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Konferencia o ozóne 

Vymedzenie témy 

V rámci tejto aktivity sa zúčastníte konferencie o ozóne. Odznejú na nej krátke 
príspevky a môžu vás vybrať, aby ste spravili prezentáciu o prízemnom 
(troposférickom) ozóne a o ozónovej vrstve (stratosférickom ozóne). Zúčastníte sa aj 
diskusií o tom, ako bojovať s problémami spojenými s ozónom v týchto dvoch 
vrstvách atmosféry.  

Čo sa v tejto aktivite dozviete: 

 Tvorba kyslíka počas vývinu zemskej atmosféry umožnila vznik ozónovej 

vrstvy Zeme. 

 Ozónová vrstva zoslabila škodlivé ultrafialové žiarenie zo Slnka a umožnila 

vývin nových organizmov. 

 Vysoké teploty pri spaľovaní palív môžu spôsobiť reakciu dusíka a kyslíka 

nachádzajúceho sa vo vzduchu za vzniku oxidov dusíka. 

 Oxidy dusíka môžu priamo škodiť rastlinám a zvieratám. 

 Ultrafialové žiarenie sa cez kožu môže dostať do hlbších tkanív. 

 Vysoké dávky môžu spôsobiť zmenu zdravých buniek na rakovinové. 

 Človek, ktorý disponuje náležitými informáciami, by mal byť schopný využiť 

odborné znalosti na zváženie dôkazov a vytvorenie úsudku o niektorých 

z hlavných problémov v oblasti životného prostredia, ktorým čelí naša 

spoločnosť. 

Očakávané výstupy 

Zúčastníte sa konferencie o ozóne v troposfére a stratosfére. Budete zapojení do 

prezentácií a diskusií o príspevkoch v jednotlivých sekciách konferencie. Budete tiež 

využívať informácie zo staníc na monitorovanie ozónu na jedno alebo viac cvičení na 

interpretáciu údajov. Výstupy aktivity by mali byť nasledovné: 

Prvá sekcia 

 Poznámky z príspevkov a návrhy krokov na zníženie hladiny prízemného 

ozónu v Európe. 

Druhá sekcia 

 Poznámky z príspevkov a návrhy krokov na zamedzenie ďalšieho 

poškodzovania ozónovej vrstvy. 

 Správa z konferencie. 

 Krátka správa vytvorená z poznámok a odporúčaní. 
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Úvod k prvej sekcii 
 
Čo je ozón? 
 

Takmer každý už počul o ozónovej vrstve, no veľa ľudí nevie, kde sa nachádza 

a prečo je taká dôležitá. Ešte menej ľudí by vedelo zodpovedať otázku „Čo je ozón?“ 

Ozón je modrý, jemne dráždivý plyn zapáchajúci ako bielidlo. Je formou kyslíka, ale 

na rozdiel od bežného dvojatómového kyslíka, ktorý dýchame, má molekula ozónu tri 

atómy kyslíka. Tento malý rozdiel je dôležitý, pretože ozón je jedovatý. Ozón môže 

byť pre nás užitočný alebo škodlivý. Závisí to od toho, na ktorom mieste v atmosfére 

sa nachádza. Obr.1 znázorňuje nižšie časti atmosféry.  

 

 

Obr.1 Nižšia atmosféra 

Vedci rozdelili atmosféru na rôzne vrstvy alebo zóny. Najnižšia vrstva sa nazýva 

troposféra. Je to časť atmosféry, kde existuje život. Nad touto vrstvou je stratosféra. 

V nej sa nachádza ozónová vrstva. Stratosférický ozón je pre nás prospešný, pretože 

zabraňuje dopadu škodlivých ultrafialových lúčov na Zem. Ozón v troposfére je 

naopak zdraviu škodlivý a môže zničiť aj plodiny alebo poškodiť rôzne materiály 

a spôsobiť vážne dýchacie problémy. Na konferencii, ktorej sa v rámci tejto aktivity 

zúčastníte, získate informácie o troposférickom aj stratosférickom ozóne. Priblíži vám 

aj problémy týkajúce sa ozónu, ktoré sú spôsobené práve moderným životným 

štýlom. Dozviete sa o účinkoch prízemného ozónu na zdravie, plodiny a materiály. 

Zistíte tiež, ako rozšírené využitie určitých chemických látok ničí ozónovú vrstvu 

a vystavuje nás tak nebezpečenstvám ultrafialového žiarenia.  
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Troposférický ozón – Príspevok 1 
 
Tvorba ozónu v troposfére 
 

Úvod 

Pokiaľ ide o ozón, medzinárodná pozornosť sa sústreďuje na problém ozónovej 

vrstvy v stratosfére poškodzovanej rôznymi chemikáliami. S ozónom sa však spája aj 

ďalší, rovnako dôležitý problém. Je ním zvyšujúce sa množstvo prízemného ozónu, 

ktoré súvisí s poškodzovaním ozónovej vrstvy v stratosfére. 

Fotochemické reakcie 

V atmosfére existuje viacero znečisťujúcich látok, ktoré môžu pri pôsobení slnečného 

žiarenia spôsobovať tvorbu ozónu. Najdôležitejšie sú oxidy dusíka, ktoré sa často 

označujú všeobecným pojmom dusíkaté plyny (NOx). Vznik týchto plynov je 

spôsobený vysokými teplotami predovšetkým v spaľovacích motoroch áut, pri ktorých 

dochádza k narušeniu trojitej väzby v molekulách dusíka a k následnej reakcii so 

vzdušným kyslíkom. Pri pôsobení slnečného žiarenia sú tieto dusíkaté plyny schopné 

reagovať tak, že dochádza k tvorbe ozónu. Takéto reakcie sa nazývajú fotochemické 

a oxid dusičitý (NO2) je pri nich najreaktívnejší.  

 

 

Obr. 1 Fotochemické reakcie spôsobujúce tvorbu ozónu 
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Hlavné príčiny emisií NOx a ich znižovanie v Európe 

 Európska environmentálna agentúra (EEA) informuje o znížení emisií oxidov 

dusíka (NOx) o 42 % v rozmedzí rokov 1990 a 2010. V roku 2010 boli hlavným 

zdrojom emisií NOx cestná doprava (41 %), výroba a distribúcia energie 

(22 %) a emisie komerčné, inštitucionálne a z domácností, ako aj využitie 

energie v priemysle (obidva sektory po 13 %). 

 K najväčšiemu zníženiu emisií došlo od roku 1990 v odvetví cestnej dopravy. 

Stalo sa tak napriek všeobecnému nárastu dopravy od začiatku 

deväťdesiatych rokov. Za úspešným znižovaním emisií stojí zavedenie 

trojcestného katalyzátora do benzínových áut. Koncentrácia oxidu dusičitého 

(NO2) v okolí miest v 27 krajinách EÚ v posledných rokoch neklesla až o toľko 

ako emisie. Od roku 2001 do roku 2010 klesla priemerná ročná koncentrácia 

v mestách len o 10,6 %, zatiaľ čo emisie oxidov dusíka (NOx) v európskej 

dvadsaťsedmičke (krajín) klesli o 24,9 %. Rozdiel v trendoch emisií NOx  

a koncentrácie je čiastočne dôsledkom zvýšeného využívania naftových 

motorov. Vzniká tiež vďaka zvýšenému podielu oxidov dusíka, ktoré sa do 

ovzdušia dostávajú priamo vo forme oxidu dusičitého (NO2) z výfukov 

modernejších vozidiel s naftovými motormi, ktoré využívajú systémy 

katalyzátora na reguláciu emisií iných znečisťujúcich látok. V dôsledku tohto 

rozdielu môže byť množstvo emisií NOx v členských krajinách podstatne 

vyššie, ako hovoria súčasné výpočty. 

 Aj v odvetví výroby elektriny a energie došlo k zníženiu emisií následkom 

opatrení, akým sú napríklad zavedenie technológií na úpravu spaľovania 

(napríklad využitie horákov s nízkym podielom NO2), implementácia techník 

na znižovanie spalín (napríklad práčky NOx a tiež selektívne katalytické 

a nekatalytické redukcie a prechod z uhlia na plyn). 

 Smernica o národných emisných stropoch udáva členským štátom stropy pre 

NOx, ktoré museli byť splnené do roku 2010. Všeobecne platí, že novšie 

členské štáty EÚ zaznamenali vzhľadom na stropy emisií oxidov dusíka 

podstatne väčší pokrok než staršie členské štáty, tzv. európska pätnástka. 

Jedenásť z dvanástich členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili po roku 2004, 

znížilo v roku 2010 emisie nad požadovaný rámec, a zvyšný jeden uviedol 

emisie oxidov dusíka (NOx) len o 2 % vyššie, než bol cieľ. Na porovnanie, len 

štyri z pätnástich starších členských štátov dodržali v roku 2010 národné 

emisné stropy. Z troch štátov, ktoré nie sú členmi EÚ (Lichtenštajnsko, Nórsko 

a Švajčiarsko) a majú emisné stropy stanovené Göteborským protokolom*, 

jedine Švajčiarsko dosiahlo v roku 2010 úroveň emisií nižšiu, ako stanovovala 

hranica. 

 Z environmentálneho hľadiska práve oxidy dusíka prispievajú ku kyslej 

depozícii a eutrofizácii pôdy a vody. Následky kyslej depozície môžu mať 

okrem iného nepriaznivý vplyv na vodné ekosystémy v riekach a jazerách 

a môžu poškodzovať lesy, plodiny a vegetáciu. Eutrofizácia (súbor prírodných 

a umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšuje podiel anorganických živín, 
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najmä dusíka a fosforu, v stojatých a tečúcich povrchových vodách) môže 

viesť k závažnému zníženiu kvality vody a následne k zníženiu biodiverzity, ku 

zmene v druhovom zložení a dominancii a tiež k účinkom toxicity. Oxid 

dusičitý (NO2) sa spája s nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie, pretože 

jeho vysoká koncentrácia môže spôsobovať zápal dýchacích ciest a zníženie 

funkcie pľúc a zvyšovať náchylnosť na respiračné infekcie. Prispieva aj 

k tvorbe sekundárnych časticových aerosólov a troposférického ozónu 

v atmosfére, ktoré závažným spôsobom znečisťujú ovzdušie, pretože majú 

nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a klimatické javy. 

* Göteborský protokol bol podpísaný 30. novembra 1999 v Göteborgu vo Švédsku a do platnosti 

vstúpil 17. mája 2005. 
Protokol je súčasťou Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami 

štátov. Ide o medzinárodný dohovor o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia pred 

znečistením ovzdušia, a to prostredníctvom regulácie a znižovania regionálneho a globálneho 

znečistenia ovzdušia. Dohovor zastrešuje Európu, Severnú Ameriku a krajiny východnej Európy, 

Kaukaz a Strednú Áziu, keďže znečisťujúce látky s pomocou vetra prekračujú hranice štátov 

a prekonávajú dlhé vzdialenosti.  

Protokol zahŕňa viaceré znečisťujúce látky s cieľom znížiť kyslosť, eutrofizáciu a hladinu 

prízemného ozónu a stanovuje stropy emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prchavých 

organických látok a amoniaku, ktoré mali byť splnené do roku 2010. 

V súčasnosti sa pracuje na revízii na posilnenie Göteborského protokolu a stanovení nových cieľov 

do roku 2020. Rokuje sa zvyčajne dvakrát do roka v hlavnom sídle OSN v Ženeve. 
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Troposférický ozón – Príspevok 2 
 
Monitorovanie ozónu v Európe 
 

Sieť staníc na monitorovanie ozónu v Európe denne a sezónne zabezpečuje 

podrobné informácie o koncentrácii ozónu a jej zmenách. 

Práve informácie z týchto staníc umožnili vedcom odhadnúť rozsah vystavenia 

pôvodnej vegetácie a čiastočne aj obyvateľstva účinkom ozónu v rôznych krajinách. 

 

Kvalita ovzdušia sa opisuje nasledovne: 

 

Kvalita ovzdušia  Hodinová priemerná koncentrácia ozónu (ppb) 

Veľmi dobrá   0 – 49 

Dobrá    50 – 89 

Zlá    90 – 179 

Veľmi zlá   viac ako 180 

(ppb = počet častíc na miliardu) 

Toto je koncentrácia ozónu nad prirodzenou úrovňou pozadia, keďže ozón je 

v nízkych koncentráciách v ovzduší prítomný stále. Tomu hovoríme aj pozaďová 

úroveň. Informácie o kvalite ovzdušia sú užitočné napríklad pre astmatikov, keďže 

vysoká hladina ozónu im môže spôsobiť záchvat.  

Na reakciu oxidov dusíka a organických 

rozpúšťadiel, výsledkom ktorej je ozón, je potrebné 

slnečné svetlo. Jeho koncentrácia z toho dôvodu 

v letných mesiacoch narastá – pozri Obr. 1. 

 

 

 

Obr. 1 Maximálna priemerná hodinová 

koncentrácia ozónu za jednotlivé mesiace 
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Hladina ozónu počas dňa kolíše. Obr. 2 znázorňuje krivku kolísania hladiny ozónu 

v rámci jednej monitorovacej stanice.  

 

Obr. 2 Kolísanie hladiny ozónu na monitorovacej stanici v Harwelle 

Vzhľadom na to, že ozón sa prenáša vzdušnými prúdmi, môže časť atmosférického 

ozónu pochádzať z iného miesta na svete. Je teda zrejmé, že ak majú byť opatrenia 

na obmedzenie znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú tvorbu ozónu, účinné, musia sa 

uplatňovať v medzinárodnom meradle a nie len v jednom alebo dvoch štátoch. 

Údaje z pravidelných meraní z Európy sa spolu s mapami nachádzajú na stránke 

Európskej Environmentálnej Agentúry. Najčerstvejšie informácie získate kliknutím na 

stránku: 

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality  

Užitočná je aj správa s názvom „Znečistenie ovzdušia ozónom v Európe v lete 2012“. 

Údaje poskytlo 2 107 monitorovacích staníc, pričom 2 040 z nich sa nachádza 

v členských krajinách EÚ.  

Správu nájdete na stránke: 

www.eea.europa.eu/publications/air-pollution-by-ozone-across-EU-2012 
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Troposférický ozón – Príspevok 3 
 
Vplyv ozónu na ľudí, rastliny a látky 
 
Vplyv na človeka 

Je dávno známe, že dlhodobé vystavenie vysokým koncentráciám ozónu môže 

spôsobiť značné poškodenie pľúc. V ostatných rokoch sa pozornosť čoraz viac 

zameriava na účinky nízkej hladiny ozónu – hladiny, s akou sa bežne stretávame 

počas leta. Výskumy preukázali, že vystavenie sa letnej hladine ozónu alebo 

fotochemickému smogu môže spôsobiť zápal priedušiek a môže poškodiť výstelku 

pľúc. Zápal priedušiek môže sťažiť prúdenie vzduchu a zmenšiť objem pľúc. Toto 

poškodenie pravdepodobne nezanechá trvalé následky, ak je „fotochemická 

príhoda“ krátka. V mestách ako Mexiko, Atény, Peking a Los Angeles, kde je výskyt 

smogu oveľa častejší a koncentrácia ozónu vyššia, môže dôjsť k trvalému 

poškodeniu pľúc. Účinok akejkoľvek koncentrácie sa značne zvýši cvičením, pretože 

pri ňom vdychujeme viac vzduchu. Pri vysokých hladinách ozónu by ľudia preto 

nemali robiť dynamické cvičenia. 

 

Obr. 1 Vplyv ozónu na objem úsilného výdychu (FEV) 

Obr. 1 ukazuje výsledky experimentu, pri ktorom boli ľudia počas cvičenia na šesť 

hodín vystavení rôznym koncentráciám ozónu. Pred vystavením sa ozónu a po ňom 

mali do vrecka na jeden nádych vydýchnuť čo najviac vzduchu z pľúc. Množstvo 

vydýchnutého vzduchu sa nazýva objem úsilného výdychu (FEV). Zníženie FEV po 

vystavení sa účinkom ozónu poukazuje na zmenšenie objemu pľúc. 

Pre astmatikov by zmenšovanie objemu pľúc mohlo byť závažným problémom. 

Z údajov vyplýva, že za posledné desaťročia počet astmatikov narástol a prejavy 
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astmy sa zhoršili. Rapídny nárast dopravy spôsobil nárast emisií výfukových plynov, 

ktorý vedie k zvýšeniu hladiny prízemného ozónu v ovzduší.  

Existujú dôkazy o tom, že u ľudí so sennou nádchou môže ozón zvýšiť aj citlivosť na 

peľ. Štúdia preukázala, že pri koncentrácii ozónu vyššej ako 40 ppb (molekúl 

v miliarde) sa zhoršujú príznaky sennej nádchy (kýchanie, citlivé oči atď.).   

Svetová zdravotnícka organizácia a Európska únia pripravili usmernenia týkajúce sa 

hladiny ozónu v ovzduší. Ide o poskytovanie informácií verejnosti, keď hladina ozónu 

presiahne 90 ppb, a poskytovanie zdravotného poradenstva v prípade, že hladina 

presiahne hodnotu 180 ppb. V Los Angeles platia pre prípad, že ozón presiahne tri 

rozličné hladiny, rôzne opatrenia: 

1. nad 200 ppb, 
2. nad 300 ppb, 
3. nad 500 ppb. 

Pri hladine nad 200 ppb školy a univerzity obmedzia vonkajšie aktivity študentov a pri 

hladine nad 500 ppb funguje verejnosť, školy, komerčná, priemyselná a vládna sféra 

ako pri významnom štátnom sviatku. 

Vplyv na rastliny 

Kontrolované pokusy preukázali, že úrodnosť niektorých plodín klesá už pri 

minimálnom zvýšení hladiny ozónu oproti normálu (t.j. pri 20 – 30 ppb). Ide 

o pšenicu, jačmeň, špenát, hrášok, fazuľu a ďatelinu. Odhaduje sa, že v USA ozón 

každoročne spôsobí škodu na plodinách v hodnote 4 miliárd dolárov. Ozón môže 

poškodiť aj stromy. Výsledky prieskumu mladých stromčekov ukazujú, že hladina 

ozónu môže ovplyvniť rast niektorých druhov, predovšetkým ihličnanov. Ozón môže 

znížiť toleranciu stromov na zimu a sucho.  

Vplyv na látky 

Ozón je vysoko reaktívny a jeho účinky na polyméry dávno poznáme. Napríklad, ak 

už pri malom množstve ozónu dôjde k namáhaniu gumy, vytvoria sa v nej praskliny. 

Toto môže spôsobiť štátu ekonomické straty. Ozón napáda aj celulózu v tkaninách, 

čím ich oslabuje a spôsobuje stratu farby. Ozón poškodzuje aj nátery.  
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Úvod k druhej sekcii 
 
Ako ozónová vrstva znižuje množstvo ultrafialového žiarenia 
dopadajúceho na zemský povrch 

Kyslík sa bežne vyskytuje v dvojatómových molekulách O2. Niekedy sa nazýva aj 

dvojatómový kyslík. Ozón je ďalšou formou kyslíka, tvoria ho však trojatómové 

molekuly – O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoľnený voľný atóm kyslíka sa rýchlo zlúči s molekulou O2 a vznikne ozón. Takto sa 

ozón neustále tvorí a zaniká, pričom sa spotrebováva ultrafialové žiarenie. Tým sa 

výrazne znižuje množstvo UV žiarenia, ktoré dopadne na zemský povrch. 

V stratosfére sa nachádza približne päť miliárd ton ozónu, čo sa môže javiť ako 

obrovské množstvo, ale keby sa dal ozón znížiť až na hladinu mora a roztiahnuť 

v rovnomernej vrstve po povrchu Zeme, vrstva by mala hrúbku len tri milimetre! 

Ozón sa môže tvoriť aj pri elektrickom výboji vo vzduchu. Ozón teda vzniká aj pri 

každom blesku počas búrok. Keďže tento ozón sa spolu s časťou stratosférického 

ozónu dostane k zemskému povrchu, vo vzduchu, ktorý dýchame, sa neustále 

nachádza malé množstvo ozónu. Tento „pozaďový“ ozón je prítomný v koncentrácii 

20 – 30 ppb. 
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Strafosférický ozón – Príspevok A 
 

Monitorovanie poškodzovania ozónovej vrstvy 

 

„Ozónová diera nad Antarktídou dosiahla tento rok druhý najmenší rozmer za 

posledných 20 rokov, no stále by pokryla plochu veľkosti Severnej Ameriky. 

Priemerná veľkosť ochranného štítu Zeme bola podľa satelitných meraní Národného 

úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) a americkej kozmickej agentúry NASA 

6 900 000 štvorcových míľ (17 900 000 km2). 

Online denník Mail, 2.10.2012 

 

Ozón je bezfarebný plyn. Chemicky je veľmi reaktívny, reaguje s veľkým množstvom 

látok. V blízkosti zemského povrchu však tieto reakcie spôsobujú praskanie gumy, 

poškodzujú rastlinstvo a škodia aj ľudským pľúcam. Ozón absorbuje aj škodlivé 

komponenty slnečného žiarenia, ktoré poznáme pod názvom UV-B žiarenie. Vysoko 

nad stratosférou, dokonca aj nad troposférou, kde sa odohrávajú všetky deje spojené 

s počasím, absorbuje vrstva ozónu UV žiarenie a chráni živé organizmy pod sebou. 

 

Obavy, že nejaká bežne používaná chemikália zničí stratosférický ozón, sa objavili 

v polovici sedemdesiatych rokov 20. stor., no dôkazy boli publikované vo vedeckom 

časopise Nature až v roku 1985. V tom roku vedci z Britskej antarktickej stanice 

(BAS) publikovali výsledky zaznamenané v predošlom roku v Halleyho zálive na 

Antarktíde. Hladiny ozónu merali s pomocou balónových sond, ktoré vyslali do 

stratosféry. Sondy potvrdili, že koncentrácia ozónu klesla oproti predošlým meraniam 

o polovicu. 

 

 

 

 

 

 



12 

Grafy znázorňujú postup ozónovej diery v roku 2012. Sivé tieňovanie označuje 

najvyššie a najnižšie namerané hodnoty od roku 1979. 

 

 

Obr.1 Rozloha ozónovej diery, hodnoty koncentrácie ozónu a nameraná teplota 

v stratosfére počas vzniku ozónovej diery v Antarktíde v období august až december 

2012 

Už niekoľko desaťročí dochádza každoročne na jar na južnej pologuli v dôsledku 

chemických reakcií chlóru a brómu k prudkému a závažnému poškodeniu ozónovej 

vrstvy v oblasti južného pólu. Stenčená vrstva sa nazýva ozónová diera.  

Rozloha ozónovej diery sa určuje na základe mapy prízemného ozónu. Počíta sa 

z rozlohy Zeme chránenej konštantnou hodnotou 220 Dobsonových jednotieki. 

Hodnota 220 Dobsonových jednotiek bola zvolená z toho dôvodu, že podľa 

historických prieskumov neboli do roku 1979 nad Antarktídou zaznamenané celkové 

hodnoty ozónu, ktoré by boli nižšie než 220 Dobsonových jednotiek. Priame merania 

nad Antarktídou preukázali, že hodnoty prízemného ozónu nižšie ako 

220 Dobsonových jednotiek sú následkom straty ozónu vplyvom zlúčenín chrómu 

a brómu.  

 

 

 

                                                           
i
Dobsonova jednotka slúži na meranie celkového ozónu. 1 Dobsonova jednotka predstavuje celkové 
množstvo ozónu, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15 °C vytvorilo vrstvu silnú 0,01 mm (napr. 
300 DU predstavuje vrstvu hrubú 3 mm). 

Najvyššie hodnoty v roku 2012. 

Rozloha ozónovej diery. 

Najnižšie hodnoty v r. 2012. 

Minimálna hladina ozónu 

v Dobsonových jednotkách. 

Minimálna stratosférická 

teplota v Kelvinoch. 
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Obr.2 Priemerná rozloha ozónovej diery a minimálne hodnoty koncentrácie ozónu 

v Antarktíde v období rokov 1979 až 2012 
(Vysvetlivky: average – priemer; ozone hole area – rozloha ozónovej diery; minimum ozone – minimálna hladina ozónu; Dobson 
unit – Dobsonova jednotka. V roku 1995 sa nezískali žiadne údaje.) 

 
Ak chcete sledovať každodenné zmeny ozónovej vrstvy, kliknite na stránku: 
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/  
 

Stenčovanie ozónovej vrstvy má viacero dôsledkov. Presvedčivé dôkazy naznačujú, 

že klíma sa znížením hladiny ozónu v stratosfére ochladzuje. To sme však 

nepostrehli, keďže oxid uhličitý a ďalšie plyny spôsobujú skleníkový efekt, ktorý má 

za následok otepľovanie klímy. Výpočty naznačujú, že v období od roku 1979 

kompenzuje poškodenie ozónovej vrstvy globálne otepľovanie minimálne o 30 %. 

 

Poškodzovanie ozónovej 
vrstvy 

Verzus Globálne otepľovanie  

Stratosféra  Troposféra 

Ochladzuje stratosféru  Otepľuje troposféru 

Freóny a halóny  H2O, CO2, CH4 atď. 

Redukcia O3  
Zachytáva kontinentálne 
infračervené tepelné žiarenie 

Menej ozónu znamená viac UV 
žiarenia a tým pádom väčší 
výskyt rakoviny kože 

 

Menej tepelného 
infračerveného žiarenia 
znamená viac tepla v troposfére 

Na stretnutí strán Montrealského 
protokolu vznikla medzinárodná 
dohoda o postupnom 
obmedzovaní používania freónov 

 

Na stretnutí strán Kjótskeho 
protokolu vznikla medzinárodná 
dohoda o obmedzení 
používania fosílnych palív 
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Konferencia o ozóne 

Strafosférický ozón – Príspevok B 
 

Príčiny poškodzovania ozónovej vrstvy 

V roku 1974 doktori F. Sherwood Rowland a Mario Molina z Kalifornskej univerzity 

uverejnili článok dokazujúci, že skupina chemických látok nazvaná chlórfluórované 

uhľovodíky alebo freóny, resp. CFC, by mohla spôsobovať poškodzovanie ozónu. 

CFC sa využívali od druhej svetovej vojny v stále vyšších množstvách a mali široké 

využitie. Freóny sa využívali napríklad ako hnacie plyny v sprejoch. Hnacie plyny sa 

pridávajú napríklad do deodorantov a slúžia na ich vypudenie z obalu po zatlačení 

tlačidla. CFC boli na túto úlohu zvolené preto, že chemicky nereagujú skoro so 

žiadnou látkou, s ktorou prídu do styku, a nie sú horľavé. Vzhľadom na to, že sú 

chemicky inertné (nereaktívne), sa považovali za bezpečné. 

CFC sa používali aj na výrobu molitanu na nábytok a tvrdených polymérov ako 

napríklad polystyrénu. Polystyrén sa vo veľkej miere využíval na výrobu obalov, 

jednorazových pohárov a obalov na jedlo. Jeden typ CFC známy pod menom CFC-

12, teda Freón, našiel široké využitie ako chladiaca látka v chladničkách a ďalšie 

slúžili na odstránenie mastnoty z počítačových čipov a ako rozpúšťadlo v čistiarňach.  

Rowlandova a Molinova práca najprv spôsobila šok, v neposlednom rade preto, že 

výroba freónov zarábala milióny dolárov, no dôkazy o ničení ozónovej vrstvy neboli 

dostatočné, a tak sa takmer nič nezmenilo. Všetko zmenili výsledky Britského 

antarktického prieskumu z roku 1984. 

Problém s freónmi nastáva práve v dôsledku ich chemickej inertnosti, pre ktorú sa 

začali využívať v aerosóloch. Kým sa molekuly CFC vypustené do vzduchu dostanú 

k ozónovej vrstve, môžu sa v nižšej atmosfére zdržiavať celé roky. V ozónovej vrstve 

sa pod vplyvom ultrafialového žiarenia rozložia. Ich názov naznačuje, že sa skladajú 

z rôznych počtov molekúl chlóru, fluóru a uhlíka. Na ilustráciu si ukážeme molekulu 

CFC s jedným atómom uhlíka, tromi atómami chlóru a atómom fluóru: 
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Obr. 1 CFC a poškodzovanie ozónovej vrstvy (1. časť) 

(Vysvetlivky: UV radiation – UV žiarenie, free chlorine – voľný atóm chlóru; normal oxygen molecule – obyčajná 

molekula kyslíka O2; chlorine monoxide – CIO. Na atóm voľného chlóru sa naviaže molekula dvojatómového 

kyslíka pochádzajúca z molekuly ozónu.) 

 
Ozón sa neustále rozkladá a opäť vytvára za pomoci ultrafialového žiarenia 

v ozónosfére. 

 

Obr. 2 CFC a poškodzovanie ozónovej vrstvy (2. časť) 

(Vysvetlivky: UV radiation - UV žiarenie, free chlorine - voľný atóm chlóru; normal oxygen molecule - 

dvojatómová molekula kyslíka O2; chlorine monoxide – CIO. Voľný atóm kyslíka sa spojí s molekulou 

CIO, pričom sa uvoľní atóm chlóru.) 
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Voľné atómy chlóru môžu pokračovať v štiepení ďalšej molekuly ozónu. 

V skutočnosti by mohli štiepiť molekuly aj sto rokov, kým by opustili stratosféru, 

pričom by rozštiepili približne 100 000 molekúl ozónu. 

Tohto sú schopné aj ďalšie chemické látky. Patria medzi ne halóny, tetrachlórmetán 

používaný ako priemyselné rozpúšťadlo, ďalej 1,1,1-trichlóretán, ktorý sa tiež využíva 

ako rozpúšťadlo v lepidlách, a posledný z nich, metylbromid, nachádza svoje využitie 

ako plynný insekticíd ničiaci škodcov v pôde, mlynoch a silách. Halóny tvoria ďalšiu 

skupinu zlúčenín odvodených od uhľovodíkov, obsahujú však bróm, ktorý značne 

poškodzuje ozónovú vrstvu. Predpokladá sa, že štvrtinu chlóru v stratosfére mohli 

vypustiť drevokazné huby. Aj veľké sopečné erupcie môžu mať vplyv na 

poškodzovanie ozónovej vrstvy. Existujú dôkazy, že slnečné škvrny by tiež mohli 

zohrávať významnú úlohu pri zväčšovaní ozónovej diery v Antarktíde. Vedci z NASA 

potvrdili, že koncentrácia ozónu v stratosfére je najnižšia, keď je činnosť slnečnej 

škvrny na maxime. Je možné, že zvýšené množstvo častíc prúdiacich od Slnka 

v slnečnom vetre má tiež určitý vplyv na tvorbu ozónu. Väčšina vedcov však verí, že 

hlavnú vinu za poškodzovanie ozónu v ozónovej vrstve nesú CFC, halóny a ďalšie 

chemické látky. 
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Konferencia o ozóne 

Stratosférický ozón – Príspevok C 
 

Dôsledky poškodzovania ozónovej vrstvy 

Potom, čo sa pred stovkami miliónov rokov sformovala ozónová vrstva, začal sa na 

našej planéte vyvíjať život. Umožnila to práve ozónová vrstva, pretože znížila 

množstvo ultrafialového žiarenia, ktoré zo Slnka prechádzalo na Zem. Ultrafialové 

žiarenie má rozsah vlnovej dĺžky od 100 do 400 nanometrov (nm je jedna miliardtina 

metra) a v elektromagnetickom spektre sa nachádza medzi röntgenovým žiarením 

a viditeľným svetlom. UV žiarenie je zodpovedné za tvorbu vitamínu D a vďaka nemu 

získavame opálenie. Je veľmi účinné pri hubení baktérií, a preto sa využíva 

v skladoch potravín. Môže však mať škodlivý účinok na ľudí a živočíchy, najmä vo 

vlnovej dĺžke od 290 do 320 nm. Táto vlnová dĺžka sa nazýva UV-B žiarenie. Môže 

spôsobovať rakovinu kože a sivý zákal. UV-B žiarenie môže poškodzovať DNA tým, 

že spôsobuje vznik mutácií, a môže potláčať imunitný systém a znemožňovať nášmu 

organizmu brániť sa proti infekčným chorobám a zápalom. UV-B žiarenie preniká pod 

hladinu oceánu až do hĺbky 20 metrov, kde ničí planktón (základ morského 

potravinového reťazca) a môže poškodiť larvy rýb, kreviet a krabov. 

Výsledky testovania približne 300 rastlín preukázali, že 2/3 z nich sú postihnuté UV 

žiarením. Medzi mimoriadne zraniteľné rastliny patrí predovšetkým hrach, melón, 

horčica a kapusta. UV-B žiarenie poškodzuje aj polyméry používané na stavbách, 

v náteroch, obaloch a množstve ďalších výrobkov. 

Ozónová vrstva výrazne znižuje množstvo UV-B žiarenia prenikajúceho na Zem 

a taktiež bráni UV žiareniu s vlnovou dĺžkou pod 290 nm preniknúť na úroveň 

zemského povrchu. Akékoľvek poškodenie tejto vrstvy môže mať preto ničivé 

následky pre celý svet. Zodpovednosť za poškodzovanie ozónovej vrstvy sa 

spravidla pripisuje freónom a halónom. Týmto chemickým látkam cesta do stratosféry 

trvá roky a následne v nej zotrvajú desiatky rokov a ničia ozón. Preto platí, že aj keď 

využívanie chemických látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu neustále klesá, 

chemické látky vypustené do atmosféry v minulosti môžu naďalej poškodzovať 

ozónovú vrstvu. 

Kroky na zamedzenie poškodzovania ozónovej vrstvy 

16. septembra 1987 sa v Montreale v Kanade uskutočnila konferencia s cieľom 

prediskutovať problém poškodzovania ozónovej vrstvy. Na záver konferencie 

podpísali diplomati dokument s názvom Montrealský protokol o látkach, ktoré 

poškodzujú ozónovú vrstvu, teda akčný plán na kontrolu používania freónov a iných 
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chemických látok. Cieľ bol zmraziť úroveň produkcie CFC a halónov a potom začať 

s obmedzovaním ich používania. 

K 29.12.2010 ratifikovali pôvodný Montrealský protokol všetky krajiny OSN a EÚ. 

Aj keď protokol reguluje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, vedci aj naďalej pozorne 

sledujú vývoj stavu ozónu v atmosfére. 

Áno, ozónová diera sa nad Antarktídou každoročne tvorí – v roku 2006 dosiahla 

doteraz najväčšiu rozlohu, a to 11 miliónov štvorcových míľ (17,7 milióna km2). 

V roku 2012 bola ozónová vrstva v dôsledku bežných odchýlok antarktických 

poveternostných podmienok o niečo menšia ako v minulosti. Vedci očakávajú, že pri 

dlhodobom celosvetovom dodržiavaní Montrealského protokolu a jeho dodatkov 

ozónová vrstva opäť nadobudne plnú silu. Návrat k celosvetovej hladine z roku 1980 

však neočakávajú skôr ako v roku 2050. Ozónová diera by sa mohla úplne stratiť do 

roku 2065. 

Montrealskému protokolu sa možno podarilo odvrátiť katastrofu, no ozónová vrstva 

zostáva v pohybe a na dlhú dobu ostane v zornom uhle družíc pozorujúcich 

atmosféru.  

Cesta atmosféry k obnove nie je priamočiara. Chemické procesy, ktoré zapríčiňujú 

tvorbu ozónovej diery nad Antarktídou, prebiehajú aj v Arktíde. Arktická stratosféra 

nie je až taká chladná a izolovaná ako Antarktická, a tak poškodenie ozónovej vrstvy 

zvyčajne nedosahuje také nízke hranice, aké sú pri ozónovej diere. V zime roku 2011 

však došlo v Arktíde k rozsiahlemu poškodeniu ozónovej vrstvy, pretože bola 

chladnejšia ako zvyčajne. Chladnejšie teploty vedú k zvýšenému výskytu polárnych 

stratosférických mrakov. Ľadové kryštáliky v týchto oblakoch urýchľujú chemické 

reakcie, ktoré rozkladajú ozón. 

Matt DeLand, vedúci vedecký pracovník spoločnosti Science Systems and 

Applications, Inc. sa vyjadril, že satelitný monitoring ozónovej vrstvy sa stáva čoraz 

dôležitejší. 

„Hoci sa stav ozónovej vrstvy vo všeobecnosti zlepšuje, v Arktíde naďalej 

pozorujeme zmeny.“ DeLand uviedol: „Nemali by sme zaspať na vavrínoch.“ Freóny 

sú síce regulované, no narastá objem skleníkových plynov, ktoré môžu mať na 

ozónovú vrstvu zatiaľ nezistené účinky. 

 

 

 

 

 


