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5 Ovzdušie 
 

 

 

 

 

 

Ovzdušie alebo atmosféra tvorí plynný obal Zeme. Je základnou zložkou biosféry, bez ktorej by 

nebola možná existencia súčasných foriem života na Zemi.  

Čistý vzduch, ktorý neobsahuje žiaden prach ani plynné znečisťujúce látky, je ideálnym pojmom 

a v prírode sa nevyskytuje.  

Na základe závislosti teploty od výšky sa vzdušný obal Zeme rozdeľuje na 5 základných 

atmosférických vrstiev rôznej hrúbky: 

- Troposféra (do výšky 12 km od zemského povrchu) 

- Stratosféra (od 12 do 50 km nad zemským povrchom) 

- Mezosféra (od 50 do 80 km nad zemským povrchom) 

- Termosféra (od 80 do 800 km nad zemským povrchom) 

- Exosféra (od 800 do 35 000 km) 

 

 

 

 

 

 

Chemické zloženie atmosféry 

Atmosféra Zeme je v podstate zmesou niekoľkých plynov, ktoré si do značných výšok 

zachovávajú nasledovné pomerne nemenné obsahy: 

 Dusík – 78 % 

 Kyslík – 21 % 

 Argón – 0,93 % 

 Oxid uhličitý – 0,03 % 

 Nepatrné množstvá iných vzácnych plynov (Hélium, Neón, Kryptón). 

 

 

 

 

Zem 

Cvičenie 5.1 

Prečítajte si základnú charakteristiku ovzdušia a rozdelenie atmosférických vrstiev.  

- Graficky znázornite rozdelenie atmosféry nad zemským povrchom. 

- V ktorej atmosférickej vrstve sa nachádza ozonosféra?  

- Aký význam má ozónová vrstva? 
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V spodných vrstvách zemskej atmosféry sa vyskytuje asi 1 % vodnej pary, ale aj premenlivé 

množstvo aerosólov, aeroplanktónu (mikroorganizmy, riasy, spóry, výtrusy, prvoky, pavúky, roztoče 

a i.) a všetky formy výskytu kyslíka (singletný, s dvoj- a trojatómovou molekulou). 

 

Hustota, tlak a vlhkosť vzduchu 

Na povrchu Zeme je hustota vzduchu 1,258 kg/m3.  

Tlak zemskej atmosféry v stredných zemepiskných šírkach je približne 101 kPa (presne 101 325 

Pa). Tlak vzduchu s nadmorskou výškou klesá. Vo výške 6000 m n.m. je atmosférický tlak zhruba 

polovica normálneho tlaku meraného pri morskej hladine.  

Voda sa vo vzduchu vyskytuje vo všetkých troch skupenstvách – v plynnom (ako vlhkosť, hmla), 

v kvapalnom (ako dážď) a v tuhom (ako kryštáliky snehu a ľadu). Vlhkosť vzduchu je v čase a priestore 

premenlivá a závisí najmä od teploty.  Je výsledkom pôsobenia viacerých činiteľov, ako napr. 

neustáleho vyparovania z povrchu živej a neživej hmoty (evapotranspirácia), kondenzácie vody 

v atmosfére, prúdenia vzduchu nad oceánmi a morami a pod. 

 

Mimozemské žiarenie 

Atmosféra má schopnosť elektromagnetické žiarenie z kozmu v určitej miere filtrovať. Prepúšťa 

len žiarenie o vlnovej dĺžke v intervale 300 až 2500 nm. Žiarenie je široké spektrum 

elektromagnetického vlnenia, ktoré z environmentálneho hľadiska rozdeľujeme na: 

 Rádioaktívne žiarenie (menej ako 3 nm) – na organizmy pôsobí somaticky (spôsobuje 

nádorové ochorenia, brzdí rast rýchle sa množiacich tkanív a pod.) a geneticky (narúša 

väzby DNK a bielkovín, spôsobuje mutácie organizmov) 

 Ultrafialové žiarenie (3 až 400 nm) má rôznu biologickú účinnosť, pretože kým rozsah 

s vlnovou dĺžkou nad 260 nm má nízku biologickú účinnosť, rozsah s nižšou vlnovou 

dĺžkou ako 260 nm má letálne účinky a spôsobuje hynutie rastlín a živočíchov 

 Viditeľné žiarenie (360 až 760 nm) je vnímateľné ľudským okom, prenáša svetlo a teplo 

 Infračervené žiarenie  (760 nm až 400 µm) pôsobí na živočíchy a človeka svojimi 

tepelnými účinkami a ovplyvňuje ich termoregulačné mechanizmy.  

 Kozmické žiarenie (do 500 fm) pozostáva z vysokoenergetických protónov a z malého 

množstva héliových, ako aj iných atómových jadier prvkov. V biosfére je jeho intenzita 

malá, avšak pri pobyte vo vesmíre by malo na človeka bez špeciálnej ochrany somatické 

a genetické účinky. 
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Skleníkový efekt 

Skleníkový efekt je proces, pri ktorom atmosféra spôsobuje ohrievanie planéty tým, že ľahko 

prepúšťa slnečné žiarenie, ale tepelné žiarenie o väčších vlnových dĺžkach spätne vyžarované z 

povrchu planéty účinne absorbuje a bráni tak jeho okamžitému úniku do priestoru. 

Skleníkový efekt sa vyskytuje prirodzene na Zemi takmer od jej vzniku. Bez výskytu skleníkových 

plynov by priemerná teplota pri povrchu Zeme (určovaná len radiačnou bilanciou) bola -18 ° C. [1] 

Skleníkový efekt je nevyhnutným predpokladom života na Zemi. [2] 

Antropogénny skleníkový efekt je označenie pre príspevok ľudskej činnosti k skleníkovému 

efektu. Antropogénny skleníkový efekt prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Hoci väčšina vedcov 

považuje vplyv ľudského konania na klímu za preukázaný, predmetom sporu je miera tohto vplyvu. 

Vodná para (H2O) spôsobuje asi 60% zemského prirodzeného skleníkového efektu. Ostatné plyny 

ovplyvňujúce tento efekt sú oxid uhličitý (CO2) (cca 26%), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3) 

(cca 8%). Súhrnne tieto plyny nazývame skleníkové plyny. 

Vodná para v troposfére, na rozdiel od dobre známych skleníkových plynov ako CO2, je vzhľadom 

ku klíme v podstate pasívna: pobyt vodných pár v atmosfére je krátky (asi týždeň), takže výkyvy v 

obsahu vodných pár sa pomerne rýchlo vyrovnávajú. Naproti tomu, životné cykly CO2, metánu, atď sú 

dlhé (stovky rokov) a preto výkyvy oproti normálu pretrvávajú. 

Väčšina klimatológov zastáva názor, že nárast množstva skleníkových plynov, ku ktorému došlo v 

dôsledku činnosti človeka, umelo zvyšuje skleníkový efekt, čo vedie k zvyšovaniu celkovej teploty a 

narúšaniu klimatickej stability. K skleníkovým plynom, ktorý má momentálne najväčší účinok na 

klímu, patrí oxid uhličitý. Uvoľňuje sa pri spaľovaní fosílnych palív a jeho množstvo narastá i vďaka 

masívnemu odlesňovaniu (Moutinho – Schwartzman, 2005). Ďalším výrazným skleníkovým plynom je 

metán. Uvoľňuje sa z ryžových polí, podpovrchových skládok, vzniká pri živočíšnej výrobe a v 

priemysle. 

Do roku 1750 bol cyklus záchytu a emisie CO2 v rovnováhe, najmä kvôli stabilnému rozsahu 

biosféry, ukladaniu asi 0,4 miliardy ton uhlíka ročne do fosílií a dopĺňaniu tohto množstva z 

podzemných zásobníkov najmä sopečnou aktivitou. Z týchto dôvodov sa v atmosfére udržiavala 

pomerne rovnaká koncentrácia CO2 - okolo 280 ppm (parts-per-million, t.j. 280 častíc CO2 z milióna v 

určitom obsahu vzduchu, cca 1 m3). Tento režim pretrvával asi posledných 10 tisíc rokov. 

Od priemyselnej revolúcie emituje ľudstvo do atmosféry fosílny uhlík - uhlík, ktorý síce v 

atmosfére bol ale biosféra ho postupne počas viac ako 200 miliónov rokov z atmosféry zachytila, 

premenila na biomasu a po malých množstvách každoročne ukladala do fosílií. Z tohto ukladania 

uhlíka máme dnes uhlie, ropu a zemný plyn. Do atmosféry sme pomerne rýchlym tempom vrátili 

fosílny uhlík z podzemných rezervoárov, hlavne CO2 a CH4. 

V súčasnosti pridávame do atmosféry takmer 10 miliárd ton uhlíka ročne. Biosféra nie je 

schopná takéto množstvo vrátiť naspäť do podzemných rezervoárov ako fosílie. Ani svetový oceán 

nedokáže toto množstvo uhlíka odčerpať, z dôvodu obmedzení fyzikálnych a chemických procesov. 

To je hlavná príčina, že koncentrácia CO2, ale aj CH4 rastie v atmosfére v podstate paralelne s 

objemom spotreby fosílneho uhlíka rôznymi inými ľudskými aktivitami. Priemerné zotrvanie CO2 v 
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atmosfére je pritom až okolo 120 rokov – doba, za ktorú sa atmosférický uhlík definitívne uloží do 

fosílií prostredníctvom biosféry. 

Podľa Ženevskej WMO (World Meteorological Organization) v apríli 2014 prekročili mesačné 

koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére na severnej pologuli po prvýkrát úroveň až 400 ppm. 

Tieto hodnoty boli namerané v čase tzv. sezónneho maxima ku ktorému dochádza na severnej 

pologuli na začiatku jari predtým, ako rastúca vegetácia absorbuje časť CO2 z atmosféry. Priemerná 

globálna ročná koncentrácia CO2 by mala hranicu 400 ppm prekročiť už v roku 2015 alebo 2016. 

(www.wmo.int) 

  

Otázky do diskusie: 

1. Vymenujte skleníkové plyny. 

2. Odhadnite, ako sa zmenila koncentrácia CO2 v atmosfére za posledných 230 

rokov. (vypočítajte o koľko percent sa zvýšila koncentrácia CO2 oproti roku 1780) 

3. Aká je súvislosť medzi industrializáciou a skleníkovým efektom? 

4. Aké opatrenia na medzinárodnej úrovni by mali byť realizované, aby sa zmiernil 

antropogénny skleníkový efekt? 

5. Aký je vplyv globálneho otepľovania na ľudí, rastlinstvo a živočíšstvo? 

6. Ktoré ľudské aktivity prispievajú k tvorbe antropogénneho skleníkového efektu? 

7. Ktorá krajina najviac prispieva k produkcii skleníkových plynov? 

8. Aké sú ekonomické efekty globálneho otepľovania? 

9.  

Aké sú ekonomické efekty globálneho otepľovania? 
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Skleníkový efekt 

 
Slnko 

 

slnko 
Časť slnečného žiarenia je 

odrazená späť do vesmíru 

 

slnko 

Časť tepla je prirodzene 

udržiavaná v atmosfére 

 

slnko 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Rôzne ľudské aktivity uvoľňujú do 

atmosféry plyny, ktoré prispievajú 

ku skleníkovému efektu. Graficky 

ich znázornite. 

Cvičenie 5.2 

Skleníkový efekt spôsobujú okrem prirodzeného ohrievania planéty aj viaceré ľudské činnosti. 

Naznačte ich do nasledovného obrázku. 
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Uhlíková stopa 

 

 

 

 

 

 

 

Uhlíková stopa je podmnožina ekologickej stopy, teda je to súčasť vyjadrenia celkového 

dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Vo všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou rozumie 

objem emisií takých plynov, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené 

človekom. Definícia uhlíkovej stopy nie je jednotná, pretože je možné ju chápať v užšom aj širšom 

ponímaní (Wiedman – Minx, 2011).  

Uhlíková stopa sa skladá z dvoch častí. Z priamej / primárnej stopy a nepriamej / sekundárnej 

stopy. Priama stopa sú skleníkové plyny, ktoré sa uvoľňujú bezprostredne z niektorej našej činnosti. 

Napríklad zo spaľovania benzínu. Sú to emisie, ktoré pôsobíme, keď ideme autom či letíme lietadlom. 

Ďalej z kúrenia a varenia, či už používame plyn alebo uhlie); patrí sem aj spotreba elektrickej energie 

(ktorá sa v našej krajine vyrába predovšetkým spaľovaním hnedého uhlia). Spotrebou energie idú 

emisie oxidu uhličitého uvoľneného pri jej výrobe na náš účet. 

Nepriama stopa je množstvo nepriamych emisií CO2 z celého životného cyklu výrobku, ktorý 

používame, emisie spojené s jeho spracovaním, to znamená zo spotreby energie napríklad na výrobu 

automobilu či iného výrobku, na tepelné opracovanie jedla, ktoré zjeme napríklad v reštaurácii alebo 

spotreba energie na baliacej linke, kde sa balia potraviny apod. 

 

Ako sa uhlíková stopa počíta? 

Uhlíková stopa (napríklad jedinca, inštitúcie, štátu, ekonomického odvetvia, aktivity či mesta 

alebo regiónu) sa spočíta tak, že spočítame množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov zo 

všetkých aktivít. Skleníkové plyny sa odvodia od množstva spotrebovanej energie (napríklad z 

množstva spáleného benzínu či uhlia). 

 

Použitie uhlíkovej stopy v praxi  

Uhlíková stopa je užitočným vyjadrením dopadu našich aktivít na naše podnebie. Pre 

jednotlivcov jestvuje v internetovej sieti mnoho kalkulačiek, pomocou ktorých si môžu vypočítať a 

porovnať svoju uhlíkovú stopu. Výpočty sú v tomto prípade pomerne jednoduché, a zameriavajú sa 

len na priame emisie, ktoré vznikajú pri používaní dopravných prostriedkov, vykurovaní, spotrebe 

elektrickej energie a spotrebných nákupoch, kde je rozdiel napríklad medzi bežnými a 

biopotravinami.  

Cvičenie 4.3 

Prečítajte si nasledujúci text pojednávajúci o uhlíkovej stope.  

1. Pomocou kalkulačky uhlíkovej stopy vypočítajte uhlíkovú stopu vašej domácnosti (napr. 

http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/). 

2. Ako by ste znížili uhlíkovú stopu: 

 Ako jednotlivec?  

 Ako riaditeľ obchodného reťazca? 

 Ako štatutár mesta? 
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Pre podniky je uhlíková stopa jeden z novších nástrojov zviditeľnenia environmentálnych 

vlastností svojich výrobkov a služieb. Výpočet uhlíkovej stopy pre výrobky a služby je už 

sofistikovanejší ako pre bežných občanov a práve v tomto prípade sa vo výraznejšej miere ukazuje 

problém s nejednoznačnou definíciou tejto veličiny a hranicami životného cyklu. Preto existujú rôzne 

štandardy ako napríklad PAS 2050:2008, ktoré stavajú na metodike BS EN ISO 14040 a BS EN ISO 

14044 a s pomocou ktorých môžu firmy vyhodnotiť dopad životného cyklu svojich výrobkov na 

životné prostredie (BSI, 2009) (Lotz – Brent, 2014). 

Okrem hodnotenia uhlíkovej stopy výrobkov a služieb jestvujú aj metódy na vyhodnocovanie 

prínosu projektov na úsporu emisii. Dobrovoľný uhlíkový štandard (VCS-Voluntary Carbon Standard) 

predstavuje takúto metodiku, pomocou ktorej je možné kvantifikovať prínos konkrétneho projektu 

na úsporu emisii. Tento štandard berie do úvahy všetkých 6 typov skleníkových plynov definovaných 

v Kjótskom protokole:  

 oxidu uhličitého (CO2); 

 metánu (CH4); 

 oxidu dusného (N2O); 

 hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC); 

 perfluórovaných uhľovodíkov (PFC); 

 fluoridu sírového (SF6). 
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