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Ozonové díry Země 
Ozonovou dírou označujeme prostor ozonové vrstvy, kde za specifických podmínek dochází k výraznému sezonnímu zeslabení 
její mocnosti o 50 %. Snižování mocnosti ozonové vrstvy, která chrání zemský povrch před škodlivým slunečním ultrafialovým 
zářením, mtiže mít pro život na Zemi nedozírné následky. Od roku 1974, kdy byl prokázán destruktivní vlil' freomi na ozon, 
vyvíjí rozvinuté země značné úsilí na omezování jejich produkce. Vzhledem k dlouhé životnosti freomi v atmo!!.féře si výsledky 
těchto snah budeme moci ověřit teprve až za několik let, fJI~esto i dnes j sou již patrné jisté náznaky zlepšení. 

Ozon v atmosféře 
Ozon je tříatomová molekula kys líku, za normálních pod

mínek se vyskytuj íc í v plynném skupenství. 90-95 % ozonu 
v atmosféře se vyskytuje ve stratosféře, 5- 1 O % připadá na tro
posféru. Dů l eži tým rysem posledních 15 let, který souvisí s pro
cesy narušování ozonos féry, j e postupný úbytek stratosférického 
a současný nárí'1st troposférického ozonu . 

Základní hybnou silou chemických reakc í v atmos féře a ce
lého koloběhu ozonu je sluneční záření. Zásadní roli pro vznik 
ozonové vrstvy Země hraj e záření o vlnových dé lkách v rozme
z í 190- 2 1 O nm (UV-C). Toto záření, pronikaj ící do stratosféry, 
rozkládá molek uly 0
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V tento okamžik vstupuje do hry reakce, která má pro ž ivot na 
Zemi onen zcela zásadní význam. Tou je pohlcení (absorpce) 
škodli vého záření UV-B o vlnových délkách 280-320 nm, kdy 
se molekula ozonu rozpadne. 

Poškozování ozonosféry a vznik ozonové díry 
Látky poškozující ozonovou vrstvu jsou všeobecně známy 

pod termínem freony (CFC), který m se rozumí chlorované 
a fluorované uhlovodíky. Jsou dvojího původu - při rozeného 

a antropogenního, se vzájemným podí lem v zastoupení I : I. 
V troposféře jsou tyto látky chemicky stabilní, nehořlavé, a pře
devš ím poměrně má lo toxické. Látky s těm i to vlastnostmi se 
staly ideálními hnacími plyny do sprejí'1, dále by ly využity jako 
hasicí prostředky nebo jako chladicí méd ia (odtud název freon 
= freeze on). 

Ozonové d íry se začaly objevovat nad Antarktidou od dru
hé poloviny 80. let 20. století vždy prav idelně na přelomu 

polární zimy a jara. Podle původní myšlenky průkopn í ků 

studia freoní'1 v atmosféře (Moliny a Rowlanda) dochá
z í k rozkladu molekul ozonu č istě homogenními reakcemi 
s radiká ly chl oru. Pozděj š í výzkum ukázal, že na destruk
c i s tratosférického ozonu se výrazně podílej í i reakce he-

Celkový obsah ozonu přitomný ve vertiká lním sloupci atmosfé•·y se mčří 
pomocí Brewcrova spcktrofotometru (na obrázku), který postupně nahra
zuje starší Dobsonů v. Foto: :u·chiv autora 
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te rogenní, tj . reakce plynné, kapa lné a pevné fáze. Během 
polá rní z imy se nad Antarktidou vytváří mohutná strato
sférická cyklona, která izoluje nahromaděné chladné masy 
vzduchu od mírných zeměpi sných šířek. Uvnitř tohoto po
lárního víru dochází k poklesu tep lot hluboko pod 200 K, 
které představují ideál ní podm ínky pro tvorbu tzv. polárních 
stra tosférických oblaků (PSC - Polar Stratosphcric C louds, viz 
fotografi e na s tr. 13). Jej ich hlavn í fu nkcí v tomto systému j e 
transformace částic chloru z málo aktivních (rezervoárových) 
do více akti vních sloučen i n, která probíhá právě na povrchu 
částic PSC. Rezcrvoárovými s loučen inam i chloru ve strato
sféře jsou chlorovodík a ch lorn itrát. Vznikajíc í moleku ly C l

2
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HOCI následně opouštějí povrch PSC a za účinku slunečn ího 

zářen í se z nich uvol ňuje atomárn í ch lor, který rozkládá ozon. 
Ve srovnání s Arkt idou bývá pozorován větší rozklad ozonu 

nad Anta rktidou. Antarkt ické klima má obecně nižší teplotu než 
arktické. Teplejš í klima Arktidy proto neumožií uje prav idelnou 
každoročn í tvorbu PSC, a navíc tato oblaka nemaj í dlouhého tr
vání jako nad Anta rktidou. Arktická stratosféra vykazuje rovněž 
větš í proměnlivost, což se mj . projevuje menší izolovaností po
lárn í cyklony. Dí'lležité je také si uvědomit, že transport ozonem 
bohatého vzduchu z nižších zeměpi sných šířek směrem k pólí'un 
je s ilněj ší na severní polokou li, kde dochází k vyššímu ředění 
freoní'1 v atmosféře. 

Kromě výše uvedeného pravide lného mechanismu narušování 
ozonové vrstvy dochází ještě k ovliviíování. nepravidelnou, a to 
přirozenou cestou. Tou jsou velké vulkanické erupce, při kterých 
se vyvržené materiá ly síry dostávají až do stratosféry. Zde se 
tyto materiá ly transformují do aerosolů kysel iny sírové a síranů, 
které mohou nahradit ro li PSC a převádět neaktivní částice ch lo
ru na aktivní formy. 

Tr·end vývoje ozonových děr v minulosti a současnosti 
N ejdelší časovou řadu měřen í celkového ozonu v atmosféře 

má švýcarská stan ice Arosa, kde se provádí měření již od roku 
1926. Měřen í z let 1926- 69 ukázalo průmčrný vzrí'1st hodnot cel
kového ozonu, a to přibližně o +0, 19 % za I O let, s nás ledným 
prudkým poklesem v období 1970-89 s průměrnou hodnotou 
- 2,53 % za dekádu. Celkový pokles obsahu ozonu v atmosféře 
od 70. let 20. s to letí se ovšem liší podle zeměp isné š ířky. 

První výskyt antarktické ozonové díry se datuje rokem 1985. 
V da lších letech dochází rok od roku k jejímu postupnému zvět
šování a prohlubování. Výrazný skok byl zaznamenán v roce 
1994. V tomto roce doš lo od konce po lární z imy do poloviny říj
na k propadu hodnot celkového ozonu z 290 OU (Dobson Units 
- Dobsonových jednotek) na 160 OU (úbytek o 55 %), což byl 
nej prudší dosud zaznamenaný pokles. Rovněž prí'uněrná denn í 
zářijová hodnota obsahu ozonu 133 DU byla nejn ižší v historii. 
V následuj ících letech docházelo k dalšímu postupnému zvětšo
vání ozonové d íry až do roku 2000. Od tohoto roku se rozloha 
ozonové díry stabilizovala, v j ejím j ádru však nadá le dochází 
k poklesu hodnot celkového obsahu ozonu. Pro antarktickou 
ozonovou díru je v 90. letech typická téměř úplná destrukce 
ozonu ve výškovém rozmezí 14-2 1 km. 

9. září 2000 byla zaznamenána zatím ví'1bec největší ozonová 
díra v historii s rozlohou 28,4 mil. km2• Za nejpravděpodobněj-
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ší důvod tak velkého rozměru v tomto roce se uvádí extrémně 
hluboká polární cyklona. Ozonová díra zasahovala svou hranicí 
až nad kontinentální cíp Jižní Ameriky a souostroví Falklandy. 
Naopak v roce 2002 měla ozonová díra nejkratší trvání ze všech 
od roku 1988, zároveň byla i svou roz lohou nejmenší. 

Pozorovatelné úbytky celkového ozonu nad Arktidou j sou re
gistrovány každou zimu od přelomu let 1991/1992. Ve srovnání 
s Antarktidou jsou tyto úbytky díky nestálým meteorologickým 
podmínkám menší a mnohem proměnlivější. Zimních období 
s delším výskytem velmi nízkých teplot, umožňujících tvor
bu oblaků PSC, bylo zaznamenáno několik. Například v zimě 
1996/1997 došlo ve výšce okolo 20 km k úbytku ozonu o téměř 
50 %. Naopak v následuj ící zimě 199711998 došlo ve stejné 
výšce k úbytku ozonu pouze o 25 %. Poslední zaznamenaný ex
trémní úbytek ozonu nad Arktidou se odehrál v měsících leden 
až březen roku 2005. Ve výškách okolo 18 km se obsah ozonu 
sníž il o více než 50 % a celkově v atmosféře o při bližně 30 %. 
Příčinou tohoto poklesu byla rekordně nízká teplota stratosfé
ry za posledních 50 let. Velmi nízké tep loty trvaly po dobu tř í 
měsíců a vytvořily ideální podmínky pro tvorbu ob laků PSC. 
Následkem poklesu obsahu ozonu v atmosféře nad Arktidou 
bylo signifikantní zvýšení toku škodlivého záření UV-8, a to 
i nad územím celé střední Evropy. Nadprůměrný nárůst záření 
UV-B byl zj i štěn až v severní Itálii. 

Regulace látek ohrožujících ozonosféru a obnova 
ozonové vrstvy 

Na nebezpečí freonů poprvé výrazně upozornili Molina 
a Rowland v 70. letech, teprve ale až následný vznik ozonové 
díry nad Antarktidou vedl v roce 1985 k podepsání tzv. Vídeií
ské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a v roce 1987 Montreal
ského protokolu. Podpi sem těchto dokumentl'1 se smluvní strany 
zavázaly regulovat spotřebu látek poškozujících ozonovou vrst
vu a zároveň postupně snížit a omezit jejich produkci. 

Montrealský protokol zaznamenal úspěch, který se projevi l 
výrazným snižováním produkce CFC po roce 1990. Z důvodu 
dlouhé životnosti freonů v atmosféře se přesto stav ozonové vrst
vy nadá le zhoršoval. Proto by lo nutné stanovené normy zpřísnit 

Polární stratosférická oblaka nad Antarktidou, 4. I O. 1999. Foto: archiv 
autor·a 
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celou séri í dodatků . Montrealský protokol spolu se všemi jeho 
dodatky dokázal sníž it celkovou produkci nejagres ivnějších 
CFC o více než 96 % ve srovnání s rokem 1980. Pozoruhodná 
byla redukce CFC- 11 5, jehož produkce se ve světě prakticky 
zcela zastavila. V relativně stále hojném množství, které bude 
potřeba nadále snižovat, se produkuje CFC-1 2. 

V souhlasu s postupným nahrazováním klasických freonů 
alternativními látkami dochází k nepřímo úměrnému vzestupu 
produkce těchto látek. Z pohledu ochrany ozonové vrstvy se zda
j í být nejlepším řešením látky typu HFC (hydrofluorokarboná
ty) . Pokud pomineme destrukčn í vliv CFC na ozonovou vrstvu, 
pak látky HFC de facto zatěžuj í životní prostředí větší měrou. 
Nebezpečí plyne z j ej ich odbourávání, které se odehrává již 
v troposféře a j ehož konečnými produkty jsou silně kyselé látky. 

Cílem ochrany ozonové vrstvy je návrat ke stavu před rokem 
1980, tj. k období bez výskytu ozonových děr. Regenerace ozo
nu ve stratosféře je záležitost dlouhodobá. Předpokládaným ter
mínem regenerace z pohledu dodržování smluv Montrealského 
protokolu je polovina 21. století. Aktuální stav vývoje ochrany 
ozonové vrstvy lze hodnotit vcelku pozitivně a vývoj zatím na
plňuje předpok ládaný scénář, kdy stratosférická pozorování stá
le potvrzují, že obsah celkového chloru v atmosféře se nachází 
blízko svého maxima. 
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