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Skleníkový efekt



Skleníkový efekt(jev)
• Děj probíhající

• Je pro Zemi přirozený a žádoucí

• nelze bez něj existovat

• spojen s globálním oteplováním

• 1896- popsal Arhenius

• Působí jako ochrana naší planety před drastickými změnami mezi dnem a nocí

• Dělí se na přírodní(přirozený) a antropogenní(způsoben lidskou činností)



Podstata děje
• Rovnováha mezi dopadajícím krátkovlnným slunečním zářením a vyzařovaným tepelným zářením, 

které uniká z atmosféry Země do vesmíru.

• Díky atmosféře a jejímu složení proniká na povrch Země sluneční záření prakticky bez zábran. 

• Část světla se odráží od mraků, vodní hladiny, sněhu a uniká zpět do kosmu.

• Část je po dopadu na povrch země pohlcena a zahřívá –uniká záření infračervené, to je pohlceno  
v atmosféře a pomáhá udržet stabilní teplotu

• Pokud by skleníkový  jev nefungoval , teplota by se pohybovala okolo –30°C

• Při silném vyzařování(např. planeta Venuše)by se teplota pohybovala okolo 300-400°C



Obr .Popis skleníkového efektu



Přírodní skleníkový efekt
• jev přirozený

• působí na Zemi stovky milionů, možná miliardy let

• částečně je odraženo zpět do atmosféry a to zejména v podobě tepelného ( infračerveného) záření. 

• Skleníkové plyny vytváří jakousi „přikrývku“ nad zemským povrchem.

• Světlo se snadno dostává skrz tuto „přikrývku“ na Zemi, ale tepelné záření z povrchu se obtížně dostává 
ven. Následkem toho se zemský povrch zahřívá-důležité pro život

• Jejich účinek je podobný efektu kryjících skel

• Při jeho účinnosti je planeta teplejší o 33°C

Obr.Přirozený skleníkový efekt



Antropogenní skleníkový efekt

• Způsoben lidskou činností

• Ve 20.století zvýšení teploty o 0,6°C

• Po druhé světové válce  vysoký nárůst koncentrace oxidu uhličitého. 

• za posledních sto let  lidské činnosti vzrostla koncentrace tohoto plynu

• při spalování dřeva, uhlí, zemního plynu a ropy

• dochází k nárůstu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, k zadržování většího množství tepla 
na Zemi (k zesilování skleníkového efektu)

• postupné narůstání teploty na Zemi (globální oteplování)

Obr.Antropogenní skleníkový efekt





Příčiny vzniku

• Spalování -černého uhlí, ropy a zemního plynu-vznik CO2,C2O

• Těžba-dřeva v deštných pralesích

• Vodní pára-není  ovlivněno ,2/3 vzniku ,

• Intenzivní chov hospodářských zvířat-produkce methanu

• Hnojiva s obsahem dusíku-emitace dusíku

• Fluorované plyny-silný skleníkový efekt,23000 větší než CO2

• Skleníkové plyny-hlavní příčina skleníkového efektu

Obr. Dým z tepelné elektrárny



Pojmy vyskytující se ve souvislosti se 
skleníkovým efektem
• GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

• EMISE

• SKLENÍKOVÉ PLYNY

• IMISE



Skleníkové plyny
• Výskyt ve vzdušném obalu Země

• Hlavním producentem jsou lidé

• při vyšší produkci  způsobují zesílení skleníkového efektu

Mezi skleníkové plyny se řadí:

• Metan(CH4)-důležitý, přispívá ke zvýšení efektu, únik ze skládek

• Vodní pára(H2O)-2/3 skleníkového efektu

• Oxid dusný(N2O) –uvolňuje se přirozeně z ekosystémů

• Oxid uhličitý(CO2)- až 200 let v atmosféře,

• Fluorované skleníkové plyny-nepřirozený výskyt, HCF,

• Chlorované uhlovodíky(freony)-umělé, průmyslově vyráběné plyny,náplň sprejů dříve v chladicí 
technice

• Ozón(přízemní)-vznik díky člověku, např. působením slunečního záření na výfukové plyny aut.

Obr. Podíl skleníkových plynů na zemi



Stav skleníkových plynů v ČR
• V ČR asi 146 miliard tun/rok

• Patří mezi největší emitenty- O 35% vyšší než v EU

• Roční emise 14,5 tun/obyvatel

Struktura počtu emisí v ČR

• 40% produkuje energetika(těžba uhlí, exporty elektřiny)

• 32% průmysl

• 18% doprava

• 8% fosilné paliva

• 6% zemědělství

• 2% odpadové hospodářství





Emise
• látky vypouštěné do ovzduší

• Minimální koncentrace u zdroje(komín, výfuk)

• Dostávají se  do ovzduší dvěma způsoby:

1)komíny, výfuky- tzv. odpadní plyny

2) fugitivní emise ( fugitive =příležitostný,),emise látek okny,průduchy,lze určit pouze výpočtem,

• udává se  v hmotnostních nebo objemových jednotkách(údaje v určitém období-rok)

• Zdroje znečištění:

1) bodové zdroje – např. komíny energetických zařízení, výduchy ztechnologických zařízení

2) plošné zdroje - různorodá skupina emisí(kamenolomy, čističky odpadnch vod, vulkanická 
činnost)

3) liniové zdroje – důležité, automobilová  doprava, dálnice a frekventované silnice

Obr.únik emisí z tepelné elektrárny



Snížení emisí

• Zákon EU(2018)

• Snížení emisí CO2-nejméně o 40%

• Do roku 2030

• Platí pro auta, nákladní vozidla a autobusy

• Usiluje o změnu klimatických podmínek

Provoz aut na dálnici



Imise

• Emise ve styku s  životním prostředím

• vyjádřené hmotnostní koncetrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek.

• Kumulace v půdě či v organismech

• jsou jimi  těžké kovy nebo jiné znečišťující látky uložené v životním prostředí

• znečištění ovzduší

• jsou následkem emisí - koncentrace je stálá ,nižší než emise, drží se při zemském povrchu 

• Patří  zde  spad = pevné částice dopadlé na zem. půdách



Obr. přeměna emisí v imise



Globální oteplování
• Oteplování planety vlivem lidské činnosti

• Nárůst počtu skleníkových plynů v atmosféře

• Průměrná teplota o 0,85 vyšší než v 19.století-příčina tání ledovců

• Za posledních 10 let teplota stabilně stoupá

• Při zvýšení teploty o 2°C-nebezpečí pro lidstvo Obr .Tání ledovců na Antarktidě



Ekologický cíl



Jak to vidím já- mé stanoviska

• Změna je důležitá-do 12 let hrozí planetě kolabs

• Greta Thunbergerová-stávky  pro lepší klima

• Nahrazování tepelné energie energií z obnovitelných zdrojů

• Zákaz těžby dřeva v deštných pralesích

• Omezení složky dusíku v hnojivech

• Snížení emisí!

Obr .Stávky proti klimatické změně

Obr .Greta Thunbergová
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Děkuji za pozornost

Videa k shlédnutí

• https://youtu.be/jLO-6B4efr8

• https://youtu.be/t2Ao8G-bsrI

https://youtu.be/jLO-6B4efr8
https://youtu.be/t2Ao8G-bsrI

