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Co je ozonová vrstva?  

■ Ozonová vrstva je část stratosféry, v níž se nachází značně vyšší množství ozonu než 

vůči běžnému kyslíku 

■ Nachází se ve výšce cca 25-35km od zemského povrchu 

■ Chrání planetu před UV zářením 



Kde se nachází ozónová vrstva 



Problémy s ozónovou vrstvou 

■ V současnosti je zaznamenávám pokles hodnot ozonu v některých částech vrstvy 

■ Je prokázáno, že přítomnost organických halogenovaných sloučenin nebo 
samotných halogenů fluoru, chloru a bromu blokuje reakce vedoucí ke vzniku ozonu, 
protože halogenové atomy přednostně reagují s atomárním kyslíkem i s molekulami 
ozonu 

■ Zároveň byl zaznamenán nárůst případů rakoviny kůže a zrakových onemocnění v 
oblasti blízkých především jižnímu 

■ Světové společenství se na základě těchto pozorování rozhodlo pro radikální 
omezení používání těkavých organických chemikálií s obsahem halogenů, 
především freonů sloučenin s vysokým obsahem fluoru a chloru v organické 
molekule (tzv. Montrealský protokol). 



Fluor 

■ Fluor se využívá v chemickém průmyslu 

■ V 50. letech 20. století se uvažovalo o jeho využití jakožto okysličovadla do 

raketových motorů => upuštěno kvůli problémům se skladováním 

■ Nyní se využívá jako oxidační činidlo 



Fluor 



Brom 

■ Využívá se jako oxidační činidlo 

■ Využití především jeho sloučenin, např. bromid stříbrný (AgBr) se využívá ve 

fotografickém průmyslu 



Brom 



Chlor 

■ Elementární chlor se prakticky používá k desinfekci pitné vody, protože i v malém 
množství hubí bakterie a jeho nadbytek se dá z vody odstranit pouhým probubláním vody 
kyslíkem 

■ Dále se používá v papírenském a textilním průmyslu k bělení surovin 



Chrom 



Ozónová díra v roce 2015 



1968 - 2016 



Následky pro člověka 

■ Ultrafialové záření (tedy jeho složka UV-B, která může pronikat na zemský povrch) 

může způsobovat:  

1. Rakovinu kůže (melanom) 

2. Postižení rohovky oka 

3. Nárůst četnosti očních onemocnění a šedých zákalů 

4. Ohrožuje imunitní systém 

■ (Stejné následky mohou nést i ostatní živočichové)  



Rozdíl mezi UVA a UVB 



Rakovina kůže v důsledku UVB záření 



Poškození rohovky v důsledku UVB 
záření 



Další následky UVB záření 

■ Brzdí růst rostlin => snižuje zemědělské výnosy 

■ Zabíjí vodní živočichy, kteří mají důležitou roli v mořském potravním řetězci 

■ Urychluje degradaci materiálů (především plastů, nátěrů, dřeva) 

■ Mohly by se projevit změny ve struktuře teplot a změny proudů cirkulujících ve 

stratosféře => mělo by velký dopad na klima planety  



Poškození rostlin UVB zářením  



Ochrana ozónové vrstvy 

■ Vídeňská úmluva: 

• Podepsána v rámci Programu OSN pro životní prostředí 22.3.1985 (platnost od r. 

1988) 

• ČSFR přistoupila v roce 1990 

• Státy se prostřednictvím Úmluvy zavázaly k ochraně ozónové vrstvy, ke spolupráci v 

oblastech výzkumu, výměně informací 

• Úmluva definovala právní pravidla závazná pro tvorbu budoucích protokolů, které v 

jejím rámci vzniknou 

 



Vienna Convention for the Protection of the 
Ozone Layer, 1985 
 



30 let výročí Montrealského protokolu 
(2017) 



Ochrana ozónové vrstvy 

■ Montrealský protokol: 

• Prováděcí protokol Vídeňské úmluvy  

• Podepsán v rámci UNEP 16.9.1987 (platí od 1989) 

• Hlavním principem je postupné omezování spotřeby stanovených regulovaných látek  

 



Dodatky Montrealské smlouvy 

■ Londýnský dodatek: 

• Dodatek k Montrealské smlouvě (1990) 

• Rozšířil skupinu regulovaných látek z 5 na 15 a stanovil termín jejich úplného 

vyloučení z používání v roce 2000 

■ Kodaňský dodatek  

• Přijat 1992  



Mechanismy ochrany 

■ V USA zakázány freony jako hnací plyny do aerosolových rozprašovačů (1978) 

■ Vídeňská úmluva 

■ Montrealský protokol 

■ „Montrealský protokol předpokládá významné snížení výroby a spotřeby některých 

chemických látek, a to chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků 

(chlorofluorouhlovodíků) (CFC), halonů, tetrachloridu uhlíku, metylchloroformu, 

hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC), hydrobromofluorouhlovodíků (HBFC) a 

metylbromidu.“ - https://www.enviwiki.cz 

https://www.enviwiki.cz/


Výsledky mezinárodních dohod  

■ Za několik posledních desetiletí výrazný pokles používání látek dříve považovaných 

za nezbytné 

■ Celkové množství škodlivých látek klesá 

■ Zároveň poškození ozónové vrstvy ještě nedosáhlo svého vrcholu, do úplného 

vymizení mají látky daleko 

■ Nelegální obchod s těmito látkami působí velké problémy  



Zajímavá videa 

■ https://www.youtube.com/watch?v=aU6pxSNDPhs 

■ https://www.youtube.com/watch?v=-e_CyneWOXA 

■ https://www.youtube.com/watch?v=0ZfBgjUnXIs 

■ https://www.youtube.com/watch?v=mTzMRbmgP98 
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Zdroje 

■ http://www.theozonehole.com/ozonelayer.htm 

■ https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/ozone-
depletion/ 

■ https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer 

■ https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion 

■ https://www.mzp.cz/cz/videnska_umluva_montrealsky_protokol_dokument 

■ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11567887 

■ https://www.enviwiki.cz/wiki/Narušení_ozónové_vrstvy 

■ https://www.enviwiki.cz/wiki/Ochrana_ozónové_vrstvy   
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