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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

OZONOVÁ DÍRA, LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŠKOLA

Vladislav NAVRÁTIL

Abstrakt: Pokles koncentrace ozonu v ozonosféře se v posledních desetiletích 
stává globálním problémem. V první části našem článku jsou stručně popsány chemické 
a fyzikální vlastnosti ozonu a role polárních stratosférických mraků při objasňování 
mechanismu vzniku ozonové díry. Druhá část článku je věnována vlivu ultrafi alového 
záření na kvalitu životního prostředí a na lidské zdraví a jsou zde uvedeny některé zása-
dy, jak tyto vlivy omezit.

Klíčová slova: ekologie, ozonová díra, UV záření, lidské zdraví, rakovina kůže, 
zdravotní výchova

Ozon
Vzduch, který dýcháme, obsahuje 21 % kyslíku O2. Ozon O3 je tříatomovou 

molekulou, v níž jsou tři atomy kyslíku spolu vázány pomocí kovalentní vazby (Obr. 1). 
Ozon je silným oxidantem a reaguje s mnohými plyny a látkami (atomy, molekulami, 
aerosoly, atd.) obsaženými v atmosféře. V troposféře je ozon chápán jako polutant, pro-
dukovaný ve fotochemických reakcích (sluneční záření, NOx, uhlovodíky a O2). Ve stra-
tosféře vytváří ozon svérázný štít proti škodlivému ultrafi alovému záření (Obr. 2) [1].

              U

           Obr.1. Molekula ozónu            Obr. 2. Struktura atmosféry 
a koncentrace ozónu [1]
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Ultrafi alové záření je částí elektromagnetického spektra s vlnovými délkami 
v intervalu od 0.1 nm do 0.4 nm a rozdělujeme je do tří skupin: UVA (ultraviolet A), 
UVB (ultraviolet B) a UVC (ultraviolet C). Záření s nejkratší vlnovou délkou, UVC, má 
nejvyšší energii ze všech tří uvedených skupin (Obr. 3). Toto záření je schopno rozbít 
molekulu O2 na dva samostatné atomy kyslíku a každý z nich po navázání na molekulu 
O2 vytvoří molekulu ozonu O3 (podle rovnice (1)).

 O2 + UVC           O + O
         (1)
 O + O2           O3

Jak plyne z této rovnice, je veškeré záření UVC pohlceno ve stratosféře a nedo-
sáhne povrchu Země [2]. Záření UVA má delší vlnovou délku a není zachyceno stra-
tosférickým ozonem. Je známo, že toto záření není nebezpečné buňkám živých orga-
nismů. Mnohem větší pozornost je v současné době věnována záření UVB, které by 
mělo být za normálních okolností stejně jako záření UVC, absorbováno stratosférickým 
ozonem. Pokud však dojde k zeslabení ozonové vrstvy, může se stát UVB záření mimo-
řádně nebezpečným.

Závěrem lze říci, že asi 99 % celkového UV záření (veškeré UVC a většina UVB) 
je absorbováno, nebo odstíněno ozonovou vrstvou.  

Obr. 3. Interakce ultrafi alového záření s atmosférou Země [3].
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Měření koncentrace stratosférického ozonu. 

Koncentrace atmosférického ozonu byla poprvé měřena v roce 1920 pomocí tzv. 
Dobsonova ultrafi alového spektrometru. Jednotkou koncentrace ozonu v atmosféře je 
Dobsonova jednotka (DU) a značí koncentraci 1 ppb O3 [1,3]. Jak plyne z Obr. 4, je 
v současné době měřena koncentrace ozonu s využitím letadel, balónů družic, apod. 

Měření, prováděná od roku 1957 členy Britské Antarktické stanice a publiko-
vaná v roce 1985 ukázala, že v tomto časovém rozmezí došlo v Antarktidě ke značné-
mu zeslabení ozonové vrstvy (Obr. 5). Toto zeslabení bylo nazváno Ozonovou dírou 
(Obr. 6). Je jasné, že se nejedná o skutečnou díru, avšak o rozsáhlou oblast, kde je kon-
centrace ozonu značně zeslabena a to zejména v období Antarktického léta.

Obr 6. Časový vývoj ozonové díry [4]

Obr. 4. Měření koncentrace 
ozonu v atmosféře [4]

Obr. 5. Záznam historicky první-
ho měření koncentrace ozonu [1]
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Hypotézy, vysvětlující vznik ozonové díry. 

Hypotéza, jejímž základem je zeslabování stratosférické ozonové díry jako 
důsledek chemické reakce atomů chlóru, pocházejících z molekul freonů (CFC) s mole-
kulami ozonu, byla poprvé publikována v roce 1974 M. Molinou a F.S. Rowlandem [4]. 
Freony a chemicky podobné halony jsou vyráběny jako médium, využívané v mnoha 
oblastech techniky a mají širokou oblast aplikace (chladící technika, anestetika, náplň 
aerosolových bombiček a hasících přístrojů, i jako plyn, využívaný při výrobě pěnových 
plastů, atd.). Oba uvedené plyny jsou v troposféře netečné a mohou v ní v nezměněné 
formě vydržet až 100 let. Jejich molekuly mohou migrovat do vyšších vrstev atmosféry 
a dokonce až do stratosféry a tak dosáhnout ozonosféry, kde se mohou působením vyso-
ce energetického UV záření rozkládat. Výsledkem rozkladu jsou atomy chlóru, které 
jsou silně reaktivní. Reakce atomů chlóru s molekulami ozonu je dána rovnicemi (2):

 Cl + O3          ClO + O2
         (2)
 ClO + O          Cl + O2

Tyto dvě rovnice plně objasňují ztenčování ozonové vrstvy. Plyne odtud, že ato-
my chlóru vycházejí z chemické reakce opět jako volné a mohou reagovat postupně 
s dalšími molekulami ozonu. Taková řetězová chemická reakce (tzv. katalytická řetě-
zová reakce) se může tedy mnohokrát opakovat a jeden atom chlóru může zničit až 
100 000 molekul ozonu během cca dvou let, než je pomocí jiné, vzácnější chemické 
reakce ze stratosféry eliminován a vyplaven například deštěm [5].

Katalytická řetězová reakce může být, jak bylo uvedeno, ukončena jinou, vzác-
nější chemickou reakcí, probíhající ve stratosféře. V tomto ohledu nejslibnější je reak-
ce chlóru s metanem CH4 a následný vznik kyseliny chlorovodíkové HCl, která může 
difundovat do troposféry a tak mohou být atomy chlóru odstraněny z katalytické řetě-
zové reakce [2, 6].

Zeslabení ozonové vrstvy a vznik ozonové díry jsou nejvíce patrné v Antarktidě 
a Arktidě.

Antarktická ozonová díra.
Existence Antarktické ozonové díry byla poprvé prokázána v roce 1985 a od té 

doby se objevuje v této polární oblasti každé léto (v říjnu na severní polokouli). Ztenčení 
ozonové vrstvy činí podle období 15 % až 80 % normálního stavu (Obr. 6) a jak již bylo 
uvedeno, je nejvyšší v polárních oblastech a nejnižší na rovníku.

Otázka, proč je zeslabení ozonové vrstvy nejmarkantnější v polárních oblastech, 
může být objasněna pomocí experimentálně pozorované existence tzv. Polárních stra-
tosférických mraků.  Tyto mraky byly pozorovány již asi před 100 lety ve výškách cca 
20 km nad oběma polárními oblastmi. Tyto mraky jsou obvykle 10–100 km dlouhé 
a několik km tlusté [1,6].

Polární stratosférické mraky se vytvářejí v období polární zimy, kdy jsou masy 
chladného vzduchu nad póly izolovány od okolí a rotují kolem pólů (tzv. polární víry). 
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Rotující vzdušné masy ztrácejí teplo v důsledku nedostatku slunečního světla. Rotující 
vzduch má teplotu mezi -80 0C až -110 0C. Při těchto velmi nízkých teplotách malé 
kapičky kyseliny sírové (průměr cca 0,1 μm) zmrznou a slouží jako kondenzační jádra 
pro kyselinu dusičnou (HNO3) a komplexní chemické reakce (Obr. 7) jsou zodpovědné 
za úbytek ozonu. Polární vír se vytváří i na Severním pólu, ale je slabší, než polární vír 
na Antarktidou. Přesto však se stává, že oslabení ozonové vrstvy na Severním pólem se 
přesouvá do zalidněných oblastí Evropy a Severní Ameriky, kde je pozorováno ztenčení 
ozonové vrstvy o 30 % až 40 % (to bylo pozorováno např. v roce 1995).

Budoucnost ozonových děr.
Je třeba si uvědomit, že i kdyby byla okamžitě zastavena výroba všech chemi-

kálií, způsobujících ztenčování ozonové díry, stejně by došlo k nápravě až v horizontu 
několika desetiletí (75–140 let), neboť chemické reakce, eliminující chlór z atmosféry 
jsou, jak již bylo uvedeno, velmi pomalé.

Obr.7. Polární vír (a) a chemické reakce, zodpovědné za ztenčování ozonové vrstvy (b) [1].
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Vliv zeslabování ozonové vrstvy na lidské zdraví a životní 
prostředí

Snižování koncentrace ozonu v ozonosféře má a v budoucnu může mít velmi 
významný vliv na životní prostředí (narušení potravních řetězců na souši i ve vodě) 
a na lidské zdraví (nárůst počtu některých druhů kožní rakoviny a oslabení imunitního 
systému [7]). Pokles koncentrace ozonu může vest i k podstatnému snížení produkce 
fytoplanktonu v oceánech v důsledku růstu intensity UVB záření. To by mělo velice 
negativní dopad na následnou produkci vyšších živočichů v potravním řetězci. Protože 
fytoplankton je významným činitelem, snižujícím růst koncentrace CO2 v atmosféře, 
může vest zeslabování ozonové vrstvy ke značnějšímu růstu koncentrace tohoto skle-
níkového plynu a tedy k nárůstu globálního oteplování.

Pokud by ztenčování ozonové vrstvy zasáhlo i oblasti, nacházející se mimo polární 
oblasti došlo by zákonitě k poklesu produktivity výroby takových důležitých zeměděl-
ských produktů, jako je rýže, obilí, kukuřice apod. Odhady říkají, že již pokles produkce 
o 10 až 15 % by mohl vest k sociální a politické katastrofě. Rozsah možných dalších 
zdravotních důsledků poklesu koncentrace ozonu je v současné době intenzivně studo-
ván a diskutován. Podle obecného mínění většiny vědců by tento pokles pravděpodobně 
vedl k prudkému růstu výskytu některých nemocí, typu epidemie [1]. Jak již bylo uvede-
no, spočívá nejvýznamnější nebezpečí v růstu výskytu kožních druhů rakoviny (zejmé-
na často fatální melanomy). Podle odborníků již 1 % pokles koncentrace ozonu způso-
bí růst UVB záření o 1 až 2 %, a každé 1 % vzrůstu UVB záření vyvolá růst případů 
rakoviny kůže o 2 %. Od roku 1970 poklesla tloušťka ozonové vrstvy ve středních zem-
ských šířkách (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Amerika a USA) o cca 10 %. To by mělo 
způsobit nárůst případů rakoviny kůže o 20 až 40 %. Avšak skutečný nárůst je 90 %. 
Z toho usuzujeme, že existují ještě další příčiny, vyvolávající rakovinu kůže. Přesto hlavní 
příčinou vzniku tohoto druhu rakoviny je UVB záření. Nejnebezpečnější je opalování 
zejména dětí na prudkém slunci, vyvolávající často úpaly a puchýře (melanomy mohou 
v důsledku takového nerozumného slunění vzniknout až v pozdějším věku, po několika 
desítkách let) [1]. 

Ultrafi alové záření může poškodit oči a vyvolat zelený zákal, stejně jako i celko-
vé narušení imunitního systému člověka [7].

Na základě dosavadních znalostí o vlivu poklesu koncentrace ozonu v ozono-
sféře můžeme doporučit následující zásady, minimalizující nebezpečí, plynoucí z vyšší 
dávky UVB záření, kterému jsme vystaveni:

- Při pobytu na prudkém slunci nosit oblek, pokrývku hlavy a nekryté části těla 
chránit krémy s vysokým UV faktorem.

- Opalovat se pouze v pozdních odpoledních hodinách.
- Sledovat zprávy o stavu ozonové vrstvy.
- Nosit kvalitní tmavé brýle, chránící před UV zářením.
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OZONE HOLE, HUMAN HEALTH AND SCHOOL

Abstract. Ozone depletion is a potentially serious global environmental pro-
blem. We understand the science of the depletion and have positive policy to solve the 
problem. Ozone chemical and physical properties, the role of polar stratospheric clouds 
in ozone depletion together with other reasons of this depletion are the focus of the fi rst 
part of the article. In the second part of the article some consequences of ultraviolet 
radiation on environment and human health are discussed and some recommendations 
are given. 

Keywords: ecology, ozone hole, UV radiation, human health, carcinom of skin, 
health education


