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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 23.11. – 27.11.2020

 
ČESKÝ JAZYK

Téma: PŘÍDAVNÁ JMÉNA – str. 25

Zopakujte si přídavná jména – duhy, skloňování, stupňování, jmenné tvary – výklad máte ve 
starých gramatických pravidlech nebo využijte jazykové příručky nebo internet.

Projděte si cv. 25/1,2,3,5, - některým se budeme věnovat při on-line hodinách

Téma: PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ PRO OZNAČENÍ RODIN – str. 27

Zapište si do gramatických pravidel:

Přídavná jména přivlastňovací pro označení rodin
- i  -pouze v     1. p  . pro označení rodiny jako celku – př.: Novákovi tu bydlí.
- ve spojení s     podstatným jménem rodu muž. živ  . – př.: sourozenci Novákovi, bratři a sestry 
Novákovi
- y  – v ostatních případech – př.: o Novákových, sestry Novákovy

Projděte si žlutý odstavec na str. 27-28 a cv. 28/6 

Angličtina

Budoucí čas – will/won´t – vyplň přiložený pracovní list. Vypracované cvičení mi pošli na e-
mail.

NĚMECKÝ JAZYK

slovíčka PS 51 ke slovu programovat
-učebnice 55 -píšeme e-mail
-PS 10/45 e-mail
-PS 11/46
- DÚ -poslat mi e-mail o sobě -6vět



MATIKA – 8. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11.2020

Vypočtěte:

Za7.5 Na drátě elektrického vedení sedí vedle sebe 41 vrabců s pravidelnými rozestupy. 
Vzdálenost prvního a posledního je 1 640 cm. Vyplašení vrabci vzlétnou, sedm vrabců uletí 
ale ostatní znovu usednou, znovu jsou mezi nimi pravidelné rozestupy, tentokrát o 11 cm 
menší. Jaká je nyní vzdálenost prvního a posledního?

Za7.6 Když vrabci z předchozí úlohy znovu usednou (bez těch sedmi zbabělých vrabčáků), 
přilétnou další a mezi každé dva sedící si sednou další dva tak, že rozestupy na drátě budou 
opět pravidelné. Kolik vrabců sedí na drátě celkem? Jak daleko sedí od sebe první a pátý 
vrabec?

Za7.7 Když z celku odebereme 7 jedenáctin dostaneme číslo 44. Urči velikost celku.

Za7.8 Když k celku přidáme 2 pětiny dostaneme číslo 28. Urči velikost celku.

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

Pro samostatnou práci platí podmínky, zaslané pro 43. týden.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal a vy abyste ode mne dostali to potvrzení o 
přijetí.

Zadaná práce musí být hotova a odeslána nejpozději do konce distanční výuky. Po skončení 
distanční výuky to bude považováno za nesplněný úkol. Proto nečekejte a práci pošlete raději 
dříve než později. Distanční výuka trvá již od 14.10. takže času bylo dostatek.

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

http://www.uschovna.cz/


Zeměpis – 8. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020

PROJEKT - Katalog cestovní kanceláře

V distanční výuce pokračujte na našem PROJEKTU – Katalog cestovní kanceláře.

Detaily jsme si vysvětlili již ve škole a termíny jsou také dané. Podle délky trvání distanční 
výuky se dohodneme na způsobu kontroly průběhu práce.

Připravte maximum, co jste schopni připravit. Projekt asi přetáhneme do druhého pololetí.

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

Zeměpis – 8. a 9. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020

Pro distanční výuku v zeměpise platí stejné úkoly, které jsme si zadali již ve škole:

1. Každý dostal přidělené 2-3 země Evropy, které má zpracovat ze zeměpisného 
hlediska.

2. Přidělené země zpracujte jako referát v Power Pointové prezentaci, každá země na 10-
15 snímků.

3. Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé.
4. Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé země.
5. Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat před spolužáky.
6. Termíny jsme stanovili ještě ve škole. V daném termínu mi prezentaci pošlete na 

školní email, jinak bych to mohl považovat za nesplněný úkol, a to má nějaké 
důsledky.

7. Pokud datový objem bude větší než 10 MB, pošlete svoji práci přes www.uschovna.cz.
8. Přijetí práce musíte mít ode mne písemně potvrzené.
9. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený.

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

http://www.uschovna.cz/


OBČANSKÁ VÝCHOVA  8-9. třída

Psychické procesy a stavy: jak prožíváme své city učebnice str. 33

Vypracuj na straně 35 cvičení se značkou tužky – zkus se zamyslet nad následujícími větami a
doplňte.

V příloze máte pracovní list, přečtěte si jej a vypracujte.

PŘÍRODOPIS

Cévní soustava – učivo strana 28

Stavba a činnost srdce

Prostudujte stranu 28 a vypracujte pracovní list, který je přílohou tohoto dokumentu.

Jak funguje srdce ...polopaticky – Stáhla jsem vám odkaz z youtube, který by Vám mohl 
pomoci ve Vašem učení.
https://youtu.be/WfvzuMLNIUk

CHEMIE

Ozonová vrstva

https://youtu.be/-39h1tnEMw0

Zasílám materiály k tématu + odkaz na youtube na shlédnutí.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné činnosti:
Vlastnosti materiálu - dřevo
https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Námět na dobrovolné činnosti:
Cviky z gymnastiky
https://youtu.be/EVBgWw6tNKo

https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg
https://youtu.be/EVBgWw6tNKo
https://youtu.be/WfvzuMLNIUk
https://youtu.be/-39h1tnEMw0


Fyzika – 8. - 9. ročník

1. Vytvoř prezentaci, ve které popíšeš, co je to perpetuum mobile a současně vyhledej 4
pokusy o jeho sestrojení, jejichž obrázky vlož do prezentace.   

2. Nad  hlavou  ti  ve  výšce  0,8  km  letí  orel  skalní  o  hmotnosti  6500  g.  Jakou  má
potencionální energii?  

Výsledek  svého  studijního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  27.11.  do  16  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


1. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

Jane_________________ an email tomorrow.

a) will be write

b) will writes

c) will write

d) will to write

2. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

Their friends_____________________ to the party.

a) will come

b) come will

c) will to come

d) will coming

3. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

Next month I_____________________a new flat.

a) will to buy

b) buy will

c) going buying

d) will buy

4. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

My cousin ______________________the plants.

a) not will water  

b) water will not

c) will not water

d) will waters

5. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

The kids_________________________the ball.



a) will throw not

b) won´t throw

c) not will throw

d) will not throwing

6. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

_______________________Aunt Mary?

a) You will visit

b) Will you visited

c) Will you visit

d) Visit will you

7. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

____________________a car?

a) Will his dad drive

b) His dad´ll drive

c) Won´t drive his dad

d) Will drive his dad

8. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

What__________________________on Saturday?

a) Judy will do

b) will Judy do

c) will doing Judy

d) will Judy does

9. Which sentences are grammatically correct? Které věty jsou gramaticky správně?

a) Will you helped me? Yes, I will.

b) Will you help me? Yes, I will.

c) Will help you me? No, I will.

d) Will you to help me? No, I won´t.



10. Which sentence is grammatically correct? Která věta je gramaticky správně?

a) They won´t spend six days in Prague.

b) They will not spent six days in Prague.

c) Will spend they six days in Prague.

d) They´ll spend in Prague six days.

13. Which sentence is grammatically correct? Která věta je gramaticky správně?

a) Will be there no cars and buses in the future?

b) Will there be no cars and buses in the future?

c) No cars and buses will be there in the future?

d) There will no be cars and buses in the future?

14. Imagine that you can say what will happen in the future. Complete the senteces 
with suitable verbs in the appropriate forms. Představ si, že umíš předpovídat 
budoucnost. Doplň do vět vhodná slovesa v příslušném tvaru.

1) Animals__________________________only in the zoo.

2) Cars________________________any petrol.

3) Rivers_______________________very clean.

4) People____________________________computers everywhere.

a. will live

b. won´t need

c. will be

d. will use

e. will  have to

f. will be not



Ozonová vrstva

Vysoko v atmosféře Země najdeme vrstvu důležitého plynu, který se jmenuje Ozón. Ozónová 
vrstva funguje jako filtr škodlivých UV paprsků přicházejících ze Slunce. Ozón můžeme nalézt 
i u země v troposféře. Ozón ve výšce je pro nás důležitý, ale ten přízemní nám může velmi 
uškodit.

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se 
nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. ... Oblast, kde 
je ozónová vrstva výrazně oslabená, se nazývá ozónová díra a v současné době se nachází 
hlavně na pólech planety.

Ochrana před škodlivým UV zářením 

Součástí slunečního paprsku je i škodlivé UV (ultrafialové) záření. Ozón toto záření přemění 
na neškodné teplo.  Většina ozónu je rozprostřena vysoko v atmosféře, přibližně 15 – 35 km 
nad povrchem Země. V minulosti lidé ozónovou vrstvu poškodili používáním některých 
chemikálií a sprejů a v ozonové vrstvě se objevili díry. Škodlivé UV paprsky se tak dostávají 
k zemi, kde mohou ublížit mnoha živým organizmům.

Kdyby se všechen ozón rovnoměrně rozprostřel okolo Země, vytvořil by u povrchu Země 
vrstvičku silnou pouze 2 milimetry.



 

Přízemní ozón  - vedle stratosféry najdeme ozón i u země. Ve větší koncentraci je kvůli své 
toxicitě velice škodlivý, a to nejen pro lidi, ale i pro rostliny (odplavuje chlorofyl z 
listů). Tvoří se zejména za horkých letních dnů a bezvětří v místech se silným automobilovým
provozem. Ve větší množství ho najdeme ve velkých městech a průmyslových oblastech.

Stratosférický ozón - je pro nás velmi důležitý, protože zachycuje většinu UV záření, které 
se přemění na teplo. Pokud UV paprsky projdou ozonovou dírou k zemi, mohou narušit naše 
DNA a tím i vyvolat rakovinné bujení.

                              

DNA  je součástí každé buňky v našem těle. Říká buňkám jak mají pracovat. Poškozená DNA
může vydávat nesmyslné rozkazy a způsobit nám tak vážné zdravotní problémy.



    

Ozonová vrstva Země Ozonová vrstva Země 
a skleníkový efekta skleníkový efekt



  

ATMOSFÉRA ZEMĚ



    

Atmosféra ZeměAtmosféra Země
 představuje plynný obal, jež obklopuje představuje plynný obal, jež obklopuje 

Zemi do výšky několika tisíc kmZemi do výšky několika tisíc km

• plyn, z něhož se atmosféra skládá,  se plyn, z něhož se atmosféra skládá,  se 
nazývá nazývá vzduchvzduch (= směs plynů, které  (= směs plynů, které 
navzájem chemicky nereagují)navzájem chemicky nereagují)

• celková hmotnost činí asi 5,5157.10celková hmotnost činí asi 5,5157.1088 kg;  kg; 
99 % této hmotnosti je soustředěno ve 99 % této hmotnosti je soustředěno ve 
vrstvě od 0 km do 36 kmvrstvě od 0 km do 36 km



    

Vývoj zemské atmosféryVývoj zemské atmosféry

• současná atmosféra je výsledkem současná atmosféra je výsledkem 
evoluce trvající asi 3 – 4 miliardy letevoluce trvající asi 3 – 4 miliardy let

• vznikala v důsledku odplyňování lávy, vznikala v důsledku odplyňování lávy, 
která vytvořila zemskou kůrukterá vytvořila zemskou kůru

• prvotní zemská atmosféra byla tenká, prvotní zemská atmosféra byla tenká, 

• její hlavní část tvořila vodní pára; její hlavní část tvořila vodní pára; 

• prakticky neobsahovala volný kyslíkprakticky neobsahovala volný kyslík



    

Vývoj zemské atmosféryVývoj zemské atmosféry

• kyselé páry tvořené HCl, HF, HBr, NHkyselé páry tvořené HCl, HF, HBr, NH33, , 
sírou a jejími sloučeninami spolu sírou a jejími sloučeninami spolu 
s podstatnou částí COs podstatnou částí CO22  se rozpouštěly   se rozpouštěly 
ve vodních kapkách a ve formě kyselého ve vodních kapkách a ve formě kyselého 
deště vypadávaly na zemský povrch;deště vypadávaly na zemský povrch;

• v prvotní atmosféře tak zůstávalo pouze v prvotní atmosféře tak zůstávalo pouze 
malé množství špatně rozpustných plynů, malé množství špatně rozpustných plynů, 
např. CHnapř. CH44, CO, N, CO, N22, CO, CO22, , 



    

Složení zemské atmosférySložení zemské atmosféry

• zemskou atmosféru tvoří směs různých zemskou atmosféru tvoří směs různých 
plynů, vodní páry, pevných a kapalných plynů, vodní páry, pevných a kapalných 
částicčástic

• vzhledem k objemovému zastoupení ji vzhledem k objemovému zastoupení ji 
lze označit jako lze označit jako dusíkovo – kyslíkovoudusíkovo – kyslíkovou

• vzdušný obal Země můžeme rozdělit na vzdušný obal Země můžeme rozdělit na 
tři složky:tři složky:

1. suchý vzduch bez znečišťujících příměsí,

2. vodní pára, popř. kondenzační produkty,

3. různé znečišťující příměsi.



    

Složení zemské atmosférySložení zemské atmosféry

• suchý čistý vzduch je směsí plynů, z nichž 
největší zastoupení mají dusík a kyslík 
(tvoří 99 % jeho hmotnosti) 

• směs suchého čistého vzduchu s vodní párou 
se označuje jako vlhký vzduch

• součástí atmosféry jsou kapalné a pevné 
částice, tzv. atmosférické aerosoly, mohou být 
původu:

přírodního
antropogenního



    

Tab. 1: Složení zemské atmosféry (převzato z [12; 11]) 
suchý vzduch vlhký vzduch Hlavní plynné 

složky obj. % g/m3 hmotn. 
% 

obj. % g/m3 hmotn.% 

dusík N2 78,09 895 75,54 75,65 867 74,08 
kyslík O2 20,94 274 23,13 20,29 265 22,64 
voda H2O - - - 3,12 23 1,97 
argon Ar 0,93 15,2 1,28 0,9 14,7 1,26 

celkem  99,96  99,95 99,96  99,95 
suchý vzduch vlhký vzduch Vedlejší plynné 

složky obj. ppm mg/m3 hmotn. 
ppm 

obj.ppm mg/m3 hmotn. 
ppm 

oxid uhličitý CO2 315 567 478 305 549 469 
neon Ne 18 14,9 12,6 174 14,4 12,3 

hélium He 5,2 0,85 0,71 5 0,82 0,7 
metan CH4 1 0,65 0,55 0,97 0,63 0,54 
krypton Kr 1 3,43 2,89 0,97 3,32 2,83 

oxid dusný N2O 0,5 0,9 0,76 0,49 0,87 0,74 
vodík H2O 0,5 0,04 0,03 0,49 0,04 0,03 

oxid uhelnatý CO2 0,1 - 0,2 - - - 
xenon Xe 0,08 0,43 0,36 0,08 0,41 0,35 
ozon O3 0,02 - 0,06 - - - 

amoniak NH3 0,01 - 0,01 - - - 
oxid dusičitý NO2 0,001  0,003    
oxid siřičitý SO2 0,0002 - 0,0009  - - 

organické páry 0,02 - - 0,02 - - 

 



    

Vertikální členění atmosféryVertikální členění atmosféry

• vertikálně se atmosféra Země člení podle vertikálně se atmosféra Země člení podle 
několika hledisek:několika hledisek:

1.1. podle závislosti na výšce na: podle závislosti na výšce na: troposféru, troposféru, 
stratosféru, mezosféru, termosféru , exosférustratosféru, mezosféru, termosféru , exosféru

2.2. podle stupně ionizace na: podle stupně ionizace na: neutrosféru, ionosféruneutrosféru, ionosféru

3.3. podle intenzity vertikálního promíchávání vzduchu podle intenzity vertikálního promíchávání vzduchu 
na: na: homosféru (turbosféru) a heterosféru homosféru (turbosféru) a heterosféru 
(difuzosféru)(difuzosféru)



    

  TroposféraTroposféra
- představuje nejspodnější část zemské představuje nejspodnější část zemské 

atmosféry přiléhající k zemskému atmosféry přiléhající k zemskému 
povrchupovrchu

- mezi 42° s. a j. z. š. sahá do výšky 16-18 mezi 42° s. a j. z. š. sahá do výšky 16-18 
km; ve středních zeměpisných šířkách do km; ve středních zeměpisných šířkách do 
výšky 11 km; v polárních oblastech jen výšky 11 km; v polárních oblastech jen 
do výšky 7-9 kmdo výšky 7-9 km

- průměrný pokles teploty na 100 metrů průměrný pokles teploty na 100 metrů 
výškových má hodnotu 0,65 °Cvýškových má hodnotu 0,65 °C



    

TroposféraTroposféra

- obsahuje téměř veškerou vodu v atmosféře; je oblastí obsahuje téměř veškerou vodu v atmosféře; je oblastí 
vzniku oblačných systémů, bouřkové činnosti, vzniku a vzniku oblačných systémů, bouřkové činnosti, vzniku a 
vypadávání srážek a mlhvypadávání srážek a mlh

- do značné míry podléhá vlivům zemského povrchudo značné míry podléhá vlivům zemského povrchu
- podle podmínek pro přenos a výměnu tepelné energie podle podmínek pro přenos a výměnu tepelné energie 

rozlišujeme v přízemní vrstvě atmosféry dílčí subvrstvy:rozlišujeme v přízemní vrstvě atmosféry dílčí subvrstvy:
          1. laminární subvrstva1. laminární subvrstva

            2. přízemní mezivrstva2. přízemní mezivrstva
            3. přízemní vrstva (též Prandtlova)3. přízemní vrstva (též Prandtlova)
            4. planetární mezní vrstva atmosféry4. planetární mezní vrstva atmosféry



    

  StratosféraStratosféra
-- zasahuje maximálně do výšky 55 km nad  zasahuje maximálně do výšky 55 km nad 

zemským povrchemzemským povrchem

- asi do 25 km výšky teplota vzrůstá vlivem asi do 25 km výšky teplota vzrůstá vlivem 
pohlcování UV-záření ozonempohlcování UV-záření ozonem

- na její horní hranici je max. teplota na její horní hranici je max. teplota 
(kolem 0 °C) (kolem 0 °C) 



    

Závislost teploty atmosféry na nadmořské výšceZávislost teploty atmosféry na nadmořské výšce

Převzato z http://web.tiscali.it/aerotecnicagenerale/ATMOSFERA/;  http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/atmosfera.jpg



  

OZON



    

Charakteristika a vlastnosti  Charakteristika a vlastnosti  
ozonuozonu

• ozon Oozon O33 je modifikací kyslíku, jehož molekula je  je modifikací kyslíku, jehož molekula je 
tvořena třemi atomytvořena třemi atomy

• molekulová hmotnost je 48molekulová hmotnost je 48

• za normálních podmínek plynná látka o hustotě 1,65 za normálních podmínek plynná látka o hustotě 1,65 
(vzduch = 1) či měrné hmotnosti 2,143 kg.m(vzduch = 1) či měrné hmotnosti 2,143 kg.m-3-3

• pod teplotou -192 °C tvoří černomodré krystalkypod teplotou -192 °C tvoří černomodré krystalky
• v rozmezí -192,5 °C až -111 °C je to tmavomodrá v rozmezí -192,5 °C až -111 °C je to tmavomodrá 

kapalinakapalina
                                                            



    

Charakteristika a vlastnosti Charakteristika a vlastnosti 
ozonuozonu

• v plynném stavu se spontánně rozkládá na molekulu v plynném stavu se spontánně rozkládá na molekulu 
dvouatomového kyslíku a jeden kyslíkový atom; dvouatomového kyslíku a jeden kyslíkový atom; 

• střední doba života Ostřední doba života O33 obnáší při teplotě 20 °C 3 dni,  obnáší při teplotě 20 °C 3 dni, 
při -15 °C 8 dní, při -25 °C 18 dní, při -50 °C 3 měsícepři -15 °C 8 dní, při -25 °C 18 dní, při -50 °C 3 měsíce

• v přírodě vzniká v ovzduší z dvouatomového kyslíku v přírodě vzniká v ovzduší z dvouatomového kyslíku 
různými fotochemickými procesyrůznými fotochemickými procesy

• 80 – 90 % ozonu se nachází ve stratosféře, 10 – 20 % 80 – 90 % ozonu se nachází ve stratosféře, 10 – 20 % 
v troposféřev troposféře

• celkové množství ozonu v atmosféře se udává v celkové množství ozonu v atmosféře se udává v 
Dobsonových jednotkáchDobsonových jednotkách DJ (mezinárodní označení  DJ (mezinárodní označení 
D.U., Dobson unit)D.U., Dobson unit)



    

•  Vznik ozonové vrstvy ZeměVznik ozonové vrstvy Země
• úzce souvisí s růstem obsahu dvouatomového kyslíku úzce souvisí s růstem obsahu dvouatomového kyslíku 

v atmosféře během  posledních 3 miliard letv atmosféře během  posledních 3 miliard let

• výška nad povrchem Země, kde dochází k maximální výška nad povrchem Země, kde dochází k maximální 
tvorbě ozonu, je závislá na celkové koncentraci tvorbě ozonu, je závislá na celkové koncentraci 
dvouatomového kyslíkudvouatomového kyslíku

• život vznikající v tehdejším mořském prostředí byl život vznikající v tehdejším mořském prostředí byl 
soustředěn v hloubkách kolem 10 m, kde je letální UV-soustředěn v hloubkách kolem 10 m, kde je letální UV-
záření absorbováno, ale zároveň zde proniká radiace o záření absorbováno, ale zároveň zde proniká radiace o 
vlnových délkách větších než 290 nm, která umožňuje vlnových délkách větších než 290 nm, která umožňuje 
rozvoj fotosyntetizujících rostlin produkujících rozvoj fotosyntetizujících rostlin produkujících 
dvouatomový kyslíkdvouatomový kyslík

• ve svrchně silurském období dosáhla oblast s ve svrchně silurském období dosáhla oblast s 
maximální tvorbou ozonu výšky asi 20 km, což maximální tvorbou ozonu výšky asi 20 km, což 
umožnilo rozvoj suchozemských forem životaumožnilo rozvoj suchozemských forem života



    

•  Historie poznávání a objevů Historie poznávání a objevů 
v oblasti problematiky ozonové v oblasti problematiky ozonové 

vrstvyvrstvy
• existence ozonové vrstvy zjištěna vědci již koncem 19. existence ozonové vrstvy zjištěna vědci již koncem 19. 

století na základě studia UV-záření dopadajícího na století na základě studia UV-záření dopadajícího na 
zemský povrchzemský povrch

• k vytvoření základních představ o ozonové vrstvě k vytvoření základních představ o ozonové vrstvě 
přispěla historická měření stratosférického ozonu i přispěla historická měření stratosférického ozonu i 
původní teoretické prácepůvodní teoretické práce

• od roku 1920 je možno datovat rychlý rozvoj od roku 1920 je možno datovat rychlý rozvoj 
ozonometrie, kdy byla provedena přesnější měření ozonometrie, kdy byla provedena přesnější měření 
celkového ozonu v atmosféřecelkového ozonu v atmosféře

• první obavy ze škodlivých vlivů lidské činnosti na první obavy ze škodlivých vlivů lidské činnosti na 
ozonosféru se objevily v 70. letech s rozvojem ozonosféru se objevily v 70. letech s rozvojem 
nadzvukové dopravynadzvukové dopravy



    

  Studium freonůStudium freonů

• studiem freonů se v 1. polovině 70. let zabývali studiem freonů se v 1. polovině 70. let zabývali 
F. D. Rowland a M. MolinaF. D. Rowland a M. Molina

• r. 1974 vyslovili domněnku, že freony r. 1974 vyslovili domněnku, že freony 
vypouštěné do ovzduší rostoucím tempem po vypouštěné do ovzduší rostoucím tempem po 
rozptýlení postupně pronikají do stratosféry, rozptýlení postupně pronikají do stratosféry, 
kde se z nich působením UV-záření odštěpuje kde se z nich působením UV-záření odštěpuje 
chlor, který pak může katalyticky rozkládat chlor, který pak může katalyticky rozkládat 
ozonozon



    

  Výzkum v AntarktiděVýzkum v Antarktidě

• ukázal, že atomární chlor vyvolává ukázal, že atomární chlor vyvolává 
rozklad ozonu heterogenními reakcemi; rozklad ozonu heterogenními reakcemi; 

• v letech 1987 a 1988 byla potvrzena v letech 1987 a 1988 byla potvrzena 
správnost hypotézy o úbytku ozonu při správnost hypotézy o úbytku ozonu při 
vývoji ozonové díry (2 % za den) na vývoji ozonové díry (2 % za den) na 
základě měření uskutečněných základě měření uskutečněných 
vědeckými expedicemi v Antarktiděvědeckými expedicemi v Antarktidě



    

  Vulkanické erupceVulkanické erupce

• po výbuchu sopky El Chichon r. 1982 po výbuchu sopky El Chichon r. 1982 
bylo zjištěno, že vulkanické erupce bylo zjištěno, že vulkanické erupce 
ovlivňují rozpad ozonuovlivňují rozpad ozonu

• r. 1993 byly pomocí satelitů pozorovány r. 1993 byly pomocí satelitů pozorovány 
vlivy aerosolů z výbuchu sopky Mt. vlivy aerosolů z výbuchu sopky Mt. 
Pinatubo na rozpad ozonu nad celým Pinatubo na rozpad ozonu nad celým 
zemských povrchem, včetně antarktické zemských povrchem, včetně antarktické 
ozonové díry, kde přispěly k dosažení ozonové díry, kde přispěly k dosažení 
extrémních ztrát ozonuextrémních ztrát ozonu



    

•  Vznik ozonuVznik ozonu
 Troposférický ozonTroposférický ozon
- v přízemních vrstvách atmosféry a ve volné troposféře v přízemních vrstvách atmosféry a ve volné troposféře 

se ozon tvoří fotochemickými reakcemi z nejrůznějších se ozon tvoří fotochemickými reakcemi z nejrůznějších 
primárních látek, tzv.primárních látek, tzv. prekurzorů prekurzorů

- ke vzniku troposférického ozonu dochází rychlou ke vzniku troposférického ozonu dochází rychlou 
reakcí mezi molekulárním dvouatomovým a atomárním reakcí mezi molekulárním dvouatomovým a atomárním 
kyslíkem podle rovnice:kyslíkem podle rovnice:

OO22 + O + M  + O + M → O→ O33 + M,  + M, 
        
        kde M značí neurální kolizní částici, která se na vlastní kde M značí neurální kolizní částici, která se na vlastní 

reakci nepodílí, vyrovnává však energetické poměry reakci nepodílí, vyrovnává však energetické poměry 
reakcereakce



    

              Atomární kyslík Atomární kyslík může v ovzduší vznikat dvěma způsoby:může v ovzduší vznikat dvěma způsoby:

1) Fotodisociací molekulárního kyslíku vlivem UV-složky slunečního 
záření podle reakce

O2+ hν (λ<242 nm) → O + O,

                                      (převládající děj ve stratosféře)

      2)   Fotodisociací oxidu uhličitého NO2 podle reakce

NO2 + hν (λ<400 nm) → NO + O,

         (převažujícím procesem vzniku atomárního kyslíku v podmínkách 
troposféry 

--       k tvorbě troposférického ozonu dochází ve znečištěném ovzduší k tvorbě troposférického ozonu dochází ve znečištěném ovzduší 
poměrně rychle (v časovém rozpětí asi 1 h); jedná se vždy o poměrně rychle (v časovém rozpětí asi 1 h); jedná se vždy o 
systém nacházející se ve stavu dynamické rovnováhy mezi systém nacházející se ve stavu dynamické rovnováhy mezi 
rychlostí vznikajícího a zanikajícího ozonu rychlostí vznikajícího a zanikajícího ozonu 



    

  Stratosférický ozonStratosférický ozon
- ve stratosféře vzniká ozon působením UV-ve stratosféře vzniká ozon působením UV-

záření s vlnovou délkou záření s vlnovou délkou λλ  <<  242 nm, které je 242 nm, které je 
schopno schopno štěpit štěpit molekuly dvouatomového molekuly dvouatomového 
kyslíku na jednotlivé molekuly, kyslíku na jednotlivé molekuly, jež jež pak reagují pak reagují 
s dalšími molekulami kyslíku za vzniku ozonu, s dalšími molekulami kyslíku za vzniku ozonu, 
podle reakcepodle reakce

OO22 + O + M  + O + M → O→ O33 + M + M
- vzniklý ozon se ve stratosféře trvale vzniklý ozon se ve stratosféře trvale 

nehromadí, ale opět se zde rozkládá nehromadí, ale opět se zde rozkládá 
působením dlouhovlnějšího UV-záření a působením dlouhovlnějšího UV-záření a 
viditelného světlaviditelného světla



    

•  Látky poškozující ozonLátky poškozující ozon
• lze většinou přiřadit mezi freony nebo halony, patří zde lze většinou přiřadit mezi freony nebo halony, patří zde 

i tetrachlormethan, methylbrobid a jiné látkyi tetrachlormethan, methylbrobid a jiné látky
• freony našly široké a specifické uplatnění jako freony našly široké a specifické uplatnění jako 

propelanty do aerosolových rozprašovačů, hasící propelanty do aerosolových rozprašovačů, hasící 
prostředky, jako pracovní látky v chladírenské technice, prostředky, jako pracovní látky v chladírenské technice, 
jako nadouvadla při výrobě pěnových umělých hmot jako nadouvadla při výrobě pěnových umělých hmot 
nebo jako rozpouštědlanebo jako rozpouštědla

• u freonů CFC-11 a CFC-12 jako prvních bylo zjištěno, u freonů CFC-11 a CFC-12 jako prvních bylo zjištěno, 
že mají schopnost rozkládat za stratosférických že mají schopnost rozkládat za stratosférických 
podmínek molekuly ozonupodmínek molekuly ozonu

• střední doba života v ovzduší se pohybuje v rozmezí střední doba života v ovzduší se pohybuje v rozmezí 
jednotek až desítek let (u CFC-12 až 130 let)jednotek až desítek let (u CFC-12 až 130 let)

• významnou kvantitativní fyzikálně-chemickou vlastností významnou kvantitativní fyzikálně-chemickou vlastností 
freonů a jiných halogenových uhlovodíků je jejich freonů a jiných halogenových uhlovodíků je jejich 
potenciál ničení ozonupotenciál ničení ozonu (ODP = Ozon Depletion  (ODP = Ozon Depletion 
Potencial)Potencial)



    

•  Rozpad ozonuRozpad ozonu
• k rozpadu Ok rozpadu O33 vedou podle klasické Chapmanovy  vedou podle klasické Chapmanovy 

teorie následující reakce:teorie následující reakce:
OO33 +O  +O →→ O O22 + O + O22

OO3 3 + + hhνν  →→  O  O22 + O ,   + O ,  λλ<<1200 nm1200 nm
•   fotodisociace ozonu probíhá narozdíl od fotodisociace fotodisociace ozonu probíhá narozdíl od fotodisociace 

kyslíku i za účasti viditelného a blízkého kyslíku i za účasti viditelného a blízkého 
infračerveného zářeníinfračerveného záření

• ve výškách pod 30 km převažuje rozpad ozonu nad ve výškách pod 30 km převažuje rozpad ozonu nad 
vznikem, neboť se zde nedostává intenzivnější UV-vznikem, neboť se zde nedostává intenzivnější UV-
zářenízáření

• pokud je rozpad ozonu způsoben UV radiací o pokud je rozpad ozonu způsoben UV radiací o 
vlnových délkách pod 310 nm, vytváří se excitované vlnových délkách pod 310 nm, vytváří se excitované 
atomy kyslíkuatomy kyslíku

• pokud je rozpad ozonu způsoben UV radiací o pokud je rozpad ozonu způsoben UV radiací o 
vlnových délkách větších než 310 nm, vytváří se vlnových délkách větších než 310 nm, vytváří se 
atomy kyslíku s normálními energetickými hladinamiatomy kyslíku s normálními energetickými hladinami



    

• po roce 1950 vedlo intenzívní studium fotochemických po roce 1950 vedlo intenzívní studium fotochemických 
dějů k odhalení katalytických reakcí vedoucích k rozpadu dějů k odhalení katalytických reakcí vedoucích k rozpadu 
stratosférického ozonu:stratosférického ozonu:

X + OX + O33  → O→ O22 + OX + OX
OX + O→ OOX + O→ O22 + X + X
------------------------------------------------
OO33 + O → O + O → O22 + O + O22

• jako katalyzátor působí zejména NO, H, OH, Cl, Brjako katalyzátor působí zejména NO, H, OH, Cl, Br
• nejdříve objeven vodíkový cyklus rozpadu ozonu, tzv. nejdříve objeven vodíkový cyklus rozpadu ozonu, tzv. 

HOHOxx cyklus cyklus; zahrnuje H, OH a HO; zahrnuje H, OH a HO22 radikály, vznikající ve  radikály, vznikající ve 
stratosféře především z vodní páry, methanu a vodíkustratosféře především z vodní páry, methanu a vodíku

• r. 1970 objeven r. 1970 objeven NONOxx cyklus cyklus rozpadu ozonu; katalyzátory  rozpadu ozonu; katalyzátory 
jsou zde NO a NOjsou zde NO a NO22

• r. 1974 objeven r. 1974 objeven ClOClOx x cykluscyklus rozpadu ozonu; katalyzátory  rozpadu ozonu; katalyzátory 
zde jsou Cl a ClO; hlavním zdrojem atomů chloru ve zde jsou Cl a ClO; hlavním zdrojem atomů chloru ve 
stratosféře jsou halogenové uhlovodíkystratosféře jsou halogenové uhlovodíky

• k rozpadu stratosférického ozonu rovněž silně přispívá k rozpadu stratosférického ozonu rovněž silně přispívá 
brom; brom; BrOBrOxx  cykluscyklus  je mnohem destruktivnější než ClOje mnohem destruktivnější než ClOxx  
cykluscyklus



    

Převzato z http://home.tiscali.cz/e.muky/zaba/clanky/m_o/ozon.html  



    

•  Důsledky poškozování ozonové Důsledky poškozování ozonové 
vrstvyvrstvy

• ozonová vrstva ve stratosféře absorbuje podstatnou ozonová vrstva ve stratosféře absorbuje podstatnou 
část tvrdšího ultrafialového záření, a tím zabraňuje jeho část tvrdšího ultrafialového záření, a tím zabraňuje jeho 
průniku k povrchu Zeměprůniku k povrchu Země

• úbytek ozonu se projevuje růstem průniku UV-B zářeníúbytek ozonu se projevuje růstem průniku UV-B záření
• UV-B záření poškozuje v buňkách důležité molekuly, UV-B záření poškozuje v buňkách důležité molekuly, 

jako nukleové kyseliny a proteiny; toto vede ke změně jako nukleové kyseliny a proteiny; toto vede ke změně 
genetické informace buňky, popř. jejímu zahynutí; genetické informace buňky, popř. jejímu zahynutí; 
dochází k dochází k mutacimutaci

• některé buňky mohou žít a dělit se i se změněnou některé buňky mohou žít a dělit se i se změněnou 
genetickou výbavou, avšak jejich vlastnosti se liší od genetickou výbavou, avšak jejich vlastnosti se liší od 
původních buněk původních buněk 

• mutantimutanti se mohou ve tkáni, kde se nacházejí,  se mohou ve tkáni, kde se nacházejí, 
rozmnožit a způsobit vznik např. zhoubného nádorurozmnožit a způsobit vznik např. zhoubného nádoru



    

  Ovlivnění primárních producentůOvlivnění primárních producentů
• z globálního hlediska je nejzávažnějšíz globálního hlediska je nejzávažnější
• jde o ovlivnění fytoplanktonu světového oceánu, jde o ovlivnění fytoplanktonu světového oceánu, 

vnitrozemských vod, zooplanktonu, zelených vnitrozemských vod, zooplanktonu, zelených 
suchozemských rostlinsuchozemských rostlin

• tyto organismy jsou základem potravní sítě a pro tyto organismy jsou základem potravní sítě a pro 
současnou podobu života na Zemi nepostradatelnésoučasnou podobu života na Zemi nepostradatelné

• jejich narušení, či poškození by mělo konkrétní jejich narušení, či poškození by mělo konkrétní 
existenční důsledky pro lidskou populaciexistenční důsledky pro lidskou populaci

• zvýšení UV-B radiace způsobuje u fytoplanktonu zvýšení UV-B radiace způsobuje u fytoplanktonu 
významný pokles produktivity, obsah chlorofylu, významný pokles produktivity, obsah chlorofylu, 
druhového složení; mořský fytoplankton váže také druhového složení; mořský fytoplankton váže také 
značné množství uhlíku z atmosférického COznačné množství uhlíku z atmosférického CO22, , 
narušení fytoplanktonu v důsledku poškození narušení fytoplanktonu v důsledku poškození 
ozonosféry by se tedy odrazilo i v zesílení ozonosféry by se tedy odrazilo i v zesílení 
skleníkového efektuskleníkového efektu



    

  Ovlivnění rostlinného Ovlivnění rostlinného 
společenstvaspolečenstva

• první pokusy sledování účinků UV-záření na rostliny první pokusy sledování účinků UV-záření na rostliny 
uskutečněny již v r. 1911uskutečněny již v r. 1911

• z experimentů vyplývá, že citlivost rostlin vůči UV-B z experimentů vyplývá, že citlivost rostlin vůči UV-B 
záření silně závisí na jejich druhuzáření silně závisí na jejich druhu

• některé rostliny mohou být poškozeny nebo může být některé rostliny mohou být poškozeny nebo může být 
poškozena jejich reprodukční schopnost při zmenšení poškozena jejich reprodukční schopnost při zmenšení 
ozonové vrstvy o 15 – 20 %, v jiných případech není ozonové vrstvy o 15 – 20 %, v jiných případech není 
přímo ovlivněn růst nebo rozmnožování, ale mění se přímo ovlivněn růst nebo rozmnožování, ale mění se 
vzhled a stavba rostliny, což ji celkově může vzhled a stavba rostliny, což ji celkově může 
handicapovathandicapovat

• UV-B záření indukuje syntézu některých látek UV-B záření indukuje syntézu některých látek 
(flavonoidy, anthokyanidy), jež mohou poskytnout (flavonoidy, anthokyanidy), jež mohou poskytnout 
rostlinám ochranu před tímto zářenímrostlinám ochranu před tímto zářením

• z hlediska lidské populace velmi důležitý vliv na z hlediska lidské populace velmi důležitý vliv na 
hospodářské plodinyhospodářské plodiny



    

  Vliv na živočichy Vliv na živočichy 

• většina živočichů dobře chráněna před většina živočichů dobře chráněna před 
vlivem UV-záření svou srstívlivem UV-záření svou srstí

• k poškození kůže dochází na k poškození kůže dochází na 
nechráněných místech těla (např. kolem nechráněných místech těla (např. kolem 
očí); jedná se o nádory kůže nebo okaočí); jedná se o nádory kůže nebo oka



    

  Vliv na člověkaVliv na člověka
• pokožce člověka prospívá přiměřené slunění – snižuje se pokožce člověka prospívá přiměřené slunění – snižuje se 

mikrobiální osídlení kožního povrchu, zlepšuje se hojení ran, mikrobiální osídlení kožního povrchu, zlepšuje se hojení ran, 
upravuje se prokrvení kůže, stoupá torba vitaminu Dupravuje se prokrvení kůže, stoupá torba vitaminu D

• zvýšená intenzita UV-B záření související s poškozením zvýšená intenzita UV-B záření související s poškozením 
ozonosféry se projevuje zejména v jarních měsících, kdy v ozonosféry se projevuje zejména v jarních měsících, kdy v 
našich zeměpisných šířkách může dosáhnout ztenčení našich zeměpisných šířkách může dosáhnout ztenčení 
ozonosféry 20 % i víceozonosféry 20 % i více

• z experimentálních údajů vyplývá, že redukce ozonosféry o 1 % z experimentálních údajů vyplývá, že redukce ozonosféry o 1 % 
vede ke zvýšení indukce zhoubných nádorů o 2,3 %vede ke zvýšení indukce zhoubných nádorů o 2,3 %

• vznik melanomu je pravděpodobně velmi úzce spojen s UV-vznik melanomu je pravděpodobně velmi úzce spojen s UV-
zářením v dětství; poškozené buňky jsou různě dlouhou dobu v zářením v dětství; poškozené buňky jsou různě dlouhou dobu v 
klidu a vlastní nádor se začne vyvíjet např. po 20 až 40 letechklidu a vlastní nádor se začne vyvíjet např. po 20 až 40 letech

• vznikem melanomu nejvíce ohroženi lidé se světlou pletí a s vznikem melanomu nejvíce ohroženi lidé se světlou pletí a s 
větším množstvím junkčních a atypických névůvětším množstvím junkčních a atypických névů

• zvýšená intenzita UV-záření může vedle kůže vést k poškození zvýšená intenzita UV-záření může vedle kůže vést k poškození 
zrakových orgánů – především zákal oční čočky (zrakových orgánů – především zákal oční čočky (kataraktakatarakta) ) 

• UV-C záření vyvolává zánět spojivek a rohovek, ale jen při UV-C záření vyvolává zánět spojivek a rohovek, ale jen při 
značné expozici (např. ve vysokohorských podmínkách)značné expozici (např. ve vysokohorských podmínkách)



    
Převzato z http://www.clivar.org/publications/other_pubs/clivar_transp/other_transp.htmPřevzato z http://www.clivar.org/publications/other_pubs/clivar_transp/other_transp.htm   
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Ozonová díra nad Antarktidou mezi lety 1995 – 2000Ozonová díra nad Antarktidou mezi lety 1995 – 2000

Převzato z Převzato z www.sci.muni.cz/ ~ dobro/ozon_1.htm
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•  Historie teorie skleníkového efektuHistorie teorie skleníkového efektu
• oteplující účinek skleníkových plynů v atmosféře oteplující účinek skleníkových plynů v atmosféře 

rozpoznán v r. 1827 francouzským vědcem Jean-rozpoznán v r. 1827 francouzským vědcem Jean-
Baptistem FourieremBaptistem Fourierem

• r. 1860 měření absorpce infračerveného záření oxidem r. 1860 měření absorpce infračerveného záření oxidem 
uhličitým a vodní párou britským vědcem Johnem uhličitým a vodní párou britským vědcem Johnem 
TyndallemTyndallem

• r. 1896 vypočítal švédský chemik Svante Arrhenius r. 1896 vypočítal švédský chemik Svante Arrhenius 
účinek zvýšené koncentrace skleníkových plynů - účinek zvýšené koncentrace skleníkových plynů - 
odhadl, že zdvojnásobení koncentrace COodhadl, že zdvojnásobení koncentrace CO22  by zvýšilo   by zvýšilo 
globální průměrnou teplotu o 5 až 6 °Cglobální průměrnou teplotu o 5 až 6 °C

• první projev zájmu o klimatickou změnu kolem r. 1957 první projev zájmu o klimatickou změnu kolem r. 1957 
po zveřejnění článku R. Revellea a H. Suessepo zveřejnění článku R. Revellea a H. Suesse

• od r. 1957 též započata rutinní měření COod r. 1957 též započata rutinní měření CO22 na  na 
observatoři Mauna Kea na Havajiobservatoři Mauna Kea na Havaji

• r. 1992 podepsána r. 1992 podepsána Úmluva o změně klimatuÚmluva o změně klimatu



    

•  Skleníkový efekt atmosférySkleníkový efekt atmosféry
• některé plyny, ačkoli jsou v zemské atmosféře přítomny v malých některé plyny, ačkoli jsou v zemské atmosféře přítomny v malých 

nebo dokonce stopových množstvích, jsou téměř propustné pro nebo dokonce stopových množstvích, jsou téměř propustné pro 
sluneční záření, silně však absorbují dlouhovlnnou radiaci sluneční záření, silně však absorbují dlouhovlnnou radiaci 
vyzařovanou zemským povrchem a emitují ji tak zpět k povrchu vyzařovanou zemským povrchem a emitují ji tak zpět k povrchu 
ZeměZemě

• tyto radiačně aktivní plyny se nazývají tyto radiačně aktivní plyny se nazývají skleníkové plynyskleníkové plyny, působí jako , působí jako 
clona pro tepelnou radiaci zemského povrchu a zvyšují jeho teplotuclona pro tepelnou radiaci zemského povrchu a zvyšují jeho teplotu

• důsledkem skleníkového efektu atmosféry je dnešní, pro život důsledkem skleníkového efektu atmosféry je dnešní, pro život 
příznivá, průměrná teplota zemského povrchupříznivá, průměrná teplota zemského povrchu

• plyny dusík a kyslík, jež tvoří většinu atmosféry, záření ani plyny dusík a kyslík, jež tvoří většinu atmosféry, záření ani 
nepohlcují, ani nevysílajínepohlcují, ani nevysílají

• vodní pára, oxid uhličitý a některé další plyny obsažené v ovzduší v vodní pára, oxid uhličitý a některé další plyny obsažené v ovzduší v 
mnohem menší míře pohlcují určitou část tepelného záření, jež mnohem menší míře pohlcují určitou část tepelného záření, jež 
opouští povrch; tyto plyny způsobují rozdíl asi 21 °C mezi skutečnou opouští povrch; tyto plyny způsobují rozdíl asi 21 °C mezi skutečnou 
průměrnou povrchovou teplotou na Zemi, jež se pohybuje asi kolem průměrnou povrchovou teplotou na Zemi, jež se pohybuje asi kolem 
15 °C, a hodnotou -6 °C pro atmosféru obsahující pouze dusík a 15 °C, a hodnotou -6 °C pro atmosféru obsahující pouze dusík a 
kyslíkkyslík

• působení této ochranné vrstvy se nazývá působení této ochranné vrstvy se nazývá přirozený skleníkový účinekpřirozený skleníkový účinek



    

• v určitých infračervených vlnových délkách je ovzduší v určitých infračervených vlnových délkách je ovzduší 
za nepřítomnosti oblaků většinou průhledné stejně jako za nepřítomnosti oblaků většinou průhledné stejně jako 
ve viditelných částech spektra; všechna radiace o ve viditelných částech spektra; všechna radiace o 
těchto vlnových délkách, která vychází z povrchu těchto vlnových délkách, která vychází z povrchu 
Země, opouští atmosféruZemě, opouští atmosféru

• v jiných vlnových délkách je radiace z povrchu do v jiných vlnových délkách je radiace z povrchu do 
značné míry pohlcována některými plyny přítomnými v značné míry pohlcována některými plyny přítomnými v 
atmosféře (hlavně vodní párou a oxidem uhličitým)atmosféře (hlavně vodní párou a oxidem uhličitým)

• absorbující plyny v atmosféře pohlcují určitou část absorbující plyny v atmosféře pohlcují určitou část 
radiace vyzařované povrchem Země a samy vysílají do radiace vyzařované povrchem Země a samy vysílají do 
prostoru záření; množství tepelné radiace, jež vyzařují, prostoru záření; množství tepelné radiace, jež vyzařují, 
je závislé na jejich teplotěje závislé na jejich teplotě

• tyto plyny jsou chladné, vysílají proto přiměřeně slabší tyto plyny jsou chladné, vysílají proto přiměřeně slabší 
záření, než jaké pohlcují z povrchu Země záření, než jaké pohlcují z povrchu Země 



    
Převzato z http://www.sdu.dk/Nat/Chem/research/environ/courses_info/KE32/Transparencies/greenhouse-effect.jpgPřevzato z http://www.sdu.dk/Nat/Chem/research/environ/courses_info/KE32/Transparencies/greenhouse-effect.jpg

Skleníkový efekt atmosférySkleníkový efekt atmosféry



    

•  Zvýšený skleníkový účinekZvýšený skleníkový účinek
• ke skleníkovému efektu dochází vlivem ke skleníkovému efektu dochází vlivem vodní vodní 

párypáry a  a oxidu uhličitéhooxidu uhličitého
• množství vodní páry v atmosféře závisí nejvíce množství vodní páry v atmosféře závisí nejvíce 

na teplotě povrchu oceánu (většina vodní páry na teplotě povrchu oceánu (většina vodní páry 
vzniká vypařováním oceánů) a není přímo vzniká vypařováním oceánů) a není přímo 
ovlivněna lidskou aktivitouovlivněna lidskou aktivitou

• množství oxidu uhličitého se zvyšuje množství oxidu uhličitého se zvyšuje 
následkem lidské činnosti (od začátku následkem lidské činnosti (od začátku 
průmyslové revoluce asi o 25 %) – vlivem průmyslové revoluce asi o 25 %) – vlivem 
průmyslu a odlesňováníprůmyslu a odlesňování

• zvýšené množství oxidu uhličitého vede ke zvýšené množství oxidu uhličitého vede ke 
globálnímu oteplováníglobálnímu oteplování povrchu Země, neboť se  povrchu Země, neboť se 
zvyšuje jeho skleníkový účinekzvyšuje jeho skleníkový účinek



    

Skleníkový efekt atmosférySkleníkový efekt atmosféry

Převzato z:Převzato z:

http://www.nccnsw.org.au/ member/cipse/context/;     http://www.klima.ecn.cz/plyny.htm.http://www.nccnsw.org.au/ member/cipse/context/;     http://www.klima.ecn.cz/plyny.htm.



    

•  Skleníkové plyny a aerosoly v Skleníkové plyny a aerosoly v 
atmosféřeatmosféře

• skleníkové plyny jsou plyny v ovzduší, které skleníkové plyny jsou plyny v ovzduší, které 
pohlcují tepelnou radiaci vyzařovanou pohlcují tepelnou radiaci vyzařovanou 
zemským povrchemzemským povrchem

• nejdůležitějším skleníkovým plynem je nejdůležitějším skleníkovým plynem je vodní 
pára; její obsah v atmosféře se však nemění v ; její obsah v atmosféře se však nemění v 
přímé závislosti na lidských aktivitáchpřímé závislosti na lidských aktivitách

• důležité skleníkové plyny, které jsou přímo důležité skleníkové plyny, které jsou přímo 
ovlivňovány lidskou činností jsou:ovlivňovány lidskou činností jsou:

oxid uhličitý, methan, oxid dusný, 
chlorofluorované uhlovodíky  (CFC) a  a ozon



    

 Oxid uhličitý (COOxid uhličitý (CO22  ))  
- koncentrace COkoncentrace CO22 v  v 

atmosféře není konstantní, atmosféře není konstantní, 
v historii Země docházelo k v historii Země docházelo k 
jejím značným výkyvůmjejím značným výkyvům

- na rychlém růstu na rychlém růstu 
koncentrace COkoncentrace CO22 v  v 
posledním století se podílí posledním století se podílí 
hlavní měrou činnost hlavní měrou činnost 
člověkačlověka

   Methan (CHMethan (CH44))
- chemicky a radiačně aktivní chemicky a radiačně aktivní 

plyn, který vzniká v důsledku plyn, který vzniká v důsledku 
velmi širokého spektra velmi širokého spektra 
anaerobních procesůanaerobních procesů

- na růstu koncentrace na růstu koncentrace 
methanu v atmosféře se methanu v atmosféře se 
značnou měrou podílí značnou měrou podílí 
člověk: spalováním fosilních člověk: spalováním fosilních 
paliv, pěstováním rýže, paliv, pěstováním rýže, 
spalování biomasy a spalování biomasy a 
chovem dobytkachovem dobytka

- významným přirozeným významným přirozeným 
zdrojem methanu jsou zdrojem methanu jsou 
mokřinymokřiny



    

   Oxid dusný (NOxid dusný (N22O)O)
- současná koncentrace v současná koncentrace v 

atmosféře je přibližně o 12 atmosféře je přibližně o 12 
% vyšší než v % vyšší než v 
preindustriálním obdobípreindustriálním období

- roční přírůstek činí asi 0,25 roční přírůstek činí asi 0,25 
%%

- hlavními antropogenními hlavními antropogenními 
zdroji Nzdroji N22O jsou dusíkatá O jsou dusíkatá 
hnojiva, doprava, spalování hnojiva, doprava, spalování 
fosilních paliv a biomasyfosilních paliv a biomasy

   Halogenové uhlovodíkyHalogenové uhlovodíky
  --    řadíme zdeřadíme zde  fluorové, chlorové, fluorové, chlorové, 

bromové a jodové deriváty bromové a jodové deriváty 
uhlovodíkůuhlovodíků

- přítomnost většiny z nich je přítomnost většiny z nich je 
důsledkem antropogenní důsledkem antropogenní 
činnosti v posledních několika činnosti v posledních několika 
desetiletíchdesetiletích

- hlavní nebezpečí plynoucí z hlavní nebezpečí plynoucí z 
jejich přítomnosti v atmosféře jejich přítomnosti v atmosféře 
však v současné době však v současné době 
spočívá v destrukci spočívá v destrukci 
ozonosféry ozonosféry 



    

  OzonOzon
- hraje významnou roli ve skleníkovém efektu v oblastech - hraje významnou roli ve skleníkovém efektu v oblastech 

spodní stratosféry a také střední a horní troposféryspodní stratosféry a také střední a horní troposféry

•   TroposférickýTroposférický
- koncentrace Okoncentrace O33 v  v 

troposféře je značně troposféře je značně 
proměnlivá, a to jak proměnlivá, a to jak 
horizontálně, tak i horizontálně, tak i 
vertikálněvertikálně

- ozon nebývá často v ozon nebývá často v 
analýzách radiačního analýzách radiačního 
efektu skleníkových plynů efektu skleníkových plynů 
uváděn, neboť detailní uváděn, neboť detailní 
kvantifikace troposférického kvantifikace troposférického 
ozonu je v současné době ozonu je v současné době 
nemožnánemožná

• StratosférickýStratosférický
- snižování snižování 

stratosférického ozonu je stratosférického ozonu je 
pozorováno od 70. let, pozorováno od 70. let, 
zejména ve spodní zejména ve spodní 
stratosféřestratosféře

- úbytek ozonu ve spodní úbytek ozonu ve spodní 
stratosféře vede ke stratosféře vede ke 
snížení radiačního snížení radiačního 
působení působení 



    

Relativní příspěvek skleníkových plynů ke zvýšení skleníkového efektuRelativní příspěvek skleníkových plynů ke zvýšení skleníkového efektu

Převzato z http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/climate/slides/g_effect.gifPřevzato z http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/climate/slides/g_effect.gif



    

  AerosolyAerosoly
- pod tímto pojmem rozumíme kapalné nebo pod tímto pojmem rozumíme kapalné nebo 

pevné částice rozptýlené v plynném prostředípevné částice rozptýlené v plynném prostředí
- v atmosféře se vyskytují aerosoly přirozené v atmosféře se vyskytují aerosoly přirozené 

(sopečný a půdní prach, oblaka) i (sopečný a půdní prach, oblaka) i 
antropogenního původu (částice uvolněné při antropogenního původu (částice uvolněné při 
spalování fosilních paliv a biomasy)spalování fosilních paliv a biomasy)

- většina antropogenních aerosolů se nachází ve většina antropogenních aerosolů se nachází ve 
spodní troposféřespodní troposféře

- aerosoly vzniklé vulkanickou činností se aerosoly vzniklé vulkanickou činností se 
dostávají do stratosféry, kde se pak za několik dostávají do stratosféry, kde se pak za několik 
měsíců či roků mohou rozšířit přes celou Zemiměsíců či roků mohou rozšířit přes celou Zemi
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City a emoce 
 

Jak bychom mohli někomu vysvětlit, co jsou to city, kdyby je vůbec neznal z vlastní 

zkušenosti? Všichni máme zkušenost s city, avšak není snadné je definovat. Víme, že  

city jsou prožitky týkající se hlavně našeho subjektivního stavu, který zakoušíme. City 

slouží k hodnocení našeho stavu, doprovází naše konání, vnímání, představy i myšlení. 

Automaticky se snažíme vyhledávat situace, které jsou nám příjemné (libé), a vyhýbáme se 

takovým, jež „pociťujeme“ jako nepříjemné (nelibé).  

 

Od citu odlišujeme dlouhodobý citový vztah, např. vztah lásky, nenávisti, úcty.  

 

Emoce je širší pojem než cit. Emoce zahrnují všestranné citové projevy člověka, které 

jsou doprovázeny charakteristickými pohybovými, výrazovými a fyziologickými 

projevy. Emoce jsou výrazně subjektivními odpověďmi organismu na různé podněty. 

 

Slovo „emoce“ znamená „silně zatřást“ – emoce představují hybnou sílu našeho jednání (silná 

emoce může aktivizovat naše jednání, např. strach nás může donutit k útěku apod.).  

 

Emoce jsou velice subjektivní – ve stejných situacích každý reaguje jinak (ve stresové situaci 

se někdo rozpláče, jeden má problém promluvit, druhý začne křičet, někomu se třese hlas, 

jiný zčervená nebo se začne potit apod.). Každá emoce je doprovázena fyziologickými 

projevy organismu, z nichž některé jsou jasně pozorovatelné (zčervenání, chvění, pocení, 

rozšíření zorniček), jiné jsou méně výrazné (zvýšená tepová frekvence, „bušení srdce“, 

stoupající elektrická vodivost kůže apod.). Spojení psychického prožívání s reakcemi 

organismu označujeme pojmem psychofyziologie. 

 

Dalším znakem emocí je velká proměnlivost. Emoce mohou rychle vznikat i zanikat, mohou 

se proměňovat bez příčiny nebo v závislosti na situačním kontextu (proměnlivost citů 

v období dospívání, děs vyvolaný bouchnutím dveří při sledování napínavého horroru). 

Emoce jsou spontánní (nemůžeme jim „poručit“, spouštějí se samovolně bez naší rozumové 

kontroly) a aktuální (odehrávají se okamžitě, bezprostředně). Emoce mají svou polaritu 

(rozlišujeme mezi libostí a nelibostí), někdy ovšem mohou být ambivalentní – rozpolcené, 

smíšené (radost z vlastního úspěchu ovlivněná neúspěchem kamaráda, „příjemný“ strach na 

horské dráze).   

 

Emoce jsou předmětné – vztahují se k někomu nebo k něčemu (vztek na kamaráda, který nás 

naštval, radost z úspěchu nebo dárku). Emoce jsou rovněž přenosné, „nakažlivé“ (jejich 

výraz v mimice, tónu hlasu a v dynamice řeči budí u ostatních podobné pocity). Emoce mají 

proto významnou komunikační funkci: vyděšený výraz signalizuje nebezpečí, radostný 

naopak příznivou zprávu apod.  

 

Podle intenzity (hloubky) a délky trvání rozlišujeme tři základní typy emocí: nálady, afekty a 

vášně. 
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Nálady se nevyznačují vysokou intenzitou, ale dlouhým trváním, jsou poměrně stabilní – 

„podbarvují“ celkové prožívání, ovlivňují vnímání, představy, myšlení. I když obvykle víme,  

co je způsobilo, nejsou vázány na konkrétní objekt. Nálady souvisí s temperamentem – u 

sangvinika převažuje dobrá nálada, melancholik má naopak sklony ke smutné náladě. 

 

Afekty jsou silné, bouřlivé, ale krátce probíhající emoce. Vznikají rychle, probíhají 

intenzivně a rychle odezní (výbuch vzteku). Afektivním reakcím více podléhají labilní 

temperamentové typy (cholerik a melancholik).  

 

Vášně jsou hluboké, velmi intenzivní a dlouhotrvající emoční stavy vztahující se ke 

konkrétním objektům a činnostem (vášnivá láska i nenávist k druhé osobě, vášnivý sběratel).   

 

1. Popište, jaké emoce předvádí Jan 

Evangelista Purkyně na obrázku. 

2. Vyjádřete pantomimicky různé druhy 

emocí: radost, smutek, strach, 

překvapení, hněv, znechucení, přijetí, 

očekávání. 

3. Přiřaďte k uvedeným emocím jejich 

základní charakteristiky a příklady: 

dlouhodobé, prudké, krátkodobé, 

relativně stabilní, velmi hluboké a 

intenzivní, vázány k určitým 

subjektům či činnostem, nárazově 

intenzivní, souvisí s labilními typy 

temperamentu, dlouhodobě 

prožívané, nižší intenzita, nejsou 

vázány na konkrétní podnět, výbuch 

vzteku, láska k životnímu partnerovi, 

radostné rozpoložení, touha po 

majetku. 

 

 

 

Nálady Afekty Vášně 

   

   

   

   

   

 

 

Použitá literatura a zdroje: 

KOL. AUT. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Brno: Didaktis, 2009.  

ISBN 978-80-7358-144-2. 

ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-923-2. 

Dostupné online ˂ http://skoropsycho.bloger.cz/fotogalerie.php?i=3811˃. [cit. 10. 1. 2012]. 

 



SRDCE ČLOVĚKA- pracovní list

1. Přečti si text a červeně podtrhni pojmy, které charakterizují stavbu srdce:  

SRDCE

- je dutý sval umístěný v hrudní dutině mezi plícemi. Jeho velikost zhruba odpovídá velikosti 

pěsti. Srdce váží kolem 300 gramů a je uloženo ve vazivovém pouzdru - osrdečníku. Svislá 

přepážka rozděluje srdce na pravou a levou část, každá polovina je dále členěna na síň a 

komoru. Mezi levou síní a komorou se nachází dvojcípá chlopeň, mezi pravou síní a komorou 

trojcípá chlopeň. Srdeční chlopně umožňují průchod krve jen jedním směrem. Ze srdce 

vystupují dvě velké tepny - srdečnice (aorta) z levé komory a plicnice z pravé komory. Na 

jejich začátku jsou poloměsíčité chlopně. Srdce vyživují a zásobují kyslíkem věnčité tepny, 

které vystupují ze začátku aorty.

2. Popiš řez  srdcem:  

      



3. Očísluj slovní spojení tak, abys dostal věty, které popisují činnost srdce ve spráném   

pořadí:

Činnost srdce je pravidelná (systola)

a jeho ochabnutí a rytmická,

cípaté chlopně Při diastole síní

střídá se stah srdečního svalu otevřou se 

se srdce plní krví a krev se dostává do komor,

které jsou v diastole. se cípaté chlopně uzavřou

následuje systola síní, (diastola).

a probíhá systola komor, a krev je vytlačena ze srdce.

Po naplnění komor otevřou se poloměsíčité chlopně

4. Doplň správné číselné údaje:  

V klidu se srdce stáhne asi ………………………..za minutu a každá komora vypudí jedním stahem 

do oběhu asi ……………………………ml krve.

KREVNÍ OBĚH 

Krevní oběh v lidském těle dělíme na malý a velký.

Velký oběh – začíná v levé srdeční komoře (LK), odkud je okysličená krev tepnami odváděna 

do celého těla.

Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci (PS).

Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře (PK). Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do

plic.

Z plic je přiváděna okysličená krev do levé síně srdeční (LS).

              PK                          LK

PLÍCE

5. Pomocí textu  zakresli  do obrázku 

schéma krevního oběhu. Směr toku 

znázorni šipkami. Okysličenou krev 

znázorni  červeně, odkysličenou modře.

TĚLO

PS         LS



Pokuste se odhadnout, která polovina srdce je výkonnější má silnější svalovinu a proč.


	Jak funguje srdce ...polopaticky – Stáhla jsem vám odkaz z youtube, který by Vám mohl pomoci ve Vašem učení.
	Cviky z gymnastiky
	Ozonová vrstva
	Vysoko v atmosféře Země najdeme vrstvu důležitého plynu, který se jmenuje Ozón. Ozónová vrstva funguje jako filtr škodlivých UV paprsků přicházejících ze Slunce. Ozón můžeme nalézt i u země v troposféře. Ozón ve výšce je pro nás důležitý, ale ten přízemní nám může velmi uškodit.
	Ochrana před škodlivým UV zářením 
	Součástí slunečního paprsku je i škodlivé UV (ultrafialové) záření. Ozón toto záření přemění na neškodné teplo.  Většina ozónu je rozprostřena vysoko v atmosféře, přibližně 15 – 35 km nad povrchem Země. V minulosti lidé ozónovou vrstvu poškodili používáním některých chemikálií a sprejů a v ozonové vrstvě se objevili díry. Škodlivé UV paprsky se tak dostávají k zemi, kde mohou ublížit mnoha živým organizmům.
	
	 
	Přízemní ozón  - vedle stratosféry najdeme ozón i u země. Ve větší koncentraci je kvůli své toxicitě velice škodlivý, a to nejen pro lidi, ale i pro rostliny (odplavuje chlorofyl z listů). Tvoří se zejména za horkých letních dnů a bezvětří v místech se silným automobilovým provozem. Ve větší množství ho najdeme ve velkých městech a průmyslových oblastech.
	Stratosférický ozón - je pro nás velmi důležitý, protože zachycuje většinu UV záření, které se přemění na teplo. Pokud UV paprsky projdou ozonovou dírou k zemi, mohou narušit naše DNA a tím i vyvolat rakovinné bujení.
	DNA  je součástí každé buňky v našem těle. Říká buňkám jak mají pracovat. Poškozená DNA může vydávat nesmyslné rozkazy a způsobit nám tak vážné zdravotní problémy.
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49

