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ABSTRAKT
V této práci jsou uvedeny n které plyny,které se podílejí na skleníkový efekt a poukazuje
na jejich projevy a dopady. Zvyšování koncentrace p edevším oxidu uhli itého a dalších
skleníkových plyn v atmosfé e p ispívá k globálnímu oteplování. Zm ny teplot iní tání
ledovc , a to je hlavní p í ina zm n výšky mo ské hladiny. Globální oteplování m že
p isp t pro vznik epidemií až pandemií infek ních nemocí, rozší ení nemocí a šk dc ,
ohrožení celé fauny a flóry, rozši ování pouští, zem t esení.
V budoucnosti musíme zabránit nebo alespo
omezení spalování fosilních paliv, kácení

zpomalit globální oteplování. Každé

i vypalování les , odpady,i automobilové

dopravy p isp je ke snížení množství oxidu uhli itého v ovzduší.
Klí ová slova:
Oxid uhli itý, methan, oxid dusný, skleníkový efekt, skleníkový plyn, fosilní paliva,
slune ní zá ení, tepelné zá ení.

ABSTRACT
In this work are some of the gases that contribute to the greenhouse effect and points to
their speeches and impact. Increasing concentrations mainly of carbon dioxide and other
greenhouse gases in the atmosphere contributes to global warming. Changes in
temperature is melting glaciers, and this is the main cause of changes in the height of sea
levels. Global warming may contribute to the emergence of epidemics and pandemics of
infectious diseases, diseases and pests extension, the threat to the whole fauna and flora,
desertification, earthquakes.
In the future we must avoid, or at least slow down global warming. Any restrictions on the
burning of fossil fuels, felling or burning of forests, waste, and automobile traffic will
contribute to reducing the amount of carbon dioxide in the air.
Keywords:
Carbon dioxide, methane, nitro oxide, greenhouse effect, greenhouse gas, fossil fuel, solar
radiation, calorific radiation.
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ÚVOD
Zemská atmosféra je vrstva plyn obklopujících planetu Zemi, udržovaných na míst
zemskou gravitací. Obsahuje p ibližn

78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým

množstvím dalších plyn . Atmosféra chrání pozemský život p ed nebezpe nou slune ní
radiací a stabilizací teplotních rozdíl

mezi dnem a nocí. [1] Rostoucí koncentrace

p edevším oxidu uhli itého a dalších skleníkových plyn v atmosfé e významn p ispívá
k sou asnému globálnímu oteplování. Dochází k taní ledovc s následným zvyšováním
mo ské hladiny. V budoucnu tak m že dojít k zatopení hust osidelných pob ežních
oblastí. To m že vést ke zm n klimatu a s tím související celou adou negativních jev –
zm na sm ru i zastavení mo ských proud , rozši ování pouští, zem t esení. Následky
t chto zm n mohou být – rozší ení nemocí a šk dc , ohrožení celé fauny a flóry. Cílem mé
práce je uvést zvyšování obsahu skleníkových plyn v atmosfé e, jejich projevy a dopady
a jak se globální oteplování bránit v budoucnosti.
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SKLENÍKOVÉ PLYNY

Jsou to takové plyny, které se vyskytují v atmosfé e Zem , absorbující dlouhovlnné
infra ervené zá ení, díky emuž je oh ívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch.
Do této skupiny pat í : CO2, CH4, N2O, CFC (freony), Ozón (O3), Vodní pára.

[2]

Obr. 1 Skleníkové plyny [2]

1.1 Vodní pára
Je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prost edí a b hem kondenzace je
pak ve form

malých areosolových kapi ek. P i zm n

pT podmínek dochází

ke

kondenzaci, kdy se vodní pára p em uje zp t na kapalinu. Do prost edí se vodní pára
dostává p i p ekro ení bodu varu a nebo sublimací.
Množství vodní páry v okolním prost edí se udává humiditou neboli vlhkostí. [3]
Vodní pára je nejvýznamn jší skleníkový plyn, její skleníkový efekt je víc než 10 000krát
vyšší než u oxidu uhli itého, zp sobující jeho jak kladnou tak zápornou zp tnou vazbu.
Z 99,9 % se nalézá v zemské troposfé e. Kondenzací vodní páry vznikají oblaka, mraky
a deš ové a sn hové srážky, vodní pára je též hlavní p í inou vzniku blesk

i nej ast jší

a nejvíce zastoupený vulkanický plyn. P i hladin mo í a oblastí v ného sn hu a ledu se
vodní pára vyskytuje v množství až do t í procent, a množství jejího výskytu je
exponenciáln závislé na okolní teplot . [3]
Vodní pára v atmosfé e je sou ástí uzav eného systému hydrologický cyklus - z oceán
a p dy do atmosféry a zp t vypa ováním a transpirací, kondenzací a srážkami.
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Lidská innost vodní páry do atmosféry nep idává. Ovšem teplejší vzduch m že pojmout
mnohem více vlhkosti, takže rostoucí teploty zm nu klimatu dále zintenziv ují . [4]

1.2 Oxid dusný
Oxid dusný (N2O) se uvol uje p irozenou cestou z oceánu a deštných prales

a inností

p dních bakterií. K antropogenním zdroj m N2O pat í dusíkatá hnojiva, spalování
fosilních paliv a pr myslová chemická výroba využívající dusík, zpracování odpadních
vod (denitrifikace). V pr myslových zemích p edstavuje N2O p ibližn

6 % emisí

skleníkových plyn . Oxid dusný je, podobn jako CO2 a metan, skleníkový plyn, jehož
molekuly absorbují teplo. P i absorpci tepla je N2O 310krát efektivn jší než CO2. Od
po átku pr myslové revoluce vzrostla koncentrace oxidu dusného v atmosfé e p ibližn
o 16 % a k zesílení skleníkového efektu p isp la 4 až 6 %. [4]

1.3 Fluorované skleníkové plyny
Jsou to jediné skleníkové plyny, které se nevyskytují p irozen , ale byly vyvinuty
lov kem pro pr myslové ú ely. Jejich podíl na emisích skleníkových

plyn

v industrializovaných zemí je okolo 1,5 %.
Jsou ale mimo ádn výkonné - mohou zachycovat teplo až 22 000krát ú inn ji než CO2 –
a mohou v atmosfé e z stat tisíce let.
Mezi fluorované skleníkové plyny pat í fluorované uhlovodíky (HFC), které se používají
k chlazení a mražení v etn klimatizací, fluorid sírový (SF6), který se používá nap íklad
v elektronickém pr myslu, a perfluorouhlovodíky (PFC), které se uvol ují p i výrob
hliníku a používají se rovn ž v elektronickém pr myslu.
Pravd podobn nejznám jšími z t chto plyn jsou chlorofluorouhlovodíky (CFC), které
nejenže pat í mezi fluorované skleníkové plyny, ale také narušují ozónovou vrstvu. Podle
Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu z roku 1987 se mají
postupn p estat používat.

[4]
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1.4 Oxid uhli itý
Je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, p i vyšších koncentracích m že v ústech mít slab
nakyslou chu . Je t žší než vzduch. Vznik a výrobu CO2 lze popsat násled jících
rovnicemi:
1) Vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním):
C + O2

CO2

(1)

2) Ho ením oxidu uhelnatého (nap . Svitiplynu):
2 CO + O2

2 CO2

(2)

3) Nebo organických látek, nap . methanu:
CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

(3)

A to vždy za vývinu zna ného množství tepla. Podobnými reakcemi m žeme popsat
i spalování fosilních paliv a biomasy. Je také produktem dýchání v tšiny živých organism
, kde je spolu s vodou kone ným produktem metabolické p em ny živin obsažených
v potrav .
V laborato i se v tšinou p ipravuje reakcí uhli itan , p edevším uhli itanu vápenatého
se silnými kyselinami nap . chlorovodíkovou:
CaCO3 + 2 HCl

CO2 + CaCl2 + H2O

(4)

Pr myslov se vyrábí tepelným rozkladem (žíháním) vápence (uhli itanu vápenatého):
CaCO3

CaO + CO2

(5)

Hlavním p isp vatelem ke zvýšenému (a lov kem vyvolanému) skleníkovému efektu je
oxid uhli itý (CO2). Celosv tov

tvo í více než 60 % zvýšeného skleníkového efektu

a v pr myslových zemích p edstavuje CO2 více než 80 % emisí skleníkových plyn .
Mezi ovzduším, oceány a zemskou vegetací se každoro n p irozenou cestou vym ní
mnoho miliard tun uhlíku. B hem 10 000 let p ed pr myslovou revolucí se koncentrace
oxidu uhli itého v atmosfé e zm nila o mén

než 10 %. Od roku 1800 však jeho

koncentrace vzrostla p ibližn o 30 %, protože p i výrob energie se spalují obrovská
množství fosilních paliv - v tšinou v rozvinutých zemích. V sou asnosti vypouštíme do
atmosféry každý rok více než 25 miliard tun CO2.
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Evropští v dci nedávno zjistili, že sou asné koncentrace CO2 v ovzduší jsou vyšší než
kdykoliv b hem posledních 650 000 let. Z vrt do antarktického ledu hlubších než 3 km
byla získána ledová jádra, která vznikla p ed stovkami tisíc let. Led obsahuje vzduchové
bubliny, které vypovídají o historii složení ovzduší z r zných období v minulosti Zem .
CO2 m že v atmosfé e z stat 50 až 200 let v závislosti na tom, jak se recykluje zp t do
p dy nebo oceán . [5]

1.5 Methan
Je nejjednodušší alkan a tedy i nejjednodušší uhlovodík v bec. P i pokojové teplot je to
netoxický plyn bez barvy a zápachu, leh í než vzduch ( relativní hustota 0,55 g/cm3
p i 20 °C ). [6]
Hlavním zdrojem methanu je p írodní surovina, zemní plyn. P ímá p íprava slou ením
uhlíku s vodíkem je prakticky nemožná, vzhledem k tomu, že by uhlík musel být nejprve
p eveden do plynného stavu. Teoreticky však lze methan p ipravit dvoustup ovou
syntézou p es sirouhlík:
C+2S

CS2,

(6)

který pak reakcí se sulfanem (sirovodíkem) a m dí dá methan:
CS2 + 2 H2S + 8 Cu

CH4 + 4 Cu2S

(7)

Jinou možností je reakce karbidu hliníku s vodou:
Al4C3 + 12 H2O
Laboratorn

3 CH4 + 4 Al(OH)3

(8)

se dá p ipravit žíháním sm si octanu sodného s hydroxidem sodným

(natronovým vápnem):
CH3COONa + NaOH

CH4 + Na2CO3

(9)

[6]

Metan (CH4) je druhým nejd ležit jším skleníkovým plynem. Od po átku pr myslové
revoluce se atmosférické koncentrace metanu zdvojnásobily a p isp ly tém

20 %

k zesílení ú inku skleníkových plyn . V industrializovaných zemích p edstavuje metan
obvykle 15% emisí skleníkových plyn .
Metan produkují p evážn bakterie, které se živí organickým materiálem za nedostatku
kyslíku. Uvol uje se proto z r zných p írodních a antropogenních zdroj , p i emž emise
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zp sobené lov kem p edstavují v tšinu jeho emisí. P írodními zdroji jsou nap . mok iny,
termiti a oceány. Mezi antropogenních zdroje pat í nap . t žba a spalování fosilních paliv,
chov dobytka, p stování rýže a skládky.
Metan v atmosfé e zachycuje teplo 23krát ú inn ji než CO2. Doba jeho životnosti
v ovzduší je však kratší, od 10 do 15 let. [4]

1.6 Ozón
Je alotropní modifikace kyslíku. Jeho molekuly sestávají ze t í atom kyslíku namísto
dvou, které tvo í molekuly stabilního b žného dikyslíku. Molekula ozónu je lomená a úhel,
který svírají vazby mezi atomy kyslíku, je 116,8°. Jak nazna ují mesomerní strukturní
vzorce, p edstavující mezní elektronové konfigurace této molekuly, je na prost edním
atomu kladný náboj, zatímco na obou krajních je záporný náboj polovi ní velikosti. Díky
tomu a svému lomenému tvaru má molekula zna ný dipólový moment. P ítomnost
dipólového momentu p ispívá k zesílení van der Waalsových mezimolekulových
p itažlivých sil a spolu s vyšší hmotností molekuly ke snížení t kavosti ozónu ve srovnání
s dikyslíkem. [7]
Ozón vzniká p sobením elektrických výboj nebo krátkovlnného ultrafialového zá ení
(nap . UV-C) na molekuly oby ejného kyslíku (dikyslíku), p i emž tato reakce probíhá ve
dvou stupních. V prvním dodaná energie rozšt pí dvouatomovou molekulu dikyslíku na
dva atomy, tedy na dva vysoce reaktivní jednoatomové radikály (10), které okamžit
reagují s další molekulou dikyslíku za vzniku trikyslíku (ozónu) (11):
hν
O2 →
2O •

(10)

O2 + O• → O3

(11)

P i normální teplot a tlaku je ozón namodralý plyn s intenzivním pachem, který lov k
registruje již p i koncentraci 2 ppm. P i ochlazování se nejprve p em uje na tmav
modrou kapalinu, a posléze v tmav modrou pevnou látku. Reakcí s volným radikálem
kyslíku se rozkládá na oby ejný dikyslík. Pr b h reakce se zrychluje se stoupající teplotou
a klesajícím tlakem. P em nu ozónu na dikyslík urychlují také n které chemické
slou eniny a radikály, nap . atomy chlóru (viz heslo ozónová vrstva).
O3 + O• → 2O2

(12)

UTB ve Zlín , Fakulta technologická

13

Ozón je silné oxida ní inidlo. Ve vysokých koncentracích je jedovatý. Protože v t le
lov ka zp sobuje tvorbu volných radikál , je pro
karcinogenní. U

ady druh

lov ka a n které živo ichy

bakterií byla pozorována p i nízkých koncentracích

i mutagenicita ozónu, ve vyšších koncentracích ozón mikroorganismy zabíjí. [7]
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SKLENÍKOVÝ EFEKT

Skleníkový efekt je proces, p i kterém dochází k oh ívání planety. Na zemský povrch od
Slunce dopadá zá ení, ur itá

ást tohoto zá ení následn

naši planetu zase opouští.

Opoušt jící zá ení nabývá dvou forem: odražené slune ní zá ení a tepelné zá ení. Tepelné
zá ení p i opoušt ní naší planety z ásti zachycují skleníkové plyny. Skleníkové plyny
jsou - vodní páry, které zp sobují asi 60 % zemského p irozeného skleníkového efektu,
oxid uhli itý zp sobuje asi 26 %, methan, oxid dusný a ozón zp sobují asi 8 %.
Hromad ním tepelného zá ení se naše planeta otepluje. Skleníkový efekt zp sobuje
globální oteplování. [8]
Pojem skleníkový efekt se používá v b žné e i k ozna ení dvou rozdílných v cí:
P írodní skleníkový efekt
Je to skleníkový efekt vyskytující se p irozen na Zemi tém

od samotného po átku jejího

vzniku. Je mylné vnímat jej jako škodlivý, nebo bez výskytu p irozených skleníkových
plyn by pr m rná teplota p i povrchu Zem (ur ovaná jen radia ní bilancí) byla -18 °C.
Ú inek p irozeného skleníkového efektu se tak stal nezbytným p edpokladem života na
Zemi. [9]
Antropogenní skleníkový efekt
Jeho p vod tkví v lidské innosti (nej ast ji spalováním fosilních paliv, kácení les
a globální zm ny krajiny, atd. ) a který velmi pravd podobn
oteplování. Míra významu druhého jevu je p edm tem spor . [9]

zp sobuje globální
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Obr. 2 Schéma skleníkového efektu [9]

2.1 Globální oteplování
Je termín popisující nár st pr m rné teploty zemské atmosféry a oceán , který byl
pozorován v posledních dekádách. V roce 2001 byl prezentován ve „Zpráv t etího
zasedání IPCC“ (Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezivládního výboru OSN
pro zm nu klimatu) v decký názor na zm ny klimatu. Tento dokument, který byl v roce
2005 explicitn potvrzen národními akademiemi v d zemí G8, konstatuje, že pr m rná
globální teplota od konce 19. století vzrostla o 0,6 ± 0,2 °C a že je pravd podobné,
že „v tšinu oteplování pozorovaného b hem posledních 50 let lze p ipsat lidským
aktivitám“. Lidstvo p ispívá k oteplování zv tšováním množství oxidu uhli itého (CO2)
a jiných skleníkových plyn , uvol ovaných p i spalování fosilních paliv, mýcením les
a dalšími aktivitami. P irozený skleníkový efekt udržuje atmosféru asi o 33 °C teplejší, než
by byla bez p ítomnosti uvedených plyn v atmosfé e. [10]
Studie a Globální klimatický model (GCM), na které se odkazuje IPCC, p edpovídají,
že globální teplota v roce 2100 by mohla být o 1,4 až 5,8 °C vyšší než v roce 1990.
Nejistota výsledk je z velké ásti dána tím, že neznáme objem budoucích emisí oxidu
uhli itého. K tomu se navíc p idává nep esnost klimatických model . [10]
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O ekává se, že zm ny teplot povedou k dalším klimatickým zm nám v etn zvedání
hladiny mo í a zm n v množství a alokaci srážek. Takové zm ny mohou zvýšit etnost
a intenzitu extrémních atmosférických jev

jako jsou povodn , sucha, vlny veder

a hurikány, zm ny zem d lských výnos , globální stmívání, snižování pr toku ek v lét
nebo p ispívat k vymírání biologických druh .
P estože se v tšina studií zam uje na období do roku 2100, lze o ekávat, že bude
oteplování pokra ovat i poté, protože CO2 má v atmosfé e dlouhý st ední životní cyklus.
Navíc studie klimatických vazeb ukazují, že již došlo k dalšímu oteplení o 0,5 až 1,0 °C,
které však dosud není pozorovatelné.
Existuje ur itá skupina v dc popírajících názor, že lidská innost hraje v sou asném
zvyšování teplot významnou roli. Sou asn probíhá ada politických i ve ejných debat,
zabývajících se možnostmi, jak p ípadné oteplování a jeho vlivy omezit nebo jak
se vyrovnat s jeho d sledky. [10]

Obr. 3 Globální st ední teplota od r. 1856 do r. 2005 podle
instrumentálních m ení

[10]

Problém spojený s globálním oteplením (také ozna ovaný jako globální klimatická
zm na-klobal climate change ) souvisí s principem tzv. Skleníkového jevu, který

p sobí

již po stovky miliónu let jako ochrana povrchu naší planty p ed drastickými zm nami teploty mezi

dnem a nocí. Díky

atmosfé e

a

jejímu

složení

proniká

na

povrch
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Zem slune ní zá ení ( p evážn jako viditelné sv tlo ) prakticky bez zábran. ást sv tla
se od odráží od mraku, vodní hladiny a sn hové pokrývky mraku, a uniká zp t do kosmu.
ást
je po dopadu na povrch zem pohlcena a zah ívá jej. Teplo, které ze zah átého povrchu uni
ká je též zá ení, ale o delší vlnové délce, tzv. zá ení infra ervené. To je ale na as n který
mi plyny
p ízemní

v atmosfé e zadrženo- pohlceno – a tak pomáhá udržet pom rn
teplotu.

Pokud

by

skleníkový

jev

nefungoval,

stabilní

pohybovala

by se pr m rná teplota povrchu Zem okolo -30°C. [11]
Fakticky
více stup

by

ve

dne

byly

n které

oblasti

oh ívány

než dnes a v noci by seochlazovaly hluboko pod bod mrazu. Naopak,

na
kdyby

skleníkový jev p sobil siln ji, podobn jako na Venuši, mohla by teplota p i povrchu Zem
dosahovat i 300-400 °C.
P i n kterých lidských innostech se však uvol uje vetší množství skleníkových plyn , než
je p irozené. Spalováním fosilních paliv ( uhlí, ropy ), odles ováním, vypalováním lesu,
p i obd lávání pudy p ibývá oxid uhli itý. P stování rýže, chov dobytka, hnilobné procesy
ve skládkách komunálního odpadu p ispívají k produkci metanu, p ízemní ozón je sou ástí
letního

fotochemického

smogu

(vzniká

zejména

z automobilové

dopravy ). Nár st t chto plynu (i rady dalších) muže zp sobit, že zadržení tepelného zá en
í zem- se zvýší a stoupne tak teplota na Zemi. Následky tohoto zvýšení je možno o ekávat
tak ka na celé planet . Odhaduje se, že muže dojít k rozkolísání klimatu, zm n režimu
srážek

(místní

sucha

nebo

záplavy

),

k

zesílení a zm n výskytu tropických a subtropických bou í, k intenzivn jšímu tání ledovc
, což by ( spolu s rozpínáním vodních mas teplem ) mohlo vést ke stou-paní

hladiny

sv tového oceánu. [11]
Teplota ( a klima v bec ) nebyla nikdy na Zemi stálá. V pr b hu posledních stovek tisíc let
se teplota ( i koncentrace skleníkových plynu ) mnohokráte zm nila. Tato p irozená
variabilita zatím nedovoluje p esn stanovit, jakou ást oteplení zp sobuje lov k. Poslední matematické modely však ukazují, že k ivka stoupání teploty je v souladu s trendem
zvyšování spalování fosilních paliv a sou asná klimatologie tak pohlíží na globální
oteplování jako na áste ný d sledek lidských aktivit.
Podle zprávy z Fóra pro modelování globálních zm n ( USA ) se pr m rná teplota na Zemi
zvýšila od minulého století o 0,5 °C. R st koncentrace oxidu uhli itého se p edpokládá
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i v následujících dekádách a teplota tak do roku 2050 vzroste jen díky zvýšené produkci
skleníkových plynu o dalších 0,5 – 2 °C. Ledovce severní polokoule se mírn zmenší,
zm ny v Antarktid nebudou pravd podobn patrné. Hladina oceánu se dle odhadu zvýší
do roku 2050 o 5 – 10 cm. V kontinentálních oblastech st edních ší ek budou delší období
sucha, vzrostou srážky ve vyšších ší kách. [11]
Nejmén p edvídatelné jsou komplexní zm ny klimatu. Práv proto nelze vylou it ani zvýšení hladiny oceánu až o n kolik desítek centimetru a ve vzdálen jší budoucnosti i metru.
To by melo pro lidstvo velmi vážné následky, protože nízko ležící oblasti u mo e jsou
v tšinou velmi hust osídleny. Z lidských inností pravd podobn by nejvíc utrp lo zem d
ls-tví, které je velmi citliv adaptováno na sou asné klimatické podmínky a každé i malé
zm ny budou znamenat nutnost nové adaptace, která v bec nebude jednoduchá. Pozemské
biomy se nedokáží rychle klimatické zm n

p izp sobit a mnohé z nich, zejména lesy

mírného pásma, mohou být zna n poškozeny. [11]

2.2 Tání ledovc
Fakta o ledovcích
Ledové kry jsou tvo eny sladkou vodou.
Protože hustota mo ské vody je asi 1025 kg/m3 a hustota sladké vody, kterou jsou ledovce
tvo eny je “pouze„ asi 920 kg/m3 , ledovce na mo i plavou. P esto je mnohdy velice t žké
odhadnout velikost ledovce pouhým okem, protože i 9/10 m že být skryto pod vodou.
Led kterým jsou kry tvo eny je starý více než 15 tisíc let.
Velikost ledových ker se pohybuje v rozmezí 1 m až 75 m nad mo skou hladinou a m že
dosáhnou velikosti 15ti patrové budovy.
Pr m rná váha ker je 100 000 až 200 000 tun.
Nejv tší ledová kra nacházející se v severním Atlantiku byla 168 m vysoká. [12]
Arktické ledovce jsou nejv tší zásobárnou sladké vody na sv t . Arktida je také unikátním
p írodním

systémem,

který

udržuje

v rovnováze

stabilitu

sv tového

klimatu.

Grónské ledovce dostávají v posledních letech stále v tší p íd ly sn hu, a tak se zdá, že by
m ly spíše nar stat. Opak je však pravdou a ledovce ztrácejí na okrajích tolik ledu, že
celkový stav ledu kon í úbytkem. Na celém území Grónska ubude ro n zhruba 200 km3
ledu. To je množství vody, které by sta ilo pokrýt spot ebu vody dnešního Los Angeles
dokonce na dv staletí.
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A ledovce tají rychleji a rychleji: v roce 1996 v Grónsku roztálo 63 km3 ledu, v roce 2005
to bylo už 162 km3. [12]
Tání ledovc je aktuálním problémem už proto, že n které prognózy uvád jí, že do roku
2100 by se hladina sv tových mo í mohla zvýšit až o 6 metr . To by znamenalo zatopení
hust osídlených pob ežních oblastí. Odborné studie prokázaly, že zaplaveny by mohly být
asi 2,2 % souše, na které v sou asnosti žije 10,5 % obyvatelstva, což iní 602 milion lidí.
Stabilní teplota která v Arktid (resp. kolem severního polárního kruhu) vládla po staletí se
podle v dc

nebezpe n zvyšuje. Za posledních 20 let se pr m rné ro ní teploty na

jihovýchod Grónska zvedly o 3 °C. Podle sou asných poznatk by k nezvratné zm n
ledového p íkrovu mohlo dojít, zvýší-li se teplota o 2,7 °C. [12]
Rok 2005 drží smutné prvenství v procesu arktických zm n. Satelitní snímky odhalily
velký úbytek ledu v polárním kruhu. V srpnu roku 2005 se stala ruská lo

Akademik

Fyodorov prvním plavidlem v historii, které proplulo nap í polárním kruhem aniž by
muselo lámat ledy. Když na letišti Longyearbyen na souostroví Svalbard (Špicberky)
norští v dci z Norského polárního institutu nam ili v lednu 2005 + 7,7 °C, nemohli uv it
vlastním o ím. Na tomto souostroví nacházejícím se v polovin

cesty mezi

Norskem a Severním pólem, bývá teplota v tomto období – 15 °C.
Grónské ledovce se navíc daly do pohybu: ledovec Kangerdlugssuaq se v roce 2005
pohyboval dvakrát rychleji než v roce 2000 – jeho rychlost narostla z p vodních 6 km na
13 km za rok. V posledních letech svou rychlost zdvojnásobil i nejrychlejší ledovec sv ta
Jakobshavn Isbrae. [12]
Tento pohyb zp sobuje led, který roztál a za al ledovcem prosakovat až k jeho skalnatému
podloží. Tím se snižuje t ení a zvyšuje se rychlost ledovcových proud . Je zde také pesimistický výhled do budoucna, který varuje, že zvyšující se objem sladké vody by mohl
zap í init kolaps Golfského proudu, který otepluje východní pob eží severní Ameriky
a západní pob eží Evropy. Golfský proud p edevším zmír uje v západní Evrop (zvlášt na
severu) zimy, které jsou tak teplejší než na jiných místech na Zemi, i když tato místa mají
stejnou zem pisnou ší ku. Nap íklad v lednu je rozdíl pr m rných teplot mezi pob ežím
Norska a severními ástmi Kanady p ibližn 30 °C. [12]
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Obr. 4 Grónská ledovce [12]
V p íštím století se tání arktického a grónského ledovce rozhodn nezastaví, mizet budou
nadále i horské ledovce, hlavn ty na severní polokouli. Oh ívání jižní polokoule bude
totiž díky v tší ploše oceán trvat déle. A pokud jde o oblasti kolem rovníku, tam už
z ejm brzy nebude mít ani co mizet. Na Kilimandžáru, nejvyšší ho e Afriky, již zbylo
pouhých 12 % p vodního zaledn ní.
Našt stí se nemusíme bát o Antarktidu. Pokud se totiž oteplí, v jižní polární oblasti za ne
sn žit a objem roztátého ledu se okamžit zase vyrovná. Tento mechanismus by se
zastavil, až kdyby se teplota zvýšila o 20 °C. Je velmi nepravd podobné, že by k tomu
n kdy mohlo dojít. Naopak docela vážný, by vzdálený problém, je setrva nost tání ledové
pokrývky Zem , které m že v omezené mí e pokra ovat i n kolik tisíc let po stabilizaci
klimatu. [13]

2.3 Klimatické zm ny
Dopady globálního oteplování a klimatických zm n nezvratným zp sobem ovlivní sv tové
oceány a organismy, které v nich žijí. Podle drtivé v tšiny v dc zp sobí globální oteplení
nár st teploty mo ských vod a zm ní mo ské proud ní. [15]
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Vlivy klimatických zm n

Zjistit vlivy klimatických zm n není v bec jednoduché. Je pom rn snadné uvážit efekt
jednoho zvratu za p edpokladu, že nedojde k jiným p em nám. V dci si jsou ale jisti,
že dojde k více zm nám. Ekosystémy se mohou dob e p izp sobovat a lidé mají ješt v tší
schopnost adaptace. P i ur ování pravd podobných vliv globálního oteplování se musí
brát ohled na reakci, adaptaci a také na pravd podobné náklady p izp sobování.
Vyhodnocování p sobení zmín ného jevu je složit jší proto, že to není jediný ekologický
problém zp sobovaný lov kem. Dalšími p íklady v menším m ítku jsou ztráta p dy
a její ochuzování, nadm rné vy erpávání zásob podzemní vody a škody p sobené kyselým
dešt m atp. Nenapraví-li se tyto škody, budou zvyšovat negativní dopady globálního
oteplování. [14]
2.3.2

Mo ské proudy

Vody v mo ích a oceánech jsou v neustálém pohybu – vzájemná p itažlivost Zem
a M síce zp sobuje p íliv a odliv, vítr pohání povrchové vody a vytvá í vln ní, a odlišná
hustota r zných vodních mas (zap í in na jejich odlišnou teplotou a salinitou), pohání
globální proud ní mo ských vod - tzv. globální pásovou cirkulaci. Mezi nejznám jší
mo ské proudy pat í Golfský proud, kterému vd íme za relativn

mírné podnebí

v Evrop .
Krom toho, že pásová cirkulace ovliv uje podnebí v Evrop a funguje jako stabiliza ní
prvek globálního klimatu, p ináší z hlubin na povrch živiny a zvyšuje schopnost oceán
vst ebávat CO2. [15]
2.3.3 Jaké zm ny k horšímu mohou nastat
Nedávné v decké výzkumy p inesly v tomto ohledu velice znepokojivá zjišt ní. Nové
studie nap íklad varují, že již byly objeveny náznaky a první d kazy o zpomalení globální
pásové cirkulace nad hlubokomo ským h betem mezi Skotskem a Grónskem. P estože
ze zdá, že v pr b hu n kolika posledních tisíciletích bylo globální proud ní celkem
ustálené, ledové vrty provedené v Grónsku i na Antarktid nazna ují, že v n kterých
dobách byl tento režim naopak nestálý. V dávn jší minulosti souvisely zm ny pásové
cirkulace s náhlými zm nami klimatu. [15]

UTB ve Zlín , Fakulta technologická

22

Snížení salinity, a tedy hustoty, oceánských vod, zp sobené táním arktických ledovc
( nap íklad ledového p íkrovu Grónska ) spolu se zvýšením množství srážek by mohlo
zpomalit i zcela zastavit n které mo ské proudy, nebo zm nit jejich sm r. Pokud by n co
takového postihlo teplý Golfský proud, zp sobilo by to výrazné ochlazení evropského
podnebí ( zejména na severu ). Takové ochlazení by drasticky narušilo nejen evropské
podnebí a zem d lství, ale také proud ní a teplotu mo ských vod na celém sv t .
[15]

2.4 Zvyšování hladiny mo e
V minulosti Zem najdeme mnoho doklad o velkých zm nách úrovn mo ské hladiny.
B hem teplého období p ed nástupem poslední doby ledové, asi p ed 120 000 lety, byla
nap íklad pr m rná globální teplota o n co vyšší než dnes. Pr m rná hladina mo e byla asi
o 5 až 6 metr výše než v sou asnosti. Když byla ke konci ledové doby, asi p ed 18 000
lety, výška ledového pokryvu maximální, byla hladina mo e o více než 100 metr nižší než
dnes - to sta ilo nap íklad k tomu, aby se Británie spojila s evropskou pevninou.

asto

si myslíme, že hlavní p í inou zm n výšky mo ské hladiny bylo tání nebo p ibývání
velkých ledovcových štít , jež pokrývají polární oblasti. Je jisté, že hlavním d vodem pro
snížení mo ské hladiny p ed 18 000 lety bylo množství vody zadržované v polárních
ledovcových štítech obrovského rozsahu. Na severní polokouli tyto štíty sahaly daleko na
jih až do jižní Anglie a v Severní Americe na jih od Velkých jezer. Je také pravda, že
hlavní p í inou zvýšení hladiny mo e o 5 až 6 metr

b hem poslední teplé, tzv.

interglaciální periody, bylo zmenšení antarktických nebo grónských ledovcových štít .
Zm ny b hem kratších období jsou však ízeny jinými faktory, jejichž kombinace
významn

p sobí na pr m rnou výšku mo ské hladiny. Na ochranu proti zvyšování

mo ské hladiny o 1 metr bude t eba vynaložit kolem 10 miliard dolar . P edpov
mo ské hladiny: [14]

zvýšení
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Obr. 5 Zvýšení mo ské hladiny [14]
2.4.1

Vliv na zdroje sladké vody

Kolob h vody je základní složkou klimatického systému. Pr m rná dostupnost vody je asi
1 000 m3 – 50 000 m3 na osobu za rok. B hem posledních 50 let vzrostla spot eba vody na
celém sv t

ty ikrát; dosahuje p ibližn 10 % odhadovaného globálního úhrnu pr toku

povrchové a podzemní vody mezi pevninou a mo em. Dv t etiny lidské spot eby vody
jsou ur eny pro zem d lství, z toho velká

ást na zavlažování;

tvrtina se používá

v pr myslu; asi 9 % se spot ebuje v domácnostech. Voda, uchovávaná po mnoho tisíc let
v podzemních nádržích, se od erpává pro sou asnou pot ebu. S tímto rychlým nár stem
požadavk se zna n zvyšuje ohrožení vodních zásob.
Vlivem globálního oteplování se dostupnost sladké vody podstatn sníží. Zvýšení teploty
bude znamenat, že se bude vypa ovat v tší podíl vody dopadající na povrch. To by
nevadilo, kdyby bylo více deš ových srážek, které by toto vypa ování vyrovnaly.
P edpov di však ukázaly, že n které ásti sv ta by m ly mén dešt , zejména v lét .
[14]
2.4.2

Dopad na p írodní ekosystémy

Na sv t je obhospoda ováno asi 10 % pevniny. Zbytek je ve v tším i menším rozsahu
lidským hospoda ením nedot en. Zhruba 30 % tvo í p írodní lesy. R znorodé rostliny
a živo ichové, kte í utvá ejí místní ekosystém, jsou citliví ke klimatu, k typu p dy
a k dostupnosti vody. Ekologové d lí sv t na tzv. biomy – oblasti charakterizované
významnou vegetací. [14]
Údaje shromážd né z paleobotanických pramen

m žeme použít k vytvo ení map
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optimálního rozší ení p irozené vegetace podle klimatických scéná , které s globálním
oteplováním o ekáváme. Klima je totiž dominantní faktor ur ující rozložení biomu zm ny klimatu m ní p íhodnost ur ité oblasti pro r zné druhy a m ní konkuren ní
schopnost druhu v rámci ekosystému. Proto i relativn malé zm ny podnebí povedou po
ur ité dob k velkým zm nám ve složení ekosystém . Zm ny vegetace se však d ly
v pr b hu tisíc let. V p ípad globálního oteplování dojde k podobným zm nám podnebí
b hem n kolika desetiletí. V tšina ekosystému nem že tak rychle reagovat nebo migrovat.
P irozené ekosystémy se proto budou stále mén hodit do svého životního prost edí. Do
jaké míry to vadí, to se nesmírn liší druh od druhu; n které druhy jsou mnohem citliv jší
na zm ny pr m rného podnebí nebo na klimatické extrémy než jiné druhy. Všechny však
budou náchyln jší k nemocem a napadení šk dci. Jakýkoliv kladný ú inek p ídatného
hnojení ze zvýšeného obsahu oxidu uhli itého bude pravd podobn více než vyvážen
zápornými ú inky jiných faktor . [14]
Stromy jsou dlouhov ké organismy a pot ebují dlouhý as k rozmnožení. Protože stromy
nesnadno reagují na rychlé zm ny klimatu, sv tové lesy budou pravd podobn
nejpostižen jší. Oslabenému zdraví mnoha les je v posledních letech v nována zna ná
pozornost, zejména v Evrop a v Severní Americe - tam se velká ást tohoto problému
p i ítá kyselému dešti a dalšímu zne išt ní z t žkého pr myslu, elektráren a motorových
vozidel. V dci se však nedomnívají, že je to p vod veškerého poškození strom . Studie
v n kolika regionech Kanady nap íklad nazna ují, že usychání strom

je spojeno se

zm nami klimatických podmínek, zejména s adou teplejších zimních a sušších letních
období. [14]

2.5 Rozši ování pouští
Všechny poušt na sv t jsou pusté kraje skal, kamení a písku. P es den panuje spalující
horko a v noci zase chlad. A navíc v pouštích není tém

žádná voda. [16]

Jako p í iny lze vedle globálního oteplování jmenovat i p íliš intenzivní pastevectví,
p et žování p dy, zneužívání zavlažování a obecn také rozši ující se lidskou populaci.
Dále také odles ování, následný vznik eroze a odnos p dy – výsledkem je pouš . P da se
p ed odnosem m že chránit novým zales ováním. [16]
Vznik

i rozši ování pouští je p ímým d sledkem p et žování citlivých stepních

ekosystém . Ty podléhají - z d vodu migrace a obecn

zvýšené lidské spot eby -
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extrémním nárok m na produkci zem d lských plodin, sb ru palivového d eva

i

ekonomickým nebo politickým tlak m (p stování plodin na export) a obecn kácení i
vypalování les . Také plýtvání vodními zdroji a špatná správa zdroj

p ispívá

k rozši ování pouští. [16]
Ší ení pouští ohrožuje také miliardy lidí. Globální oteplování povede v p íštích desetiletích
k desertifikaci rozsáhlých ploch a v r zných ástech sv ta p ipraví o domov miliony
obyvatel. Suchých oblastí náchylných k desertifikaci na celém sv t p ibývá. Desertifikací
se rozumí ší ení pouští od snižování kvality až po nevratné zni ení suchých a polosuchých
oblastí. Jen v pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou takto ohroženy dv miliardy
lidí. Reálnému nebezpe í postupné p em ny ve vyprahlou pustinu je vystavena v tšina
území Austrálie, dále západní

ást severoamerického kontinentu i podstatná

ást

jihoamerických. V tomto sm ru už bylo poškozeno 10 až 20 procent suchých oblastí.
Suché lokality zabírají 41 procent z celkové rozlohy p dy a vzestupný trend nev ští nic
dobrého. Je prokázaným faktem, že globální oteplování jde ruku v ruce s ast jšími
a dlouhodob jšími obdobími sucha. Se zvyšující se pr m rnou teplotou se problémy budou
stále zhoršovat. N které zdroje pitné vody vyschnou, zem d lská produkce poklesne,
milióny lidí na celém sv t se dají do pohybu, protože p ijdou o sv j domov. Nem li
bychom proto podce ovat tento problém. [16]
Problém rozši ování se týká t chto pouští
-

Afrika: Sahara.

-

Asie: Gobi, Namib, Syrská pouš , Kalahári, Velká arabská pouš , Arabská pouš ,

Velká solná pouš , Nubijská pouš , Pouš Lút, Arabská pouš Karakum, Kyzylkum, Thar,
Taklamakan.
-

Austrálie: Velká Viktoriina pouš , Gibsonova pouš , Velká píse ná pouš ,

Simpsova pouš .
-

Severní Amerika: Mohavská pouš , Sonorská pouš , Velká pánev, Bílé písky,

Chihuahua.
-

Jižní Amerika: Atakama, Peruánská pouš , Patagonská pouš . [16]
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2.6 Ší ení nemocí
Globální oteplení m že p isp t k lepším podmínkám pro vznik epidemií až pandemií
infek ních nemocí, jako je nap íklad malárie, katarální hore ka ovcí ( anglicky Bluetongue
disease ) která se nedávno rozší ila do severního St edomo í. B hem let 2004 - 2005 se
rozší ily ve velkých oblastech Ruska hantavirus, Crimean-Congo hemorrhagic fever,
tularémie a vzteklina jako d sledek popula ní exploze hlodavc . Tato skute nost však
m že to být také áste n p i tena chybám ve vládním dohledu na programy týkající se
vakcinace hlodavc . Podobn navzdory vymizení malárie z v tšiny teplých region se
místní druhy komár , kte í ji p enášeli, nepoda ilo v n kterých oblastech zcela eliminovat.
Proto hraje v dynamice p enosu malárie krom klimatických zm n d ležitou roli i mnoho
jiných faktor . [17]

2.7

ašt jší zem t ešení

Tání ledovc a zvyšování hladiny mo í má velký vliv na rozložení tlak na zemské desky
a to je p í inou ast jších zem t esení a snad i zintenzivn ní vulkanické innosti. To je
teze, ke které nachází cestu ím dál více v dc . Úbytek tíhové síly na oblasti s tajícími
ledovci, stejn jako zvednutá hladina sv tových mo í vyvolá podstatné zm ny v rozložení
tlak

na litosférické desky a jejich vzájemné pnutí. Oba tyto jevy mohou zvyšovat

intenzitu a etnost zem t esení a vulkanické innosti. [17]
Zem t esení a tání sn hu bylo dáno do souvislosti jen v n kolika málo v deckých studiích:
v Cambridgi studie na toto téma vycházela ze statistik pro celou severní polokouli.
Z n kolika tisíc zaznamenaných erupcí a jejich souvislostí s tajícím sn hem byl vyvozen
záv r, že tyto dva jevy spolu souvisejí - po et zem t esení v obdobích tání je až t ikrát
v tší.
V zim napadaná sn hová pokrývka souše je jen pár centimetr ( maximáln decimetr )
silná a zatla uje zemské desky do hloubky maximáln n kolika milimetr . Naproti tomu
antarktický ledovec dosahuje tlouš ky 4,5 km a zatla uje zemskou k ru do podloží až od
900 m. Jeho náhlé roztání ( pokud by k n mu došlo ) by etnost a do jisté míry i intenzitu
zem t esení a vulkanické
s d sledky tání sn hu. [17]

innosti ovlivnil do míry dvou až t í ád

v porovnáním
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GLOBÁLNÍ ZM NY KLIMATU V BUDOUCNOSTI

P edpokládá se, že vinou zm ny klimatu v p íštích desetiletích p ibude extrémních výkyv
po así, jako jsou povodn , sucha, vlny horka a hurikány, ale i lesní požáry. To bude mít
dopad na celou biosféru i život

lov ka – ovlivn ní p irozených cirkula ních d j ,

rozši ování expanzivních, ale i jiných druh , rozvrácení a p em na ekosystém . Dopady na
existenci lidstva budou pravd podobn spíše negativní – o ekávají se zna né ekonomické
ztráty. [18]
Modelování klimatu
V posledních letech došlo k zna nému pokroku v modelování budoucích zm n klimatu na
po íta ích. Potvrdila se též správbost krátkodobých projekcí: projekce z roku 1990
p edpovídaly zvýšení teploty o 0,15-0,3 °C za 10 let. Skute ná nam ená hodnota je 0,2 °C
za 10 let. [18]
Výsledky modelování budoucích zm n klimatu
Pokra ování v produkci emisí skleníkových plyn v sou asné i vyšší mí e by zp sobilo
další oteplování a v pr b hu 21. století by vyvolalo adu zm n v globálním klimatickém
systému, které by byly velmi pravd podobn v tší než pozorované b hem 20. století. [18]
Scéná e vývoje klimatu
Modelování dalšího vývoje klimatu probíhá podle tzv. scéná . Scéná e vyjad ují
p epoklad dalšího vývoje lidských inností, které mají vliv na klima. Existují tak scéná e
pro sv t velmi závislý na fosilních palivech, sv t mén závislý na fosilních palivech, sv t
s pomalým ekonomickým r stem apod. [18]
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do roku

2100 [18]
Ilustrativní scéná – nem nná koncentrace skleníkových plyn na úrovni roku 2000
A2 - hospodá ský vývoj je orientován regionáln , rostoucí po et obyvatel.
A1B - budoucnost s rychlým ekonomickým r stem, vyvážená kombinace všech zdroj
energie.
B1 - ekonomika založena na informacích a službách, nižší spot eba surovin. [18]

Jak se globálnímu oteplování bránit?
Pokud jsme tedy ur ili p í iny, tedy p ílišné emise skleníkových plyn , je jasné, že
zabránit nebo alespo

zpomalit globální oteplování lze snížením emisí t chto plyn

do ovzduší. Každé omezení spalování fosilních paliv p isp je ke snížení množství oxidu
uhli itého v ovzduší. To souvisí nejen s pr myslovou inností, ale i se zp sobem života.
P íkladem jsou lidé, kte í využívají automobil i k velmi krátkým cestám, kde by bez
problému mohli využít kolo nebo dokonce dojít pešky. [11]
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Dalším initelem ovliv ujícím oteplování jsou lesy. Lesy zachycují i uvol ují oxid uhli itý. Uvol ování se d je ovšem v menší mí e. V decky není p esn ur en pom r mezi zádrženým a uvoln ným množstvím, lze však konstatovat, že tento proces existuje a pomáhá
snížení oxidu uhli itého v ovzduší.
Nejv tším emitentem oxidu uhli itého jsou však pr myslové podniky. P i pr myslové innosti je pot eba množství energie, která se dnes získává p evážn spalováním fosilních paliv. Trend získávání energie z alternativních zdroj

postupuje velmi pomalu v d sledku

nízké efektivity za ízení na její získávání. Proto vetší podíl energie z alternativních zdroj
k celkovému množství získávané energie si mohou dovolit pouze státy s p íhodnými
geografickými podmínkami. Navíc mezistátní smluvní snižování emisí oxidu uhli itého p es ur ité pokroky a snahu Evropské unie naráží na neochotu Spojených státu, Kanady
i dalších zemí. Ke snižování množství skleníkových plyn muže p isp t každý z nás. Bez
p i in ní pr myslových velmocí to však p íliš nep jde. N kde se ale za ít musí. [11]
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ZÁV R
Tato bakalá ská práce se zabývá popisem skleníkových plyn v atmosfé e, jejich
projevy a dopady. V teoretické ásti jsou detailn uvedeny plyny, n které plyny mohou
v atmosfé e z stat dlouhodob a narušují ozónovou vrstvu. Lidstvo p ispívá k oteplování
zv tšováním množství oxidu uhli itého ( CO2 ) a jiných skleníkových plyn uvol ovaných
p i spalování fosilních paliv, mýcením les , vypalování les a dalšími aktivitami. Vytvo í
velké problémy, zejména globální oteplování. Z lidských

inností pravd podobn

by

nejvíc utrp lo zem d lství, které je velmi citliv adaptováno na sou asné klimatické
podmínky a každé i malé zm ny budou znamenat nutnost nové adaptace, která v bec
nebude jednoduchá. Dopady globální oteplování a klimatických zm n budou mizet horské
ledovce. Tání ledovc je aktuálním problémem už proto, že hlavní p í inou zm n výšky
mo ské hladiny bylo tání. Ovlivní i na zdroje sladké vody, na p írodní ekosystémy, mo ské
proudy a rozši ování pouští. Globální oteplování m že p isp t pro vznik epidemií až
pandemií infek ních nemocí. Tání ledovc a zvyšování hladiny mo í také má velký vliv na
rozložení tlak

na zemské desky, a to je p í inou

i zintenzivn ní vulkanické
plyn

ast jších zem t esení a snad

innosti. Pro ež ke snižování množství skleníkových

muže p isp t každý z nás.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK
pT podmínek Teplotn -tlakový podmínek.
km

Kilometr je jednotka délky v metrické soustav , která se rovná tisíci metr .

P P

Pravidlo eský pravopis

ppm

Parts per million (z angli tiny, esky „díl

OSN

Organizace spojených národ .

USA

United States of America

km

délková jednotka ,103 neboli 1 tisíc metr .

m

základní jednotka délky

kg/m3

základní jednotka hustoty, po et kilogram

i ástic na jeden milion“.

p ipadajících na 1 metr

krychlový látky
G8

(anglicky Group of Eight)je sdružení sedmi nejvysp lejších stát sv ta
(Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, N mecko, Spojené království, USA) a
Ruska.

atp.

a tomu podobný

tzn.

tak zvaný

tzv.

to znamená
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