácti letech donutily provozovatele 

tepelných elektráren v České republice výrazně snížit emise. Podařilo se tak omezit produkci 

polétavého prachu na jednu pětinu, síry na jednu desetinu, uhlíku na jednu čtvrtinu a dusíku 

na jednu polovinu množství z osmdesátých let. 
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Těžba hnědého uhlí hyzdí krajinu. v okolí hlubinných dolů hrozí nebezpečné zvýšení 

koncentrace metanu, otřesy země a poklesy krajiny a s tím související praskání a destrukce 

budov. 

Výhodou tepelných elektráren je stálost dodávek elektrické energie a nezávislost na 

povětrnostních podmínkách. Instalovaný výkon jednotlivých bloků českých tepelných 

elektráren je obvykle od 110 MW do 200 MW. 

3.4 Solární systémy 

Z celkového množství elektrické energie ve světě pochází se solárních systémů asi jen 

desetitisícina celkového množství. Přesto má tento typ zdroje velkou budoucnost a rychle se 

rozvíjí. v některých lidských činnostech je už dnes nenahraditelný. Vesmírné stanice a sondy 

využívají fotovoltaické články jako svůj výhradní zdroj energie. 

Sluneční energie se však hojně využívá nejen k získávání elektrické energie, ale i jiných 

druhů energie, jako je třeba teplo. Ve sklenících je spíš díky zamezení proudění vzduchu, ale 

spousta nově stavěných a rekonstruovaných budov má na střechách černé rezervoáry vody 

(černá barva pohlcuje maximum dopadajícího záření). Od dubna do října tak jejich majitelé 

nemusí platit za odběr teplé vody.  

 

 

 

Existují dva základní způsoby 

získávání energie ze slunečního 

záření. První je založen na 

fotovoltaickém jevu u polovodičů, 

kdy se v různých polovodičových 

materiálech typů N a P v důsledku 

dopadu fotonů uvolňují elektrony, 

respektive tzv. díry. Systém 

slunečních článků využívají i kalkulačky. Pořizovací cena fotovoltaických desek je vysoká, 

vzhledem k rostoucím cenám energií se ale jejich pořízení začíná vyplácet. Základní článek 

má rozměry asi 10×10 cm. Na jeho stranách jsou polovodiče typu N a P, mezi kterými vzniká 

napětí (na jednom článku okolo 0,5 V). Sériovým nebo paralelním zapojením článků získáme 

zdroje elektrické energie. 1 m2 solárních článků může mít maximální výkon až 170 W. 

Obr. 24: Fotovoltaický jev 
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Druhou cestou, jak ze slunečního záření 

získat energii, je pomocí tepla. Takové 

elektrárny mají místo fotovoltaických desek 

parabolická zrcadla, která soustřeďují 

elektrické záření do jednoho místa, podobně 

jako třeba lupa, pomocí které můžete zapálit 

papír (což sami nezkoušejte). Teplo se ve 

sběrači dále akumuluje v termočláncích a využívá se 

Seebeckův jev: dva kovy z různých materiálů mají ve dvou místech svých svárů různé teploty. 

Při zahřátí jednoho konce vodičů se v něm uvolňují elektrony. Nejpoužívanější je 

termočláncích obecně konstantan, měď a platina. Konstantan je slitina čtyř pětin niklu a tří 

pětin mědi vyznačující se velkým elektrickým odporem. Při zahřátí o jeden celsiův stupeň 

vzniká napětí v řádu setin milivoltů. Články opět musíme pro lepší měření řadit za sebou do 

termosloupu. Seebeckův jev se využívá i v termoelektrických teploměrech. Ty jsou přesné 

v intervalu vysokých teplot. Kombinace platiny a konstantanu je použitelná do 645 °C. 

Prakticky se termoelektrické teploměry využívají v jaderných elektrárnách (viz následující 

kapitola 3.5 Jaderné elektrárny).  

Dnes instalované sluneční elektrárny na území České republiky mají zanedbatelný výkon 

a slouží spíše k demonstračním účelům a k vývoji. 

Nevýhodou obou druhů slunečních elektráren je jejich výrazná závislost na podnebí 

a počasí. Přesto na Zemi existuje mnoho míst, kde je jejich umístění více než vhodné. V první 

řadě to jsou suché a pouštní oblasti subtropů. Jen pouště mají celkovou plochu asi 22·106 km2. 

3.5 Jaderné elektrárny  

Jaderná energetika patří mezi nejekologičtější, avšak paradoxně je ekologickými 

organizacemi nejvíce zpochybňována a napadána. Důvod není v běžném provozu elektrárny, 

její vliv na okolní prostředí je prakticky nulový, ale spíš v otázce ukládání vyhořelého paliva 

a  v případné ekologické nehodě. 

Jako palivo se dnes v jaderných elektrárnách používá obohacený uran. V přírodě se totiž 

nachází tři izotopy uranu:  

Uranu U238 je v přírodě více než 99,276 % z celkového množství tohoto prvku a má 

poločas rozpadu 4,468 miliard let. Při předpokládaném stáří Země 9 miliard let je ho tedy 

dnes v přírodě přibližně poloviční množství, než na začátku existence naší planety. Uran 

Obr. 25: Seebeckův jev 
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U235 je zastoupen asi 0,718 %. jeho poločas rozpadu je kratší – asi jen 0,704 miliard let. 

Zbytek uranu (přibližně pět tisícin procenta) představuje izotop U234. Jeho poločas rozpadu 

je nejkratší, pouhých 245 500 let.  

Aby bylo možné uran využít v reaktoru, musí podíl uranu U235 stoupnout na tři až pět 

procent. Pro potřeby dnes běžně používaných reaktorů by zásoby uranu vystačily asi na sto 

let. v případě využití technologicky náročnějších reaktorů by jejich zásoby mohly sloužit jako 

zdroj elektrické energie několik tisíc let. Uvažované využití lithia by znamenalo vyřešení 

energetické spotřeby na desítky miliónů let dopředu! 

I princip jaderné elektrárny je podobný elektrárně tepelné. V reaktoru jsou uranové 

palivové články, ze kterých se uvolňují neutrony a svou ohromnou kinetickou energii 

předávají moderátoru. Moderátor je látka, ve které k jaderným reakcím dochází. Nečekejte 

žádné překvapení, v jaderných elektrárnách to je obyčejná voda. Takto zahřátá radioaktivní 

voda primárního okruhu  předává v parogenerátoru svou energii, přesně teplo, vodě 

v sekundárním okruhu, která ale už není radioaktivní. V podstatě to můžeme přirovnat 

k chlazení motoru automobilu – voda v chladiči se také ohřívá od válců, teplo odvádí, ale do 

samotných válců vtéct nemůže. Voda sekundárního okruhu se mění v páru a ta roztáčí lopatky 

turbíny. K té je stejně jako v tepelné elektrárně připojen generátor elektrické energie, která má 

Obr. 26: JE Temelín  
(chladící věže) 
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dvě části – nepohyblivý stator a otáčející se rotor. Aby byl popis reaktoru úplný, je nutné 

zmínit i třetí okruh vody. Ta ochlazuje páru za turbínou v charakteristických chladících věžích 

(viz obrázek 26). 

Aby byla reakce v reaktoru řízená, jsou v reaktoru regulační tyče. Jeden uvolněný neutron 

dokáže vyrazit z jiného atomu tři další neutrony a tak by touto geometrickou posloupností 

nastala lavinovitá reakce. jako lapače neutronů jsou používané kadmiové tyče. I ty se musí 

měnit.  

Dnes jsou známy čtyři základní druhy radioaktivity: α, β, γ a neutronové záření, které se 

využívá v reaktorech. Takové záření dobře pohlcují materiály s velkým podílem jader lehkých 

prvků: voda, parafin a třeba beton.  Klasický příklad reakce v jaderném reaktoru je popsán 

v následující rovnici: 

 

1 235 144 89 1
0 92 56 36 0n + U  Ba + Kr + 3 n→  

 

Jaderného štěpení se zúčastňují hmotných prvků s nukleonovým číslem menším než 56 

(odpovídá izotopu železa Fe56, protonové číslo 26), fůze, tedy slučování, je energeticky 

výhodná zase u jader s malým nukleonovým číslem. 

Mnoho desítek plně naložených vlaků s hnědým nebo černým uhlím je v jaderném 

reaktoru elektrárny nahrazeno jedinou dodávkou přibližně čtvrtiny až třetiny palivových tyčí. 

Právě takové množství je měněno vždy po roce až roce a půl. V jaderné elektrárně Dukovany 

je 312 palivových kazet, v JE Temelín 163 kusů. Tlakové nádoby mají výšku přes deset 

metrů, průměr 3,5 m až 4,5 m a tlak v nich je 12 Mpa až 16 Mpa. Teplota chladící vody, která 

slouží jako moderátor, je 267 °C až 297 °C v JE Dukovany a 290 °C až 320 °C v JE Temelín. 

Výkon starší z obou českých jaderných elektráren – JE Dukovany, je 1 375 MW, modernější 

a novější Temelín má výkon 3 000 MW. 
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Vyhořelé palivo je sice nahrazeno novým, ale po vyjmutí z reaktoru je stále radioaktivní. 

Poločas rozpadů není několik dní, měsíců nebo let, ale stamilióny roků. V jaderných 

elektrárnách jsou mezisklady vyhořelého paliva, ve kterých smí být za přísných 

bezpečnostních podmínek vyhořelé palivo skladováno po dobu nejvýše sta let, ale definitivní 

sklad vyhořelého paliva stále v České republice není. Sklady musí být vodotěsné a musí 

vydržet i silná zemětřesení a to vše stovky let. Nachází se hluboko pod zemským povrchem. 

ve skladech musí být několik bariér zabraňujících úniku radiace, protože ve vyhořelém palivu 

je mimo jiné asi jedno procenta plutonia 239, jedno procento uranu 235 a tři procenta dalších 

transuranů a jiných štěpných fragmentů (americium, zirkonium, krypton,…). Kapacita 

meziskladů vyhořelého paliva je v České republice postačující na dalších minimálně čtyřicet 

let. Možná dříve, než budeme muset vyřešit problém výstavby trvalého úložiště, budeme umět 

díky novým technologiím vyhořelé, ale stále radioaktivní, palivo dále efektivně zpracovat.  

 

Obr. 27:  Pozemská radiace 
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Při zasažení zvýšenou radioaktivitou jsou nejvíce v nebezpečí oči, krvetvorné tkáně, 

kostní dřeň a pohlavní orgány, protože se mohou poškodit i gen. informace v buňkách. Velké 

negativní důsledky na životní prostředí mají jaderné pokusy a havárie. Mezi největší nehody 

lze zařadit výbuch jaderné elektrárny Černobyl v Sovětském svazu (dnes na území Ukrajiny) 

Obr. 28:  Sarkofág reaktoru 
v Černobylu;  
zdroj: ukrajina2006.wz.cz 

Obr. 29:  Fotografie 
černobylského reaktoru po 
výbuchu 
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v roce 1986, nehodu ve Windscale ve Velké Británii v roce 1957 a v USA v Three Mile 

Islandu v roce 1979. Do ovzduší se mimo jiné dostává jód 131 (poločas rozpadu 8 dní), 

stroncium 90 (poločas rozpadu 28 let) a cesium 137 (poločas rozpadu 30 let). Například 

stroncium je chemicky podobné vápníku a proto se ukládá v kostech, cesium zase „nahrazuje“  

draslík. 

3.6 Biomasa 

Významný alternativním a ekologickým zdrojem energie může být biomasa. Biomasa, 

jak název napovídá, je tvořena organickou biologickou hmotou. Část biomasy je 

průmyslovým a zemědělským odpadem, který se dále využívá (sláma, zbytky průmyslových 

a zemědělských plodin, zbytky jídla a průmyslové výroby, exkrementy zvířat…), ale dnes již 

existují i mnohé farmy, které se na produkci biomasy přímo specializují. Na jejích pozemcích 

nalezneme jak vybrané druhy bylin, tak i rychle rostoucí dřeviny. 

Biomasa se využívá buď pro produkci hořlavých bioplynů při metanovém kvašení (viz 

kapitola 1.7.4 Metan CH4), které se spalují a elektrárny následně pracují na stejném principu, 

jako elektrárny tepelné (viz kapitola 3.3 Tepelné elektrárny), nebo se dřevo používá k topení. 

Z jednoho kilogramu suchého dřeva lze získat okolo 4,4 kWh. Výhodou spalování biomasy je 

skutečnost, že nepřispívá ke zvyšování podílu oxidu uhličitého v ovzduší, protože ho plodiny 

při fotosyntéze opět pohltí. Podíl síry v topném dřevu je na hranici měřitelnosti a ve slámě je 

asi jen pětiprocentní podíl síry vzhledem k uhlí.  

Spalování biomasy je podmíněno vysokou teplotou hoření a elektrárny a teplárny jsou 

umisťovány mimo obydlí, protože uvolňující se plyny sice nejsou toxické, jejich vůně však 

rozhodně není příjemná. 

Elektrárny na biomasu jsou technologicky nejmladší, ale i jejich množství v posledních 

letech výrazně roste. Jedná se o efektivní způsob likvidace odpadů a ochrany životního 

prostředí. 

3.7 Ostatní alternativní 

zdroje energie 

Dalšími možnostmi, jak 

vhodně ovlivnit energetickou 

bilanci, je využívání těch zdrojů, 

které „jsou zdarma a jsou 

nevyčerpatelné.“ Předcházející 

Obr. 30:  Termální 
koupaliště Bešeňová 
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tvrzení je pochopitelně fyzikálně nekorektní, ale vzhledem k délce lidských dějin i samotného 

lidského života je za nevyčerpatelné a věčné považovat můžeme. 

Jedním z takových zdrojů je třeba geotermální energie. Island je sice izolovaný ostrovní 

stát, ale pro svou potřebu nemusí dovážet žádné závratné množství fosilních paliv, i když 

jejich vlastní zdroje nemá. Islanďané využívají energii zemského nitra, která ve formě gejzírů 

a pramenů vyvěrá díky horké vodě a páře na povrch. v severské krajině tak můžete vidět 

mnoho skleníků, ve kterých se pěstuje ovoce a zelenina. Geotermální energie je díky 

vhodným podmínkám využívána k ohřevu teplé vody i vytápění budov. Možná jste někdy byli 

na termálním koupališti, kde jste v zimě mohli plavat v teplé vodě uprostřed zasněžené 

krajiny.  

Počáteční náklady na využívání geotermální energie jsou asi pětkrát vyšší, než na 

vybudování jaderné elektrárny se stejným výkonem. Vrty se mohou hloubit jen v místech 

bohaté vulkanické činnosti (vedle Islandu i jih Itálie, Kalifornie, Japonsko, Nový Zéland), kde 

je změna teploty více než 50 °C na jeden kilometr hloubky vrtu. Elektrárny však nepotřebují 

žádné palivo, samotný chod je bezpečný, ekologický a levný.  

V podmínkách české krajiny je spíše vhodné využívat tepelná čerpadla. Ta pracují na 

principu Carnotova cyklu, stejně jako třeba chladničky. Teplené čerpadlo může teplo odebírat 

ze vzduchu, vody i ze země.  

Z našeho pohledu je možnost získávat energii z mořského příboje a přílivu exotická, ale 

i tyto technologie jsou dnes uplatňovány a využívány. 
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4 Vymíraní druhů 

I Když tato kapitola do 

této publikace moc nepatří, je 

její zařazení důležité. 

Představuje jisté memento, 

pohled zpět. Za posledních 

čtyři sta let vymřelo každých 

deset let v průměru patnáct 

druhů. Mezinárodní svaz pro 

ochranu přírody a přírodních 

zdrojů odhaduje, že 58 druhů 

dnes přežívá pouze v umělém 

prostředí (zoologické zahrady 

atd.). Vyhynutí dnes aktuálně 

hrozí více než dvanácti tisícům 

druhů. řada z nich je 

zastoupena jen několika desítkami 

jedinců! 

Blboun nejapný, též dronte 

mauricijský, byl asi metr vysoký 

nelétavý pták, který žil na ostrově 

Mauricius. Vážil až dvacet tři 

kilogramy. Portugalci, kteří ostrov 

kolonizovali jako první, mu dali jméno 

doudo, česky hlupák. V oblibě ho 

neměli později ani Holanďané. Jeho 

maso bylo tuhé a lidé maximálně 

používali jeho vejce. Příčinou jeho 

vyhynutí (patrně poslední exemplář 

uhynul v roce 1681) je zavlečení krys, 

opic a prasat na ostrov. Tato zvířata mu 

ničila hnízda a žrala jeho vejce. 

Obr. 31: Blboun nejapný;  
zdroj: www.wikipedia.org 

Obr. 32: Calvaria major;  zdroj: 
www.wikipedia.org 
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Zajímavé a smutné jsou však i důsledky jeho vyhynutí: Dvě stě let po vymření si začali 

vědci uvědomovat, že z ostrova mizí jeho dominantní dřevina – strom Calvaria major. Před 

padesáti lety už rostlo posledních třináct stromů a všechny byly starší 300 let. Následné 

pokusy ukázaly, že semena těchto stromů jsou příliš tvrdá a v žaludcích blbounů nejapných 

byly slupky trávicími šťávami oslabeny. Dnes se tak děje v tělech krocanů. Aspoň calvarii se 

podařilo zachránit. 

Mamut byl velký savec příbuzný slonovi, který vyhynul na konci poslední doby ledové. 

Na Wranglerově ostrově ale zahynuli poslední jedinci jen před 4 000 lety. Dodnes není zcela 

jasné, zda mamuty vyhubili lidé v důsledku získávání potravy, nebo jestli za jejich koncem 

máme spíše hledat klimatické změny. Pravděpodobně se oba vlivy znásobily a už tak 

zdecimovanou populaci zvířete lidé definitivně zničili. Ostatky těchto zvířat jsou nacházeny 

v Evropě, severní Americe i severní Asii. Na Sibiři se v minulosti podařilo objevit několik 

výborně mumifikovaných jedinců, především mláďat.  

 

 

Obr. 33: Mládě mamuta  
zdroj: gnosis9.net 
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Závěr 

Člověk je sice součástí přírody, ale neměl by se snažit ji nahrazovat. Své rozhodnutí by 

měl konat nejen s ohledem na potřeby jiných lidí, ale i přírody. Už dnes jsou mnohé změny 

v ekosystémech nevratné, vymřelo mnoho druhů rostlin i živočichů. Člověk si pro sebe stále 

ukrajuje více a více životního prostoru.  

Přitom s ochranou životního prostředí můžeme začít každý sám u sebe. Nejsou k tomu 

potřeba žádná velká gesta, žádné finanční investice, nemusíme mít speciální vzdělání. Stačí 

jen mít oči otevřené a snažit se aspoň částečně uskromnit. Ne nadarmo se říká, že největším 

alternativním zdrojem energie jsou její úspory. 

Pokuste se i vy dívat kolem sebe otevřenýma očima a snažte se žít v souladu s přírodou, 

a ne jí navzdory. Naše budoucí generace to určitě ocení. 

Pokud jste pozorně četli čtvrtou kapitolu o vymírání živočišných a rostlinných druhů, 

není třeba se v tomto závěru více rozepisovat. 

 



Literatura  - 55 - 

Literatura 

[1] BRANIŠ, M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha : 

2004, ISBN: 80-7333-024-5 

 

[2] ČERVINKA, P. a kolektiv: Ekologie a  životní prostředí, Česká geografická 

společnost, Praha : 2005, ISBN: 80-86034-63-1 

 

[3] ŠLÉGL, J., KISLINGER, F, LANÍKOVÁ, J.: Ekologie a ochrana životního prostředí 

pro gymnázia, Fortuna, Praha : 2005, ISBN: 80-7168-828-2 

 

[4] NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

[5] NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 597/2006 Sb.ze dne 12. prosince 2006, o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší. 

 

 



 

 

 

 

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního 

hlediska 

 

 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

 

Ostrava 2008 

 

Název Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska 

Editor PaedDr.. Antonín Balnar, PhD. 

Vydavatel Wichterlovo Gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace 

Rozsah 56 stran 

Vydání první, 2008 

 

Jakékoliv šíření této publikace, její kopírování a komerční využití bez souhlasu 

autora  je nezákonné. 

 

EAN 978-80-87058-06-0 


