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GLOBÁLNE PROBLÉMY V SFÉRE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Dávid BIŠČÁK 

 

1. Ozónová vrstva 

Ekonomický slovník tento pojem definuje nasledovne: ozónová vrstva funguje ako filter, 

zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie a prepúšťa Zemi životodarne svetlo a teplo. Úplne 

absorbuje UV-C žiarenie, so smrtiacimi účinkami pre živé organizmy a čiastočne absorbuje 

UV-B žiarenie. Pri zvýšenom prieniku UV-B žiarenia cez ozónovú vrstvu sa zvyšuje riziko 

výskytu kožnej rakoviny, očné zákaly, znížený rast zelených rastlín, narušenie potravinového 

reťazca v oceánoch a pod. Ozón je vo vzdušnom obale Zeme veľmi nerovnomerne rozložený. 

V stratosfére (vo výške 10 až 50 km) sa nachádza hlavný podiel ozónu. Je to v dôsledku 

energeticky bohatého UV žiarenia, ktoré z kyslíka tvorí ozónovú vrstvu. Ak by sme chceli 

ozón v nej maximálne skoncentrovali, vytvoril by asi trojmilimetrovú vrstvičku – a od tých 

troch milimetrov závisí náš život na Zemi.12    

Tento globálny problém sa týka zemského ovzdušia a súvisí taktiež s mechanizmom, 

ktorého prirodzený výsledok predstavuje jeden z najzásadnejších  princípov, ktorý pomáha 

udržať život v tej podobe, ako ho poznáme na našej planéte už takmer miliardu rokov. 

Zem je vystavená veľmi širokému spektru vlnových dĺžiek slnečného žiarenia. 

Elektromagnetické vlny o vlnovej dĺžke približne medzi 180-300 nm (namometry) sa tiež 

volajú ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie sa vo stratosfére stretáva s molekulami 

kyslíka. Energia tohto žiarenia rozbíja dvojatómové molekuly kyslíka na jednotlivé atómy. 

Tie sú vysoko reaktívne, reagujú s inými dvojatómovými molekulami kyslíka a tvorí 

molekulu trojatómovú  - ozón.13   

Ozón je teda zvláštna forma existencie kyslíka, „trojatómový kyslík“. Je to teda plyn, 

ktorý je vo vyššej koncentrácii jedovatý. Je to veľmi účinný skleníkový plyn. V dolnej časti 

atmosféry, troposfére, kde sa pohybuje my, je preto nežiaduci, ale v hornej časti – stratosfére, 

je pre život nevyhnutný, pretože nebezpečné UV žiarenie pohlcuje alebo odráža späť do 

vesmíru.  

Niektoré látky, ktoré sú produkované v prirodzených procesoch, ale hlavne rád látok, 

ktoré vyrába človek, sa postupne dostávajú do vyšších vrstiev atmosféry – do stratosféry – 

a majú tú vlastnosť, že ozón rozkladajú. Ich nebezpečenstvo spočíva práve v tom, že 

                                                 
12 Dostupné na internete: http://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky - slovník/?q=ozonova-vrstva  
13 Mezřický, V.:  Enviromentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, s.r.o., 2005, s. 47-48. 
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v stenčenej vrstve ozónu je zachyteného menej ultrafialového žiarenia, ktoré potom môžu 

prenikať na zemský povrch. Vysoké dávky UV žiarenia tlmia fotosyntézu, môžu poškodzovať 

citlivé bunky sietnice oka, zvyšuje riziko rakoviny kože a majú celý rad ďalších nežiaducich 

následkov14.  

Medzi látky, ktoré majú najväčší vplyv na poškodzovanie ozónu patria predovšetkým 

freóny. 

     Freóny – boli vynájdené  v roku 1930 v presvedčení o ich veľkej užitočnosti a neškodnosti 

sa začali vyrábať a používať. Sú nehorľavé, nejedovaté, bez zápachu, nereagujú s inými 

látkami a sú lacné. V súčasnosti je celosvetový pokles množstva ozónu asi o 5%. Vedci ale 

predpovedajú, že stenčovanie bude pokračovať, pretože od zahájenia priemyselnej výroby až 

do súčasnosti sa vyrobilo a vypustilo do ovzdušia asi 20 miliónov ton takýchto látok. 

Odhaduje sa však, že do ozonosféry zatiaľ vystúpalo len 20 % z tohto množstva. V závislosti 

na spôsobe výroby obsahuje jeden polystyrénový pohárik asi miliardu molekúl freónov. 

Freóny ostávajú v atmosfére celé 10–ročia, 1 molekula freónu dokáže rozbiť milióny molekúl 

ozónu. 

     Za rozklad nie sú zodpovedné len uvedené plyny. Svojim dielom prispieva aj 1, 1, 1 

trichlóretán, ktorý sa používa ako hasiaca prísada do umelých hmôt alebo ako rozpúšťadlo, aj 

oxidy dusíka z vyfukových plynov, hnojív a iných zdrojov. 

     Pri póloch je už ozónová vrstva veľmi tenká a v Austrálii bol zaznamenaný prudký nárast 

kožných nádorov. Situácia teda ešte niekoľko desaťročí nebude lepšia. Od 80. rokov 20. 

storočia vedci pozorujú nad Antarktídou jav, ktorý nazývame ozónová diera. Je to viac ako 50 

% dočasná strata ozónu v stratosfeŕe. Vzniká v jesenných mesiacoch (september až 

november) a každoročne sa zväčšuje. Vytvára sa vďaka súhre niekoľkých podmienok. Počas 

zimy sa v Antarktíde vplyvom neprítomnosti slnečného svitu extrémne ochladí. To vytvára 

obrovský rotujúci polárny vír, ktorý zabraňuje, aby sa dovnútra víru dostal vzduch bohatší 

o ozón. Teplota tu klesá až na – 90 stupňov Celzia a vytvárajú sa mrznutím riedkej vodnej 

pary stratosférické mraky. V priebehu zimy sa molekuly freónov a iných, ozón rozkladajúcich 

plynov nad Antarktídou zachytávajú v kryštáloch ľadu. Keď sa tieto kryštáliky v lete 

rozpustia, uvoľní sa naraz veľké množstvo týchto látok, čo má za následok rozklad veľkého 

množstva ozónu. Po dvoch, troch mesiacoch sa masa vzduchu s menším množstvom ozónu 

dáva do pohybu z Antarktídy do iných častí sveta. Tak vzniká ozónová diera v atmosfére 

planéty. 15  

                                                 
14 Mezřický, V.: Enviromentální politika a udrzitelný rozvoj. Praha: Portál, s.r.o., 2005, s. 47-48. 
15 Dostupné na internete: sk.Wikipendia.org/Wiki/Ozo/C3%B3nov%C3%A1-diera 
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     „Ozónová diera je geofyzikálny jav, ktorý chráni povrch Zeme a všetko živé na ňom pred 

dopadajúcim ultrafialovým a kozmickým žiarením. Atmosférou tak preniká na Zem len asi 

1% ultrafialového žiarenia, ktoré prichádza z vesmíru“.16  

     Znečistenie ovzdušia nerešpektuje hranice štátov. Toto tvrdenie je veľmi výstižné pre 

ozón, ktorý je typickým predstaviteľom regionálneho znečistenia. Pre úspešné riešenie 

znižovania prízemného ozónu je preto nevyhnutné medzinárodne spolupracovať. V súčasnosti 

je už výroba väčšiny škodlivých látok zakázaná na základe medzinárodných dohôd 

a protokolov.  

     Jedným z významných medzinárodných protokolov je Montrealský protokol, ktorý bol 

prijatý 16. septembra 1987 v Montreale. Ide o protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú 

vrstvu. Jeho súčasťou je aj vypracovaný zoznam zakázaných látok a stanovenie 

harmonogramu zastavenia ich výroby a spotreby.   

     Škodlivé účinky stenšovania ozónovej vrstvy – nie sú na prvý pohľad zrejmé, 

Ultrafialové žiarenie vyvolajúce rakovinu kože, je jednou z príčin. Je odhadnuté, že pri 

úbytku ozónu sa frekvencia tohto ochorenia kože bude zvyšovať. Ďalším závažným 

ochorením okrem rakoviny je aj  očný zákal – oslabuje sa totiž imunitný systém a tým pádom 

sa zvyšuje počet infekčných ochorení. Všetky choroby spôsobené škodlivými účinkami 

stenšovania  ozónovej vrstvy nie je možné taxatívne vymenovať. 

     Ale nie len ľudia sú obeťami tejto situácie. Ultrafialové lúče škodia rastlinám. Ukazuje sa, 

že u citlivých rastlín pri zvýšenej intenzite UV-B žiarenia dochádza k spomaleniu rastu, majú 

menšie listy a preto nie sú schopné účinnej fotosyntézy a rastliny majú nižšiu úrodnosť. 

V niektorých prípadoch rastliny dokonca vykazujú zmeny v chemickom zložení, čo môže 

ovplyvniť kvalitu potravín. Zvýšená intenzita UV-B môže taktiež ovplyvniť aj produktivitu 

lesa, jemnú rovnováhu v prírodných ekosystémoch a tým zmeniť rozloženie a početnosť 

rastlinných druhov. Ďalšie obavy sú spojené s druhou významnou úlohou ozónu v atmosfére. 

Opakované cykly vzniku a zániku ozónu v atmosfére sú sprevádzané celkovou absorpciou 

slnečného žiarenia, ktorá sa nakoniec hromadí v stratosfére vo forme tepla. Preto možno 

predpokladať, že akýkoľvek úbytok ozónu môže spôsobiť zmenu teplotnej štruktúry 

atmosféry. Okrem toho ozón absorbuje infračervené žiarenie, a preto tiež akékoľvek zmeny 

jeho koncentrácie v troposfére v dôsledku jeho redistribúcie len zvýšia účinok skleníkového 

efektu.  V oceánoch hynie planktón, ktorý tvorí najnižšiu úroveň potravinového reťazca 

v oceáne. Tým môže byť ovplyvnený všetok život v moriach.  

                                                 
16 Nováček, P.-Huba,M-Mederly,P.: Ohrožená planéta na prahu 21. století. Olomouc: Vydavateľstvo Univerzity      
    Palackého, 1988.  
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     Celý svet si musí uvedomiť, že otázky týkajúce sa životného prostredia je nutné riešiť 

kolektívnou spoluprácou, nie individuálne.  

 

2. Globálne otepľovanie 

      Celosvetovou aktuálnou témou je globálne otepľovanie. Globálne otepľovanie patrí medzi 

najvážnejšie enviromentálne problémy, ktorým musí ľudstvo tejto planéty čeliť. Globálne 

otepľovanie je označenie zložitého a nie celkom objasneného procesu, ktorého výsledkom je 

vzostup priemernej teploty oceánov a atmosféry v krátkom časovom úseku (niekoľko desiatok 

až stoviek rokov) v mierke celej planéty. V užšom význame sa tento termín používa na 

klimatické zmeny pozorované na konci 20. storočia. Hoci diskusie ohľadom globálneho 

otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, klimatické zmeny môžu priniesť aj zmeny 

iných geografických prvkov, zahrňujúc  zvýšenie hladiny morí, extrémne zrážky a podobne. 

Tieto zmeny môžu spustiť rôzne ničivé javy, cez povodne, suchá, veľké horúčavy a zníženie 

poľnohospodárskych výnosov až po extrémne zmeny klimatických podmienok spôsobujúce 

masové vyhladenie populácie.  

     Termín globálne otepľovanie vo všeobecnosti zahŕňa ľudský faktor. Zem sa ohrieva 

a ľudstvom produkované emisie skleníkových plynov k tomu prispievajú významnou mierou. 

     Následky zväčšujúceho sa otepľovania planéty sú stále pozorovateľné a viditeľné. Počas 

posledných viac ako sto rokov sa globálna teplota (oceánov a zemského povrchu) zvýšila 

približne o 0.6 +- 0.2 stupňov Celzia. Súčasne sa zvýšilo množstvo oxidu uhličitého 

v atmosfére z 280 milióntin v roku 1800 na 315 milióntin v roku 1957  a 367 milióntin v roku 

2000. 

     Klimatické modely, ktoré berú do úvahy najmä odhady nárastu oxidu uhličitého a v menšej 

miere odhady zníženia sírnych aerosólov, predpovedajú, že teploty sa zvýšia v rozmedzí 1.4 

stupňov Celzia do 5.8 stupňov Celzia medzi rokmi 1900 02100. Väčšina nepresností týchto 

odhadov vychádza z neznámeho množstva budúceho oxidu uhličitého, ale existuje tiež 

neistota ohľadom správnosti klimatických modelov. Štúdie klimatických záväzkov 

predpovedajú, že aj keby hodnoty skleníkových plynov a slnečnej aktivity ostali nezmenené, 

globálna teplota sa s určitosťou zvýši o 0.5 stupňa Celzia počas nasledujúcich 100 rokov kvôli 

oneskorenému otepleniu, ktoré bude spôsobené už existujúcim nárastom teploty oceánov.17   

     Martin Ehl vo svojej knihe „Globalizace pro a proti“ na tento fenomén vyslovuje 

nasledovný názor: Že svet tvorí globálny ekosystém si ľudstvo začalo uvedomovať pomerne 

                                                 
17 Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lne-otep%C4%BEovanie  



 

539 
 

neskoro, až v 60 – tych rokoch 20. storočia. Ochrana životného prostredia v celoplanetárnom 

meradle je pomerne mladou a novou témou, ktorá položila základy globalistickým úvahám. 

     Najvážnejším globálnym problémom je klimatická zmena v dôsledku otepľovania Zeme. 

Je to dôsledok mnohých faktorov, od neefektívneho využívania prírodných surovín po 

vypúšťanie rôznych chemických látok do ovzdušia. A ani vedci sa nemôžu dohodnúť na tom, 

ako to je presne s globálnym otepľovaním, i deď obecná teória v otepľovaní existuje 

a podporuje ju veľká časť odborníkov. 

     Zjednodušený model tvrdí, že hlavnými znečisťovateľmi sú bohaté štáty Severu 

a hlavnými obeťami sú chudobné štáty Juhu. Tento model vychádza z rozdielneho stupňa 

hospodárskeho rozvoja obidvoch spoločenstiev a rozdielneho chápania ochrany životného 

prostredia. Bohaté štáty, ktoré sú obeťami príliš konzumného a produktívneho systému riešia 

problémy obmedzenia emisií alebo straty biologickej rozmanitosti. Chudobné krajiny však 

trápia iné problémy – nedostatočná výživa, zlá alebo žiadna zdravotná starostlivosť, boj 

o holé prežitie.  

     Klimatická zmena hrozí už v priebehu 21. storočia. Väčšina rozvojových krajín leží 

v tropickom a subtropickom pásme. Prípadná klimatická zmena sa ich dotkne najviac. Okrem 

vyššej hladiny morí to bude rozširovanie púští, sucho bude tam, kde bolo doteraz dostatok 

vlahy. Neistota o dobe a rozsahu takého dopadu klimatických zmien prináša so sebou otázku, 

aká bude cena a kto ju zaplatí. Kto by teda mal znášať tieto náklady? Predovšetkým bohaté 

krajiny, ktoré však trvajú na efektívnom využití prostriedkov vynaložených na ochranu 

životného prostredia. To sa však ale nedeje v chudobných krajinách a pomoc často končí 

v pokladniciach miestnych vládcov. Za takýchto podmienok je spolupráca v ekologickej 

oblasti veľmi ťažká. Pri súčasnom rozložení politických síl a orientácii na ekonomické 

preferencie je prijímanie ekologických opatrení veľmi zjednodušované.18  

     Profesor v oboru ochrany životného prostredia p. Bedřich Moldan vo svojom diele 

„(Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje“ vyjadruje názor, že s porovnaním  s inými 

telesami slnečnej sústavy sa Zem vyznačuje značnou stabilitou svojej klímy. Teplota na 

zemskom povrchu sa mení v pomerne úzkych medziach. Pôsobí tu rad mechanizmov v rámci 

globálneho systému, ktorý mimo atmosféru zahŕňa tak oceány, vegetáciu na zemskom 

povrchu a mimozemské faktory, zvlášť slnečné žiarenie. Veľmi dôležitú úlohu má skleníkový 

efekt zemského ovzdušia. Spočíva v tom, že slnečné žiarenie prechádza len s malými 

zmenami atmosférou k povrchu Zeme, kde sa pohlcuje. Energiou žiarenia sa zemský povrch 

                                                 
18 Ehl, M.: Globalizace pro a proti. Praha: Academia, 2001, s.    
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ohrieva a prebytočná tepelná energia sa zbavuje prevažne opäť žiarením: vyžaruje 

infračervené žiarenie. Infračervené lúče však už atmosférou neprenikajú tak ľahko ako 

viditeľné slnečné žiarenie a z väčšej časti sa v ovzduší absorbujú. Atmosféra sa nimi ohrieva 

a prebytočnú energiu podobne ako zemský povrch vyžaruje vo forme infračerveného žiarenia. 

Jeho časť smeruje k zemskému povrchu. Ktorý sa ďalej ohrieva. Preto je teplota pri povrchu 

zeme podstatne vyššia – asi o 30 stupňov Celzia – ak by tento efekt neexistoval. 

     Infračervené žiarenie zo zemského povrchu pohlcujú, a skleníkový efekt tak pôsobí, len 

niektoré zložky ovzdušia. Sú to takzvané skleníkové plyny, medzi ktoré patrí najmä vodná 

para, oxid uhličitý, oxid dusný, metán a niektoré iné látky.  

     Väčšina svetových klimatológov je jednoznačne presvedčená o tom, že zvýšenie 

skleníkového efektu prináša celkové globálne otepľovanie. Niektorí vedci o tom stále 

pochybujú, ale sú vo výraznej menšine. Hrozba nadchádzajúcej klimatickej zmeny v dôsledku 

emisií skleníkových plynov je jednoznačne najvážnejším problémom v celej doterajšej histórii 

celosvetovej starosti o životné prostredie. Akékoľvek presné dôsledky zvyšovania obsahu 

skleníkových plynov v ovzduší sú stále predmetom odborných vedeckých diskusií, možné 

dopady sú v úhrne pomerne hrozivé.19     

      Veľmi dôležitým nástrojom ochrany životného prostredia sú medzinárodné dohody, ktoré 

sa všeobecne nazývajú mnohostrannými enviromentálnymi dohodami. Delíme ich podľa 

zložiek životného prostredia alebo podľa miery ich závažnosti do 2 skupín, a to: 

- mäkké právo – tu patria rôzne deklarácie, prehlásenia a autoritatívne stanoviská, 

pričom ich závažnosť nie je vymožiteľná               

- tvrdé právo – to stanovuje povinnosti signatárskych zemí presne a záväzne. 

     Jedným z príkladov využitia tvrdého práva je Kjótsky protokol, ktorý je doplnkom 

Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy, medzinárodnej dohody, ktorá bola vyjednaná 

v súvislosti s globálnym otepľovaním planéty. Kjótsky protokol nadobudol platnosť 16. 

februára 2005, ako medzinárodná dohoda o redukcií emisií skleníkových plynov. Jeho 

hlavným cieľom je všeobecné zníženie šiestich skleníkových plynov: oxidu uhličitého, 

metánu, oxidu dusného, fluoridu sírového, hydrogenovaných fluorovodíkov 

a polyfluorovodíkov, vypočítané ako priemer päťročného obdobia rokov 2008 až 2012. 

     Národné ciele sa pohybujú: 

8% redukcie pre Európsku úniu, 7% redukcie pre USA, 6% pre Japonsko, 0% pre Rusko 

a povolené 8% zvýšenie pre Austráliu a 10% pre Island.20 

                                                 
19 Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj ekologie  hrozba i naděje. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2003, s. 19-20. 
20  Jeníček, V.- Foltýn, J.: Ref. 17, s. 89. 
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     Niekoľko nezávislých autorov presadzuje názor, že dosah vyššie uvedeného protokolu na 

globálne otepľovanie je veľmi malý. Jeho efektivita podľa ich názorov záleží od toho, či stojí 

na dobrých základoch pre proces prevencie klimatických zmien, čo môže viesť v väčším 

redukciám v budúcnosti. Obrancovia Kjótskeho protokolu argumentujú aj tým, že aj keď 

počiatočné redukcie skleníkových plynov môžu mať malý efekt, dávajú politický základ pre 

väčšie a efektívnejšie zníženia v budúcnosti.21     

 

ZÁVER 

     Ľudia plne ovládli planétu Zem, ich činnosť je rozhodujúca pre podobu biotických 

i abiotických procesov. Niečo také ako „divoká príroda“ už neexistuje, stala sa súčasťou 

ľudského sveta, je v rozhodujúcej miere závislá na našich rozhodnutiach a našich činoch. 

    Ľudia na celom svete postupne chápu súčasnú situáciu a prijímajú aspoň niektoré 

argumenty. Spolu s prudko rastúcim dopadom ľudskej činnosti na plamétu rastie aj 

povedomie o miere zaťaženosti, o globálnych zmenách prebiehajúcich pred našimi očami 

a o potreby zmeny smeru. Postupuje rozširovanie ľudských perspektív a pojaťie ľudskej 

zodpovednosti. 
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