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Přispívání skleníkových plynů ke klimatické změně 

Ohřívání země prostřednictvím skleníkových plynů je přirozený proces, bez něhož by země 

byla asi o 33 stupňů Celsia chladnější. Když se ale zvýší koncentrace skleníkových plynů 

lidskou činností, zvýší se také teplota země - a pak mluvíme o změně klimatu, způsobené 

člověkem. Skutečnost, že lidské aktivity zvyšují koncentraci skleníkových plynů, je dnes již 

prokázána. 
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Je oxid uhličitý opravdu nejdůležitější skleníkový plyn? 
 

Někteří skeptici tvrdí, že oxid uhličitý nemůže být naprosto žádný (relevantní) skleníkový 

plyn, poněvadž jeho koncentrace v atmosféře je příliš malá. Nehledě na to, že mluvíme o 

miliardách tun, které se každý rok uvolňují: Absorpce tepla oxidem uhličitých je dokázána 

měřeními. Avšak ve skutečnosti nejen ona vysvětluje dopady oxidu uhličitého (zvýšení 

teploty na Zemi při zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého by obnášelo „jen“ jeden 

stupeň Celsia): Oteplování způsobené oxidem uhličitým zvyšuje také absorpční schopnosti 

vzduchu pro vodní páru a ta je také skleníkovým plynem. Stoupající obsah vodní páry zesiluje 

účinek oxidu uhličitého, není však na něm nezávislé a proto je přičítáno oxidu uhličitému. U 

vodní páry však počínají nejistoty: Vodní pára může vytvářet oblaka, která mohou nechat v 

závislosti na jejich výšce a tvaru teplotu dále narůstat, ale také klesat. Dopady komplexních 

zpětných vazeb způsobují nejistoty při přesném rozsahu zvýšení teploty, které by způsobilo 

zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého, nemění však nic na významu oxidu uhličitého 

jako vlastní ústřední příčiny aktuální změny klimatu. 

 

 

http://www.oekosystem-erde.de/html/klimawandel.html#sicher
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A co se tedy děje s vodní párou? 

Vodní pára je nejdůležitější přirozený skleníkový plyn. Poněvadž je objem vody ve vzduchu 

závislý na teplotě, stoupá objem vodní páry v atmosféře s rostoucí teplotou a zesiluje tak 

účinky ostatních skleníkových plynů. Skleníkový efekt oxidu uhličitého by byl v případě 

absolutně suchého vzduchu jen asi poloviční než je ve skutečnosti, je tedy vodní párou 

zdvojnásobován. Tento efekt je ale při zkoumání potenciálu skleníkového efektu oxidu 

uhličitého a ostatních skleníkových plynů již zohledněn. Nehledě na to se objem vodní páry 

způsobený lidskou činností mění pouze regionálně - například kácením deštných pralesů ne-

bo zaváděním zavlažování. Významný účinek na koloběh vody v atmosféře tyto zásahy však 

nemají; proto se vodní páře v diskuzi o oteplování Země nevěnuje velká pozornost.  
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Ostatní skleníkové plyny 

Metan 

Metan (CH4) přispívá s potenciálem skleníkového efektu ve výši 21 celosvětově téměř 15 

procenty ke skleníkovému efektu (v případě německých emisí obnáší tento podíl více než 7 

procent). Metan vzniká vždy, když je rozkládán organický materiál za nedostatku kyslíku. To 

se děje zejména v žaludcích přežvýkavců (hovězí dobytek a ovce), u pěstování rýže a na 

skládkách odpadu. V některých státech Latinské Ameriky je vzhledem k chovu hovězího 

dobytka metan nejdůležitější skleníkový plyn v zemědělství; koncentrace metanu v 

atmosféře stoupla od počátku industrializace o 151 procent. 

 

 

Nárůst objemu metanu v atmosféře od roku 1979. 
Zdroj vyobrazení: Synthesis Report Climate Change: Global Risks, 

Challenges & Decisions. Kodaň 2009, 10-12 březen. 

Metan reaguje v zemské atmosféře s hydroxylovými radikály („radikály“ jsou v chemii vysoce 

reaktivní atomy nebo molekuly s nepárovými elektrony) a během 10 až 12 let se tak rozkládá 

na oxid uhličitý a vodní páru, vznikající oxid uhličitý má nižší skleníkový potenciál než metan. 

Hydroxylové radikály se však podílejí také na vzniku sulfátových a jiných aerosolů v 

atmosféře, a pokud tyto radikály reagují s metanem namísto jiných škodlivin ve vzduchu, 

klesá koncentrace chladících aerosolů. Pokud započteme tento efekt, může být podíl metanu 

na zvyšování skleníkového efektu vyšší než se dosud předpokládalo. 
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Ostatní skleníkové plyny 

Oxid dusný 

Oxid dusný (rajský plyn, N20) vzniká v půdě při rozkladu minerálních dusíkatých hnojiv. Z 

celosvětového hlediska je to nejdůležitější skleníkový plyn, který je uvolňován v zemědělství. 

Skleníkový potenciál rajského plynu je 310, jeho podíl na skleníkovém efektu je zhruba osm 

procent a koncentrace v atmosféře stoupla od počátku industrializace o 17 procent. 

 

Nárůst objemu rajského plynu v atmosféře od roku 1978. 
Zdroj vyobrazení: Synthesis Report Climate Change: Global Risks, 

Challenges & Decisions. Kodaň 2009, 10-12 březen. 
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Ostatní skleníkové plyny 

Freony 

CFC (FCKW - chlorfluoruhlovodíky) byly používány především jako pohonné plyny a chladící 

prostředky, poněvadž přispívají ke zničení ozónové vrstvy, je jejich používání od roku 1990 

silně omezeno, jako náhrada používané hydrofluorouhlovodíky (HFC/FKW) ozónové vrstvě 

neškodí - jsou však ale také skleníkové plyny. 

V Kjótském protokolu jsou kromě toho ještě zohledněny v průmyslu hliníku 

vznikající perfluorouhlovodíky (PFC) a jako izolační plyn ve vysokonapěťových spínačích 

používaný  fluorid sírový (SF6). 
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Ostatní emise, které mění klima 

Kromě skleníkových plynů mohou energetickou bilanci Země změnit také další znečištění 

vzduchu. Na rozdíl od skleníkových plynů tyto neabsorbují teplo, odsálané od Země, nýbrž 

ohřívají Zemi jiným způsobem. 

 

Saze 

Částice sazí v atmosféře vedou k ohřívání, poněvadž absorbují sluneční záření. Částice sazí, 

které klesly na zasněžené plochy, snižují albedo a zesilují tak ohřívání. Kromě toho urychluje 

vrstva sazí na ledovcích v Himalájích odtávání; vznik této vrstvy sazí na indickém 

subkontinentu podporují inverze (vrstva teplého vzduchu leží nad vrstvou studeného 

vzduchu, která je u země a zabraňuje cirkulaci) mezi monzunovými dešti. Saze pocházejí 

především ze spalování biomasy; největší podíl má žďáření lesů, menší - asi jednu pětinu - 

spalování biomasy na vaření a topení. Dalšími zdroji jsou kamna na uhlí a vozidla s 

dieselovými motory bez filtru na částice. Celkově mají částice sazí podíl 10 procent na 

celkovém radiačním působením způsobeném skleníkovými plyny a dalšími emisemi. 
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Ostatní emise, které mění klima 

Oxidy dusnaté a uhlovodíky 

Oxidy dusnaté a uhlovodíky vytvářejí za spolupůsobení slunečního záření troposférický 

ozón ( letní smog - nezaměňovat se stratosférickým ozónem, jenž tvoří ozónovou vrstvu, 

která chrání zemi před slunečním UV zářením). To je také důležitý skleníkový plyn (je však 

uváděn u ostatních emisí, poněvadž se přímo neuvolňuje, nýbrž vzniká z jiných škodlivin). 

Nárůst koncentrace troposférického ozonu je odpovídajícím způsobem nejvyšší tam, kde 

vznikají jeho předcházející částice, tedy v průmyslových aglomeracích a tropických 

regionech, kde se spaluje hodně biomasy. Zde se obsah ozónu ve 20. století přibližně 

ztrojnásobil.  Ve větších výškách může pak být ozón transportován vzdušnými proudy na 

velké vzdálenosti. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oekosystem-erde.de/html/luftschadstoffe.html#sekundaer
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Zdroje skleníkových plynů 

Oxid uhličitý z fosilních paliv pochází především ze spalování uhlí, ropy a plynu při výrobě 

elektřiny, v dopravě a v průmyslu. V průmyslu vzniká další oxid uhličitý při různých procesech 

- v cementárenském průmyslu například uniká zhruba stejně tolik oxidu uhličitého z vápence 

jako pochází z fosilních paliv. V roce 2011 obnášel podíl fosilních paliv uhlí 43 %, ropa 34 % a 

plyn 18 %; cementárenského průmyslu 5 %. K tomu je třeba přičíst oxid uhličitý z lesnictví, 

především z kácení deštných pralesů a také skleníkové plyny, které se uvolňují v zemědělství. 

Kácení deštných pralesů přispívá dnes nejvíce k emisím skleníkových plynů v zemích jako 

Brazílie a Indonésie (v Indonésii pochází 70 procent oxidu uhličitého z ničení lesa); 

nejdůležitější skleníkový plyn v zemědělství je rajský plyn ze země, úzce následován 

metanem z žaludků přežvýkavců jako je hovězí dobytek a ovce. Významným zdrojem je 

pěstování rýže na zavodněných polích.  
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Zdroje skleníkových plynů 

Historická odpovědnost za skleníkové plyny, které se dnes nacházejí v atmosféře je zjevná, 

pokud se podíváme na přehled emisí jednotlivých zemí za období od roku 1880 do roku 

2004. Na následujícím obrázku je toto pro zvýraznění ukázáno jako emise na jednoho 

člověka, velikost obdélníku ukazuje celkové emise země: 

 

Kumulované emise skleníkových plynů 1880 až 2004 v jednotlivých zemích 

 Obrázek z David JC MacKay: Sustainable Energy - without the hot air, strana 14 
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Zdroje skleníkových plynů 

Navzdory všem znalostem o tom, jakou roli hrají skleníkové plyny při oteplování Země, a 

navzdory všem politickým prohlášením narůstají dosud emise skleníkových plynů 

nepřetržitě: 

 

 
Nárůst emisí skleníkových plynů způsobených lidmi v miliardách tun ekvivalentu oxidu 

uhličitého za rok. 

 (oxid uhličitý (fosilníl),oxid uhličitý(odlesňování), metan, oxid dusný,) 

 Obrázek z 4. Zpráva o klimatu OSN 2007, syntéza,   

 

http://www.oekosystem-erde.de/html/ippc-4-sum.html
http://www.oekosystem-erde.de/html/ippc-4-sum.html

