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Ovzduší 

• Ovzduší, taktéž nazývané jako atmosféra, je plynný obal Země 
složený z plynů, kapalin a pevných látek ve vzduchu 
rozptýlených. 

• Dusík představuje 78% a kyslík dalších 21% 

• Atmosféra umožňuje život na naší planetě. Obsahuje pro nás 
nezbytný kyslík, udržuje stabilní teploty a chrání Zemi před 
negativním zářením z vesmíru 

• S rostoucí nadmořskou výškou rychle řídne, přesto dosahuje 
svou vrchní vrstvou výšky až 10 000km 

•   

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Top_of_Atmosphere.jpg> 



Skleníkový efekt 

• Atmosféra kromě uvedených hlavních plynů obsahuje mnoho 
dalších, které mají různé vlastnosti, a některé z nich pohlcují 
tepelné (infračervené) záření 

• Povrch Země pohltí sluneční záření a přijatou energii opět 
vyzáří v podobě tepelného záření, které je pohlceno 
skleníkovými plyny 

• Do skleníkových plynů patří nejen oxid uhličitý, metan, 
některé uhlovodíky a oxid dusný, ale také obyčejná vodní pára 

• Skleníkový efekt umožnil život, protože udržuje vyšší teploty. 
Bez skleníkových plynů by teplota nebyla dostatečná pro život 

• V dnešní době je skleníkový efekt negativně spojován se 
změnami klimatu a globálním oteplováním 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Top_of_Atmosphere.jpg> 



Skleníkový efekt 

Jednoduché schéma vysvětlující skleníkový efekt 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_sklenikovy_efekt.gif> 



Ozónová díra 

• Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře, vrstvě atmosféry     
25 – 35 km nad povrchem. Ozon je pro nás přínosný, protože 
chrání planetu před UV (ultrafialovým) zářením 

• V minulém století se začaly objevovat tzv. ozónové díry, což je 
označení pro slabé místo v ozónové vrstvě 

• Za jejich vznikem stojí člověk a pokrok – používání freonu 

• Freon proniká do stratosféry a chemickou reakcí rozkládá ozón 

• Zvýšená hladina pronikajícího UV záření způsobuje zrakové 
problémy a rakovinu 

• Ve většině státech bylo použití freonu  
zakázáno, aby se předešlo zhoršení 
 situace, přesto není zakázán všude 

• Na obrázku vidíte ozónovou díru 
nad Antarktidou z roku 2006 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:160658main2_OZONE_large_350.png> 


