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2 Ozón

Vo vzduchu sa nachádzajú plyny, z ktorých najväčšie 
zastúpenie má dusík a kyslík, ďalej voda vo forme 

vodnej pary, vodných kvapiek alebo ľadových čiastočiek. 
Súčasťou vzduchu sú aj rôzne pevné prímesi, napríklad 
pôdne a prachové čiastočky, drobné kryštály morských 
solí, čiastočky vulkanického popola, čiastočky organického 
pôvodu (peľové zrná, výtrusy, semienka, baktérie a pod.), 
ďalej kozmický prach, ktorý prenikol z vesmíru do našej 
atmosféry či čiastočky po meteoritoch, ktoré zhoreli v 
atmosfére. Okrem týchto prirodzených prímesí sa vo 
vzduchu nachádzajú aj látky, ktoré do ovzdušia vypustil 
človek. Vzduch je teda zmes plynných, kvapalných a 
tuhých látok. 
Z látok nachádzajúcich sa v ovzduší sú najdôležitejšie 
najmä tie, ktoré svojimi fyzikálnymi alebo chemickými 
vlastnosťami  môžu ovplyvniť vznik a vývoj oblakov 
alebo dažďa, ďalej tie, ktoré pohlcujú alebo rozptyľujú 
slnečné žiarenie a v neposlednom rade aj tie, ktoré sú 
svojimi účinkami nebezpečné alebo jedovaté pre rastliny 
a živočíchy, vrátane človeka.

VZDUCH AKO  
ZMES LÁTOK

Motto:
„Každú minútu so zatvorenými očami strácame 
šesťdesiat sekúnd svetla.“        

Gabriel García Márquez

S      voju pozornosť teraz zameriame na kyslík. V ovzduší sa nachádza v 

dvoch základných formách. Prvá forma je dvojatómová molekula O2  

(nepripomína vám náhodou jeho značka nášho mobilného operátora?). 

Takýto kyslík potrebujú na dýchanie všetky živé organizmy na Zemi. Za 

určitých podmienok sa môžu dva spojené atómy kyslíka rozštiepiť a každý 

voľný atóm sa potom môže spojiť s iným dvojatómovým kyslíkom. Vznikne 

tak trojatómový kyslík nazývaný ozón (O3). Ozón, aj napriek tomu, že je 

tvorený rovnakými atómami ako pre život potrebný dvojatómový kyslík, 

je vo vyššej koncentrácii jedovatý. V dolnej časti atmosféry je preto 

nežiadúci, ale vo vyššej časti je pre život na Zemi nevyhnutný, pretože 

odráža nebezpečné ultrafialové (UV) slnečné žiarenie späť do vesmíru.

Kyslík a ozón Zemskú atmosféru môžeme 
vertikálne (čiže zvisle, v našom 

prípade zdola nahor) členiť podľa 
rôznych hľadísk. Najznámejšie 
je členenie podľa priebehu 
teploty vzduchu. V tomto ohľade 
nazývame najspodnejšiu časť 
atmosféry troposférou. Troposféra 
je charakteristická prevládajúcim 
poklesom teploty vzduchu s rastúcou 
výškou. Na jej hornej hranici je 
teplota vzduchu v našich zemepisných 
šírkach v priemere -55 °C a nad 
rovníkom -80 °C. Kvôli tomu, že sa 
Zem otáča, je atmosféra nad pólmi 
mierne sploštená. Preto troposféra 
nad rovníkom dosahuje výšku 17-
18 km a nad pólmi 8-9 km. V našich 
zemepisných šírkach dosahuje výšku 
okolo 11 km. Troposféra obsahuje 
podstatnú časť vodných pár, vytvárajú 
sa v nej oblaky, formujú zrážky a 
prebiehajú v nej deje a javy, ktoré 
súhrnne označujeme ako počasie.

Zemská atmosféra



Ozón 3 

Viete uviesť príklady plynných, kvapalných a tuhých 
látok nachádzajúcich sa v ovzduší?

Dvojatómová forma kyslíka je základom života na Zemi. 
Bez kyslíka by sme sa zadusili. Vedeli ste však, že spôsob, 
akým tento kyslík dýchame, ovplyvňuje náš psychický 
stav a našu sústredenosť? Vyskúšajte si techniky 
správneho dýchania a posilnite tak svoje zdravie.

Motto:
„Každú minútu so zatvorenými očami strácame 
šesťdesiat sekúnd svetla.“        

Gabriel García Márquez

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Zemskú atmosféru môžeme 
vertikálne (čiže zvisle, v našom 

prípade zdola nahor) členiť podľa 
rôznych hľadísk. Najznámejšie 
je členenie podľa priebehu 
teploty vzduchu. V tomto ohľade 
nazývame najspodnejšiu časť 
atmosféry troposférou. Troposféra 
je charakteristická prevládajúcim 
poklesom teploty vzduchu s rastúcou 
výškou. Na jej hornej hranici je 
teplota vzduchu v našich zemepisných 
šírkach v priemere -55 °C a nad 
rovníkom -80 °C. Kvôli tomu, že sa 
Zem otáča, je atmosféra nad pólmi 
mierne sploštená. Preto troposféra 
nad rovníkom dosahuje výšku 17-
18 km a nad pólmi 8-9 km. V našich 
zemepisných šírkach dosahuje výšku 
okolo 11 km. Troposféra obsahuje 
podstatnú časť vodných pár, vytvárajú 
sa v nej oblaky, formujú zrážky a 
prebiehajú v nej deje a javy, ktoré 
súhrnne označujeme ako počasie.

Vrámci troposféry sa najviac ozónu nachádza do výšky 
1 km nad zemským povrchom. Tento druh ozónu vzniká za 

prítomnosti slnečného žiarenia a oxidov dusíka a uhľovodíkov. 
Tvorí asi 10 % z celkového množstva atmosférického ozónu. 
Nazývame ho tiež prízemný ozón.

Prízemný ozón

Zmes pevných a kvapalných látok rozptýlených v 
plynnom prostredí nazývame aerosol. Z tohto dôvodu 
môžeme atmosféru označiť ako riedky aerosol. 

Vznik oblakov je súčasťou kolobehu vody na Zemi. 
Pokrytie oblohy oblakmi nazývame oblačnosťou. 
Ak si vytvoríme pozorovací rám a pozrieme sa cez 
neho na oblohu, tak môžeme oblačnosť rozdeliť do 
nasledovných stupňov:

a) v pozorovacom ráme nevidíme žiaden oblak = jasná 
obloha,
b) 1/8 pokrytia oblohy oblakmi  = takmer jasno,
c) 2-3/8 pokrytia = malá oblačnosť,
d) 4/8 pokrytia = polojasno alebo polooblačno,
e) 5/8 pokrytia = oblačno,
f) 6/8 pokrytia = veľká oblačnosť,
g) 7/8 pokrytia = takmer zamračené,
h) v pozorovacom ráme vidíme len oblaky = zamračené.

Ozón je plyn s charakteristickým zápachom, pre 
niektorých vôňou. Cítime ho napríklad po letnej 
búrke. Slovo ozón pochádza z gréckeho slova ozein – 
vydávať vôňu.

  Viete, že...?
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Ďalšou časťou atmosféry je stratosféra. Dosahuje 
do výšky približne 50 km. V jej spodnej polovici sa 

teplota vzduchu s rastúcou výškou výrazne nemení. V 
jej hornej polovici teplota vzduchu s rastúcou výškou 
dokonca rastie, pričom úplne na hornom konci stratosféry 
môže byť teplota vzduchu 0 °C. Súčasťou stratosféry je tzv. 
ozónosféra. Je to vrstva atmosféry s relatívne vysokým 
obsahom ozónu, ktorý dokáže intenzívne absorbovať 
nebezpečné ultrafialové slnečné žiarenie. Aj vďaka 
ozónosfére je na Zemi možný život. Hladina s najväčšou 
koncentráciou ozónu sa nachádza v našich zemepisných 
šírkach vo výške 22-25 km, pričom zvýšený obsah ozónu 
sa začína vo výške približne 15 km a zasahuje až do výšky 
okolo 30 km. Množstvo ozónu v stratosfére je približne 
90% z celkového množstva atmosférického ozónu.
Vrstva atmosféry Zeme vo výške medzi 50 až 80 km sa 
nazýva mezosféra a vyznačuje sa ostrým poklesom teploty 
vzduchu s rastúcou výškou. V jej hornej hranici dosahuje 
teplota vzduchu -80 °C až -100 °C.  Za mezosférou sa 
nachádza termosféra, ktorej horná hranica končí vo výške 
približne 500 km. Teplota vzduchu v termosfére najprv 
výrazne rastie po stovkách °C a v jej hornej časti sa už s 
rastúcou výškou výrazne nemení.
Posledná vrstva atmosféry Zeme sa nazýva exosféra, ktorá 
predstavuje plynulý prechod do vesmírneho priestoru. 
Prechody medzi jednotlivými sférami sa nazývajú pauzy, 
pričom sa pridáva názov bezprostredne predchádzajúcej 
sféry. Čiže prechod medzi troposférou a stratosférou sa 
nazýva tropopauza.

Lúče Slnka, prechádzajúce cez jednotlivé vrstvy atmosféry, 

sú elektromagnetickej povahy a vyzerajú v podstate ako 

vlny. Podľa vlnovej dĺžky ich môžeme rozdeliť do troch 

základných kategórií:

Motto:
„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, 
nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, 
pochopíte celý vesmír.“       

Budha

Prečo je výška jednotlivých sfér atmosféry v rôznych 
zemepisných šírkach odlišná?

Nakreslite graf vývoja teploty v atmosfére v závislosti 
od nadmorskej výšky (Príloha “Závislosť teploty od 
nadmorskej výšky“). Začiatok a koniec grafu je označený 
zeleným bodom. V grafe pomenujte jednotlivé časti 
(sféry) atmosféry a pomenujte aj jednotlivé pauzy.  
Modrou farbou zakreslite výskyt ozónu v troposfére a v 
stratosfére. Snažte sa dodržať mieru (v troposfére je ho 9 

krát menej) a výšku jeho výskytu.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Ostatné časti atmosféry

Slovo atmosféra pochádza z gréčtiny. Atmos znamená 
para a sfaira znamená guľa.

Celková hmotnosť atmosféry je podľa K. E. Trenbertha 
približne jedna milióntina hmotnosti planéty Zem. 
Približne polovica hmotnosti atmosféry je sústredená 
do nadmorskej výšky 5,5 km. Do výšky 10 km je 
sústredených 75% hmotnosti atmosféry a do výšky 20 
km 90% hmotnosti  atmosféry. Atmosféra, nachádzajúca 
sa  nad nadmorskou výškou 36 km, má hmotnosť len 
1% z celkovej hmotnosti atmosféry.

Jednotlivé látky v atmosfére udržuje okolo Zeme 
gravitačná sila. 

V troposfére môžeme pre vývoj teploty použiť 
nasledovné pravidlo: za normálnych podmienok klesá 
teplota vzduchu každých 100 metrov výšky o 0,65 °C.

  Viete, že...?
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SLNEČNÉ ŽIARENIE 
A OZÓNOSFÉRA

Lúče Slnka, prechádzajúce cez jednotlivé vrstvy atmosféry, 

sú elektromagnetickej povahy a vyzerajú v podstate ako 

vlny. Podľa vlnovej dĺžky ich môžeme rozdeliť do troch 

základných kategórií:

Aj žiarenie má vlny
Ultrafialové slnečné žiarenie delíme na 3 druhy: UV-A, 
UV-B a UV-C. Žiarenie UV-A potrebujeme v malej miere 
na tvorbu vitamínu D. Mimoriadne nebezpečné je 
žiarenie UV-B. Rovnako nebezpečné je aj žiarenie UV-
C, avšak toto žiarenie dokáže zachytiť aj dvojatómový 
kyslík, preto sa na povrch Zeme vlastne ani nedostane, 
našťastie.

Veľkosť ozónovej vrstvy sa vyjadruje v Dobsonových 
jednotkách (DU z ang. Dobson unit). Jeden milimeter 
šírky ozónovej vrstvy pri tlaku vzduchu bežnom pri 
povrchu Zeme (105 Pa) a pri teplote 0 °C predstavuje 
100 DU. V našej zemepisnej šírke veľkosť ozónovej 
vrstvy kolíše, pričom by sa mala pohybovať okolo 300 
DU. 

Ozón je málo stabilný a obvykle existuje len niekoľko 
dní. Pri teplote 20 °C a bežnom povrchovom tlaku sa 
ozón rozpadne za 45 minút, pri teplote 30 °C za 20 
minút.

  Viete, že...?

ultrafialové slnečné žiarenie – ktorého vlnová 

dĺžka je menšia ako 400 nm (nanometrov), tvorí 

približne 7% slnečného žiarenia,

viditeľné slnečné žiarenie – ktorého vlnová dĺžka 

je od 400 do 750 nm, je sfarbené do fialovej, 

modrej, zelenej, žltej a červenej farby a tvorí 

približne 48% slnečného žiarenia,

infračervené slnečné žiarenie – ktorého vlnová 

dĺžka je viac ako 750 nm, tvorí približne 45% 

slnečného žiarenia.

1. 

2. 

3. 
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Ultrafialové žiarenie

Ultrafialové slnečné žiarenie, 
napriek tomu, že je v najmenšej 

miere zastúpené, by dokázalo 
zničiť akýkoľvek život na zemskom 
povrchu, pokiaľ by prešlo v 
neobmedzenej miere do troposféry. 
UV slnečné žiarenie poškodzuje 
zrak, narúša imunitný systém a 
zvyšuje riziko rakoviny kože. Zároveň 
ničí planktón, ktorý je nevyhnutný 
pre život morskej fauny. Ovplyvňuje 
tiež metabolizmus suchozemských 
i vodných rastlín a narúša proces 
fotosyntézy.

 

Práve UV slnečné žiarenie zachytáva 
v podstatnej miere ozónosféra. 
Slnečné lúče narážajú na molekuly 
kyslíka (O2) a rozbíjajú ho na dva 
atómy kyslíka (2 x O). Tie sa spájajú 
s inými dvojatómovými molekulami 
kyslíka a vzniká ozón (O3). Aj 
samotné molekuly ozónu pohlcujú 
UV slnečné žiarenie, pričom sa 
rozbijú na dvojatómový kyslík a 
voľný atóm kyslíka. Prebieha tak 
kolobeh vzniku a zániku ozónu, pri 
ktorom sa nebezpečné UV slnečné 
žiarenie premieňa na teplo. Aj z 
tohto dôvodu teplota  v stratosfére 
rastie.

Aktuálne celkové množstvo ozónu 
v ozónosfére je teda výsledkom 
citlivej rovnováhy medzi neustálym 
vznikom a zánikom týchto molekúl.
Ak by sme všetok stratosférický 
ozón dopravili na povrch našej 
planéty a stlačili ho, tvoril by 
hrúbku asi 3 milimetre. Ozónovú 
vrstvu preto môžeme považovať za 
krehkú a jej stenčenie za značné 
nebezpečenstvo.

Motto:
„Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.“

Andrej Dermek
Pohľad na Slnko cez UV kameru

Aké typy slnečného žiarenia 
poznáte? Čo si myslíte, prečo 
je nadmerné opaľovanie sa 
pre nás nebezpečné?

Do grafu vývoja teploty v 
atmosfére doplňte slnečné 
lúče dopadajúce na Zem. Lúče 
kreslite z prava do ľava formou 
vlnoviek. Môžete nakresliť 
napríklad 20 lúčov. 1  malá 
vlnovka bude reprezentovať 
UV žiarenie, ktoré sa zastaví 
na ozónosfére. 10 väčších 
vlnoviek bude reprezentovať 
rôzne farby viditeľného 
slnečného žiarenia a 
9 najväčších vlnoviek 
infračervené slnečné žiarenie. 
Sila farby jednotlivých lúčov 
by mala postupne smerom k 
povrchu Zeme slabnúť.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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V súčasnosti poznáme viac ako 200 chemických reakcií, 
ktoré spôsobujú rozpad ozónu.

Chlórofluórované uhľovodíky (freóny) použil vynálezca 
Thomas Midgley v laboratóriách firmy Du Pont v roku 
1928 ako náhradu za chladiace médiá NH3 a SO2, ktoré sú 
toxické. Freóny sú vysoko stabilné, nehorľavé, netoxické, 
nekorozívne a neexplozívne - vyzerajú na prvý pohľad ako 
ideálne látky pre použitie, ich riziko sa však skrýva práve v 
poškodzovaní ozónovej vrstvy.

Monitorovaním množstva stratosférického ozónu bolo v 
roku 1985 zistené, že k poklesu ozónu dochádza hlavne v 
okolí zemských pólov. Nad Antarktídou tak bola objavená 
“ozónová diera” – veľká oblasť intenzívneho stenčenia 
ozónovej vrstvy v stratosfére.

V roku 2000 dosiahla ozónová diera nad Antarktídou 
obrovské rozmery, takmer 2-krát presahujúce rozlohu 
Antarktídy. V roku 2006 bola jej rozloha 29 miliónov km2, 
v roku 2007 25 miliónov km2 a v roku 2008 27 miliónov 
km2.

  Viete, že...?

Motto:
„Zbabelosť je, keď vieme, čo máme spraviť a neurobíme 
to.“ 

Konfucius

Do skupiny látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu 
bolo spolu zaradených 95 látok. Patria medzi ne 

halogénové uhľovodíky a halogény brómu, fluóru a chlóru, 
ktoré narúšajú rovnováhu medzi prirodzeným rozkladom 
ozónu a jeho vznikom a spôsobujú, že úbytok ozónu v 
stratosfére prevyšuje jeho tvorbu. 

Do stratosféry sa dostali najmä v podobe freónov, ktoré sa 
používali ako hnacie plyny v sprejoch, penách, ako náplne 
do klimatizačných zariadení, ako čistiace prostriedky, ale 
aj pri chemickej výrobe syntetických farieb a riedidiel, 
či v elektrotechnickom priemysle pri výrobe penových 
plastických obalov. Práve ich najväčšia prednosť – vysoká 
chemická stabilita – sa stala ich hlavnou nevýhodou. V 
ovzduší totiž zotrvávajú niekoľko desiatok rokov (50 až 170 
rokov). 

Len samotný prechod do stratosféry im trvá 15 rokov, 
pričom sa nezlučujú s vodnou parou, a teda ich z ovzdušia 
nevymýva dážď. Keď sa dostanú do stratosféry, začínajú sa 
pomaly štiepiť. Uvoľnené atómy chlóru a brómu následne 
urýchľujú rozklad ozónu. Predpokladá sa, že 1 atóm 
chlóru alebo brómu rozloží až 100 000 molekúl ozónu. 
Atómy fluóru nie sú pre ozónovú vrstvu až také rizikové, 
spôsobujú však nebezpečné kyslé dažde.

Ďalšou zlúčeninou, ktorá poškodzuje ozónovú vrstvu, je 
napríklad oxid dusný (N2O). Vzniká pri spaľovaní fosílnych 
palív (ropy, uhlia), pričom určitá časť tejto zlúčeniny sa 
do atmosféry dostáva aj z umelých hnojív obsahujúcich 
dusík. Rovnako ako freóny, má aj oxid dusný pomerne dlhú 
životnosť - v atmosfére zostáva až 150 rokov a postupne 
stúpa do stratosféry, kde pomáha narušovať ozón.

LÁTKY POŠKODZUJÚCE 
OZÓNOSFÉRU
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Viete vlastnými slovami opísať 
kolobeh vzniku a zániku ozónu v 
stratosfére?

Nakreslite fázy vzniku ozónovej 
diery – vznik polárneho vzdušného 
víru, príchod slnečných lúčov a 
zánik ozónu, odviatie masy vzduchu 
smerom k rovníku. Môžete pracovať 
v skupinách, pričom každá skupina 
bude kresliť jednu fázu. Následne svoj 
poster prezentujte pred ostatnými.

Výrazný neprirodzený pokles ozónu, ktorý sa neskôr začal označovať ako 

ozónová diera, sa v septembri - októbri s malými výnimkami opakuje 

už takmer 25 rokov. Podmienky pre rozrušovanie ozónovej vrstvy nastávajú 

nad Antarktídou po marcovej rovnodennosti, kedy nad južným pólom na 

6 mesiacov zapadne Slnko a nad polárnou oblasťou nastane polárna noc. 

Stratosféra sa prudko ochladí vďaka silným vetrom víriacim okolo pólu (tzv. 

polárny vzdušný vír). Polárny vzdušný vír počas celej polárnej zimy izoluje 

vzduch vo svojom vnútri a blokuje tak jeho premiešavanie so vzduchom z 

trópov, ktorý je bohatý na ozón. Koncentrácia ozónu sa tak počas polárnej 

zimy drží na hodnote asi 300 DU. V septembri s príchodom slnečného žiarenia 

nad Antarktídu prudko klesá koncentrácia ozónu až pod hodnotu 200 DU. 

Dôvodom je fakt, že vzduch obsahuje častice chlóru alebo brómu, ktoré sa 

pri pôsobení slnečného žiarenia aktivujú a zabraňujú vzniku ozónu. Zároveň 

s návratom slnečného žiarenia slabne polárny vzdušný vír. Masa izolovaného 

vzduchu v polárnom vzdušnom víre (s menším množstvom ozónu) sa následne 

dáva do pohybu z Antarktídy do iných častí sveta. A nebezpečná ozónová diera 

sa tak presúva aj na iné miesta planéty.

AKO VZNIKÁ 
OZÓNOVÁ DIERA

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Stav ozónovej diery nad Južným pólom

17.9.1979          7.10.1989       9.10.2006                 1.10.2010
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Výrazný neprirodzený pokles ozónu, ktorý sa neskôr začal označovať ako 

ozónová diera, sa v septembri - októbri s malými výnimkami opakuje 

už takmer 25 rokov. Podmienky pre rozrušovanie ozónovej vrstvy nastávajú 

nad Antarktídou po marcovej rovnodennosti, kedy nad južným pólom na 

6 mesiacov zapadne Slnko a nad polárnou oblasťou nastane polárna noc. 

Stratosféra sa prudko ochladí vďaka silným vetrom víriacim okolo pólu (tzv. 

polárny vzdušný vír). Polárny vzdušný vír počas celej polárnej zimy izoluje 

vzduch vo svojom vnútri a blokuje tak jeho premiešavanie so vzduchom z 

trópov, ktorý je bohatý na ozón. Koncentrácia ozónu sa tak počas polárnej 

zimy drží na hodnote asi 300 DU. V septembri s príchodom slnečného žiarenia 

nad Antarktídu prudko klesá koncentrácia ozónu až pod hodnotu 200 DU. 

Dôvodom je fakt, že vzduch obsahuje častice chlóru alebo brómu, ktoré sa 

pri pôsobení slnečného žiarenia aktivujú a zabraňujú vzniku ozónu. Zároveň 

s návratom slnečného žiarenia slabne polárny vzdušný vír. Masa izolovaného 

vzduchu v polárnom vzdušnom víre (s menším množstvom ozónu) sa následne 

dáva do pohybu z Antarktídy do iných častí sveta. A nebezpečná ozónová diera 

sa tak presúva aj na iné miesta planéty.

Prvé kroky k dosiahnutiu medzinárodnej dohody v 
oblasti ochrany ozónovej vrstvy boli urobené v roku 
1981, kedy bola vytvorená medzinárodná pracovná 
skupina odborníkov. Táto skupina navrhla zoznam látok, 
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a časový harmonogram 
zákazu ich používania. 16. septembra 1987 prvých 11 
štátov pristúpilo k zákazu používania týchto látok. Dnes 
túto dohodu podpísalo už vyše 190 štátov. 

V roku 1994 bol vyhlásený 16. september za Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy.

Rekonštrukcia ozónovej vrstvy bude trvať oveľa dlhšie 
ako jej poškodenie. Podľa chemicko-klimatických modelov 
sa ozónová vrstva nad Antarktídou obnoví približne v 
roku 2065 a nad Arktídou v roku 2040. V mimopolárnych 
oblastiach by tento stav mal nastať okolo roku 2050.

Na Slovensku máme jedinú stanicu na meranie 
celkového stratosférického ozónu, ktorá sa nachádza v 
Gánovciach pri Poprade. Táto stanica patrí Slovenskému 
hydrometeorologickému ústavu (SHMÚ). Merania sa robia 
pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra, ktorý 
patrí k najrozšírenejším prístrojom svojho druhu na svete. 
Od roku 2000 uverejňuje SHMÚ na svojej internetovej 
stránke (www.shmu.sk) ozónové spravodajstvo.

  Viete, že...?

DÔSLEDKY 
OZÓNOVEJ DIERY

Motto:
„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“

Gándhí Stenčenie ozónovej vrstvy v stratosfére umožňuje 
prienik tzv. biologicky aktívneho UV-B slnečného 

žiarenia. Toto žiarenie pôsobí negatívne na ľudský 
organizmus, najmä na kožu a oči. UV žiarenie preniká 
cez neporušenú kožu asi do hĺbky 0,6 mm. Podľa typov 
pleti vyvoláva začervenanie, opuch a tvorbu pigmentu. 
Súčasne sa v koži znižuje počet buniek udržiavajúcich 
odolnosť organizmu. Účinky UV žiarenia sa teda môžu 
prejaviť až časom. Málokto si napríklad uvedomuje, 
že zdrojom UV žiarenia sú aj soláriá, a preto takéto 
opaľovanie môže byť zdraviu škodlivé.

Okrem pokožky UV žiarenie poškodzuje oči, ktoré 
reagujú akútnym alebo chronickým zápalom a neskôr až 
slepotou. Problémy s očami nemá len človek. Známe sú 
aj prípady slepoty dobytka a voľne žijúcich zvierat na juhu 
Čile, Austrálie a Nového Zélandu. UV žiarenie zároveň 
vyvoláva stresové účinky, zvyšuje intenzitu metabolizmu, 
zvyšuje tlak krvi, narúša činnosť štítnej žľazy a celkovo 
vedie k zmenám v imunitnom systéme živočíchov.

Škodlivé UV žiarenie pôsobí negatívne aj na rastlinstvo 
(znižuje úrodnosť plodín) a na vodný planktón, čo vedie 
k poklesu počtu rýb a iných vodných živočíchov. UV 
žiarenie zároveň poškodzuje vajíčka kôrovcov, kreviet, 
langúst alebo homárov, ale aj ikry a skoré vývinové štádiá 
rýb. UV žiarenie teda v konečnom dôsledku vedie k 
znižovaniu biodiverzity a výživovej bázy ľudstva.

Nebezpečné UV-B žiarenie
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Stratosférický ozón sa považuje za skleníkový plyn. Vďaka 

skleníkovému efektu sa zadržuje teplo na Zemi a neuniká do 

vesmíru, čo zaisťuje našej planéte teplotu vyššiu asi o 30°C oproti 

teplote, ktorá by bola na Zemi bez skleníkových plynov.

Skleníkový efekt existuje už odpradávna a súvisí so vznikom 

prvotnej atmosféry planéty Zem. Môžeme ho opísať tak, že si 

predstavíme, ako slnečný lúč dopadá až na Zem. Zem sa vplyvom 

dopadnutého lúča ohrieva a tak sa následne ohrieva aj okolité 

ovzdušie.  Teplo v ovzduší stúpa nahor, pričom časť z neho 

zastavia skleníkové plyny. Tie vytvárajú akúsi stenu, ktorá bráni 

teplu, aby uniklo do vesmíru. Medzi skleníkové plyny patrí vodná 

para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný, ozón a freóny. 

Pokiaľ je systém vzniku a zániku skleníkových plynov v rovnováhe, 

teplota na Zemi sa nezvyšuje. S rozvojom priemyslu sme však 

túto rovnováhu narušili. Do ovzdušia vypúšťame stále viac 

neprirodzených skleníkových plynov, ktoré vytvárajú silnejšiu 

skleníkovú stenu. Výsledkom je nárast teploty pri zemskom 

povrchu. Takýto neprirodzený nárast teploty následne spôsobuje 

extrémnejšie prejavy počasia, topenie ľadovcov, vyhynutie 

niektorých zvierat a rastlín v ich doterajšom pôsobisku. Vo 

všeobecnosti sa tento jav nazýva aj globálne otepľovanie alebo 

globálna klimatická zmena. Dôkazy o tom, ako súvisí nárast 

koncentrácie skleníkových plynov so zmenou klímy, ľudstvu 

chýbajú. Zatiaľ sa len domnievame, aké môžu byť rôzne scenáre 

vývoja klimatickej zmeny. Tá totiž okrem skleníkových plynov 

závisí aj od intenzity slnečného žiarenia, zmien v prúdení oceánov 

či od prirodzených cyklov klimatického systému  planéty Zem.

S
tratosférický ozón sa považuje za skleníkový plyn. Vďaka 

skleníkovému efektu sa zadržuje teplo na Zemi a neuniká do 

vesmíru, čo zaisťuje našej planéte teplotu vyššiu asi o 30°C oproti 

teplote, ktorá by bola na Zemi bez skleníkových plynov.

Skleníkový efekt existuje už od pradávna a súvisí so vznikom 

prvotnej atmosféry planéty Zem. Môžeme ho opísať tak, že si 

predstavíme, ako slnečný lúč dopadá až na Zem. Zem sa vplyvom 

dopadnutého lúča ohrieva a tak ohrieva aj okolité ovzdušie.  

Teplo v ovzduší stúpa nahor a časť z neho zastavia skleníkové 

plyny. Tie vytvárajú akúsi stenu, ktorá bráni teplu, aby uniklo do 

vesmíru. Medzi skleníkové plyny patrí vodná para, oxid uhličitý, 

metán, oxid dusný, ozón a freóny. 

Pokiaľ je systém vzniku a zániku skleníkových plynov v rovnováhe, 

teplota na Zemi sa nezvyšuje. S rozvojom priemyslu sme však 

túto rovnováhu narušili. Do ovzdušia vypúšťame stále viac 

neprirodzených skleníkových plynov, ktoré vytvárajú silnejšiu 

skleníkovú stenu. Výsledkom je nárast teploty pri zemskom 

povrchu. Takýto neprirodzený nárast teploty následne spôsobuje 

extrémnejšie prejavy počasia, topenie ľadovcov, vyhynutie 

niektorých zvierat a rastlín v ich doterajšom pôsobisku. Vo 

všeobecnosti sa tento jav nazýva aj globálne otepľovanie alebo 

globálna klimatická zmena. Pochopenie, ako súvisí nárast 

koncentrácie skleníkových plynov so zmenou klímy, ľudstvu 

chýba. Zatiaľ sa len domnievame, aké môžu byť rôzne scenáre 

vývoja klimatickej zmeny. Tá totiž okrem skleníkových plynov 

závisí aj od intenzity slnečného žiarenia, zmien v prúdení oceánov, 

či od prirodzených cyklov klimatického systému  planéty Zem.

TEPELNÁ REGULÁCIA 
PLANÉTY

Stratosférický ozón
Nakreslite graf vývoja ozónovej vrstvy nad 
územím Slovenska za posledných 10 rokov. Údaje 
čerpajte z internetovej stránky www.shmu.sk. 
Do grafu nanášajte denné priemerné hodnoty 
vybraných dní.

  

Úlohy:
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PRÍZEMNÝ 
OZÓN

Motto:
„.Sú okamihy - je to čosi, čo trvá len päť, šesť sekúnd - keď 
cítite naraz prítomnosť večného súladu. Tento úkaz nie 
je ani pozemský, ani nebeský, ale sa dá jasne a nesporne 
cítiť. Naraz sa vám zdá, že ste v styku s celou prírodou a 
poviete si: áno, to je pravda.“

Dostojevskij

Opakom životu prospešného ozónu nachádzajúceho sa 
v stratosfére je tzv. prízemný ozón, nachádzajúci sa 

v troposfére. Vzhľadom na jeho negatívne pôsobenie na 
živé organizmy sa prízemný ozón považuje za znečisťujúcu 
látku. Spôsobuje napríklad dráždenie a choroby dýchacích 
ciest, dráždenie očí a bolesti hlavy. Ozón sa v troposfére 
vyskytuje z dvoch príčin. Prvou je existencia ozónu, ktorý 
vzniká v stratosfére a za určitých podmienok sa môže 
dostať do troposféry. Len veľmi zriedkavo by sme mohli 
namerať vysoké koncentrácie prízemného ozónu iba 
vďaka tomuto javu. Druhá hlavná príčina vzniku ozónu 
v tejto vrstve je ľudská aktivita. Prízemný ozón vzniká z 
oxidov dusíka a z nespálených uhľovodíkov, ktoré zreagujú 
za účasti slnečného žiarenia. 

Dvoma najbežnejšími zdrojmi týchto látok sú výfukové 
plyny spaľovaných motorov a spaľovanie fosílnych palív 
v priemysle (uhlia, ropy, zemného plynu). Prízemný 
ozón sa predovšetkým objavuje v mestách a ich okolí 
a v priemyselných oblastiach, v ktorých dochádza k 
uvoľňovaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia. Prízemný 
ozón však môže vietor odviať i na pomerne vzdialené 
miesta, preto prízemný ozón môžeme pozorovať aj vo 
vidieckych alebo horských oblastiach.

Prízemný troposférický ozón (fotochemický smog) 

Znečistenie ovzdušia ako dôsledok ľudských aktivít 
nazývame antropogénnym znečistením.

Prízemný ozón sa nazýva aj ako suchý smog alebo tiež 
losangeleský smog (podľa miesta, kde bol prvýkrát 
pozorovaný).

Prízemný ozón zafarbuje smog do modra. 

Vysoké koncentrácie prízemného ozónu môžu mať za 
následok bezvedomie alebo krvácanie pľúc.

  Viete, že...?
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V akých vrstvách atmosféry 
sa nachádza ozón? Aký je 
jeho význam pre rastliny a 
živočíchy vrátane človeka? 
Závisí jeho význam od 
vrstvy atmosféry, v ktorej sa 
nachádza?

Koncentráciu prízemného 
ozónu zverejňuje na 
svojej internetovej 
stránke Slovenský 
hydrometeorologický ústav. 
Hodnoty sú uvádzané 
v mikrogramoch na 
meter kubický. Aktuálne 
hodnoty, vyššie ako 110, 
už predstavujú riziko pre 
človeka. Pri prekročení 
hodnoty 180, SHMÚ vydá 
varovanie pre možný 
vznik nebezpečného 
fotochemického smogu. 
Viete na stránke SHMÚ 
nájsť príklad, kedy bola 
nebezpečne vysoká 
koncentrácia ozónu?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Ako sme už spomínali, na vzniku prízemného ozónu 
sa okrem znečisťujúcich látok podieľa aj slnečné 

žiarenie. Vysoká koncentrácia prízemného ozónu sa preto 
vyskytuje najmä počas letných slnečných mesiacov, ale aj 
počas teplotnej inverzie. Teplotná inverzia je jav, kedy sa 
vrstva teplého vzduchu nachádza nad vrstvou studeného 
vzduchu. V normálnom prípade by priemerná teplota 
vzduchu mala klesať na každých 100 metrov do výšky asi 
o 1 stupeň Celzia. V dňoch, keď nastáva teplotná inverzia, 
to neplatí.

Prízemný ozón sa zastaví vo vrstve studeného vzduchu 
nízko nad Zemou, pretože vyššia vrstva teplého vzduchu 
mu bráni v stúpaní. Koncentrácia prízemného ozónu tak 
počas teplotnej inverzie nebezpečne stúpa. V prirodzenej 
prízemnej vrstve atmosféry by sme mali vdychovať iba 30 
dielov ozónu na každú miliardu dielov vzduchu. Pre takýto 
pomer používame skratku ppb (z ang. parts per bilion). 
Ľudia vykonávajúci aktívnu fyzickú činnosť v prostredí 
so zvýšenou koncentráciou prízemného ozónu (nad 100 
ppb) môžu trpieť kašľom, ťažkosťami pri dýchaní, niekedy 
aj podráždením očí.

Prízemný troposférický ozón 

Za normálnych podmienok vzniká ustálený stav, kedy sa ozón opäť chemicky viaže. V znečistenom ovzduší ozón predbehnú iné látky, a preto sa začne zvyšovať jeho koncentrácia.

Chemická reakcia vzniku prízemného ozónu:
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Motto:
„Múdri vynikajú, pretože vidia samých seba ako súčasť celku.“

Albert Camus

Motto:
„Múdri vynikajú, pretože vidia samých seba ako súčasť celku.“

Albert Camus

Vytvorte laboratórnu 
inverziu. Budete potrebovať 
dve väčšie nádoby, dva ťažšie 
odmerné valce, soľ a vonné 
tyčinky či dymiace drievko. 
Jednu nádobu naplňte 
veľmi horúcou vodou a 
postavte do nej valec. Druhú 
nádobu naplňte osolenou 
studenou vodou, môžete 
pridať aj kúsky ľadu. Aj 
do druhej nádoby vložte 
valec. Počkajte chvíľu, aby 
sa vzduch vo valcoch ohrial 
alebo ochladil. Zapáľte dve 
vonné tyčinky a nechajte ich 
dymiť vo valcoch. Pozorujte 
rozloženie dymu v oboch 
valcoch. Z vášho pozorovania 

napíšte záver.

  

Úlohy:

Pri aktívnej činnosti človek vdychuje väčší objem vzduchu 
s obsahom ozónu, čo v extrémnych prípadoch môže 
spôsobovať silné dráždenie dýchacích ciest, najmä u 
malých detí a starších ľudí, ktorí trpia na ochorenia 
dýchacieho systému (alergici, astmatici). Predpokladá 
sa, že prízemný ozón je aj príčinou vzniku alergií. Vysoké 
hodnoty totiž dokážu poškodiť náš imunitný systém, 
ktorým sa ľudský organizmus bráni voči chorobám. 

Aj z tohto dôvodu prízemný ozón spôsobuje zvýšenú 
náchylnosť k infekčným chorobám. Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) vydala hodnoty, ako dlho môže byť 
človek vystavený určitej koncentrácii ozónu. Slúžia však 
len na hrubú orientáciu, pretože reakcie jednotlivcov 
na rovnaké podnety sú rôzne. To znamená, že pri 
určitej koncentrácii môže určitý človek trpieť vážnymi 
zdravotnými problémami a druhý je úplne v poriadku.

Za normálnych podmienok vzniká ustálený stav, kedy sa ozón opäť chemicky viaže. V znečistenom ovzduší ozón predbehnú iné látky, a preto sa začne zvyšovať jeho koncentrácia.

Chemická reakcia vzniku prízemného ozónu:

Monitorovacie stanice 
prízemného ozónu na 

Slovensku

Vyššie koncentrácie ozónu môžu produkovať aj kopírovacie a laserové zariadenia, 
najmä ak sú umiestnené v zle vetranej miestnosti.

Prízemný ozón je na Slovensku monitorovaný vo viacerých miestach. Venuje sa 
mu čoraz viac pozornosti, pretože jeho koncentrácia v ovzduší rastie. Narastajúca 
koncentrácia prízemného ozónu prirodzene zvyšuje jeho negatívne dopady na ľudské 
zdravie, živočíchov, rastliny, ale aj rôzne materiály, ktoré využívame v každodennom 
živote.

Hodnoty vydané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) definujú maximálnu 
dobu, počas ktorej môže byť človek vystavený vyšším koncentráciám prízemného 
ozónu:

max 1 hod.: 76 -100 ppb         max 8 hod.: 50 – 60 ppb

  Viete, že...?
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Väčšina rastlín vymieňa pre svoj život nenahraditeľnú vodnú paru a plyny s okolitou atmosférou malými otvormi v 
pokožke – prieduchmi. Obvykle sú prieduchy počas dňa otvorené, ale na noc sa zatvárajú. Pretože koncentrácia 

prízemného ozónu dosahuje najvyššie hodnoty počas dňa, môže ozón bez problémov preniknúť dovnútra a napadnúť 
bunky vo vnútri rastliny.

NEGATÍVNY VPLYV 
OZÓNU 

Prízemný ozón pôsobí nepriaznivo nielen na človeka

Prieduchy sa nachádzajú najmä na 
spodnej strane listov, ale vodné rastliny 
s plávajúcimi listami na hladine ich majú 
na vrchnej strane.

Ozón sa vo veľmi  malých koncentráciách 
využíva aj v medicíne, pretože výrazne 
zlepšuje prekrvenie tkanív, podporuje 
tvorbu nových ciev po popáleninách, 
úrazoch či operáciách a podporuje 
aktivitu imunitného systému.

  Viete, že...?
Ozón môže (niekedy aj výrazne) narušovať 

tkaniny a ďalšie textilné výrobky a spôsobiť 

vyblednutie farieb. Problém s prízemným 

ozónom majú aj galérie vo veľkých mestách - 

aby predišli zničeniu obrazov, museli inštalovať 

vetracie zariadenia. 

Zvlášť náchylná na poškodenie ozónom je guma, 

ktorá vplyvom jeho pôsobenia tvrdne a praská. 

Pri výrobe pneumatík a izolačných materiálov 

bola preto potrebná ich špeciálna úprava. Ak 

ale nevymeníte ojazdené pneumatiky, tento 

argument o vplyve ozónu na gumu asi u policajnej 

kontroly nezaberie :-).

Viete vlastnými slovami opísať vznik prízemného ozónu?

Ako sa na človeku prejavuje, keď je vystavený zvýšenej koncentrácii 
prízemného ozónu a ako na rastlinách?

Ako vzniká jav nazývaný inverzia?

Pozorujte činnosť prieduchov na listoch rastliny v črepníku. Rastlinu v 
črepníku vložte do mikroténového vrecka a dobre polejte. Vrecko uzavrite 
pri kmeni rastlinky a zaviažte. Rastlinu odvážte a zapíšte si odváženú 
hmotnosť. Na druhý deň rastlinu odvážte znovu. Mali by ste sledovať úbytok 
vody, ktorá sa cez prieduchy rastliny vyparila do okolia.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Motto:
„.Slobodný je iba ten, kto 
nemusí pred nikým nič 
skrývať.“

Epiktetos

Ozón môže (niekedy aj výrazne) narušovať 

tkaniny a ďalšie textilné výrobky a spôsobiť 

vyblednutie farieb. Problém s prízemným 

ozónom majú aj galérie vo veľkých mestách - 

aby predišli zničeniu obrazov, museli inštalovať 

vetracie zariadenia. 

Zvlášť náchylná na poškodenie ozónom je guma, 

ktorá vplyvom jeho pôsobenia tvrdne a praská. 

Pri výrobe pneumatík a izolačných materiálov 

bola preto potrebná ich špeciálna úprava. Ak 

ale nevymeníte ojazdené pneumatiky, tento 

argument o vplyve ozónu na gumu asi u policajnej 

kontroly nezaberie :-).

Vplyv ozónu na materiály

Z      a prvý viditeľný znak poškodenia považujeme škvrny, ktoré sa 
objavia hlavne na listoch. Poškodené listy v niektorých prípadoch 

z rastliny opadajú. Poškodené rastliny bývajú citlivejšie na klimatické 
zmeny a sú častejšie napádané škodcami či chorobami. 
Pri veľkom množstve prízemného ozónu mnohé rastliny doslova 
živoria. Prízemný ozón znižuje aj úrodu obilia, pšenice, zemiakov, 
hrachu, špenátu či paradajok, pretože bráni rastline normálne rásť 
a jej plodom zrieť. Rovnaké pôsobenie má aj na stromy, obzvlášť 
ihličnaté. V niektorých oblastiach stredozápadnej Ameriky dokonca 
vymizla počas jedného leta všetka ďatelina a v Los Angeles sa nedarí 
kvôli prízemnému ozónu pestovať orchidey.

Vplyv ozónu na rastliny
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Projekt Ozón využíva výsledky amerických vedcov z 50. a 60. rokov 20. storočia, ktorí skúmali rozsiahle poškodenia 
tabakových rastlín na plantážach v USA. Následne dokázali, že toto poškodenie, prejavujúce sa škvrnami na listoch, 

je spôsobené práve prízemným ozónom. Základnými pomôckami pre váš výskum budú semienka dvoch druhov tabaku 
(Nicotiana tabacum Bel W3 a Nicotiana glutinosa). BEL-W3 bol vypestovaný a vyšľachtený v USA špeciálne pre výskum 
účinkov ozónu na rastliny. Je veľmi citlivý a už malé koncentrácie ozónu v ovzduší vytvárajú škvrny na jeho listoch (od 
koncentrácie cca 40 ppb). Naproti tomu druh Nicotiana glutinosa (NG) je citlivý oveľa menej a vo vašom výskume 
bude slúžiť ako kontrola. Ak teda nastane prípad, že na oboch druhoch sa vytvárajú škvrny rovnakého rozsahu a 
rovnakou rýchlosťou, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou nejedná o škvrny spôsobené prízemným ozónom.

Vašou úlohou v projekte bude sledovať svoje vypestované rastliny a priraďovať ich do kategórií poškodenia listov 
podľa priloženého diagramu. Priebeh projektu je nasledovný:
Vo februári je potrebné zaobstarať si semienka tabaku. Medzi prvým a tretím marcom semienka zasadíte a budete ich 
12 týždňov pestovať vo vnútri. Z vypestovaných sadeníc si vyberiete 2 rastlinky druhu BEL-W3 a 2 rastliny Nicotiana 
glutinosa (pre jednu skupinu pozorovateľov). Vybrané sadenice zasadíte na vhodné miesto vonku. Následne počas 
obdobia 3 týždňov budete rastliny pozorovať a zapisovať si merania.

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT PESTOVANIA 
TABAKU

Lokálny indikátor koncentrácie ozónu
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Projekt Ozón využíva výsledky amerických vedcov z 50. a 60. rokov 20. storočia, ktorí skúmali rozsiahle poškodenia 
tabakových rastlín na plantážach v USA. Následne dokázali, že toto poškodenie, prejavujúce sa škvrnami na listoch, 

je spôsobené práve prízemným ozónom. Základnými pomôckami pre váš výskum budú semienka dvoch druhov tabaku 
(Nicotiana tabacum Bel W3 a Nicotiana glutinosa). BEL-W3 bol vypestovaný a vyšľachtený v USA špeciálne pre výskum 
účinkov ozónu na rastliny. Je veľmi citlivý a už malé koncentrácie ozónu v ovzduší vytvárajú škvrny na jeho listoch (od 
koncentrácie cca 40 ppb). Naproti tomu druh Nicotiana glutinosa (NG) je citlivý oveľa menej a vo vašom výskume 
bude slúžiť ako kontrola. Ak teda nastane prípad, že na oboch druhoch sa vytvárajú škvrny rovnakého rozsahu a 
rovnakou rýchlosťou, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou nejedná o škvrny spôsobené prízemným ozónom.

Vašou úlohou v projekte bude sledovať svoje vypestované rastliny a priraďovať ich do kategórií poškodenia listov 
podľa priloženého diagramu. Priebeh projektu je nasledovný:
Vo februári je potrebné zaobstarať si semienka tabaku. Medzi prvým a tretím marcom semienka zasadíte a budete ich 
12 týždňov pestovať vo vnútri. Z vypestovaných sadeníc si vyberiete 2 rastlinky druhu BEL-W3 a 2 rastliny Nicotiana 
glutinosa (pre jednu skupinu pozorovateľov). Vybrané sadenice zasadíte na vhodné miesto vonku. Následne počas 
obdobia 3 týždňov budete rastliny pozorovať a zapisovať si merania.

Rastliny tabaku sú veľmi citlivé na teplotu, svetlo a vodu. Sadenice preto musíte držať na teplom mieste s dostatkom 
svetla, aby sa mohli dostatočne rozrásť. Ak zabudnete rastliny polievať, už sa vám ich nepodarí znovu oživiť. Cez 
prázdniny preto musíte poveriť niekoho zodpovedného, aby rastliny polial. 
Pre sadenie rastlín si vyberte jednu miestnosť, v ktorej teplota neklesá pod 20 °C. Pripravte si 4 kelímky alebo črepníky, 
ktoré majú priemer aspoň 10 cm a sú vysoké aspoň 8 cm. Ďalej 4 priesvitné igelitové vrecká alebo fóliu, 1 vrecko 
kompostu (resp. rašeliny) a vodou  nezmývateľnú fixku. 

Kelímkom prepichnite dno asi na štyroch miestach, aby mala kadiaľ odtekať prebytočná voda. Potom označte kelímky 
fixkou, dva ako BEL-W3 a dva ako Nicotiana glutinosa (alebo skrátene NG). Kelímky naplňte do ¾ kompostom, zľahka 
ho zatlačte a dobre zalejte. Kompost by mal byť vlhký, nesmie však „plávať“. Opatrne otvorte balíček so semienkami 
tabaku. Pozor, semienka sú veľmi drobné. Potom zasejte semienka po celom povrchu kompostu. Semienka označené 
BEL-W3 zasejte do kelímkov BEL-W3 a rovnako tak spravte aj pri semienkach Nicotiana glutinosa. Je veľmi dôležité, 
aby ste v tomto momente semienka nezalievali ani neprisypávali kompostom, pretože potrebujú na klíčenie svetlo. Ak 
by boli semienka zasypané, nemuseli by vyklíčiť. 
Povrch kompostu musíte udržiavať vlhký. To dosiahnete tak, že každý vyplnený kelímok dáte do priesvitného igelitového 
vrecka alebo obalíte fóliou. Vrecko nezabudnite na konci zaviazať, či zastrčiť pod kelímok.

Počas klíčenia sa semienko otvára a vytvára prvé lístky a korienky. V tomto období by teplota v miestnosti nemala 
klesnúť pod 20 °C ani v noci. Na dodatočné vyhrievanie v noci je možné použiť napríklad stolovú lampu, ktorú 
umiestnite asi 40 cm nad kelímkami. Počas dňa je potrebné semienka chrániť pred príliš silným slnečným svetlom, 
aby sa nespálili. Každé 4 dni skontrolujte, či je povrch kompostu vlhký. Pokiaľ kompost vysychá, použite rozprašovač 
a kompost trochu navlhčite. Semienka by mali vyklíčiť asi za 10 dní. Len čo uvidíte, že sa objavili prvé lístky, odstráňte 
igelitové vrecko resp. fóliu, aby rastlina mohla voľne dýchať a aby nezačala hniť. 
Mladé rastlinky držte v dobre osvetlenej teplej miestnosti (aj v noci), nie však na priamom slnečnom svetle. Rastliny 
budú zo začiatku veľmi malé a budú rásť smerom ku svetlu. Preto otáčajte kelímky vždy, keď sa rastlina začne nakláňať.  
Nezabudnite rastliny polievať, najlepšie rozprašovačom.

Pri presádzaní buďte opatrní, aby ste nepoškodili korene. Na pozorovanie vám stačí presadiť dve rastlinky BEL-W3 a 
dve rastlinky Nicotiana glutinosa. Ak majú rastliny správne podmienky na rast, budú rýchlo rásť a vytvárať krásne veľké 
listy.
A ako správne presadiť rastliny? Do kelímka napr. od jogurtu vyrežte odspodu dierky. Kelímky označte typom tabaku, 
ktorý idete presádzať (BEL-W3 alebo Nicotiana glutinosa). Kelímky naplňte do ¾ kompostom (rašelinou) a mierne 
zatlačte. Ceruzkou vytvorte v strede jamku hlbokú 1 cm. Ak budete presádzať viac rastliniek do jedného črepníka, 
dierky by mali byť od seba vzdialené minimálne 5 cm.  Nezabudnite, že presádzanie sadeníc je citlivá operácia. Aby 
ste nepoškodili korienky a stonku sadenice, jemne (napríklad vidličkou) naberte sadenicu aj s pôvodným kompostom 
a presaďte ju do pripravenej jamky. Ľahko okolo sadenice pritlačte kompost, aby ste rastlinu upevnili. Polejte kompost 
okolo sadenice, ale nezabudnite, že rastlina nemá v komposte „plávať“. Odporúčame vám presadiť viac sadeníc, aby 

ste si potom mohli vybrať tie najzdravšie.

Sadenie rastlín (1.-3. marec)

Klíčenie rastlín

Presádzanie rastlín (3.-7. apríl)
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Sadenice majú aspoň mesiac rásť na teplom a dobre osvetlenom mieste. Čím 
sú sadenice väčšie, tým potrebujú viac vody. Sadenice však neprelievajte. 
Keď rastliny narastú do výšky 10 cm a majú väčšie listy, sú pripravené na 
otužovanie. Pokiaľ ste dodržali harmonogram výsadby a presádzania, túto 
veľkosť by mali dosiahnuť okolo 20. mája. Ku koncu mája budete rastliny 
presádzať von, preto by ste ich aspoň týždeň pred tým mali otužovať, 
aby nezahynuli na šok spôsobený prudkou zmenou ich prostredia. Počas 
otužovania vyneste rastliny v kelímkoch von na bezveterné a pred dažďom 
chránené miesto. Často ich kontrolujte, či sú v poriadku a na noc ich dávajte 
dovnútra. 

Pri sadení rastlín do vonkajšieho prostredia budete potrebovať špagátiky rôznej farby (napríklad vlnu), paličky pre 
spevnenie rastliny, lopatku, kompost a vodou nezmývateľnú fixku.
Pred presadením rastlín z kelímka do zeme vonku rastliny v kelímku polejte. Budú sa tak ľahšie vyberať a zabránite 
aj poškodeniu korienkov. Vonku nájdite vhodné, málo veterné miesto, kde rastliny vysadíte. Nevysádzajte ich blízko 
vysokých múrov alebo v stálom tieni, ani v tesnej blízkosti cesty. Ak nemáte vhodné miesto na presadenie, môžete 
použiť aj väčšie črepníky s priemerom väčším ako 15 cm. 

Lopatkou vykopte pre každú rastlinu jamku a vyplňte ju do polovice kompostom. Potom zoberte prvú rastlinu a jemne 
stlačte bočné strany kelímku, aby sa rastlina aj kompost v kelímku uvoľnili. Rastlinu aj s kompostom z kelímka vložte do 
jamky. Okolo rastliny doplňte viac kompostu a mierne okolo stonky kompost zatlačte, aby ste rastlinu v zemi upevnili. 
To isté zopakujte aj s ostatnými rastlinami. Rastliny by mali byť vysadené do záhona, s rozostupom najmenej 50 cm 
medzi rastlinami. 

Vedľa každej rastlinky zapichnite paličku a rastlinku k paličke opatrne priviažte. Pri rastlinkách tabaku použite fixku a 
paličku označte, aby ste nezabudli, ktorá rastlinka je aký druh. Nastrihajte si farebné špagátiky. Tieto budete priväzovať 
na listy, pretože počas rastu môžu niektoré listy rastliny odumierať a iné zase narásť. Najspodnejší list nazveme „List 
1“, nad ním sa bude nachádzať „List 2“ a tak ďalej. Poznačte si, akú farbu špagátika ste priviazali ku ktorému listu. Pri 
dotýkaní sa rastlinky buďte opatrní, pretože listy sú veľmi krehké 
a môžu sa ľahko zlomiť.

Počas nasledujúcich týždňov sa treba o rastliny vonku starať, 
pravidelne ich polievať a snažiť sa ich zbaviť slimákov. Jeden z 
najlepších spôsobov, ako udržať slimáky od rastlín tabaku, je 
vybudovať okolo rastlín tzv. „suchú bariéru“. Na stavbu bariéry 
môžete použiť ľubovoľný materiál, po ktorom slimáky neradi 
lozia, ako napríklad posekanú kôru, škrupiny z vajíčok, popol z 
dreva, piesok či drobné kamienky.

Rast sadeníc

Pestovanie rastlín vonku (od 26. mája)
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Poškodenie ozónom sa na rastlinách BEL-W3 a Nicotiana glutinosa prejavuje 
vytváraním škvŕn na listoch. Objavia sa do 24 hodín po vystavení rastliny zvýšenej 
koncentrácii ozónu. Zo začiatku sa škvrny prejavujú ako plochy mokrého pletiva. 
Tieto rýchlo schnú a vznikajú tak plochy odumretého pletiva s priemerom do 
niekoľkých milimetrov. Ak zostáva koncentrácia ozónu vysoká aj naďalej, škvrny sa 
začnú zväčšovať a spájať. Nakoniec list odumrie. 
Vaše pozorovania budú pozostávať zo 4 meraní. Prvé meranie sa vykoná v deň 
vysadenia rastlín vonku, pretože je možné, že rastliny prišli do kontaktu s prízemným 
ozónom aj počas otužovania. Druhé meranie vykonáte o týždeň, tretie o ďalší týždeň 
a štvrté počas štvrtého týždňa.

Začnite s rastlinkou Nicotiana glutinosa číslo 1 a odmerajte jej výšku v centimetroch 
od zeme. Potom sa pozrite na list číslo 1 (najspodnejší list rastliny) a porovnajte ho 
s názorným diagramom hustoty škvŕn. Rozhodnite sa, ktorá kategória poškodenia 
najlepšie vystihuje množstvo škvŕn na vašom liste. Predtým, než začnete 
zaznamenávať výsledky, pozrite sa na viacero listov, pomôže vám to získať lepší cit 
pre meranie hustoty škvŕn. Tento postup je rovnaký pre všetky listy vašej rastliny, 
ako aj pre zostávajúce rastlinky. Svoje merania nezabudnite fotodokumentovať a k 
fotografiám pripojte aj krátky komentár.

Prajeme vám príjemné zážitky pri pozorovaniach.

Merania



20 Ozón

POUŽITÁ LITERATÚRA

BECK, J. P., KRZYZANOWSKI, M., KOFFI B. 1999. Tropospheric ozone in the 

European Union. Luxemburg: European Communities, 1999. 74 s. ISBN 92-

828-5672-0.

BEŇAČKOVÁ, O. 1991. Biologické efekty poklesu ozónu na 

prostredie Antarktídy. In Čistota ovzdušia. Bratislava: Slovenský 

hydrometeorologický ústav, roč. 21, č. 3 (1991), s. 120 – 125.

BRATRYCH, V., LUPAČ, M. a kolektív autorov. 1998. Vzduch jako jeden z 

živlu, Agentura Koniklec, Praha, 1998, 258 s., ISBN 80-902606-0-8

HRUŠKA, M., HRUŠKOVÁ, K. 1999. Ozón na konci 20. storočia. In Acta 

Universitatis Matthiae Belii, Fyzika. Banská Bystrica: Univerzita Mateja 

Bela, FPV 3/99, 1999. s. 110 – 120.

Klinda J., Lieskovská Z. a kol. 2008. Správa o stave životného prostredia 

Slovenskej republiky v roku 2007. Bratislava: MŽP SR, Banská Bystrica: SAŽP, 

2008. 312 s. ISBN 978-80-88833-50-5.

KOVÁČOVÁ, A. 2001. Projekt ozón. Metodická príručka k projektu 

monitorovania čistoty ovzdušia. Bratislava: Strom života, 2001. 31 s. ISBN 

80-88688-24-8.

MINĎÁŠ, J. 2006. Ozón – globálny environmentálny problém. In Odpady, 

Bratislava: Epos, roč. 6, č. 9 (2006), s. 38 – 39.

NAGYOVÁ, I. 2000. Ozón. In Chémia bežného života a životné prostredie. 

Banská Bystrica: Metodické centrum, 2000. s. 14 – 19.



Ozón 21 

PRIBULOVÁ, A. 2006. Kyslík, ktorý robí problémy: história a meranie ozónu. 

In Kozmos. Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 

Národné metodické centrum, roč. XXXVII, č. 6 (2006), s. 28 – 29.

PRIBULOVÁ, A. 2006. Kyslík, ktorý robí problémy: ozón v stratosfére. 

In Kozmos. Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 

Národné metodické centrum, roč. XXXVIIII, č. 1 (2007), s. 28 – 31.

PRIBULOVÁ, A. 2007. Kyslík, ktorý robí problémy: diery v ozonosfére. 

In Kozmos. Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 

Národné metodické centrum, roč. XXXVIII, č. 2 (2007), s. 29 – 34.

SVATOŇOVÁ, H. a kol. 2012. Počasí a podnebí – Integrovaná přírodověda 4, 

Brno: Masarykova univerzita, 2012. 84 s. ISBN 978-80-210-5545-2

ZÁVADSKÁ, E., ZÁVODSKÝ, D. 1988. Atmosférický ozón – jeho prirodzené 

a antropogénne zmeny. In Čistota ovzdušia. Bratislava: Slovenský 

hydrometeorologický ústav, č. 6 (1988), s. 3 – 19.

ŽIAK, Ľ. 1997. Osud ozónovej vrstvy nám nie je ľahostajný. In Enviromagazín, 

Banská Bystrica: SAŽP, roč. 2, č. 4 (1997), s. 4 – 5.



22 Ozón


