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Předmluva: 
 
Tato příručka je určena učitelům i žákům nejen středních škol jako podpora výuky  

v předmětu Environmentální výchova nebo jako podpora pro zařazování environmentálních 

prvků do učiva přírodovědných předmětů. Příručka mapuje dnes tolik diskutované Globální 

oteplování a klimatické změny, jakožto součást průřezového tématu Environmentální 

výchova. Strukturně je příručka rozčleněna do kapitol, jejichž součástí jsou texty určené ke 

čtení, úkoly (vyhledávání informací v dostupné literatuře či prostřednictvím internetu, řešení 

problémových otázek), otázky na zamyšlení, experimenty a aktivizující metody (hry, pracovní 

listy apod.). Texty jsou doplněné ilustracemi, obrázky, symboly a schématy, které mají zvýšit 

názornost a usnadnit pochopení příslušného učiva. Řešení jednotlivých úkolů je pro větší 

přehlednost vyznačeno barevně. Podtržená slova v textu mají funkci hypertextového odkazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Symboly použité v příručce 

 

V hlavní kapitole Globální oteplování jsou použity tyto symboly: 

 

 

 
 

Úkol Otázka k zamyšlení Přečti Vyhledej na internetu 

  
 

 

Hra Experiment Test  

 

 

Druhou částí příručky (kapitolou Alternativní paliva) provází „ener Kouma Koumes“. 

 

V hlavní kapitole Alternativní paliva jsou použity tyto symboly: 

  
 

 

Otázka na zamyšlení Přečti si Úkol  
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1. Globální oteplování 
 

Všude slýcháme například: 

 

 

 

Jak to ale skutečně je? Mění se klima, či nikoliv? Pokud ano, může za to člověk?  

A v jaké míře? A jak má člověk této skutečnosti přizpůsobit své jednání?  

 

Na začátek je dobré položit si pár otázek:  

 

Ovlivňuje člověk prostředí, ve kterém žije? 

Samozřejmě, že ovlivňuje. Úplně stejně jako jakýkoliv jiný biologický druh. Každý 

biologický druh se snaží získat maximum zdrojů pro svůj růst a pro své rozmnožování s co 

možná nejmenším vkladem a nejvyšší efektivitou. 

Co to vůbec klima je? 

Klima je zjednodušeně řečeno charakteristický režim počasí v dané oblasti (Metelka 

a Tolasz, 2009). 

 

 

 

Přibývání 
skleníkových plynů 

v atmosféře způsobuje 
katastrofální 

oteplování Země 

Oxid 
uhličitý je 

hlavním viníkem 
globálního 
oteplování 

Za vším stojí 
člověk 

A bude 
stále 

tepleji……. 
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Co vše ovlivňuje klima na Zemi? 

Dle Romana Šuly z  AsÚ AV ČR má na klima na Zemi vliv (Šula, 2008):  
 

 Změny sklonu zemské osy (od 22,08° do 24,43° s periodou kolem 41 000 let). 

 Precese zemské osy s typickou periodou kolem 21 000 let. 

 Změny excentricity (výstřednosti) zemské dráhy s periodami 100 000 až 400 000 let. 

 Změny oceánské cirkulace. Golfský proud přináší do Evropy teplo, čímž zvyšuje 

teplotu vzduchu o několik °C. Kdyby se odklonil nebo zeslábl, došlo by v Evropě 

k výraznému ochlazení a nastala by menší doba ledová. 

 Energetický tok ze Slunce, který se od vzniku Slunce po jeho zánik neustále zvyšuje. 

Za miliardu let bude naše planeta neobyvatelná, ať už tu budou skleníkové plyny či 

nikoliv. Teplota bude pro existenci života člověka příliš vysoká. 

 Dislokace kontinentů a poměr jejich ploch k plochám vody (vodní plocha se ohřeje 

rychleji). Voda pokrývá 71 % povrchu Země. 

 Geomagnetické pole, které je značně závislé na sluneční aktivitě. 

 Dopady větších vesmírných těles způsobující snížení teploty atmosféry na omezenou 

dobu. Nelze je předvídat, vyskytují se zhruba jednou za sto let a do atmosféry je při 

nich vyvrženo velké množství prachu. 

 Polární zalednění. 

 Složení atmosféry, které je ve vzájemné interakci s geologickými a biologickými 

aktivitami. Mění se v důsledku sopečné činnosti, dopadu vesmírných těles apod. 

Zatímco skleníkové plyny atmosféru oteplují, prach a aerosoly, rozptylující viditelné 

světlo, mají opačný účinek.  

 Tepelný tok z nitra Země, který pomalu snižuje teplotu. Část zdroje tepla vzniká 

rozpadem radioaktivních prvků, kterých díky poločasu rozpadu ubývá. 

 Vzdalující se Měsíc. 
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 Vysvětlete (podle literatury či internetu) význam slova globální. 

 

Řešení: viz např. Slovník cizích slov (Linhart, 2003) – souhrnný, celkový, celosvětový, 

povšechný, zběžný. 

 

Atmosféru tvoří směs plynů, jejichž relativní podíly se až do výšky asi 100 km téměř 

nemění. Většinu vzduchu tvoří čtyři nejvíce zastoupené plyny – dusík, kyslík, argon  

a oxid uhličitý. Některé plyny v atmosféře mají významný vliv na její energetickou bilanci  

a znatelně ovlivňují děje v klimatickém systému. Díky svým fyzikálním vlastnostem zadržují 

na Zemi energii slunečního záření a ovlivňují tak teplotu v přízemní vrstvě atmosféry. 

Nazýváme je skleníkovými plyny (Metelka a Tolasz, 2009). 

 

 

1.1. Skleníkové plyny 
 

Co to vůbec skleníkové plyny jsou a jaký mají význam pro naši planetu? 

 

 Skleníkové plyny jsou látky, které i při malé koncentraci v ovzduší mají podobnou 

funkci jako průhledná okna zahradních skleníků: to znamená, že propouštějí dopadající 

sluneční záření, ale brání zpětnému úniku energie tím, že absorbují vyzařované tepelné záření. 

Analogie je ovšem omezená, protože skleník snižuje i ztráty energie v důsledku konvekčního 

proudění, zatímco skleníkové plyny takto nepůsobí (Jech, 1996).  
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Mezi skleníkové plyny především patří (Metelka, 2009): 

 vodní pára podílející se na přirozeném skleníkovém efektu 36 % až 70 % (bez 

započtení vlivu oblačnosti), 

 oxid uhličitý s 9 % až 26 %,  

 methan se 4 % až 9 %,  

 ozon se 3 % až 7 %, 

 oxid dusný.  

 

 

 

Vysvětlete pojem antropogenní. 

 

Způsobený člověkem, již vytvořený, a nadále vznikající činností člověka. 

 

Podívejme se na jednotlivé skleníkové plyny zvlášť: 

Vodní pára je sice přirozený skleníkový plyn, její vliv na 

změnu klimatu však není jednoznačný. Kondenzovaná vodní pára vytváří mraky, které 

odrážejí světlo ze Slunce, ale zároveň zadržují tepelné záření z povrchu Země. Vysoké a řídké 

mraky spíše planetu oteplují, protože zadržují více tepla a odrážejí méně světla, zatímco nízké 

a husté mraky mají opačný efekt (Metelka, 2009). 

Methan ačkoliv v atmosféře zaujímá nepatrné látkové 

množství - statisticky pouze 1,5 částice z milionu, za posledních několik set let se jeho 

koncentrace zdvojnásobila. Při zadržování tepleného záření je více než 20 krát účinnější než 

oxid uhličitý, v atmosféře však přetrvává kratší dobu. Methan produkují mikroorganismy 

žijící v bezkyslíkatém prostředí jakým jsou stojaté vody, vytváří se ve střevech živočichů. 

Proto se hojně vyskytuje v bažinách a plynech vypouštěných ze zažívacího ústrojí. Je součástí 

zemního plynu (Metelka, 2009). 

Methan 

Vodní 
pára 
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Oxid dusný je při zadržování tepelného záření asi 200 krát 

účinnější než oxid uhličitý, v atmosféře přetrvává se střední dobou 150 let a může narušovat 

ozonovou vrstvu. Zhruba třetina emisí vzniká při spalování fosilních paliv (podstata vzniku 

oxidu dusného při spalování je termické štěpení dusičnanu amonného nebo reakcí amonných 

solí s dusičnany), zbytek pak spalováním biomasy, při vypalování lesů a používáním 

dusíkatých hnojiv (Metelka, 2009). 

 Halogenované uhlovodíky (halogenderiváty uhlovodíků). 

Jedná se především o tzv. freony, používané jako chladiva do ledniček nebo hnací plyny do 

sprejů. HFC (zkratka je odvozena z anglického slova hydrogenfluorocarbons) je skupina 

freonů obsahující atomy uhlíku, vodíku a fluoru např. FCH2-CF3. CFC (plně halogenované 

chlorfluoruhlovodíky) je skupina freonů obsahujících atomy uhlíku, fluoru a chloru např. 

FCl3C. Halogenované uhlovodíky jsou produktem chemického průmyslu. Vznikají tedy 

výhradně lidskou činností. Některé z nich, jsou při zadržování tepelného záření desettisíckrát 

účinnější než oxid uhličitý a v atmosféře mohou zůstávat až několik století (Metelka, 2009).  

 Oxid uhličitý  je zastoupen v atmosféře méně než  

4 molekulami z každých 10 000 molekul, tedy tvoří méně než 0,04 %. Oxid uhličitý 

nefunguje ani tak jako hlavní činitel změny klimatu, ale spíše jako spouštěcí mechanismus 

dalšího velmi účinného skleníkového plynu, jímž je vodní pára. Oxid uhličitý zahřeje 

atmosféru jen trochu, ta však potom může pojmout a udržet více vlhkosti, která zvyšuje 

teplotu atmosféry dál. Hlavním antropogenním zdrojem oxidu uhličitého je především 

spalování fosilních paliv a dále pak změny v používání půdy, především vypalování lesů 

(Metelka, 2009). 

CO2 

HFC 
CFC 

N2O 
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 Ozon většina atmosférického ozonu vzniká působením 

ultrafialového záření ve stratosféře (dochází k fotolýze molekuly kyslíku na atomy, které 

reagují s molekulou kyslíku za vzniku ozonu). Kromě toho existuje tzv. přízemní ozon 

(vznikající v troposféře, kde se spíše uplatňuje mechanizmus založený na účasti oxidů dusíku 

v tomto procesu. Fotolýzou oxidu dusičitého vzniká oxid dusnatý a atomární kyslík, který 

interaguje s molekulou kyslíku za vzniku ozonu), kterého je vzhledem k celkovému množství 

asi 10 %.  

 

 

Zajímavost:  

 

„Vyprodukování jednoho kilogramu hovězího masa uvolňuje tolik 

oxidu uhličitého jako stokilometrová jízda v automobilu BMW 118.“ 
(Trčálek, 2008). 

 

Obr. 1  

Ozon 
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 Doplňte příslušný skleníkový plyn (CO2, CH4, N2O, CFC (freony), O3, 

vodní pára) na správné místo v tabulce. 

 

 

Tab. 1: Skleníkové plyny a jejich zdroje 

Skleníkový  

plyn 

             Přirozené anebo antropogenní zdroje 

 Moře, oceány, sladkovodní zdroje - hydrosféra obecně. 

 
Spalování fosilních paliv a biomasy; odlesňování; aerobní rozklad 

organických látek; lesní požáry; vulkanická činnost; eroze. 

 

Mokřady, močály a tundra; anaerobní rozklad organických látek, termiti, 

spalování biomasy a skládky odpadů; zpracování zemního plynu a ropy, 

uhelné zdroje; chov dobytka, pěstování rýže. 

 
Lesy; louky; oceány; půda; zpracování půdy; zemědělská hnojiva; spalování 

fosilních paliv a biomasy, změna v užívání půdy. 

 
Chladící zařízení, aerosoly; plastické pěny, rozpouštědla, počítačový 

průmysl, sterilanty, farmaceutický průmysl. 

 
Vytváří se přirozeně fotochemickou reakcí slunečního záření s molekulami 

kyslíku a také uměle jako součást fotochemického smogu. 
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Tab. 2: Skleníkové plyny a jejich zdroje – řešení (Skleníkové plyny, 2001). 

 

Skleníkový 

plyn 

Přirozené a antropogenní zdroje 

Vodní pára Moře, oceány, sladkovodní zdroje - hydrosféra obecně. 

CO2 
Spalování fosilních paliv a biomasy; odlesňování; aerobní rozklad organických 

látek; lesní požáry; vulkanická činnost; eroze. 

CH4 

Mokřady, močály a tundra; anaerobní rozklad organických látek, termiti, 

spalování biomasy a skládky odpadů; zpracování zemního plynu a ropy, uhelné 

zdroje; chov dobytka, pěstování rýže. 

N2O 
Lesy; louky; oceány; půda; zpracování půdy; zemědělská hnojiva; spalování 

fosilních paliv a biomasy, změna v užívání půdy. 

CFC 

(freony) 

Chladící zařízení, aerosoly; plastické pěny, rozpouštědla, počítačový průmysl, 

sterilanty, farmaceutický průmysl. 

Ozon (O3) 
Vytváří se přirozeně fotochemickou reakcí slunečního záření s molekulami 

kyslíku a také uměle jako součást fotochemického smogu. 

 

Míra vlivu různých skleníkových plynů na stav atmosféry závisí na jejich množství  

a fyzikálních vlastnostech. 

Přibýváním skleníkových plynů ve vzduchu se obvykle zvětšuje také jejich působení 

na klimatický systém. Tato změna není jediným způsobem, jak lidé ovlivňují podnebí.  

Ke skleníkovým plynům se také přidávají další faktory – úbytek ozonu ve stratosféře 

(způsobený produkcí freonů), přibývání přízemního ozonu (chemické znečištění vzduchu 

může napomáhat tvorbě smogu), ubývání lesů, kondenzační pásy za letadly apod. (Metelka, 

2009). 
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Najděte na internetu či v literatuře nějaké další informace či stránky 

zabývající se skleníkovým efektem, skleníkovými plyny či globálním 

oteplováním. 

 

 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt 

 http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/sklenikove-plyny-oxid-uhlicity-

co2-neni-jediny-hrisnik.aspx 

 http://www.nadacepartnerstvi.cz/klima/sklenikove-plyny 

 http://vitejtenazemi.cenia.cz/vzduch/index.php?article=133 

 http://www.oteplovani.cz/ 

 http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=291 

 http://wikipedia.infostar.cz/g/gl/global_warming.html 

 http://gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=32 
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1.2. Skleníkový efekt 

 

Začněme příkladem z praxe:   

Určitě se vám již někdy stalo, že jste nechali stát v zimě, při teplotě třeba kolem 0 °C, 

auto se zavřenými okénky nějakou dobu na sluníčku. Byli jste jistě překvapeni, jaké je v něm 

po chvíli teplo (je zde vyšší teplota než venku). Po otevření dveří jste totiž strčili nos do 

skleníku. Něco jako karoserii auta, na niž svítí slunce, představují pro Zemi skleníkové plyny, 

zejména oxid uhličitý (Koukolík, 2003). 

 

 

  

Obr. 2: Schéma skleníkového efektu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhraní 
vrstev 
atmosféry 
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 Podívejte se na animační schéma skleníkového efektu  

( Skleníkový efekt ) a zkuste popsat, jak skleníkový efekt funguje. 

Vysvětlení:  

Teplota naší planety je určována rovnováhou mezi energií přicházející ze Slunce ve 

formě krátkovlnného záření a energií vyzařovanou Zemí do okolního vesmíru. Krátkovlnné 

sluneční záření prochází zemskou atmosférou (v níž jsou skleníkové plyny, které k zemskému 

povrchu toto krátkovlnné záření propouští) a ohřívá zemský povrch. Dlouhovlnné záření 

zemského povrchu je z části atmosférou pohlcováno (skleníkové plyny dokáží absorbovat 

dlouhovlnné tepelné záření Země) a opětovně vyzařováno. Část energie se tak vrací zpět  

k zemskému povrchu, který se společně s nejspodnějšími částmi atmosféry ohřívá. Pokud by 

skleníkový efekt neexistoval, teplota zemského povrchu by byla oproti současnému stavu asi 

o 33 °C nižší a planeta Země by byla pro život, alespoň ve dnešní podobě, zcela nepřijatelnou.  

 Hra: Myšlenková mapa (myšmapa).  

Metoda napomáhá strukturovat složitý problém, srozumitelně a názorně řetězit 

informace a pojmy, usnadnit zapamatování a ukotvit předmět zkoumání. 

 

 

Zadání pro žáky: 

Jednotlivé myšlenky, výroky nebo stěžejní informace o skleníkovém efektu, získané 

z knih, brainstormingu či internetu, napište na kartičky a na velké ploše papíru je uspořádejte 

tak, abyste vytvořili názornou strukturu, provázanosti a souvislosti mezi nimi. Plochu můžete 

jakkoliv výtvarně dotvořit a zvýraznit tak to, co je věcně důležité. 

Po ukončení časového limitu si skupina či jednotlivec připraví prezentaci „myšmapy“ 

(pojmové mapy) ostatním členům skupiny nebo „myšmapu“ čte a prezentuje někdo jiný 

(skupiny si můžou své „myšmapy“ i vyměnit). 

Po skončení prezentace následuje diskuze, hledání a zapisování závěrů, ke kterým jednotlivé 

kroky skupiny dovedly (Materiál SEV HK, 2011). 
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Přečti si článek a odpověz na dané otázky. 

 

 

 

Drilling Deep in the Earth 

 

Green energy 

Green technology, also called environmental technology, should help save the environment, 

minimize or reduce the negative impact of human activities on the environment, conserve 

non-renewable resources, and use „green“ energy sources like wind energy, biomass, 

geothermal heat, and others. In this issue, we will look at geothermal energy. 

 

Geothermal heat 

The term „geothermal“ comes from the Greek geo, which means „earth“, and thermal, 

which means „heat“, so geothermal is „heat from the earth“. The deeper in the earth you go, 

the hotter it gets. In the earth, there is enough heat to supply our energy needs for millions 

of years, and it is renewable. How can we get the heat out from inside the earth and change 

it into electricity? 

 

Power stations? 

Geothermal resources are used in many ways. One of its most important uses is the 

production of electricity that is made with energy from underground steam. Geothermal 

power plants use steam or hot water (that is later transformed into vapour) from deep wells. 

The wells are drilled into geothermal reservoirs, and the drilling proces is quite difficult and 

expensive since the wells must go really deep, usually 4-6 kilometres, to reach the heat of 

more than 200 °C. 

 

How does the steam turn into electricity? 

At a power plant, steam pushes against the fan-like blades of a turbine. The force of the 

steam turns the turbine and the machine attached to it, called a generator. The generator 

changes the mechanical energy from the spinning turbine into electrical energy.  
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The electricity is then sent through power lines that lead to houses. We are still learning 

how to use geothermal energy. Some people say it is „a bit more expensive“. Is saving the 

planet worth the money we have to spend for green electricity? Well, we'll leave this 

dilemma to scientists. Now, let's go and turn on the heat; it's getting pretty cold outside! 

  

Did you know?? 

The first geothermal power generator was tested in Italy in 1904. The Philippines is the 

world's secondhighest producer of electricity from geothermal energy (the first is the USA). 

In the Czech Republic, the towns of Usti nad Labem and Decin use geothermal energy for 

heating certain parts of the town (e.g. the swimming pool and the zoo). 

(převzato z časopisu Drive, 2012). 

 

 
 

 

1. Cross the odd one out and explain your choice, e.g.:  

a) milk, water, bread, juice                                         

b) sun, wind, geothermal heat, fossil fuels    

c) well, turbine, environment, generator       

d) burning, vapour, steam, heat                     

 

2. How do we get electricity from geothermal heat? Put these sentences in the right 

order; number them 1. – 5.:  

• The spinning turbine drives a generator.  

•  A deep well is drilled.  

• The generator produces electricity.    

• The electricity is transported to houses and companies through power lines.  

•  The steam from the well rotates blades of a turbine.  
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Obr. 3: Power station 
 
 
3. Answer these questions:  
 
a) How deep are geothermal wells, usually?  

b) When was the first geothermal generator tested?  

c) Where in the Czech Republic is geothermal heat used?  

d) Which country is the biggest producer of electricity from geothermal heat?  
 
 
Řešení: 
 
1.Cross the odd one out and explain your choice, e.g.:  

a) milk, water, bread, juice                              Bread is not a drink. 

b) sun, wind, geothermal heat, fossil fuels      They aren’t a renewable resource of energy. 

c) well, turbine, environment, generator         It isn’t a part of a geothermal power plant. 

d) burning, vapour, steam, heat                      It’s not used for producing elektricity 

                                                                          in geothermal  power stations. 

2. How do we get electricity from geothermal heat? Put these sentences in the right order; 

number them 1. – 5:  

3. The spinning turbine drives a generator.  

1. A deep well is drilled.  

4. The generator produces electricity.  

5. The electricity is transported to houses and  companies through power lines.  

2. The steam from the well rotates blades of a turbine.  
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3. Answer these questions: 

a)  4 – 6 km       b) in 1904       c)  in Usti nad Labem and Decin        d)  the U.S.A.  

(Aktivita převzata z časopisu Drive, 2012, upraveno) 

 

1.3. Oxid uhli čitý – p řítel či nep řítel? 
 

1.3.1. Uhlík 
 

Uhlík je nezbytnou základní složkou celé rostlinné a živočišné říše. Neexistuje žádný 

rostlinný nebo živočišný organismus, na jehož stavbě by sloučeniny uhlíku neměly podstatný 

podíl. Z přibližně 90 prvků, které tvoří naši planetu, je uhlík šestnáctý nejrozšířenější. Na naší 

planetě je tedy přibližně 12 1310⋅  tun uhlíku. Uhlík se na naší planetě vyskytuje v mnoha 

různých formách – jako prvek a ve formě různých typů sloučenin. 

 

 

 

 

 Na obrázcích (4 a 5) jsou 2 přírodní modifikace uhlíku. Doplňte 

jejich názvy. 

 

 

 

 

Obr. 4 ……………………… 

Grafit 

Obr. 5 ……………………… 

Diamant 
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Obě modifikace jsou rozdílné formy (alotropické modifikace) čistého uhlíku. Vedle 

přírodních modifikací existují i především uměle vyrobené modifikace uhlíku. Nejznámější 

jsou fullereny∗, grafen (nesvinutá vrstva) a uhlíkové nanotrubičky (vrstva svinuta do 

válcového tvaru). 

 

 

 

 Na obrázcích (6,7 a 8) jsou uměle vyrobené modifikace uhlíku. 

Doplňte jejich názvy. 

 

 

 

 

 

Obr. 6 ……………………. 

Grafen 

Obr. 7  ……………… 

Uhlíkové nanotrubičky 

Obr. 8 ……………….. 

Fullereny 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Fullereny vznikají např. v elektrickém oblouku mezi dvěma grafitovými elektrodami či laserovým 

odpařováním grafitu. Fulleren také existuje i jako přírodní látka, vzniká za extrémních podmínek (údery blesku 
do stromů).  
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Přiřaďte obrázek ke správné formě uhlíku (fullereny, diamant, grafit) 

a popište jejich strukturu. Na vynechaná místa doplňte slova z 

nabídnutých (všechna slova nemusí být použita a některá slova mohou 

být použita dvakrát): 

 

 

 

Trigonální, vrstevnatou, iontové, kovalentní, nepolární, dusíkových, Van der Waalsovy 

síly, vodíkové můstky, tetraedr, polygonální bipyramida, 5-ti úhelníky nebo 6-ti úhelníky, 

oktaedr, 10 stupně, 1 stupně, 9 stupně, mnohostěnů, 5-ti úhelníků, fotbaleny, futboleny, 

krychlové, šestihranné, pětihranné, špatný, 4-úhelníky nebo 7-úhelníky, dobrý, tužek, šperků, 

žáruvzdorných kelímků, černé, bezbarvé, karátech, kouli, krychli, kilogramech, miligramech, 

laserem, svým vlastním práškem, uhlíkových, shoří na oxid uhličitý, se mění v grafit, nelze, 

lze. 
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                                                   modifikace uhlíku: Grafit 

Obr. 9                        

(Przewodzące polimery,1999) 

 

Tato modifikace uhlíku má vrstevnatou strukturu. Vazby mezi atomy C v rámci vrstev 

jsou kovalentní. Vrstvy jsou vzájemně poutány pomocí Van der Waalsovych sil. Dobře 

vyvinuté krystaly jsou vzácné a tvoří šestihranné destičky s výbornou štěpností podle 

základny. Je to dobrý vodič elektřiny a tepla. Používá se například na výrobu žáruvzdorných 

kelímků nebo tužek. 
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                                                       modifikace uhlíku: Diamant 

                                     

Obr. 10 

(Havránek, 2008) 

 

Každý atom C je poután kovalentní vazbou se 4 sousedními atomy, které jsou 

umístěny ve vrcholech tetraedru. Dosahuje 10 stupně tvrdosti Mohsovy stupnice. Tvoří lesklé 

krystaly, které jsou ve zcela čistém stavu bezbarvé. Jeho hmotnost se udává v karátech. 

Jelikož je mimořádně tvrdý, může být broušen jen svým vlastním práškem. Je-li zahřát 

v kyslíku na teplotu vyšší než 800°C shoří na oxid uhličitý. Intenzivním zahříváním za 

nepřístupu vzduchu se mění v grafit. Uměle ho připravit lze. 
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                     modifikace uhlíku: Fullereny 

 

Obr. 11 

(Fullereny, 2011) 

 

Tato modifikace uhlíku svým tvarem připomíná kouli, složenou pouze z uhlíkových 

atomů. Její stěny jsou tvořené 5-ti úhelníky nebo 6-ti úhelníky. Lidově jim říkáme fotbaleny 

(podobají se fotbalovým míčům). 

 

  

Ve většině případů se však uhlík vyskytuje ve sloučeninách s jinými prvky např.  

se třemi atomy kyslíku a s jedním atomem vápníku v tzv. křídě (téměř čistý uhličitan 

vápenatý). 

 

 

 

 

 

Na obrázku jsou příklady dalších sloučenin, v nichž se uhlík 

vyskytuje. Přiřaďte správně název sloučeniny (umístěn uvnitř oválu) 

k jejímu vzorci (umístěn uvnitř kosočtverce). 
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Obr.12 

 

Pálené vápno CaO, hašené vápno Ca(OH)2, vápenec CaCO3, dolomit MgCO3•CaCO3 

magnezit MgCO3, kyselina uhličitá H2CO3, soda Na2CO3, sádrovec CaSO4•2H2O, sirouhlík 

CS2, oxid uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO, glukosa C6H12O6, methan CH4, kyanovodík HCN. 

Sádrovec 

Oxid 
uhelnatý 

Pálené 
vápno 
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MgCO3•CaCO3 

C6H12O6 

CaO 
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H2CO3 

CaCO3 
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1.3.2. Spiritus sylvestre 
 

Dne 8. 11. 1620 na Bílé hoře bojují vojska českých stavů proti Ferdinandu II. Zatímco 

v Praze se odehrává krvavá válečná vřava, v belgickém Bruselu s kouskem dřevěného uhlí 

tiše experimentuje muž jménem Jean Baptiste Van Helmont [Žán Baptist Fan Helmont] 

 (12. leden 1577 až 30. prosinec 1644).  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                      Obr. 13: Jean Baptiste Van Helmont  

          (Jean Baptiste Van Helmont, 2001) 

 

Van Helmont provedl s kouskem dřevěného uhlí jednoduchý pokus. Odměřil vážením 

hmotnost 400g dřevěného uhlí. Pak uhlí spálil a určil hmotnost popela, který z něj zbyl. 

Byla hmotnost popela větší nebo menší než hmotnost původního dřevěného  

                          uhlí? 

 

Van Helmont si všiml, že zbývající popel měl menší hmotnost než původní dřevěné uhlí (285g 

popela). 
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 Došel k závěru, že z uhlí se během spalování ztratila určitá neviditelná masa. Že “cosi 

uniklo“  ze systému při spalování. Tuto neviditelnou hmotu nazval spiritus sylvestre tedy 

divoký duch. 

 

Co je vlastně spiritus sylvestre? 

Zde je malá nápověda: 

1) Spiritus sylvestre vzniká, když se křída zahřeje anebo nechá reagovat s kyselinami 

(kyselina chlorovodíková nebo sírová) nebo vzniká při fermentaci, když z droždí 

připravujeme těsto. 

2) Spiritus sylvestre vydechuje většina živočichů. 

 

 

 

 

 

Kypřící prášek nasypte do kádinky a přilijte ocet. Vznikají bublinky, a to je onen 

divoký duch. Pak zapalte špejli a přibližte ji ke kádince s divokým duchem. Co se stane 

s plamenem? 

 

 

Zhasne. 

 

 

 

 

Do kádinky nalijte roztok hydroxidu vápenatého (vápennou vodu) a pomocí brčka do 

něj vydechujte. Co se stane s roztokem? 

 

 

Voda se začíná zakalovat.  

(Inspirováno z DVD Tajemství CO2, Michal Londesborough) 
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     Už víte, co je spiritus sylvestre?  

 

Odpověď najdete v následující osmisměrce: po vyškrtání níže uvedených slov 

vám zbývající písmena (čtena odspoda) dají tajenku. 

 

K Ř Í D A Ý Y T 

T I O Z O N N Č 

N I N A O A Y K 

A L H E M A L Í 

H U R A M M P L 

T F I T H I U H 

E D D O I L S U 

M N X M R K O E 

 

Obr. 14: Osmisměrka 

 

 

Freony, emise, klima, methan, ozón, plyny, tuha, diamant, atom, křída, uhlík, Mn, Zn, Kr. 

Oxid uhličitý 
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1.3.3. Oxid uhli čitý  
 

Jaký je CO2 a jaké má vlastnosti? 

 

 

 

 

Doplňte (na základě informací získaných při výuce  chemie) místo 

teček správná slova. 

 

 

 Strukturní vzorec oxidu uhličitého  (O = C = O). 

Dvojné vazby mezi atomy C a O jsou velmi pevné. Zajišťují tak výjimečnou stabilitu 

této sloučeniny.  

 Při teplotě -78,5 °C se oxid uhličitý změní z plynu na pevnou látku známou jako   

suchý led. 

Když dáme suchý led do vroucí vody, vzniká mlha (efekt v divadlech). 

 Pevný oxid uhličitý nemá kapalnou fázi. Přechází rovnou do plynného stavu - jev 

známý jako  sublimace. 

 Kapalný oxid uhličitý se mimo jiné používá jako náplň  sněhových hasicích přístrojů. 

Hra : Reakce butanu s kyslíkem (vznik oxidu uhličitého a vody). 

 

Žáci si navléknou různě barevná trička s nápisy – C, H, O představující atomy těchto 

prvků. Žáci sestaví molekulu butanu (spojením rukou vytvoří vazbu) a skupina žáků bude 

představovat kyslík (dvojná vazba = dvě ruce). Taneční pohyby butanu jsou ve skutečnosti 

molekulární vibrace. Kyslíky zahajují útok. Trhají formaci butanu, uhlík končí ve spárech 

dvou kyslíků, na vodík stačí jeden (Aktivita převzata z DVD  Tajemství CO2  od Michaela 

Londesborougha). 
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 Jakákoliv uhlíkatá látka – ať je to dřevěné uhlí, či benzín, nebo stromy či papír, která 

se na této planetě spaluje, se slučuje s atomy kyslíku v atmosféře a vytváří se oxid uhličitý. 

Auta, továrny, lesní požáry…..Neměl by oxid uhličitý být všude? A on také všude skutečně je. 

Např. Atmosféra Venuše a Marsu (naši sousedi ve sluneční soustavě), je z 95 % tvořena 

oxidem uhličitým. A přesto atmosféra Země obsahuje pouze 0,04 % oxidu uhličitého 

(Londesborough, 2009). 

 

Jak je možné, že atmosféra Země obsahuje pouze 0,04 % oxidu   

                           uhličitého? Kde veškerý CO2 je? 

 

              Joseph Priestly z Yorkshire [Džouzef Pristly z Jorkširu] (1733 až 1804) v roce 1771 

zjistil, že rostlina využívá oxid uhličitý během  růstu a uvolňuje plynný kyslík. Ukázal, že myš 

zůstane naživu v nádobě plné oxidu uhličitého, pokud je v ní také rostlina. 

               Brzy poté holandský lékař Jan Ingenhousz [Jan Innhaus] (1730 až 1799), který pracoval  

u dvora Marie Antoinetty ve Vídni, ukázal, že rostliny opravdu vdechují oxid uhličitý 

 a uvolňují kyslík. A že tento proces vyžaduje světlo (Londesborough, 2009). 

 

Jak tomuto procesu říkáme? 
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Odpověď naleznete v tajence křížovky  

 

Obr. 15: Křížovka 

 

1) Charakteristický režim počasí v dané oblasti (klima) 

2) O3 (ozon) 

3) Jaké vazby jsou mezi atomy C a O v molekule oxidu uhličitého? (dvojné) 

4) Jeden ze skleníkových plynů vyskytující se v bažinách. (methan) 

5) Jedna z modifikací uhlíku. (diamant) 

6) Doplň: skleníkové ………… (plyny) 

7) Jakou strukturu má tuha? (vrstevnatou) 

8) Lidové označení jedné z modifikací uhlíku, mající tvar mnohostěnů (v množném čísle) 

(fotbaleny) 

9) Značka prvku titan. (Ti) 

10) Sloučenina uhlíku obsahující jeden atom C a dva atomy S. (sirouhlík) 

11) Halogenderiváty uhlovodíků poškozující ozonovou vrstvu. (freony) 

 

Tajenka: fotosyntéza (čteno odspoda) 
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Obr. 16: Fotosyntéza 

(Photosynthesis, 2011) 

Celkový průběh fotosyntézy lze zapsat chemickou rovnicí (ve skutečnosti jde o sled 
mnoha reakcí): 

                                6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

S touto rovnicí se lze často setkat ve zjednodušené podobě: 

                                             6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

    

Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších biochemických procesů. Je to základní proces, 

zabezpečující život na Zemi.  
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Vyslovte domněnky, kde všude na Zemi může být oxid uhličitý. Zkuste 

navrhnout dva způsoby, jakými by naše planeta mohla uskladňovat oxid 

uhličitý. 

 

     

Oxid uhličitý je součástí zemské atmosféry, ve vulkanicky aktivních oblastech (okolí 

sopek), přírodní minerální vody, hlavní složka atmosféry Venuše a Marsu, vzniká během 

kompostování. 

1) Uskladnění oxidu uhličitého do moří a oceánů a to ve formě kyseliny uhličité. Část 

oxidu uhličitého ze vzduchu se ve vodě rozpouští a vzniká kyselina uhličitá. Takto je možné 

uskladnit mnoho gigatun oxidu uhličitého. 

2) Uskladnění do podzemí - dna moří. 

3) Další z možností je, že oxid uhličitý, který uniká do atmosféry třeba při spalování 

fosilních paliv nebo papíru, reaguje s vápenatými ionty a vzniká při tom křída. 

Oběh atomů uhlíku má klíčový význam pro život na této planetě. Je důležité pochopit, 

že struktury, v níž atomy uhlíku najdete, jsou v neustálé změně. Mění se při tom z jedné 

formy nebo sloučeniny do druhé, pak zpět do jiné, pak do jiné atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka zachycení oxidu uhličitého 

Z pevného oxidu uhličitého uděláme tříšť a nasypeme do PET láhve v níž je vzduch, 

tj.hlavně dusík a kyslík. Hustota plynného oxidu uhličitého je větší než hustota obou 

plynů a proto dusík a kyslík vyplavou nad vrstvu oxidu uhličitého (Archimédův zákon). 

Není to vidět, ale atomy dusíku a kyslíku unikají a uvnitř zůstane čistá atmosféra oxidu 

uhličitého. Když láhev s čistým oxidem uhličitým nahneme nad hořící svíčku, zhasne. 

Vodný roztok hydroxidu sodného vlijeme do PET láhve s plynným oxidem uhličitým, 

uzavřeme a protřepeme. Hydroxid reaguje s oxidem uhličitým a vzniká uhličitan sodný. 

Plynný oxid uhličitý přechází do roztoku, proto v lahvi klesá tlak a vznikající tlak 

radikálně zmenší objem PET lahve. 

      

(Londesborough DVD, 2009) 
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Uhlík, který je součástí křídy, mohl být pod zemí ukrytý mnoho milionů let. Atomy 

uhlíku jsou v uhličitanu vápenatém obklopeny 3 atomy kyslíku a 1 atomem vápníku. Když 

však dáme kousek křídy do plamene, pomalu ztrácí jeden atom kyslíku a jeden atom vápníku, 

vzniká tzv. pálené vápno – CaO. Uhlík unikne jako součást molekuly oxidu uhličitého do 

atmosféry. Střední doba života molekuly oxidu uhličitého v atmosféře je asi 4 až 5 let. Během 

ní cestuje podle směru a rychlosti větru po celém světě – nad lesy a horami. Může vstoupit do 

vody oceánu a pak se z nich zase uvolnit. A jednoho dne, když je ten správný atmosférický 

tlak, jemně proletí kolem vinného listu. List molekulu vpustí svými průduchy a s využitím 

energie fotonů viditelné části slunečního spektra ji prostřednictvím fotosyntézy přemění na 

jeden ze šesti uhlíkových atomů v molekule cukru - glukózy. Uhlík, jako součást glukózy 

např. ve vinném hroznu, může skončit v lahvi nějakého dobrého vína, které vypijeme, 

strávíme a po několika dnech opět vydechneme jako jinou molekulu oxidu uhličitého. A tak 

to jde pořád dokola (upraveno dle Londesborough DVD, 2009). 

Když je na planetě tolik možností, jak měnit formy existence oxidu 

uhličitého, proč je tedy takový problém s jeho existencí jako skleníkového plynu? 

 

Spalováním fosilních paliv do naší atmosféry přidáváme oxid uhličitý rychleji, než 

fotosyntéza a pohlcování v oceánech, stačí odebrat. Výsledkem je zvýšené množství uhlíku, 

přítomného na naší planetě ve formě oxidu uhličitého v naší atmosféře. Ale v žádném případě 

nelze říci, že by atmosféra s oxidem uhličitým byla špatně a bez oxidu uhličitého byla 

dobře.Tak to není. 

 Příliš mnoho oxidu uhličitého by ze Země udělalo druhou Venuši s teplotou téměř  

500 °C. Bez oxidu uhličitého a skleníkového efektu by Země byla planetou ledu se standardní  

teplotou -15 °C.  
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               O tom, že díky skleníkovému efektu je naše Země obyvatelná přemýšlel švédský fyzik 

a chemik Svante August Arrhenius [Svante August Arhénius] (1859 až 1927) (Obr.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Svante August Arrhenius 

 (Biography, 2011) 

 

Arrhenius chtěl vysvětlit, proč se střídají doby ledové a meziledové. Využil 

infračervené pozorování Měsíce a vypočítal, kolik tepla může pohltit oxid uhličitý a vodní 

pára. Pak formuloval, jak funguje skleníkový efekt . 

Před 100 lety předpověděl, že emise oxidu uhličitého vznikající spalováním fosilních 

paliv, naplno využívaných tehdejší průmyslovou civilizací, dostatečně zabrání příchodu nové 

doby ledové, a zároveň jako první varoval před dalším možným vývojem. 

Je to jev důvěrně známý jako globální oteplování. 

V jeho důsledku se v atmosféře naší planety hromadí stále více energie přicházející ze 

Slunce. Právě kvůli ní roste počet extrémních projevů počasí – ničivé hurikány, bouře, 

záplavy, sucha, tání ledovců (Londesborough, 2009). 
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Obr. 18                                                       Obr. 19 

(Vzkaz politikům, 2012)                             (Globální oteplování, 2009) 

 

Hra:  Výukový plakát. 

 

 

Udělejte skupinky po 4 až 5 členech. Zástupci skupin si vylosují téma, problém či 

otázku, na které vytvoří výukový plakát (např. CO2 – přítel či nepřítel?, Je globální 

oteplování skutečnou hrozbou pro člověka?, skleníkové plyny, skleníkový efekt apod.). Žáci 

mají k dispozici velké čtvrtky, flipové (balicí) papíry, fixy, nůžky, lepidla, a zejména 

informační zdroje vztahující se k probíranému tématu (encyklopedie, noviny, časopisy, 

internet, film apod.). 

Žákům na práci stanovíme časový limit a před aktivitou stanovíme též kritéria 

hodnocení, zdůrazníme, že estetická stránka plakátu je důležitá, ale důležitější je rozumné  

a logické zpracování tématu. 

Na závěr každá skupina představí svůj plakát. Je vhodné, aby výukové plakáty byly 

vystaveny po dobu práce s danými tématy ve třídě, aby s informacemi obsaženými na 

plakátech mohli žáci aktivně pracovat (Materiál SEV HK, 2011). 
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Odpůrci globálního oteplování poukazují na to, že jsou mnohem mohutnější zdroje 

oxidu uhličitého než nepatrný člověk – sopečné erupce, přírodní požáry. Pokud se však 

nepatrných človíčků sejde 6,5 miliardy a začnou vypouštět 27 miliard tun oxidu uhličitého 

ročně ze svých domovů, aut, letadel, elektráren, nemůže to zůstat bez následků 

(Londesborough, 2009). 

  

 

 

Obr. 20: Globální oteplování 

(Hutt, 2009) 

  

Existuje rozumné řešení?  

Ano, zpomalit tempo vypouštění oxidu uhličitého do naší atmosféry. Toho lze 

dosáhnout dvěma způsoby – zmírněním tj. snížením emisí oxidu uhličitého do ovzduší  

a inovací v oblasti nových technologií, lepším využíváním energií a větším podílem 

obnovitelných zdrojů. 
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Dle grafů (obr.21, 22), které na svých stránkách zveřejnil ČEZ, bude spotřeba energie 

v budoucnosti i nadále narůstat. 

     

 

 

Obr. 21: Dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny v ČR 

(CEZ, 2012) 

 
 

 

Obr. 22: Predikce brutto spotřeby elektrické energie v ČR do r. 2050 

(zdroj: EGÚ, prosinec 2009) 

(CEZ, 2012). 
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Kde tedy energii brát? 

  

 Hlavní část energetických potřeb v budoucnu zřejmě pokryjí jaderné elektrárny  

           – nevypouští oxid uhličitý. 

 Větší pozornost je třeba věnovat rozvoji obnovitelných zdrojů energie. 

 Čistým zdrojem energie je vítr – nefouká stále, je třeba mít záložní elektrárny. 

 Solární panely – je třeba navrhnout lepší solární články. Aby byly levnější a  

            účinněji přeměňovaly sluneční záření na elektrickou energii. 

 Vodní elektrárny. 

 Více využívat tepelná čerpadla – i v zimě získávají teplo ze země, vody nebo  

           vzduchu a předávají je pro vytápění budov. 

 Jako zdroj energie může posloužit i spalování biomasy – rychle rostoucí  

           dřeviny, sláma, plodiny vhodné na výrobu biopaliv např. cukrová třtina či 

           kukuřice. 

 

 

 

 

Uveďte alespoň 3 důvody, proč si myslíte, že spotřeba energie 

v budoucnu bude narůstat. 

 

 

 Vyšší životní standard znamená větší vybavení domácností, nové, větší, výkonnější 

přístroje a zařízení, které mají vyšší spotřebu energie oproti dřívějším přístrojům. 

Větší byty, domy, bazény, letecké dovolené, atd. 

 Vyšší aktivita průmyslu souvisí s předcházejícím bodem. Toto zařízení, větší, nové 

byty, domy, to vše se musí někde vyrobit a spotřebuje se na to velké množství energie. 

 Zvyšování bezpečnostních standardů znamená robustní automobily (vyšší hmotnost, 

odolnější materiály), záložní zdroje pro výpočetní techniku, zdvojené linky, obvody, 

osvětlené dálnice, výstražná světla na přejezdech, apod. Opět kromě vlastní spotřeby 

(která nemusí být zase tak příliš velká) tyto věci musíme někde vyrobit. 
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 Rozšíření ITC technologií. Stále je velký prostor pro rozšiřování sítí (bezdrátových 

 i klasických), klasické informační tabule jsou nahrazovány digitálními, mechanické 

pokladny digitálními, placení penězi, placením elektronickými kartami, atd. 

 Zvyšující se doprava. Rozvoj ekologické hromadné dopravy, především železniční 

(elektrifikace nových úseků), rozšiřování metra, tramvajových linek. Zvyšující se 

rychlost těchto prostředků (vlaků) přináší zvýšenou spotřebu. 

 Substituce jiných energií. Elektrická energie může nahradit a bude nahrazovat zemní 

plyn, uhlí (k vaření, vytápění), ropu (doprava, viz předchozí bod). 

 Ekologické projekty. Sanace starých ekologických zátěží, modernizace nevyhovujících 

provozů, přesun kamionů na železnici, výstavba silničních a dálničních obchvatů, 

výstavba tunelů. To vše je energeticky vysoce náročné. 

 Vyšší hygienické a zdravotní standardy. Vlivem dramaticky zpřísněných norem  

v potravinářství a ve zdravotnictví velmi razantně narůstá spotřeba elektrické energie 

(a jiných energií). Zvláště na chlazení a mražení, ve zdravotnictví na sterilizaci  

a klimatizaci. Např. kratší doba skladování výrobků (restaurace, obchody), výrobky 

namísto konzumace se musí likvidovat a vyrábět nové - toto nutné "plýtvání" přináší 

další energetické nároky (Materiál SEV HK, 2011). 

 

1.4. Důsledky zm ěn klimatu 
 
 

V časopisech či na internetu se můžete dočíst téměř katastrofické scénáře naší 

budoucnosti:  

 

…Ve velehorách přibývá ledovcových jezer, klesá stabilita jejich hrází a odtéká více 

vody. Mění se režim horských ledovcových řek, což v oblastech, které závisejí na zásobování 

jejich vodou, má nepříznivé dopady již dnes (podhůří Himaláje). Kvůli tání trvale zmrzlé půdy 

se zvyšuje nestabilita půdy, jsou narušovány mosty, silnice, železnice. Povrchová jezera  

a vodní toky se postupně oteplují tj. zvyšují svou teplotu. Vinou většího výparu ubývá 

povrchových zdrojů vody. Jaro nastupuje časněji, takže dochází k dřívějšímu rozvinutí listů 

 a kvetení.  
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Areály rostlinných i živočišných druhů se posunují do vyšších  nadmořských výšek  

a k pólům včetně mikroorganismů, plísní a přenašečů různých chorob (hlodavci, klíšťata, 

hmyz). Vyskytují se i delší období sucha (jižní Evropa, subsaharská Afrika ) a vyšší úhrny 

srážek (severní Evropa). V severních polárních oblastech dochází k odtávání ledu. Kry na 

povrchu oceánu odrážejí velkou část slunečního záření. Pokud ale odtají, sluneční záření 

bude dopadat do tmavší vody, která  bude záření více absorbovat, a teplota moře tak poroste. 

Teplejší voda bude však přispívat k odtávání dalšího ledu. Navíc ledová přikrývka brání toku 

tepla z oceánu do atmosféry, který bez ní bude větší, takže dál poroste teplota vzduchu. 

Častějšími se stávají takové projevy počasí, jako jsou bouře, vichřice a orkány, 

extrémní výkyvy počasí. Mizí některé rostlinné a živočišné druhy… 

     

Je to vše vůbec pravda? Kde hledat odpověď na tuto otázku? 

 

Co víme:  

 Klima se vždy měnilo a mění se i v dnešní době, jen změny jsou rychlejší. 

Rychlost ovlivňují pravděpodobně rostoucí koncentrace skleníkových plynů, tedy  

i lidská činnost. 

 V současnosti je jedním ze základních projevů těchto změn globální oteplování. 

 Emise skleníkových plynů na tom mají nezanedbatelný podíl. 

 Příští vývoj klimatického systému závisí na dalších emisích skleníkových plynů. 

 Teplota na Zemi se bude vždy v nějakých mezích zvyšovat nebo snižovat. 

 Ledovec bude vždy ubývat nebo přibývat, není to stabilní útvar a musí se měnit. 

 Stejně se bude vždy měnit i obsah plynů v atmosféře.  

 Kontinenty měnily a budou měnit svou vzájemnou polohu. 

 Mořské proudy měnily a budou měnit své trasy.  

 Slunce bude neustále zvyšovat svůj zářivý výkon.  

 Vnitřní teplota Země se bude snižovat. 
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 Zda na přelomu 20. a 21. století dochází na Zemi ke změnám klimatu, o tom může 

rozhodnout další generace. Klima se netýká jen krátkodobých výkyvů počasí, které teď 

pozorujeme, nýbrž je určeno integrálním pohledem zahrnujícím období dlouhé aspoň 30 let. 

Je také třeba brát v úvahu, že naše poznání skutečnosti je omezené a nedostatečné. O přírodě  

a jejím fungování víme sice hodně, ale ještě je více toho, co nevíme. 

Mnohé příznaky napovídají, že se klima skutečně mění, a to daleko rychleji než tomu 

kdy bylo v minulosti. Objevují se důkazy o tom, že oteplování posledních padesáti let je 

spojeno s lidskou činností. Faktorů svědčících o klimatické změně je tolik, že je třeba brát ji 

jako skutečnost. Lze ovšem diskutovat o tom, do jaké míry se na ní podílí člověk a do jaké 

míry spočívají příčiny v přirozených procesech, které člověk ovlivnit nemůže. Je třeba si 

uvědomit, že jednotlivé příčiny se mohou navzájem různě podporovat a důležité procesy na 

Zemi nemají lineární charakter – proto nemá smysl podíl těch či oněch faktorů specifikovat. 

Není jednoduché probíhající změnu, týkající se nesmírného množství parametrů, jednoduše  

a výstižně vyjádřit. Jedním z nepochybných ukazatelů je rostoucí podíl oxidu uhličitého 

v atmosféře. Člověk ho spalováním fosilních paliv uvolňuje dokonce více, než je registrovaný 

přírůstek v atmosféře, takže mechanismy regulující jeho obsah do určité míry fungují, avšak 

na rozsah lidské produkce nestačí (Metelka, 2009). 

 

Jedno je jasné, všichni přispíváme ke globálnímu oteplování, každý však 

může pomoci tento problém řešit: rozhodnutími o tom, co nakupujeme, kolik 

elektrické energie spotřebováváme, v jakých automobilech jezdíme  

a v neposlední řadě i tím, jakým stylem žijeme. 
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Představte si, že je rok 2100 a průměrná teplota povrchu planety 

vzrostla o 2,5 °C. Vymyslete pesimistickou povídku a popište, k čemu na 

naší planetě v důsledku globálního oteplování dojde. 

 

 

Jsme v roce 2100. Průměrná teplota na Zemi vrostla o 2,5 °C. 

Antarktida a Arktida 

Změnami klimatu je více ohrožena Arktida. Je to proto, že severní polokoule se 

otepluje rychleji. Na člověka tu nenarazíte a z živočišných a rostlinných druhů tu najdete jen 

ty nejodolnější. Lední medvědi, ale i lumíci (malí hlodavci), sobi či sovy sněžné téměř vymřeli. 

A Eskymáci? Ti se zachrání zemědělstvím, protože oteplováním se  Grónsko změnilo 

v úrodnou zemi. 

Asie 

Vlivem tání ledovců se zmenšily Himalájské vrcholy. Lidé žijící na jihu Asie v deltách 

velkých řek a v nízko položených přímořských oblastech přišli o střechu nad hlavou vlivem 

stoupající hladiny moře a velkých záplav. Jsou sužováni cholerou a průjmovými 

onemocněními. Obyvatelé střední Asie se z důvodu nedostatku vody a jídla stěhují do Evropy. 

Evropa 

Ochlazování Golfského proudu způsobilo změnu podnebí. Lidé ve Velké Británii 

nakupují ušanky, kožichy a tlusté rukavice. Na britských ostrovech totiž panuje klima 

připomínající ruskou Sibiř. Na dovolenou do Jižní Evropy se nejezdí, díky intenzivnímu 

slunečnímu záření byste přijeli s těžkými popáleninami. Navíc jsou zde časté požáry a je zde 

nedostatek pitné vody. V Alpách už nejsou téměř žádné ledovce, a Nizozemí se téměř ztrácí 

pod stoupající hladinou moří. Hladina Severního moře stoupla o 6 m. A u nás? Střídají se 

období sucha s povodněmi a záplavami. Vedou se války o pitnou vodu, enormní zájem je 

 o povodí Dunaje. 

Afrika 

Miliony lidí se vydávají z Afriky do Evropy. Proč? V Africe je nedostatek vody, 

rozšiřují se pouště, ubývá ryb v jezerech a v neposlední řadě tu vládne hladomor a s ním jdou 

ruku v ruce epidemie. 

Amerika 
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Jihoamerický tropický prales se proměnil v savanu v důsledku ubývání půdní vody. 

Vymizela řada rostlinných i živočišných druhů. Nad Floridou častěji řádí hurikány, už není 

rájem amerických boháčů. Zelené plíce planety pomalu dodýchávají. 

Austrálie 

V jižní a východní Austrálii jsou extrémní sucha a požáry. Jedna 

z nejpodivuhodnějších přírodních scenérií – Velký bariérový útes- padl za oběť oteplování 

moří.   

(Zpracováno podle Materiálu SEV HK, 2011, aktivita upravena). 

 

 

Žáci se rozdělí do skupin a každá skupina bude představovat jednu 

národní či mezinárodní organizaci zabývající se ochranou a obnovou 

životního prostředí a bude před ostatními hájit své zájmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokázali byste na základě znalostí a informací, které jste právě získali 

odhadnout jak se bude situace dále vyvíjet do budoucna resp. jaké jsou 

scénáře budoucnosti z hlediska oteplování naší planety? 

 

 

Jak vidí někteří vědci naše vyhlídky do budoucnosti: 

Scénáře budoucnosti 

1) Nepodaří se nám omezit emise dostatečně rychle a koordinovaně a neodvrátíme velké 

změny klimatu, které následně zničí životodárné systémy Země a destabilizují globální 

civilizaci. Následkem toho bude lidstvo uvrženo do období obtížných životních 

podmínek, mnohem drsnějších než kdykoliv předtím. Takové změny mohou nastat už 

v roce 2050. 
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2) Lidstvo začne jednat včas – na úrovni jedinců, národů i celé společnosti omezí emise  

a vyhne se tak vážným klimatickým změnám. Půjde-li vývoj jako dosud, budeme moci 

dovršit dekarbonizaci naši energetiky kolem roku 2030 a dopravních systémů kolem 

roku 2050. Pokud se to podaří, zhruba do roku 2150 klesne množství skleníkových 

plynů na takovou úroveň, že Země opět získá kontrolu nad svým termostatem. 

3) Podaří se nám omezit emise do té míry, že se vyhneme naprosté katastrofě, ale přesto 

dojde k vážnému poškození zemských ekosystémů. Celá desetiletí nebo dokonce staletí 

budeme muset většími či menšími geoinženýrskými zásahy striktně usměrňovat oběh 

uhlíku.  

 

Podle řady klimatologů plný dopad současného množství skleníkových plynů 

v atmosféře pocítíme teprve kolem roku 2050. Jinak řečeno, kdybychom zastavili emise 

skleníkových plynů hned teď, Země dosáhne nové stability s novým klimatem až v roce 2050. 

Naši planetu stále ještě otepluje velká část oxidu uhličitého, který se dostal do vzduchu, když 

po 1. světové válce naše prababičky přikládaly do svých kamen uhlí.  

Vědci tvrdí, že ke stabilizaci zemského klimatu je nutné do poloviny 21. století snížit 

emise oxidu uhličitého na úroveň 30 % úrovně z roku 1990. Následkem toho stoupne 

koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na 450 částic z milionu a naše klima se zhruba do 

roku 2100 stabilizuje na teplotě přinejmenším o 1,1 °C vyšší než dnes. Realističtějším 

scénářem se zdá být stabilizace oxidu uhličitého v atmosféře na 550 částic z milionu. 

V takovém případě se bude klima stabilizovat až za několik století a ještě v 21. století teplota 

stoupne o 3 °C. Máme-li uvažovat o osudu planety jako celku musíme si bez iluzí přiznat, co 

je v sázce. Globální teplota Země je teď 15 °C, a pokud dovolíme, aby stoupla o jediný stupeň, 

rozhodneme tak o osudu stovek tisíc živočišných a rostlinných druhů a pravděpodobně  

i miliard lidí (Metelka, 2009). 
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Dokázali byste najít způsoby, jak k řešení krize klimatu může přispět 

každý z nás nebo jak snížit emise skleníkových plynů? 

 

 

 

Každý z nás může přispět např.   

 efektivnějším využíváním elektřiny v topných a chladicích systémech, při používání 

dalších elektrospotřebičů, 

 nákupem nových spotřebičů volit ty, které jsou energeticky efektivní, 

 správným používáním spotřebičů, např. lednice by neměla stát vedle zdrojů tepla, 

jako je sporák, myčka, topení, kvůli nimž musí ledničky podávat zbytečně vysoký 

výkon, 

  kvalitní izolací v domě, 

 šetřením teplou vodou tj. spíše se sprchovat než koupat, 

 snížením plýtvání energií u spotřebičů v pohotovostním režimu, 

 chozením více pěšky, nejezdit v autě sám, ale přibrat spolujezdce, nejezdit v době 

dopravní špičky (strávíme méně času v zácpách a auto spotřebuje méně paliva), 

dodržovat maximální povolenou rychlost - při rychlosti nad 90 km za hodinu 

spotřeba výrazně stoupá, nenechávat motor běžet naprázdno, udržovat auto 

v dobrém stavu, 

 preferováním automobilů s nižší spotřebou benzínu a vyšším podílem aut 

hybridních a s palivovými články – spálením každého litru benzínu se do atmosféry 

dostane přibližně 2,39 kg oxidu uhličitého. Vozidla, která na 1litr benzinu ujedou 

10,5 km místo 8,5 km uvolní při prvních 160 000 km o 10 tun oxidu uhličitého 

méně, 

 zájmem o hybridní automobily – jezdí na benzin i elektřinu, a protože baterie se 

při jízdě dobíjí, není třeba je připojovat do sítě. Jelikož elektrický motor obvykle 

spalovacímu pomáhá, hybridy spotřebovávají daleko méně benzínu a jsou šetrnější 

k životnímu prostředí, 

 využíváním alternativních paliv – palivo je v každém kousku rostlinné hmoty, která 

může zkvasit. V roční produkci brambor z plochy 0,4 hektarů je dost alkoholu, aby 

poháněl stroje nezbytné na obdělávání těchto polí celých 100 let! Nejběžnějšími 

biopalivy jsou dnes bionafta a bioetanol, 
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 recyklováním,  

 neplýtváním papírem – výroba papíru je čtvrtý energeticky nejnáročnější 

průmyslový obor, patří k těm, které životní prostředí nejvíce znečišťují, 

 efektivnějším využíváním nových budov a provozů navržených tak, aby byly 

energeticky méně náročné než dnes, 

 zlepšováním dopravy tj. navrhnout lepší tranzitní systémy ve městech a vyrábět 

nákladní vozidla s menší spotřebou,  

 zachycováním a skladováním nadbytečného množství uhlíku v elektrárnách a při 

průmyslové výrobě. 

(Materiál SEV HK, 2011). 

 

 Pomocí internetu zjistěte, čím se zabývá Montrealský a Kjótský 

protokol, a na jaké problémy jsou zaměřeny. 

 

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (1985) byla sjednána za účelem ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům lidské činnosti, které mění 

nebo by mohly měnit ozonovou vrstvu. Její smluvní strany spolupracují především při 

systematických pozorováních, výzkumu a prostřednictvím výměny informací. Konkrétní 

závazky naplňující cíl stanovený ve Vídeňské úmluvě jsou upraveny prováděcím 

Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1987). 

Cílem Protokolu je přijímat a realizovat celosvětová opatření na vyloučení výroby a spotřeby 

téměř 100 regulovaných látek, které ozonovou vrstvu poškozují. Upravuje nakládání s látkami 

populárně označovanými jako freony a halony a dále výrobu a použití methylbromidu. 

Regulované látky jsou chemicky velmi stálé. Pronikají do vyšších vrstev atmosféry, kde 

způsobují zeslabování ozonové vrstvy, která život na Zemi chrání před vysoce intenzivním 

UV-zářením (Vídeňská úmluva, 2008). 
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Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku 1997 na 

Třetí konferenci smluvních stran (COP-3) v Kjótu. Obsahuje preambuli, 28 článků a  

2 přílohy. V příloze B jsou kvantifikovány redukční cíle ekonomicky vyspělých státu  

a vymezeny způsoby jejich možného plnění. Země Přílohy I Úmluvy se v Protokolu zavázaly 

do konce prvního kontrolního období (2008-2012) snížit emise skleníkových plynu nejméně  

o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990. 

Redukce se týkají emisí oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4), oxidu dusného (N2O), 

hydrogenovaných fluorovodíků (HFCs), polyfluorovodíků (PFCs) a fluoridu sírového (SF6), 

vyjádřených ve formě ekvivalentu CO2 (tzv. uhlíkový ekvivalent) antropogenních emisí. 

Výsledná hodnota emisí agregovaných pomocí faktoru tzv. globálních radiačních účinností 

jednotlivých plynů zohledňuje jejich rozdílný vliv na celkovou změnu klimatického systému 

Země. Užívá se přepočet CO2 = 1, CH4 = 21 (tedy methan je 21x silnější skleníkový plyn než 

oxid uhličitý), N2O = 310, SF6 = 23900; HFCs a PFCs obsahují různé substance, proto jejich 

globální radiační účinnost musí být vypočítávána individuálně v závislosti na obsažených 

látkách. 

Kromě emisí skleníkových plynů bere Protokol v úvahu i jejich propady, tj. absorpci 

vyvolanou změnami ve využívání krajiny (zalesňování, péče o lesní porosty, resp. 

odlesňování). 

Součástí Protokolu jsou tzv. flexibilní mechanismy, které umožňují průmyslovým státům, aby 

snížily emise na území jiného státu nebo odkoupily od jiného státu právo vypouštět skleníkové 

plyny. Jsou jimi: obchodování s emisemi (Emission Trading, ET), společně zavaděná opatření 

(Joint Implementation, JI), mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, 

CDM). 

Českou republikou byl Protokol podepsán 23. 11. 1998 na základě usnesení vlády č. 669/1998 

a ratifikován 15. 11. 2001 (č. 81/2005 Sb. m. s.). Protokol má ke dni 6. 11. 2009 celkem 190 

smluvních stran. Země přílohy I Úmluvy se na celkových emisích podílejí 63,7 % (Kjótský 

protokol, 2008). 
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Přiřaď k sobě pojmy, které spolu souvisí tj. A až I k pojmům 1 až 10. 

 

. 

A – skleníkový plyn                                   1 – fotbaleny 

B – spiritus sylvestre                                  2 – globální 

C - křída                                                     3 – CH4 

D – diamant                                                4 – freony 

E – grafit                                                    5 – CaCO3 

F – fullereny                                               6 – C6H12O6 

G – ozon                                                     7 – CO2 

H – glukosa                                                 8 – vrstevnatá struktura 

J – CCl2F2                                                   9 – modifikace uhlíku 

K – oteplování                                            10 – O3 

 

A3, B7, C5, D9, E8, F1, G10, H6, J4, K2   

 

 

 

 

Z přeházených písmen sestavte slova a spojte je s vysvětlením: 

 

1) SEEMI                                        A) skleníkový plyn  

2) IISME                                         B) dynamický producent emisí, který užívá většina lidí 

3) PLTEÁNRA                               C) znečišťující příměsi vypouštěné do ovzduší 

4) TOAMBOULI                            D) následek emisí, emise, která se dostala do styku s ŽP 

5) DOIX  ÝLHČIITU                     E) producent emisí 

 
1C, 2D, 3E, 4B , 5A 
Emise, imise, teplárna, automobil, oxid uhličitý 
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Test: 

 

 

1) Víte o kolik ubude v zemské atmosféře každodenně kilogramů oxidu uhličitého, 

budete-li dojíždět do práce či školy autobusem či vlakem namísto vlastním autem? 

2) Víte o kolik se sníží emise za rok pokud každý cestující omezí hmotnost zavazadel, 

která sebou bere do letadla pod 20 kg? 

3) Víte kolik škodlivin ušetří jedna dávka prádla, která namísto v sušičce skončí na 

šňůře? 

4) Víte o kolik gramů oxidu uhličitého zbaví atmosféru každodenní používání klasického 

budíku namísto elektrického? 

5) Víte kolika gramy emisí denně zatíží ovzduší používání elektrického kartáčku? 

6) Víte, kolika tunami emisních plynů znečistí ovzduší každoročně jeden obyvatel 

planety? 

 

 

 (Převzato z Hradeckého deníku ze dne 6. června 2008) 

 

1) v zemské atmosféře ubude každodenně 1,7 kg CO2. 

2) emise se za rok sníží o 2 miliony tun. 

3) ušetří 2,3 kg škodlivin. 

4) o 48 gramů CO2. 

5) 48 gramy emisí denně. 

6) 4,5 tuny emisních plynů. 
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2. Alternativní paliva 
 

 
Vítejte ve světě skřítků enerů! Svět enerů je světem energie. Žijí v něm velice 

zvláštním skřítkovským životem, neboť se mohou převtělovat, přeměňovat, slučovat v jednu 

bytost a opět se rozdělovat. Žádný z nich se nikdy neztratí, ani nezmizí – mohou se 

donekonečna přeměňovat a radovat ze života, protože u nich platí zákon o zachování energie. 

Touto kapitolou vás budu provázet já - ener Kouma Koumes – je mě potřeba vždy, 

když chceš něco vymyslet, objevit, prozkoumat, zkrátka když potřebuješ duševní energii  

a jiskru v hlavě. 

 

Obr. 23: Kouma Koumes 

 

A já se vás ptám – víte, co vlastně slovo energie znamená? 

 

Přes francouzské énergie a latinské energia ze starořeckého ἐνέργεια (enérgeia, „síla, 

činnost, aktivita, působení“) od ἐνεργός (energós, „činný, aktivní, pracující“), což vzniklo 

složením předpony ἐν- (en-, „v“) a slova ἔργον (érgon, „práce, čin, skutek“) (Wikipedia, 

2012). 
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Fyzikální veličina energie udává, kolik práce může těleso maximálně vykonat 

v zadané situaci. 

Pojem popsaný českým slovem energie používáme v běžném životě ve dvou 

významech. Ve volném významu je to hodnocení stavu, v němž pro nás někdo nebo něco 

může konat práci. Ve druhém, velmi přesném významu jde o název fyzikální veličiny, jejíž 

změna přesně určuje změnu stavu jakékoliv soustavy. Jde o nejjednodušeji definovanou 

veličinu, která za určitých podmínek zachovává svou hodnotu. Ve volném významu hovoříme 

o formách energie (kinetické, potenciální, tepelné, geotermální, sluneční, větrná, vodní apod.). 

 

 

 

 

Víte, co znamená pojem obnovitelný zdroj energie a které druhy 

energie sem patří? Rozdělte uvedené druhy energie na obnovitelné a 

neobnovitelné. 

 

 

Sluneční energie, biomasa, geotermální energie, uhlí, ropa, větrná energie, vodní 

energie, zemní plyn, jaderná energie 

 

Obnovitelné 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Neobnovitelné 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Obnovitelné – větrná, vodní, sluneční a geotermální energie, biomasa 

Neobnovitelné – uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie 
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Najděte podle internetu či slovníku, jak se řekne energie v různých 

jazycích. 

 

 

Obnovitelný zdroj energie (alternativní palivo) – jsou to formy energie, které lze 

získat z jaderných přeměn v nitru Slunce nebo z tepla zemského nitra. Lidé je čerpají  

v různých formách např. ve formě slunečního záření, větrné, vodní energie, geotermální 

energie, energie přílivu, biomasy apod.  

Nejdůležitějším zdrojem energie pro naši planetu je Slunce. Na Slunci probíhají již 4,5 

.109 let termojaderné reakce, při nichž se slučují jádra atomů vodíku na jádra atomů helia. 

Celkově pak vzniká fotonové záření. Každou sekundu 3,846.1026 joulů. To je předáváno na 

Zemi formou záření. Tuto energii lze využít buď přímo nebo ji lze přeměnit na jinou formu 

např. nějakým technickým zařízením (sluneční kolektor, fotovoltaický článek), pak se jedná  

o sluneční energii. Pokud je tato energie vázána v živých organismech (ve formě sloučenin 

uhlíku – ve dřevě, olejnatých rostlinách, obilí) mluvíme o bioenergii, jejímž zdrojem jsou 

biopaliva. 

Pokud je tato energie vázána do potenciální energie vody, mluvíme o vodní energii. 

Pokud se tato energie přemění na kinetickou energii vzdušných mas, mluvíme o větrné 

energii (Wikipedie, 2012). 

Lidstvo dnes ve světě využívá fosilní paliva (uhlí 23 %, ropa 35 %, zemní plyn 21 %), 

uran (7 %) a obnovitelné zdroje energie (voda 2 %, biomasa 11 %, ostatní 1 %). Tyto zdroje 

jsou pak spotřebovávány v elektroenergetice, teplárenství, dopravě, průmyslu, domácnostech 

a službách. Světová výroba elektrické energie je zajišťována z elektráren uhelných (39 %), 

plynových (18 %), jaderných (17 %), vodních (17 %), olejových (8 %) a ostatních (1 %). 

 (Jaderná energie a ekologie, 2012). 
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2.1. Vodní energie 

Vodní elektrárny mají nejen význam energetický a vodohospodářský, ale  

i význam ekologický (vyznačují se velkou pohotovostí, představují levný zdroj elektrické 

energie využívaný zejména v období špičkové spotřeby a nezatěžují přitom životní prostředí 

žádnými odpady). Přečerpávací vodní elektrárny navíc umožňují i účelné využití elektřiny 

produkované méně flexibilními energetickými zdroji v období nízké spotřeby. Provozovatelé 

vodních elektráren v současné době technickými a organizačními opatřeními zabraňují 

škodlivým únikům látek do vodních toků. K ochraně životního prostředí vodní elektrárny 

přispívají i vyrovnáváním průtoků a omezováním povodňových vln na řekách, jejichž 

energetický potenciál využívají (Materiál ČEZ, 2009). 

Princip funkce vodní elektrárny: 

Vodní elektrárny soustředí měrnou energii (energii vztaženou na jednotku hmotnosti) vodního 

toku vybudováním jezu nebo přehrady. Voda roztáčí turbínu, ta je na společné hřídeli 

s elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie 

proudící vody se tak mění na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst 

spotřeby. 

 

                       Obr. 24: Princip funkce vodní elektrárny (Energie vody, 2008).  
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Kaplanova turbína 

Rychloběžnou vodní turbínu, umožňující využít energii řek s velkým průtokem 

a malým spádem, zkonstruoval profesor brněnské Vysoké technické školy Viktor Kaplan 

v roce 1912. První objevil, že lopatky rychloběžné turbíny musí mít tvar lodní vrtule a musí se 

dát natáčet podle množství protékající vody. Avšak jeho konkurenti se nevzdávali a pokoušeli 

se vyzvědět jeho tajemství. Díky jejich snaze v krátké době vzniklo u různých firem několik 

kopií jeho vynálezu a docházelo k patentovým sporům. První Kaplanovy turbíny se začaly 

stavět až po první světové, ale docházelo k problémům, které znemožňovaly normální provoz. 

Tyto problémy uspokojivě vyřešili až Kaplanovi následovníci v čele s inženýrem Slavíkem. 

Díky jejich úsilí vyrostly Kaplanovy turbíny na největší vodní turbíny světa, které pracují na 

všech veletocích a pomáhají tak šetřit životní prostředí (Materiál ČEZ, 2009). 

 
 

 

Obr. 25: Kaplanova turbína  
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Podle internetu zjistěte a napište, jaké jsou výhody a nevýhody 

vodních elektráren. 

 

Výhody – je to obnovitelný zdroj, vyžadují minimální obsluhu i údržbu, lze je ovládat 

na dálku, mohou nastartovat během několika sekund a lze je tak použít k pokrytí okamžitých 

nároků na výrobu elektřiny, prakticky jediná možnost skladovat zásoby nebo přebytky 

elektrické energie ve formě potenciální energie vody, levná cena 1KWh. 

Nevýhody – značná cena, doba výstavby, nutnost zatopení velkého území, jsou závislé 

na aktuálním průtoku vody, ochrana biotopů (vztaženo k 08.10.2011).  

 

 

 

 

 

Zjistěte, v kterých zemích a na kterých vodních tocích pracují 

Kaplanovy turbíny. 

 

Česká republika – Slapy, Lipno 

Slovensko – Gabčíkovo na Dunaji 

Rusko – Vodní elektrárna Krasnojarsk 

            Kanada – La Grande 

Čína – Hongshui 

 

 

 

 

Napište 3 místa v ČR, kde je možno vidět vodní elektrárnu. 

 

Lipno, Orlík, Vrané, Štěchovice, Kořensko, Kamýk, Slapy, Mohelno, Malešice, Dlouhé 

Stráně, Šlovice. 
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Zjistěte, kde se ve světě nacházejí největší vodní elektrárny a 

objasněte, proč právě na těchto místech. 

 

Čína, Brazílie, Rusko a Kanada 

Vhodné vodní zdroje, brání ničivým záplavám, zajistí energii vnitrozemí a sníží emise 

znečišťujících plynů. 

 

2.2. Větrná energie 
 

Větrná energie je jedním z nejstarších a nejrozvinutějších způsobů získávání čisté 

energie. Jejím zásadním problémem je, že vítr si prostě fouká jak chce, a nefouká stále. To 

platí ovšem jen obecně. Ačkoliv vítr v určitém místě nevane vždy se stejnou mohutností,  

v rozsáhlé oblasti je téměř jisté, že někde v ní vítr foukat bude. Problémem je i stránka 

estetická a environmentální – mnoha lidem připadají větrné elektrárny ohavné a ochránci 

ptactva zdůrazňují jejich nebezpečí pro opeřence. Na druhou stranu výhodou je její 

spolehlivost: větrné turbíny jsou mnohem méně poruchové a jejich údržba je levnější než 

údržba teplených elektráren. 

 Dnes větrné energii svítá na lepší časy – létající elektrárny. Jedná se o létající turbíny, 

které čerpají energii ve výškách tři sta až šest set metrů, kde je mnohem stabilnější  

a mohutnější vítr. Společnost Joby energy například u svých turbín ve výšce pět set metrů 

změřila až dvojnásobný výkon oproti těm umístěným na sloupech vysokých sto dvacet metrů. 

Další nespornou výhodou těchto systémů je malý nárok na prostor. Proto o ně projevují zájem 

hlavně rozvojové země jako Pákistán a Indie, kde by se mohly použít v těžko dostupných 

místech jako např. polních nemocnicích. 

K nevýhodám patří možný vliv na leteckou dopravu. Např. v USA je provoz létajících 

turbín omezen do šesti set metrů, některé navrhované prototypy počítají s výškou až deset 

kilometrů. Dalším problémem jsou možné pády, ale ve srovnání s havárií jaderné elektrárny 

jde stále o „příjemnější ” nehodu. 
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Jak takové létající turbíny vypadají? 

Nejčastěji využívané řešení je křídlo s připevněnými turbínami. Turbína je připevněná 

k zemi vodičem na navijáku, z níž odstartuje jako vrtulník. Po dosažení určité výšky ji počítač 

navede na kruhovou dráhu. Turbíny již fungují normálně a křídlo samo generuje vztlak. 

Napětí a proud jsou vodičem vedeny z turbín k zemi, kde se spotřebovává energie nebo se 

nabíjejí akumulátory. 

Dalším typem létajících turbín je balón naplněný heliem a vybavený vnějšími 

lopatkami. Tato balonová turbína se vznese do výšky až několika set metrů. Zde ji vítr roztočí 

a na palubním generátoru vyrábí energii. Balón při výrobě energie využívá Magnusův jev 

(vytváření boční síly rotací tělesa obtékaného kapalinou nebo v tomto případě plynem). Balón 

tedy stoupá podobně jako míček v tenise, když jej hráč roztočí.  

Poznámka:  

První průkazný doklad využití větru u nás je větrný mlýn, který stával u Strakova již 

roku 1277. Kdysi stálo na našem území kolem 900 větrných mlýnů, z toho většina na Moravě. 

Do dnešních dob se u nás zachovalo 29 zděných i dřevěných mlýnů, které už neslouží svému 

účelu. Jen jediný by se kdykoliv mohl spustit – větrný mlýn holandského typu u Veselí na 

Moravě z roku 1842. 

Největším výrobcem větrné energie je dnes Dánsko, ve kterém větrné elektrárny 

produkují 21% elektřiny v zemi. U nás jsou středně dobré podmínky pro využití větrné 

energie. Vhodné lokality leží většinou ve větších nadmořských výškách (Krušné hory, 

Vysočina, Oderské vrchy). Odhadovaný využitelný výkon v ČR je přibližně 1200 MW. 

Větrné elektrárny o tomto výkonu by byly schopny vyrobit cca 2,5 TWh čisté elektrické 

energie.  

(Inspirováno výstavou Alternativních zdrojů energie, Hučák HK, 2011). 
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Obr. 26: Větrná elektrárna  

 

Zajímavosti:  

 Listy větrných elektráren projde každou sekundu 48 tun vzduchu, tedy stejná 

hmotnost jakou má zhruba 10 dospělých slonů. 

 Zdroji elektřiny jsou po většinu (70 – 85 %) doby. 

 Jako zdroj slouží, když vítr vane rychlostmi alespoň 4m/s a přestávají, když vítr 

dosáhne vichřice, kolem 25 až 30m/s. 

 Elektřinu mohou dodávat po dobu 20 až 25 let a během své životnosti pracují 

nepřetržitě po dobu až 120 000 hodin (pro porovnání motor auta má životnost 

4000 až 6000 hodin). 

(Převzato z materiálu Větrná energie současnosti vydaného Českou společností pro 

větrnou energii). 

     

Větrná elektrárna 

V roce 1953 uvedli v Rusku u Černého moře do provozu větrnou elektrárnu  

o výkonu 100 kW. V té době se podobnými projekty zabývali konstruktéři po celém světě. 

Zejména v Německu Hermann Honeff zamýšlel výstavbu originálních gigantických projektů, 

které však nikdy neuskutečnil. Výstavba velkých větrných elektráren pokračovala v 50. letech 

v Dánsku a v Německu. Prokázalo se však, že tyto elektrárny nejsou schopny konkurovat 

tepelným elektrárnám, neboť pracují uspokojivě při větru středních rychlostí.  
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Při mohutnosti větru menší než 3 stupně Beaufortovy stupnice nedávají vůbec žádný 

výkon, zatímco při mohutnosti větru větší než osm stupňů musí být odstaveny, neboť by 

hrozilo jejich zničení. Přes tyto jejich nevýhody se větrné elektrárny nadále využívají, protože 

nevypouštějí do ovzduší žádné škodliviny a místo„ paliva” využívají vítr - obnovitelný zdroj 

energie (Materiál ČEZ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Představte si, že chcete vybudovat větrnou elektrárnu a máte 

přesvědčit investora o jejich výhodách. Předložte mu podklady, které 

ho přesvědčí, že investice do zřízení větrné elektrárny jsou dobrou 

volbou. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuste se vypátrat co nejvíce děl (písničky, opery, filmy, 

obrazy, básně, romány…) v nichž se objevuje pojem „vítr”. Doplň vždy 

název díla a autora. 

 

 

 

Název díla Autor 
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Název díla Autor 

Vítr Lucie Vondráčková 

Severní vítr Zdeněk Svěrák 

Mlýny ve větru (obraz) Maurice Urtillo 

Písně větru (kniha) Sierra Dawn 

Gone with the Wind (film) Victor Fleming 

Vítr to ví Waldemar Matuška 

 

 

 

 

 

Zjistěte, ve které zemi na světě mají v provozu nejvíce větrných 

elektráren. 

 

Německo, Dánsko, Španělsko 

 

 

 

 

Kde je největší větrná farma a jaký je její výkon? 

 

Roscoe ve státě Texas v USA s výkonem 781 MW 
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2.3. Jaderná energie 
 

K nejvíce ekologickým zdrojům elektrické energie patří bezesporu jaderná energetika. 

V souvislosti s obavami z globálního oteplování se význam jaderných elektráren neustále 

zvyšuje. Jde o elektrárny, které „vyrábějí elektřinu” a přitom neemitují skleníkové plyny. 

Stejně jako tepelné, i jaderné elektrárny jsou mohutné zdroje – průměrně asi 1700 

megawattů – a jelikož každá stojí kolem 2 miliard dolarů, jsou dost drahé. Jelikož musí 

respektovat mnoho bezpečnostních předpisů, schvalování jaderné elektrárny může trvat až  

10 let a její výstavba ještě dalších 5 let. Když přijde řeč na jadernou energii, člověka 

informovaného nekompetentními novináři napadnou zejména 3 věci – bezpečnost, likvidace 

odpadu a bomby. Hrozivá katastrofa v Černobylu v roce 1986 měla nesmírný dosah a její 

následky jsou i téměř tři desetiletí po nehodě stále patrné. Dnes se už používají bezpečnější 

typy reaktorů, žádný však není vůči nehodě nebo útoku zvenčí imunní. Dalším závažným 

problémem je nakládání s radioaktivním odpadem. V českých jaderných elektrárnách jsou  

k dispozici osvědčená technologická zařízení na zpracování a úpravy kapalných a pevných 

radioaktivních odpadů (bitumenace, lisování). Tyto odpady jsou již během provozu elektrárny 

upravovány do formy, která vyhovuje všem technickým a bezpečnostním požadavkům pro 

uložení. Využité palivo z jaderné elektrárny je po několikaletém skladování v bazénu 

využitého paliva přemístěno v kontejnerech do meziskladu. Tento mezisklad se obvykle 

nachází v lokalitě jaderné elektrárny. Využité palivo je zde skladováno a pod přísným 

dohledem monitorováno po dobu 50 let. Současné koncepce přepokládají, že poté bude 

vyhořelé jaderné palivo umístěno do trvalého hlubinného úložiště odpadu. Paralelně probíhá 

celosvětový výzkum transmutačních technologií, které by po separaci transuranů a štěpných 

produktů zajistily další energetické využití dnešního "jaderného odpadu" v budoucnosti. 

 Zcela reálně lze předpokládat, že za příštích 20 až 30 let se ze strašáka využitého 

jaderného paliva stane druhotná energetická surovina a potřebná kapacita finálního odpadu 

 k trvalému uložení se o několik řádů sníží. 

Téměř neřešitelným problémem je, jak naložit s vysloužilými a zastaralými jadernými 

elektrárnami. Nadějí jaderného průmyslu je, že technologický pokrok povede ke vzniku 

jednoduchých a bezpečných typů reaktorů, které budou poskytovat elektřinu za cenou 

srovnatelnou s elektřinou z tepelných elektráren.  
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Mezi perspektivní typy reaktorů pro nasazení po roce 2025 patří rychlé reaktory 

chlazené plynem, olovem, sodíkem, vysokoteplotní reaktor chlazený plynem, nadkritický 

vodou chlazený reaktor, reaktor chlazený roztavenými solemi. Velká pozornost je věnována 

těm typům, které díky vysoké teplotě umožní kromě „výroby” elektrické energie i výrobu 

vodíku. Vodík je perspektivním palivem využitelným v budoucnosti především v dopravě, 

kde nahradí ropné produkty. 

 V současné době je ve světě v provozu 441 bloků jaderných elektráren v 31 zemích, 

ve výstavbě je dalších 31 bloků v 13 zemích, v plánu a výhledu 103 bloků v 21 zemích 

(nejvíce Čína a Indie po 24 blocích, v Rusku má být zvýšena jaderná kapacita ze současných 

20,8 GWe na 49,3 GWe v roce 2020). Jaderná energetika se podílí na výrobě elektřiny  

ve světě 17 %, v EU 35 % a např. ve Francii 80 %. Celkový instalovaný výkon je 360 GWe 

(nejvíce v USA, kde je v provozu 104 bloků s výkonem 98 GWe). 56 zemí provozuje 284 

výzkumných reaktorů. I přes současnou "stagnaci" výstavby nových bloků výroba elektrické 

energie z jaderných elektráren roste. 

Často diskutované a lidmi obávané je ozáření. Přitom průměrné ozáření obyvatel 

v České republice z přírodních zdrojů je 3,0 až 3,5 mSv (Sv = 1 sievert) a pochází nejčastěji  

z radonu v podloží, budovách a podzemních vodách, na který připadá zhruba polovina dávky. 

Průměrné ozáření z umělých zdrojů, tj. z těch, které ovlivňuje člověk svojí činností, jsou 

zhruba 0,32 mSv. Z nich nejvíce přispívají lékařská ošetření (včetně rentgenového vyšetření) 

dávkou 0,3 mSv, radioaktivní spad (zkoušky jaderných zbraní, jaderné havárie) představuje 

dávku 0,007 mSv, výpusti z jaderných zařízení 0,001 mSv. Z uvedených čísel, 

monitorovaných Státním úřadem radiační ochrany, je zřejmé, že jaderná energetika pro 

obyvatelstvo nepředstavuje významné nebezpečí (Materiál ČEZ, 2009). 
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Obr. 27: Jaderná elektrárna Temelín (PIN.ČEZ vypsal tendr, 2012) 

 

První jaderná elektrárna  

První jaderná elektrárna na světě, která svou elektrickou energií zásobovala veřejnou 

spotřebitelskou síť, byla uvedena do provozu v roce 1954 v Obninsku u Moskvy. Pracoval 

v ní reaktor o výkonu 5MW. Elektrické napětí a proud vyráběl i americký reaktor již v roce 

1951, ale jednalo se pouze o pokusné zařízení, které svým proudem zásobovalo pouze 

spotřebitele ve svém nejbližším okolí. Od té doby se jaderné elektrárny rozšířily téměř po 

celém světě, neboť jsou velmi výkonné a neznečišťují ovzduší (Materiál ČEZ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Rozdělte se ve třídě na 2 skupiny – jedni budou zastánci 

jaderné energetiky a druzí budou odpůrci. Každá skupina se snaží 

přesvědčit ostatní o své pravdě. Vytvořte plakát na propagaci své 

myšlenky a svých cílů. 
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Zjistěte, která evropská země je na prvním místě v počtu jaderných 

elektráren. 

 

Francie 

 

 

 

Může ozářený člověk ozářit jiného člověka? 

 

Ano, může. Rozlišujeme vnější ozáření a vnitřní ozáření (vniknutí radioaktivní látky do 

organismu). Člověk se pak sám stává zdrojem záření a záleží na poločasu rozpadu dané látky. 

Např. pokud je pacient léčen radiojodem (při karcinomu štítné žlázy), musí zdravotnický 

personál dbát na to, aby se v jejich blízkosti pobýval co nejkratší, nezbytně nutnou dobu 

(ochrana časem a vzdáleností). Jelikož se radiojod vylučuje s potem, je značně 

kontaminováno i ložní prádlo pacienta. Pacient je propuštěn z nemocnice až tehdy, klesne-li 

aktivita radiojodu v jeho těle na hodnotu 250 MBq. Tato aktivita v těle pacienta způsobuje  

ve vzdálenosti 1 m od něho dávkový příkon 13µGy/h.  

  

2.4. Sluneční energie 
 

Jedná se o systémy na solární ohřev vody, solárně-teplená zařízení  

a fotočlánky. Solární ohřev vody je nejjednodušší a v mnohých podmínkách i finančně 

nejvýhodnější metoda, jak využívat sluneční energii pro domácí účely. Systémy solárního 

ohřevu bývají umisťovány na jižní straně střechy a zachycují sluneční paprsky, které ohřívají 

vodu. 

Solárně-teplené energetické stanice transformují energii záření Slunce. Fungují tak, 

že soustřeďují sluneční fotony a záření do malých, vysoce výkonných solárních kolektorů. 

Lze tak získat elektřinu i teplo, přičemž teplo se zpravidla využívá pro nějaké doplňkové 

účely, jako např. ohřev vody, topení či zpracování odpadu. 
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Fotočlánky fungují tak, že ze slunečního fotonového záření, které na ně dopadá, 

vytvoří elektrický zdroj. Stejnosměrný zdroj se použitím transformátorů mění na střídavý 

harmonický zdroj napětí a proudu. 

K přeměně sluneční energie na elektřinu by bylo možné v budoucnu využít pouště, 

které nelze využít ani k chovu dobytka a ani k zemědělství. 

 

Zajímavost:  

Solární ostrov vyrobí elektřinu na poušti 

Švýcarské Středisko pro elektroniku a mikrotechnologie v Neuchatelu vyvíjí zajímavý 

projekt solárních ostrovů. Na základě smlouvy se Spojenými arabskými emiráty spolupracují 

švýcarští vědci na projektu, jehož výsledkem budou obrovské solární panely s průměrem  

100 metrů. Tyto panely neboli solární ostrovy budou rozmístěny po poušti a budou generovat 

energii ze Slunce. Tato změna energie způsobuje během jedné hodiny práci 250 kWh. 

 

 

Obr. 28: Solární ostrovy mají v průměru sto metrů. Foto: Solar-islands.com 

(Leschingerová, 2008) 
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Obr. 29: Solární panely 

(Solární panely, 2009) 

 

 

 

 

Najděte na internetu 5 největších solárních elektráren na světě. 

 

Olmedilla de Alarcón (Španělsko) 60 MW  

Straasskirchen (Německo) 54 MW 

Lieberose (Německo) 53 MW 

Puertollano (Španělsko) 47,6 MW 

Moura (Portugalsko) 46 MW  

(Vztaženo k r. 2010) 

 

 

 

 

Která je naše největší sluneční elektrárna a jaký je její výkon? 

 

Solar Stříbro 13,6 MW 
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2.5. Geotermální energie 
 

Jde o nejstarší energii na naší planetě. Geotermální energie je projevem tepelné 

energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových 

sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve 

formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních 

elektrárnách. Obvykle se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, nemusí to však platit vždy, 

některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let. 

Geotermální energie je v nitru Země zachována od doby jejího vzniku po celou dobu 

geologické historie. V současnosti je celosvětově v geotermálních elektrárnách instalováno 

více než 10 000 MW, což je stále jen neparný zlomek celkového potenciálu. V rámci Evropy 

je samozřejmě nejvhodnější zemí pro využití geotermální energie Island, s velkým odstupem 

také Itálie (Geotermální energie, 2001). 

 

 

 

Obr. 30: Pohled na zemní projev geotermální energie - gejzír 

(Geotermální energie, 2001) 
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Napište 5 největších geotermálních elektráren na světě (uveďte zemi, 

název a výkon). 

 

 

ZEMÉ NÁZEV INSTALOVANÝ  VÝKON 

USA Kalifornie The Geysers 955 MW 

Itálie Larderello 487 MW 

Filipíny Palinpinon 193 MW 

Filipíny Mahanagdong 180 MW 

Nový Zéland Wairakei 172 MW 

 

 

 

Zajímavost: Nejstarší a největší evropská geotermální elektrárna stojí od r. 1913 v italském 

Larderellu. 

 

 

2.6. Biopaliva a biomasa 
 

Za ekologickou výrobu elektrické energie považujeme i spalování biomasy. Ve 

velkém probíhá v klasických elektrárnách. Biomasa nejlépe hoří ve formě dřevní štěpky 

smíchané s uhlím ve fluidních kotlích s recirkulací (Elektrárna Hodonín, Elektrárna Poříčí 2) 

a v roštových kotlích (Teplárna Dvůr Králové). Zkoušky proběhly i v elektrárnách Tisová, 

Ledvice a Chvaletice. Hlavní výhodou biomasy je, že pro její využití není nutno budovat nová 

zařízení. Biomasu lze spalovat v moderních fluidních kotlích, kterými je vybavena řada 

dnešních tepelných elektráren. Využití samotné biomasy není z technických důvodů možné, 

protože pro provoz kotle je nutný dostatečný objem popelovin z uhlí. 
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Zdroje biomasy: 

 přírodní – „energetické“ rostliny (topol, vrba, olše, akát, platan, líska, obilí, řepka, 

kukuřice, šťovík, konopí, laskavec, pupalka, topinambur, čičorka, sveřep, lesknice, 

vodní hyacint….), sláma, 

 průmyslové – vedlejší produkty zemědělství, odpad z potravinářské výroby, 

 komunální – kaly z čistíren odpadních vod, bioplyn ze skládek, organický 

komunální odpad. 

Biopaliva obecně jsou výrobky z biomasy určené pro energetické zdroje. Jako 

suroviny se k jejich výrobě využívají nejrůznější druhy biomasy, pěstované cíleně. Jsou to 

obilí, olejniny, cukrová řepa a třtina, brambory, olejniny, kukuřice, trávy a odpadní biomasa 

jako jsou zbytky z rostlinné výroby, hlavně sláma, odpady z živočišné výroby, také 

exkrementy, odpady komunální, odpady potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu  

a lesní odpady. Biopaliva se vyrábějí ve formě pevné (kusové, brikety, pelety), kapalné  

(rostlinné oleje a jejich deriváty, bioetanol a jiné chemické produkty), a plynné (bioplyn, 

pyrolýzní plyn). Kapalná biopaliva se užívají jednak k energetickým účelům tj. k „výrobě 

tepla“, elektrické energie a jako motorová paliva. K motorovým biopalivům patří rostlinné 

oleje, jejich deriváty (hlavně estery mastných kyselin jako jsou metylestery nebo ethylestry), 

nižší alkoholy jako methanol, ethanol, propanol a různé chemické výrobky z obnovitelných 

surovin jako je dimethyleter, uhlovodíky apod. (Co jsou biopaliva, 2009). 
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Obr. 31: Obnovitelné zdroje energie. 

(Loužecký, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Najděte v literatuře či na internetu podrobnější informace 

o biopalivech a biomase a odpovězte na otázku - Nakolik 

ekologická jsou biopaliva? (forma diskuze). 

 

 

 

Zajímavé stránky např.: 

  http://biom.cz/cz/odborne-clanky/jak-ekologicka-jsou-biopaliva 

 http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-jsou-horsi-nez-benzin-tvrdi-studie-fn5-

/eko_euro.aspx?c=A100328_170445_eko_euro_fih 

 http://byznys.ihned.cz/c1-23283305-biopaliva-skodi-klimatu-vic-nez-ropa-tvrdi-

studie 
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Najděte a napište, jaké jsou výhody anebo nevýhody biomasy. 

 
  
 

Výhody 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Nevýhody 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Výhody: obnovitelný zdroj energie, tuzemský zdroj energie, zbytek po zpracování lze 

využít jako hnojivo, možnost spalování pevných komunálních odpadů, lokální využití paliva, 

ekonomicko-sociální efekt. 

Nevýhody: nižší energetická hodnota, složitá manipulace ve srovnání s plynem, 

elektřinou, sezónnost, nutnost manipulace s velkými objemy paliva, potřeba velkých 

skladovacích ploch a sušáren biomasy. 

 

 

 

 

Najděte v přesmyčkách názvy „energetických“ rostlin. 

 

1) ČRAKIOČ                             čičorka 

2) NATALP                               platan 

3) OPOTL                                   topol 

4) CINSELEK                            lesknice 

5) ŘEPVES                                 sveřep  
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Úspory energie mohou souviset se stabilitou zemského klimatu. Snahou je najít chytré 

řešení, které by nám umožňovalo žít spokojeně, ale s menšími nároky na spotřebu zdrojů 

energie – hlavně fosilních – jejichž spalování má vliv na obtížně kontrolovatelné změny 

klimatu. 

Jednou z klíčových otázek s udržováním stability klimatu je, zda své úsilí zaměříme na 

dopravu nebo na výrobu elektřiny. Jelikož není dostatek zdrojů a času na změnu v obou těchto 

oblastech, více hlasů dostane bez zaváhání výroba elektřiny. Jakmile se nám to podaří, lze 

energii získanou z obnovitelných zdrojů použít na dekarbonizaci dopravy.  

 

2.7. Dekarbonizace dopravy 
 

Jak to tedy provedeme, abychom zbavili náš dopravní systém uhlíku? 

Brazilci se snaží o výrobu z obnovitelných zdrojů. Jejich auta jezdí na etanol 

z cukrové třtiny, které se v Brazílii daří lépe než kdekoliv jinde. Ve Spojených státech se 

etanol vyrábí z obilovin, ale na jejich vypěstování se spotřebuje tolik fosilních paliv, že tato 

cesta ke snížení emisí v dopravě rozhodně nevede. Pokud by se podařilo vypěstovat nějaký 

vysoce efektivní zdroj etanolu – např. rákosovité proso - musela by taková plodina tvořit  

20 % veškeré suchozemské produkce, aby vznikl dostatek paliva pro všechna auta, lodě  

a letadla na světě. Už nyní lidé spotřebovávají více půdních zdrojů, než může naše planeta 

unést,  

a zajistit dodatečnou biologickou produktivitu v tomto rozsahu by bylo skutečně obtížné. 

Navzdory těmto problémům je technologický pokrok v dopravě tak rychlý, že se už začínají 

objevovat možné alternativy. Jedná se o vozidla na hybridní pohon tj. vozidla, která 

kombinují benzinový motor s revolučním elektromotorem. Příkladem může být Toyota Prius. 

Neo Lucemburský výrobce automobilů Moteur Developpment International vyvinul 

experimentální automobil na stlačený vzduch. Prvními modely automobilu je třísedadlový 

model Minovat, který bude stát asi 10 000 dolarů, nebo šestisedadlový model Citovat, který 

má stát kolem 16 000 dolarů. Jejich největší rychlost bude 120km/hod, dojezd 300km při 

rychlosti 50km/hod. Protože se v motoru nic nespaluje, motorový olej stačí vyměnit až po 

50 000 km a z výfuku přitom vychází jen čistý, chladný vzduch (Materiál SEV HK, 2011). 
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Zjistěte pomocí internetu či článků z novin informace o autech 

na hybridní pohon. Uveďte, která automobilka tyto auta vyrábí a 

najděte o nich nějaké podrobnější informace. 

 

 

 

 

Lodní doprava 

Jedním z nejméně čistých paliv na Zemi je nafta pro lodě. Jejich palivo je odpadním 

produktem při výrobě jiných paliv a je tak husté a plné nečistot, že se musí nejdříve zahřát, 

aby lodním potrubím vůbec protékalo. Přesto je řešení tohoto problému poměrně snadné.  

Nakonec ještě před 200 lety byla lodní doprava poháněna výhradně větrem. S použitím 

moderních větrných a solárních technologií a úsporných motorů můžeme docílit toho, že 

námořní nákladní doprava bude do poloviny 21. stol opět bez uhlíku (Materiál SEV HK, 

2011). 

 

Letecká doprava 

Letecká doprava potřebuje obrovské množství paliva s vysokou hustotou energie, 

které lze v současné době získat jen z fosilních paliv. Jeho množství také každým rokem 

stoupá. Směs chemikálií, která vychází z leteckých motorů, působí na klima nepříznivě. 

Jelikož většina moderních proudových letadel brázdí oblohu blízko horní hranice troposféry, 

vodní pára, oxid dusný a oxid siřičitý z jejich motorů mají mimořádný dopad. Na ničení 

ozónové vrstvy se oxid dusný podílí díky tomu, že je významným zdrojem oxidu dusnatého 

(NO) ve stratosféře. Při jeho reakci s ozónem dochází k degradaci ozónu na kyslík. Dalším 

mechanismem, kterým oxid dusný přispívá k ničení ozónové vrstvy, je jeho fotochemický 

rozklad, kdy uvolněný atom kyslíku přímo reaguje s molekulou ozónu. Oxid siřičitý bude mít 

ochlazující efekt.  
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Nejdůležitější je však vodní pára, kterou můžeme pozorovat jako stopu za letadlem. Za 

určitých podmínek vznikají z těchto kondenzovaných par řasovité oblaky typu cirrus. Tyto 

mraky pokrývají asi 30 % planety a soustřeďují se ve středních zeměpisných šířkách na 

severní polokouli a mohou mít významný vliv na naše klima. Kdyby letadla létala níže, 

řasovitá oblačnost by se snížila na polovinu a emise oxidu uhličitého o 4 %. Letové časy po 

Evropě by se při tom v průměru prodloužily o necelou minutu.  

V současnosti neexistuje způsob, jak nahradit fosilní paliva v letectví nějakými méně 

škodlivými pohonnými látkami. Pokud se nevrátíme do méně uspěchaných časů vzducholodí, 

zůstane letecká doprava zdrojem emisí oxidu uhličitého ještě dlouho poté, co ve všech 

ostatních oblastech přejdeme na bezuhlíkatou ekonomiku (Materiál SEV HK, 2011). 

 

Elektromobily 

Silnicím dnes jednoznačně vládnou spalovací motory. Auta na elektrický pohon ale 

přesto nepatří do sci-fi. Jsou tu už dávno. Ještě v roce 1900 jich po ulicích jezdilo více než 

těch benzinových. Několik typů elektromobilů zkonstruoval i slavný český vynálezce 

František Křižík. A díky němu jezdí Pražané po městě už 120let elektrickými tramvajemi.  

Na rozdíl od klasických spalovacích motorů neprodukují žádné přímé emise, tedy 

žádné oxidy uhlíku, dusíku a ani prach, které by poškozovaly naše zdraví. Jsou méně hlučná 

(mohou být tím pádem nebezpečnější pro chodce), snadno se ovládají (odpadá zde řazení)  

a mají ekonomicky výhodný provoz – náklady na 100 km jsou menší než 100 Kč. A jsou zde  

i minimální nároky na údržbu vozidla – životnost brzd je vyšší, jelikož se při brzdění využívá 

motor, který zpětně nabíjí baterie, motor je méně poruchový, protože obsahuje menší počet 

součástek a není vystavován vysokým tlakům a teplotám, není potřeba doplňovat či měnit 

olej, filtry a chladicí kapaliny. Problémem je, že elektřina pro jejich pohon se musí někde 

vyrobit, což bude znamenat stavbu nových elektráren a více škodlivin. Budoucí vize je 

taková, že by se auta mohla dobíjet ve stanicích, které by proud získávaly ze solárních panelů 

– ale to je ještě zatím hodně daleko. ČEZ do roku 2013 plánuje zřídit kolem 200 dobíjecích 

stanic napříč celou republikou. Rychlé dobíjení v rychlodobíjecí stanici skupiny ČEZ trvá  

15 – 30 min., normální dobíjení trvá cca 6 hodin (lze dobít v normální dobíjecí stanici či 

v běžné zásuvce) (Kettneová, 2011). 
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Zajímavost:  

Peugeot iOn je jedním z prvních elektrických vozítek této francouzské automobilky. 

Jeho pořizovací cena je kolem 800 000 Kč, maximální rychlost je 130km/h a je poháněn 

elektromotorem. Napájení motoru zajišťují baterie typu Li-ion (využívané i v mobilních 

telefonech), které netrpí paměťovým efektem, takže se nesnižuje jejich životnost. 

Dojezd činí dle výrobce zhruba 130 km, ovšem realita je trochu jiná. Neekonomickou 

jízdou (prudkou akcelerací, pokusy o maximální rychlost), klimatizací, či déle puštěnými 

stěrači se dojezdová vzdálenost snižuje. Naopak při úplném vypnutí větrání i rádia, úsporné 

jízdě lze dojezd prodloužit až na 150 km. 

Doba nabíjení (postačí běžná domácí zásuvka) je dle údajů výrobce 2 hodiny, ale 

v praxi je to o něco déle. 

Je zřejmé, že toto čistě elektrické vozítko má smysl zatím spíše na krátké projížďky po 

městě a navíc je zatím pro běžného člověka nepřijatelně drahé. 

(Převzato z článku Peugeot iOn. Elektrický dech budoucnosti publikovaném 

v časopise Sedmička) 

 

 

Obr. 32: Peugeot iOn  

(Kettneová, 2011) 
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Další elektrostroje:  

 

 

Obr. 33:Elektrokolo Gocycle G2R 

(Kettneová, 2011) 

 

Obr. 34: Nákladní vůz Smith Electric Vehicles 

(Kettneová, 2011) 

 

Obr. 35: Elektroskútr Akumoto 600 

(Kettnová, 2011) 
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Obr. 36: Elektrobus SOR EBN 10,5 

                            (Kettneová, 2011) 

 

 

 

 

 

 Nejděte na stránkách firmy ČEZ ( www.cez.cz) informace o tom, kde 

budou vybudovány první dobíjecí stanice pro elektromobily. 

. 

 

Úsporné domy 

Jedná se o nízkoenergetické a pasivní domy. Jejich výhodou je, že nabízejí vyšší 

životní komfort, extrémně nízké náklady na vytápění, je zde stálý přívod čerstvého vzduchu  

a příjemné teploty jak v zimě, tak i v létě. Nevýhodou je, že výroba některých materiálů na 

jejich výstavbu zatěžuje přírodu. 
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Které parametry musí splňovat dům, aby ho bylo možné označit 

jako pasivní dům? Představte si, že jste architekti a máte takovýto 

dům navrhnout. Navrhněte ho. 

 

 

Požadavky uznávané v ČR (a vhodné pro mírný klimatický pás): 

 Roční potřeba tepla na vytápění – potřeba tepla na vytápění musí být menší než 15kWh na 

m2obytné plochy stavby za rok. 

Roční potřeba primární energie - primární energetická potřeba všech energií bez rozdílu 

účelu musí být menší než 120 kWh m2 obytné plochy stavby za rok. 

Neprůvzdušnost budovy – při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry 

může dojít k infiltraci maximálně 60% objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu. 

Doporučení: topný příkon – při nejnižší teplotě v exteriéru ( v ČR přibližně -12°C): Pvytápění, 

max. = 10 W/m2. 

 

2.8. Jak to bude vypadat s dopravou v budoucnosti? 
 

Létající automobily, vznášedla, jednokolové motorky, elektrobusy, elektromobily  

a úplně nový svět městské hromadné dopravy.Vozidla budoucnosti budou rychlá, pohodlná  

a především šetrná k životnímu prostředí. 

Už v bezprostřední budoucnosti se do provozu zařadí hned dva typy létajících 

automobilů: americké létající auto Transition a nizozemské létající vozidlo PAL-V One. 

            Transition od společnosti Terrafugia letos úspěšně ukončilo testovací lety a do 

provozu se pravděpodobně zařadí již příští rok. Tento dvousedadlový vůz vybavený 

osmimetrovými křídly dokáže na vozovce dosáhnout maximální rychlosti jen 105 km/h. 

Svými rozměry 6 až 2,3 m a výškou 2 m rozhodně nebude na dálnicích patřit k žádným 

drobečkům. Jeho pořizovací cena je 179 000 amerických dolarů (přes pět milionů korun). 

K jeho nesporným výhodám patří fakt, že řidičák získáte již po dvaceti nalétaných hodinách. 
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Nizozemské létající vozidlo PAL-V One pro dva pasažéry připomíná lehkou 

helikoptéru. Čtyři metry dlouhé a pouze sto šedesát centimetrů vysoké a široké vozítko 

zaujme elegantním designem i technickými vlastnostmi. Jako automobilem s ním lze ujet až 

1200 km s průměrnou spotřebou 8,3 l/100 km. Pro vzlet potřebuje stroj nejméně 165 m 

dlouhou dráhu a přistát s ním zvládnete i na malém prostoru o délce 30 m. Prodávat se začne 

pravděpodobně v roce 2014. 

Ani jedno z těchto vozidel zatím nepředstavuje plnohodnotné osobní létající auto. 

Takové by totiž mělo umožňovat svislý vzlet a přistání. 

 

Revoluce v hromadné dopravě 

Hromadná doprava v budoucnosti bude příjemnější, rychlejší a hlavně – už nebude tak 

úplně hromadná. Bude se jednat o síť veřejných vozítek pro jednotlivce. Toto elektricky 

poháněné auto (Peugeot moovie) si v jedné části města půjčíte a v jiné ho vrátíte – tedy 

zaparkujete mezi ostatní, podobně jako nákupní vozík v supermarketu.  

Místo klasických tramvají se v budoucnu dočkáme dvoumístných vozidel 

pohybujících se pomocí magnetické levitace (zjednodušeně lze říci, že v trati i ve vlaku je 

zabudován speciální systém magnetů vytvářejících při jízdě magnetické pole. To umožní 

pohyb vlaku několik centimetrů nad kolejnicí a jeho rychlost, dosahující v praxi až 581 km/h.) 

na kolejích zavěšených několik metrů nad zemí. 

Po městech budou jezdit ekologicky šetrné elektrobusy poháněné baterií nebo solární 

energií. Luxusní elektrobus  Superbus pro 23 cestujících pohání energie ze Slunce a jezdí 

rychlostí 250 km/h.  

Pro milovníky motorek je tu nová motorka budoucnosti – jednokolová motorka. 

Embrio . 

Vyrovnávat stabilitu jí pomáhají speciální senzory a gyroskopy, zvládající dokonce 

i zatížení spolujezdcem. 

Dalším zajímavým futuristickým vozítkem je čtyřkolový pomocník Metromorph od 

firmy Peugeot. Je navržen tak, aby dokázal fungovat jako běžný dvoumístný elektromobil, ale 

zároveň dokázal po obytném domu vyšplhat nahoru přesně k vašemu bytu a nahradil tak 

vlastně výtah. Vize měst budoucnosti je dle průmyslového designéra Romana Mistiuka 

taková, že v nich prostě a jednoduše nebude kde zaparkovat. Místo na parkování ostatně 

schází už dnes (Vašků, 2012). 
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Obr. 37: Peugeot Metromorph 

(Peugeot Metromorph, 2006-2012) 

 

Koumesovy úkoly na závěr:  

1) Která forma energie je dle vás nejekologičtější ? Své tvrzení zdůvodni. 

2) Uveďte způsoby, jakými můžete spořit energii 

3) Vyberte si 5 států a zjistěte, jaký druh energie používají nejvíce 

4) Vypočítejte si s pomocí Kalkulátoru spotřeby elektrické energie vlastní spotřebu 

energie v domácnosti. 

. 

A jak to vše vidí Kouma Koumes?  

Když bych se vás teď zeptal na výhody alternativních paliv (obnovitelných zdrojů 

energie), nejspíše mi řeknete: jsou nevyčerpatelné, snadno dostupné, levné a čisté  

a v budoucnu nahradí stávající zdroje energie…. Trochu jsem se nad tím zamyslel a zjistil, že 

to tak úplná pravda není….. 

1) jsou nevyčerpatelné - to, že jsou obnovitelné zdroje energie v principu 

nevyčerpatelné neznamená, že z nich můžeme v konkrétním místě a čase vyrábět energii bez 

jakýchkoliv omezení (v  určité lokalitě můžu nainstalovat jen určitý počet větrných turbín, 

které pracují jen v určitém pásmu rychlostí větru, obdobně z geotermálního vrtu můžu získat 

jen určité množství tepla…). 
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2) jsou snadno dostupné - to, že se obnovitelné zdroje energie vyskytují 

bezprostředně okolo nás ještě neznamená, že jsou snadno dostupné pro výrobu energie – jen 

pro zajímavost: roční produkce JE Temelín je 12miliónů MWh elektřiny – na to samé 

množství bychom potřebovali 12400 ha plochy pokryté slunečními kolektory, či 12000 

větrných turbín či 432000 ha orné půdy osázené speciálními energetickými plodinami 

(biomasa) či 55 geotermálních elektráren s vrty o hloubce 5000 metrů!  

3) jsou čisté - žádný energetický zdroj není zcela čistý a bez negativních vlivů na 

životní prostředí, zvláště pokud je nasazen v masivním měřítku a jsou-li vyhodnocovány jeho 

nepřímé dopady.  

 4) jsou levné – jen pro představu plánovaná geotermální elektrárna v Litoměřicích  

o výkonu  55MW bude stát 1 miliardu a 11 miliónů korun.  

 

 

Myslím, že můžu klidně říci, že obnovitelné zdroje energie nejsou spasitelným řešením 

dnešních energetických problémů. Určitě mohou pomoci, ale samy o sobě naše současné 

problémy nevyřeší. 

 

 

 

A ještě jeden malý citát na závěr:  

 

„„NNeemmůůžžeemmee  ppoo  ppřříírroodděě  cchhttíítt,,  aabbyy  zzáárroovveeňň  žžiivviillaa  lliiddii,,  

zzbbaavvoovvaallaa  aattmmoossfféérruu  ooxxiidduu  uuhhlliiččiittééhhoo,,  zzaacchhoovváávvaallaa  rroozzmmaanniittoosstt  

ddrruuhhůů  aa  ppllnniillaa  nnááddrržžee  aauutt..““  

 

(Brice Laponce – šéf panelu OECD pro udržitelný rozvoj) 
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4. Slovní ček pojm ů  
    

Archimédův zákon Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající 

se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. 

Beaufortova stupnice je stupnice pro odhad mohutnosti (rychlosti) větru bez užití přístrojů, 

tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beaufortových; rychlosti větru 

se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu. 

 

Bitumenace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při 

provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku 

s roztaveným bitumenem nebo s bitumenovou emulzí. Bitumen je organická látka (živice) 

obodobná asfaltu. Výhody této metody jsou v objemové redukci výsledného produktu a jeho 

nízká vyluhovatelnost ve vodě. Nevýhodou je hořlavost bitumenu, vyšší investiční náklady na 

zařízení a vyšší náročnost na obsluhu zařízení. 

 Brutto  znamená hrubý, celkový. 

 Emise jsou látky znečišťující ovzduší, které se ze zdroje uvolnily. 

 

  Fotosyntéza je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na 

energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření a tepla k tvorbě 

(syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých 

anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro 

život na Zemi. 

 

Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světelnou 

energii na energii elektrickou. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků 

může dodávat elektrický proud. 

 

Freony jsou halogenderiváty uhlovodíků obsahující ve svých molekulách atomy fluoru  

a chloru. Jsou to alifatické uhlovodíky s malými molekulami, jejichž atomy vodíku jsou zcela 

nahrazeny atomy chlóru nebo fluoru (úplně halogenované freony - CFC). Freony obsahující 

nenahrazený atom vodíku – označujeme jako neúplně halogenované freony (HCFC). 
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 Pokud tyto látky obsahují brom, mluvíme o halonech. Někdy se úplně halogenované freony 

označují jako ”tvrdé freony” a neúplně halogenované freony jako ”měkké freony”. 

 

Generátor je stroj sloužící k přeměně mechanické energie na energii elektrickou. 

 

Golfský proud je mohutný, teplý a poměrně rychlý mořský proud v Atlantském oceánu. 

Vzniká v Mexickém zálivu, díky čemuž obdržel i své jméno (gulf = záliv), pokračuje 

Floridským průlivem, sleduje pobřeží Severní Ameriky k ostrovu Newfoundland, kde se 

odchyluje od pevniny a přechází přes Atlantský oceán. Přibližně na 40° s. š. a 30° z. d. se 

rozděluje na dvě větve: severní proud míří k severní Evropě a jižní se obrací k západnímu 

pobřeží Afriky.  

 

Gray (Gy) je základní jednotkou absorbované dávky záření v soustavě SI. Jeden gray 

odpovídá energii záření jednoho joulu absorbované jedním kilogramem látky ( J.kg-1).  

Kjótský protokol  k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku 1997 

na Třetí konferenci smluvních stran v Kjótu. V příloze B jsou kvantifikovány redukční cíle 

ekonomicky vyspělých států a vymezeny způsoby jejich možného plnění. Země Přílohy  

I Úmluvy se v Protokolu zavázaly do konce prvního kontrolního období (2008-2012) snížit 

emise skleníkových plynu nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990. Redukce se 

týkají emisí oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4), oxidu dusného (N2O), částečně 

fluorovaných uhlovodíků (HFCs), plně fluorovaných uhlovodíků (PFCs) a fluoridu sírového 

(SF6), vyjádřených ve formě ekvivalentu CO2 (tzv. uhlíkový ekvivalent) antropogenních 

emisí.  

Konvekční proudění je proudění natavené horninové hmoty v rámci vnějšího jádra a pláště 

Země. Výstupné a sestupné proudy taveniny vznikají v důsledku rozdílů teplot, hustot  

a působením tíhové síly zemského tělesa. Konvekční proudění je hnací silou kontinentálního 

driftu, neboli pohybu litosférických desek. V planetárním měřítku představuje konvekční 

proudění uzavřený cyklus výměny energie a recyklace hornin zemského tělesa. 

 

Magnusův jev Při pohybu rotujícího tělesa v tekutině je toto těleso odkláněno od svého 

původního směru pohybu. Příčinou zakřivení trajektorie tělesa je síla, která vzniká v důsledku 

rotace pohybujícího se tělesa ve vazkém prostředí. 
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Mezivládní panel pro změny klimatu  (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) 

je vědecký orgán, který byl v roce 1988 založen k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma 

organizacemi OSN - Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro 

životní prostředí (UNEP).  

Montrealský protokol  o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země byl přijat 16. září 

1987 v Montrealu. Je prováděcím protokolem Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, 

která byla podepsána 22. března 1985 ve Vídni. Československo se smluvní stranou Vídeňské 

úmluvy stalo 30. prosince 1990. Česká republika se jako nástupnická země stala smluvní 

stranou dnem svého vzniku. K Montrealskému protokolu přistoupilo přes 180 států světa  

a jeho hlavním cílem je vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických 

látek), které podle vědeckých důkazů poškozují ozonovou vrstvu. 

Netto  znamená čistý, čistá hmotnost popř. čistý příjem. 

 
Precese zemské osy je krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Jde  

o speciální případ obecného fyzikálního jevu, pozorovaného u rotujících hmotných těles 

(setrvačníků) v gravitačních polích a zvaného precese (v češtině doslova: předcházení). 

 

Predikce znamená předpověď. 

 

Slapové síly jsou důsledkem gravitačního působení především Měsíce na Zemi. Na body 

zemského povrchu, které jsou Měsíci nejblíže působí větší gravitační síla než na body, které 

jsou od Měsíce dále. Slapové síly jsou ale dány rozdílem, jimiž působí Měsíc na různá místa 

povrchu Země. Proto je nutné od těchto sil odečíst gravitační sílu, kterou působí Měsíc na 

Zemi jako celek.  

 

Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání 

pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). 
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Příloha č. 7 – Deset otázek 
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Příloha č.1 - Čára 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Čára 

 

20 min 

-soubor otevřených otázek a tvrzení 

(lze na ně odpovědět ano či ne) viz 

otázky v dalším textu 

-provázek aspoň 4 m dlouhý 

 

Individuální práce 

 
 
 
Aktivita rozvíjí schopnost jednotlivce vyjádřit svůj názor, aniž by cokoliv říkal. Je to 

aktivita mocně podněcující diskuzi a navozuje zájem o téma. 

Položte na zem provázek, který rozdělí prostor učebny přibližně na 2 stejně velké 

části. Jedna část symbolizuje odpověď ANO, druhá část odpověď NE, samotný provázek 

symbolizuje odpověď NEVÍM, NEMOHU ODPOV ĚDĚT. 

Pak zadávající přečte jednu otázku nebo tvrzení a žáci se postaví do části prostoru 

s čárou (provázkem) tak, aby vyjádřili svoji odpověď (názor, osobní postoj). Míru svého 

ANO či NE mohou vyjádřit vzdáleností svého umístění od čáry (provázku) – stojí-li žák 

v prostoru ANO a je blízko čáry, vyjadřuje tím spíše ano, stojí-li v prostoru ANO daleko od 

čáry, vyjadřuje tím určitě ano. 

 

Cíle aktivity:  

Žák/žákyně:  

- rozvíjí své komunikativní a diskusní dovednosti,  

- rozvíjí toleranci k jiným názorům,  

- rozvíjí osobní argumentaci a schopnost přesvědčovat ostatní,  

- konfrontuje své názory a postoje s ostatními účastníky.  
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Téma: Globální problémy      

                 

Otázky:  

 Slyšel/slyšela jsi už někdy pojem “globální problém”? 

 Kácení deštných pralesů vážně ovlivňuje klima planety. 

 V ČR bude v roce 2012 spuštěna nová jaderná elektrárna. 

 Mezi obnovitelné zdroje energie patří ropa. 

 Tání ledovců je způsobeno oteplováním atmosféry na Zemi. 

 V současnosti je v ČR vybudována a zprovozněna fotovoltaická elektrárna. 

 Táním ledovců jsou ohroženy přímořské oblasti Evropy, Asie, Ameriky. 

 Oteplování atmosféry je způsobeno exhalacemi kyslíku. 

 Lidstvo je živočišným druhem, který má díky rozumu největší schopnost  

       ovlivňovat prostředí na Zemi. 

 Člověk je odpovědný za současný stav povrchu naší planety. 

 Ohrožování životního prostředí se mě netýká. 

 Environmentální problémy jsou zveličovány. 

 Věda a technologie mohou vyřešit všechny environmentální problémy. 

 Jsem ochoten/ochotna řešit environmentální problémy i za cenu obětování 

mnohých požitků. 

 Sám mohu ovlivnit to, co se děje s životním prostředím. 

 Environmentální problémy mohou být vyřešeny bez velkých změn v našem 

způsobu života. 

 Lidé by se měli více starat o ochranu životního prostředí. 

 Za řešení environmentálních problémů světa jsou odpovědné bohaté země. 

 Domnívám se, že každý z nás může přispět významným dílem k ochraně životního 

prostředí. 

 Řešení environmentálních problémů by se mělo nechat pouze odborníkům. 

 Při pohledu do budoucnosti jsem spíše optimista. 

 Téměř všechna lidská činnost je škodlivá pro životní prostředí. 

 Z hlediska ochrany přírody platí: člověk jen těžko může změnit svět, ale může 

změnit svůj vlastní postoj a chování. 

 Nečiním nic, co by mělo špatný vliv na životní prostředí. 
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 Dokud se o ochranu přírody nebude starat více lidí, nevidím velký smysl v tom, 

abych se choval(a) ekologicky. 

 I kdyby mně někdo přesvědčivě dokázal, jak letecká doprava přispívá ke 

globálním změnám klimatu, v mých rozhodnutích cestovat letadlem by mě to 

neovlivnilo. Proč taky, když ostatní klidně létají? 

 Má smysl chovat se šetrně k přírodě, nehledě na to, že je ostatními devastována. 

 Lidé nemají žádnou zodpovědnost za globální oteplování. 

 Svět přírody je posvátný a měl by být zachován nedotknutelný. 

 

  Téma: Třídění odpadu 

Otázky:  

 Souhlasíš s nutností třídit odpad? 

 Diskutovali jste ve škole s učiteli nebo spolužáky o třídění odpadu? 

 Třídíš ve škole odpad? 

 Třídíš doma odpad? 

 Platí tvoje škola poplatky za odvoz tříděného odpadu? 

 Víš, na jakou konkrétní skládku se odváží odpad z tvojí školy? 

 Víš, na jakou konkrétní skládku se odváží odpad z tvého domova? 

 Zúčastnil(a) ses v minulosti jakéhokoliv vzdělávacího kurzu, semináře (mimo 

školu) na téma třídění odpadu? 

 Podpořil(a) bys systém platby za produkovaný odpad podle hmotnosti na 1 osobu 

a podle jeho vytříděnosti? 

 I kdybych produkoval(a) méně odpadů, v miliardách tun odpadů se to nijak 

neprojeví. Takže nevidím smysl v tom, abych se tím nějak sám(a) za sebe 

zabýval(a). 

 

(Pike, G., Selby,D: Globální výchova, Grada, Praha 1994 – aktivita upravena) 
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Příloha č. 2 – Změněné a nezm ěněné výroky 
 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Změněné a 

nezměněné 

výroky 

 

20 min 

-soubor výroků viz výroky v dalším 

textu 

-nůžky 

-barevné pastelky 

 

Skupinová práce 

 
 
 
Některé z originálních výroků vybraných z výroční zprávy IPCC upravíme 

(pozměníme hodnoty, letopočty apod.), jiné necháme tak, jak jsou. Utvoří se skupiny. 

Jednotlivé výroky rozstříháme a každá skupina dostane určitý počet upravených výroků. 

Úkolem skupiny je si výroky přečíst a rozdělit je do tří skupin: 1. výroky dle jejich názorů 

správné, 2. výroky dle jejich názorů nesprávné (a určit, co je chybně) a 3. výroky, kde nevědí.  

Poté se o jednotlivých výrocích a odpovědích diskutuje. 

 

Originální výroky 

• Pokud koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dosáhne dvojnásobné výše úrovně 

před průmyslovou revolucí, dojde pravděpodobně k celkovému oteplení přibližně o 3 °C 

(2  až 4,5 °C). 

• Za posledních sto let se teplota při povrchu Země zvýšila přibližně o 0,74 °C (1906 až 

2005). Zpráva z roku 2001 uváděla údaj nižší, 0,6 °C. Důvodem vyšší hodnoty je 

zejména série po sobě jdoucích velmi teplých roků. Jedenáct z posledních dvanácti let 

bylo mezi 12 nejteplejšími roky v dějinách měření od roku 1850. V příštích dvou 

desetiletích se předpokládá zvýšení celkové teploty vždy o 0,2 °C. 

• Úroveň hladiny moří a oceánů se vlivem tání mořských ledovců do konce tohoto století 

zvýší o 28 až 58 cm (v roce 2001 se odhadovalo 9 až 88 cm). Nedá se ovšem vyloučit 

ani zvýšení o celý jeden metr. 
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• Ledu bude ubývat v Antarktické i Arktické oblasti. V Arktické oblasti lze očekávat, že 

na konci 21. století již nebude celoroční vrstva ledu, pokud emise skleníkových plynů 

překročí očekávanou úroveň. Objem ledu v Severním ledovém oceánu se již od roku 

1978 snižuje rychlostí přibližně 2,7 % za deset let. 

• Pokrývka sněhu klesá ve všech regionech světa. Maximální rozsah zmrzlé půdy  

v období zima-jaro se v druhé polovině 20. století na severní polokouli snížil o 7 %. 

Hranice dne, kdy na severní polokouli zamrzají řeky a jezera, se za posledních 150 let 

posunuje přibližně o 5,8 dne za sto let. Den tání za stejné časové období naopak přichází 

o 6,5 dne dříve. 

• Je "velmi pravděpodobné", že směrem k pólům bude přibývat srážek a zároveň 

"pravděpodobné", že srážky budou ubývat v subtropických oblastech. Takový vývoj 

jsme již pozorovali v průběhu 20. století. 

• Je "velmi pravděpodobné", že nárůst extrémně vysokých teplot a vlny veder budou 

pokračovat. Od sedmdesátých let minulého století se zvýšila délka i intenzita suchých 

období, zejména v tropických a subtropických oblastech. Oblasti Sahelu, Středomoří, 

jižní Afriky a části jižní Asie jsou sušší už z průběhu 20. století. 

• Globální atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, methanu a oxidu dusného se  

v důsledku lidské činnosti od roku 1750 značně zvýšily a nyní výrazně překračují 

předindustriální hodnoty zjištěné z jader vrtů do ledových příkrovů zachycujících 

historii mnoha tisíc let. Globální zvýšení koncentrace oxidu uhličitého je převážně 

důsledkem využívání fosilních paliv a změn ve využívání krajiny, zatímco u methanu  

a oxidu dusného jde hlavně o vliv zemědělství.  

• Lze s velmi vysokou jistotou říct, že globálně průměrovaný výsledný efekt lidské 

činnosti způsobil v porovnání s rokem 1750 oteplení.  

• Jak je v současnosti zřejmé z pozorovaného nárůstu globálních teplot vzduchu a oceánu, 

rozsáhlého tání sněhu a ledu a zvýšení globálního průměru výšky mořské hladiny, 

klimatický systém se nepochybně otepluje. 

• V měřítku kontinentů, regionů a oceánských pánví byla pozorována řada dlouhodobých 

klimatických změn. Ty zahrnují změny arktických teplot a ledu, obecně rozšířené změny 

srážkových úhrnů, slanosti oceánů, pole větru a různých aspektů extrémního počasí 

včetně such, silných srážek, horkých vln a intenzity tropických cyklón.  
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• Většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je 

velmi pravděpodobně důsledkem pozorovaného nárůstu koncentrací antropogenních 

skleníkových plynů. 

• V příštích dvou dekádách je pro rozpětí emisních scénářů SRES předpovídán růst 

teploty zhruba 0,2 °C za deset let. I kdyby byly koncentrace skleníkových plynů  

a aerosolů udržovány konstantní na úrovni roku 2000, bylo by možné očekávat oteplení 

o zhruba 0,1 °C za 10 let. 

• Pokračování emisí skleníkových plynů v současné či vyšší míře by způsobilo další 

oteplování a v průběhu 21. století by vyvolalo řadu změn v globálním klimatickém 

systému, které by byly velmi pravděpodobně větší než změny pozorované během  

20. století (dle různých scénářů 1,4 až 5,8 °C v roce 2100). 

• Antropogenní oteplování a zvyšování hladiny oceánů budou vlivem časových měřítek 

klimatických procesů a zpětných vazeb pokračovat po staletí, dokonce i pokud by došlo 

ke stabilizaci koncentrací skleníkových plynů. 

• Existuje široká škála možností přizpůsobení, ovšem ke snížení zranitelnosti vůči změně 

klimatu je zapotřebí rozsáhlejší adaptace, než jaká v současnosti probíhá.  

• Existuje vysoká míra shody a významné důkazy, že všech hodnocených rozsahů 

stabilizačních úrovní lze dosáhnout uplatněním souboru technologií dnes dostupných 

nebo takových, u nichž se očekává, že se v nadcházejících desetiletích objeví na trhu. 

Předpokladem je, že budou realizovány vhodné a efektivní pobídky zaměřené na jejich 

vývoj, získávání, uplatňování a šíření a že budou odstraňovány příslušné překážky. 

• Změny množství skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře, slunečního záření  

a vlastností zemského povrchu mění energetickou bilanci klimatického systému. 

• Oxid uhličitý je nejdůležitějším antropogenním skleníkovým plynem. 

• Průměrné teploty v Arktidě se ve srovnání s globálním průměrem se za posledních 100 

let zvyšovaly téměř dvojnásobnou rychlostí. 

• Je pravděpodobné, že samotný narůst koncentraci skleníkových plynů by způsobil větší 

než pozorované oteplení, protože vulkanické a antropogenní aerosoly určitou část 

předpokládaného oteplení kompenzovaly. 
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Upravené výroky 

• Pokud koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dosáhne trojnásobné výše úrovně 

před průmyslovou revolucí, dojde pravděpodobně k průměrnému oteplení přibližně  

o  

3 °C (2 – 4,5°C). 

• Za posledních sto let se teplota na Zemi zvýšila přibližně o 0,74 °C (1906 až 2005). 

Zpráva z roku 2001 uváděla údaj nižší, 0,6 °C. Důvodem nižší hodnoty je zejména série 

po sobě jdoucích velmi teplých roků. Osm z posledních dvanácti let bylo mezi  

12 nejteplejšími roky v dějinách měření od roku 1850. V příštích dvou desetiletích se 

předpokládá zvýšení průměrné teploty vždy o 0,5 °C. 

• Úroveň hladiny moří a oceánů se vlivem tání mořských ledovců do konce tohoto století 

zvýší o 28 až 58 cm (v roce 2001 se odhadovalo 9 až 88 cm). Nedá se ovšem vyloučit 

ani zvýšení o celý jeden metr. 

• Ledu bude ubývat v Antarktické i Arktické oblasti. V Arktické oblasti lze očekávat, že 

na konci 21. století již nebude celoroční vrstva ledu, pokud  emise skleníkových plynů 

překročí očekávanou úroveň. Objem ledu v Severním ledovém oceánu se již od roku 

1978 snižuje rychlostí přibližně 8 % za deset let. 

• Pokrývka sněhu klesá ve všech regionech světa. Maximální rozsah zmrzlé půdy  

v období zima-jaro se v druhé polovině 20. století na severní polokouli snížil o 7 %. 

Hranice dne, kdy na severní polokouli zamrzají řeky a jezera, se za posledních 150 let 

posunuje přibližně o 5,8 dne za sto let. Den tání za stejné časové období naopak přichází 

o 6,5 dne dříve. 

• Je "velmi pravděpodobné", že směrem k pólům bude přibývat srážek a zároveň 

"pravděpodobné", že srážky budou ubývat v subtropických oblastech. Takový vývoj 

jsme již pozorovali v průběhu 20. století. 

• Je "velmi pravděpodobné", že nárůst extrémně vysokých teplot a vlny veder budou 

pokračovat. Od sedmdesátých let minulého století se zvýšila délka i intenzita suchých 

období, zejména v tropických a subtropických oblastech. Oblasti Sahelu, Středomoří, 

jižní Afriky a části jižní Asie jsou sušší už z průběhu 20. století. 
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• Globální atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, methanu a oxidu dusného se  

v důsledku lidské činnosti od roku 1750 značně zvýšily a nyní výrazně překračují 

předindustriální hodnoty zjištěné z jader vrtů do ledových příkrovů zachycujících 

historii mnoha tisíc let. Globální zvýšení koncentrace oxidu uhličitého je převážně 

důsledkem využívání fosilních paliv a změn ve využívání krajiny, zatímco u metanu  

a oxidu dusného jde hlavně o vliv zemědělství.  

• Lze s velmi vysokou jistotou říct, že globálně průměrovaný výsledný efekt lidské 

činnosti způsobil v porovnání s rokem 1750 ochlazení.  

• Jak je v současnosti zřejmé z pozorovaného nárůstu globálních teplot vzduchu a oceánu, 

rozsáhlého tání sněhu a ledu a zvýšení globálního průměru výšky mořské hladiny, 

klimatický systém se nepochybně otepluje. 

• V měřítku kontinentů, regionů a oceánských pánví byla pozorována řada dlouhodobých 

klimatických změn. Ty zahrnují změny arktických teplot a ledu, obecně rozšířené změny 

srážkových úhrnů, slanosti oceánů, pole větru a různých aspektů extrémního počasí 

včetně such, silných srážek, horkých vln a intenzity tropických cyklón.  

• Většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je 

velmi pravděpodobně důsledkem pozorovaného nárůstu koncentrací antropogenních 

skleníkových plynů. 

• V příštích dvou dekádách je pro rozpětí emisních scénářů SRES předpovídán růst 

teploty zhruba 1 °C za deset let. I kdyby byly koncentrace skleníkových plynů  

a aerosolů udržovány konstantní na úrovni roku 2000, bylo by možné očekávat oteplení 

o zhruba 0,1 °C za 10 let. 

• Pokračování emisí skleníkových plynů v současné či vyšší míře by způsobilo další 

oteplování a v průběhu 21. století by vyvolalo řadu změn v globálním klimatickém 

systému, které by byly velmi pravděpodobně větší než změny pozorované během  

20. století (dle různých scénářů 1,4 až 5,8 °C v roce 2100). 

• Antropogenní oteplování a zvyšování hladiny oceánů budou vlivem časových měřítek 

klimatických procesů a zpětných vazeb pokračovat po staletí, dokonce i pokud by došlo 

ke stabilizaci koncentrací skleníkových plynů. 

• Existuje vysoká míra shody a významné důkazy, že všech hodnocených rozsahů 

stabilizačních úrovní lze dosáhnout uplatněním souboru technologií dnes dostupných 

nebo takových, u nichž se očekává, že se v nadcházejících desetiletích objeví na trhu. 

Předpokladem je, že budou realizovány vhodné a efektivní pobídky zaměřené na jejich 

vývoj, získávání, uplatňování a šíření a že budou odstraňovány příslušné překážky.  
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• Změny množství skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře, slunečního záření  

a vlastností zemského povrchu nemá vliv na energetickou bilanci klimatického systému. 

• Vodní pára je nejdůležitějším antropogenním skleníkovým plynem. 

• Průměrné teploty v Arktidě se ve srovnání s globálním průměrem se za posledních  

100 let téměř nezvyšují. 

• Je pravděpodobné, že samotný narůst koncentraci skleníkových plynů by způsobil větší 

než pozorované otepleni, protože vulkanické a antropogenni aerosoly určitou část 

otepleni kompenzovaly. 

(Aktivita upravena dle materiálu SEV HK, 2011) 
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Příloha č. 3 – Kolující flipy – Zdroje energie 
 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Kolující 

flipy 

 

80 min 

- nadepsané flipové papíry s 

jednotlivými tématy z oblasti 

globálních problémů  

-seznam témat (viz níže),  

- texty pro žáky (viz.odkazy níže),  

- psací potřeby. 

 

Skupinová práce 

(skupiny min. o 4 

členech) 

 
 
Charakteristika aktivity:  

Aktivita napomáhá žákům získat základní přehled v dané problematice (globální 

problémy, obnovitelné zdroje energie, využití energie, spotřeba apod.). Vede žáky  

k pochopení příčin, důsledků, vzájemné propojenosti vztahů a souvislostí. Jde o velmi široké 

téma. Účelem aktivity není vystihnout podstatu zvolených témat, ani rozbor jednotlivých 

témat, ale jde o to žákům ukázat, jak jsou zmíněná témata propojena ve složitou síť 

vzájemných vztahů a jak je nelze řešit odděleně, nýbrž systémově.  

 

Text čtenář čte s tužkou v ruce a během první četby se zamýšlí nad významem 

informací, na které v textu narazí. Informace označuje a využívá k tomu následujících značek 

(můžete si s žáky vymyslet vlastní značky): + vím, - nevím, ? nerozumím. Je praktické dělat 

značky po pravém okraji textu nebo pro někoho je lepší pro orientaci v textu podtrhávat 

konkrétní slova, k nimž se značka vztahuje. Je třeba ale dbát na to, aby čtenář označoval 

opravdu konkrétní informace, a ne třeba několik sousloví nebo celý odstavec.  

 

Popis aktivity:  

Skupinám je přidělen flipový papír s nadepsanými tématy vztahujícími se ke 

globálním problémům, obnovitelným zdrojům energie (viz příloha č. 8). Na jednu stranu 

flipového papíru mají žáci vytvořit jednu myšlenkovou mapu k daným tématům, a to  

z informací, zkušeností, postřehů, které znají osobně. (15 min.)  
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Poté žáci obdrží texty (viz příloha č. 9) které individuálně přečtou a značkami označí 

 (vždy 2 členové jedné skupiny mají stejný text, každá skupina dostane dva různé texty 

shodné s nadepsanými tématy na flipových papírech, např. skupina č.1 má na flipovém papíru 

nadepsána témata BIOMASA a AUTOMOBIL S VODÍKOVÝM POHONEM, 2 členové ve 

skupině obdrží text s tématem biomasy a 2 členové s tématem pohonných hmot). (10 min.)  

     Po přečtení žáci ve skupině prodiskutují, jaké informace z textu jim byly známé, 

které byly pro ně nové a kterým např. nerozuměli. Vedoucí aktivity se stává konzultantem 

jednotlivých skupin a napomáhá skupinám, aby informacím porozuměli. Po skončení diskuze 

uvnitř skupin každá skupina vytvoří na druhou stranu flipového papíru novou myšlenkovou 

mapu z informací, které k vybraným tématům získala a které se členové skupin dozvěděli  

z textů. V skupině si žáci porovnají obě vzniklé myšlenkové mapy. (15 min.)  

Každá skupina si zvolí jednoho zástupce, který se spolu s flipem přesune do jiné 

skupiny (lze zvolit směr hodinových ručiček). Zde se zástupce skupiny snaží seznámit členy 

“cizí” skupiny s jejich problematikou, ke které má zpracovanou myšlenkovou mapu na flipu. 

Skupina se snaží do myšlenkové mapy doplnit další informace, které se k daným tématům 

vztahují a na flipu nejsou prozatím zaznamenány. Takto se zástupce skupiny asi po 5 min. 

posouvá od skupiny ke skupině, až doputuje zpět ke “své” skupině. Zástupce nyní prezentuje 

“své” skupině všechny doplňky a členové skupiny barevně označují ty informace, které 

vnímají jako nejpodstatnější, nejdůležitější (20 min.).  

Nakonec jednotlivé skupiny prezentují své myšlenkové mapy i s doplňky  

a vyznačenými důležitými informacemi a diskutuje se o nich. Doporučuje se na prezentaci 

myšlenkových map přesně vymezit časové intervaly, taktéž na diskusní příspěvky. (15 min.). 

 

Cíl aktivity:  

Žák/žákyně:  

- uvede příklady z oblasti globálních problémů a obnovitelných zdrojů energie,  

- zaujme stanovisko k navrženým příkladům,  

- stanovisko podpoří argumenty,  

- diskutuje v rámci malé skupiny, naslouchá ostatním členům a reaguje na promluvy  

    ostatních,  

- porovnává,  

- hodnotí důležitost informací.  
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Zadání žákům:  

Vymyslete si jednoduchou značku, která bude označovat vaši skupinu. Značku 

nakreslete na přidělený a nadepsaný flipový papír. Vytvořte na flipový papír myšlenkovou 

mapu k daným tématům, a to z informací, zkušeností, postřehů, které máte. Využijte kladů, 

záporů, příčin, důsledků, osobních názorů atd. (15 min.)  

Přečtěte si každý samostatně text. Při čtení používejte následujících značek:  

+ vím  

- nevím  

? nerozumím  

Značky vpisujte přímo do textu. (10 min.)  

Po přečtení textů ve skupině prodiskutujte, jaké informace z textu vám byly známé, 

které byly pro vás naopak nové a kterým nerozumíte. Vedoucí aktivity je váš konzultant,  

v případě potřeby se na něj obraťte. Na druhou stranu flipového papíru vytvořte myšlenkovou 

mapu z informací, které o dané problematice máte nyní po přečtení a prodiskutování textů. 

Myšlenkové mapy porovnejte. (15 min.)  

Zvolte si zástupce, který půjde s vašimi poznatky a flipem seznámit další skupiny. Až 

k vám dorazí zástupce jiné skupiny, pokuste se doplnit další informace k jeho flipu. Zástupce 

jiné skupiny vás seznámí s problematikou a flipem jeho skupiny. K informacím, které jste 

doplnili do flipů jiných skupin, nakreslete svoji značku. Prezentujte vaši myšmapu  

i s doplňky.  

 

Kritéria hodnocení:  

1. Vytvořená myšlenková mapa vztahující se k oběma zadaným tématům.  

2. Prameny, z kterých bylo čerpáno.  

3. Jména autorů  myšlenkových map.  

4. Datum, čas a místo vytvoření myšlenkových map.  

 

Otázky k diskuzi:  

 Je vodíkové palivo perspektivní náhradou benzínu?  

 Vnímáte biomasu jako náhradu uhlí?  

 Je v našem okolí v provozu nějaký alternativní zdroj energie?  

 Máte někdo osobní zkušenost s využíváním alternativních zdrojů energie?  
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Seznam témat:       

                                 

Globální oteplování, spotřeba 
 

 Budou automobily na vodík bezpečné?  

 Překročí spotřeba hranici světových možností?  

 Budou v roce 2050 Alpy bez ledovců?  

 Jak by vypadala Země bez lidí za 1 rok, 10, 100 a 1000 let? 

 Jezdili jsme s autem na vodík!  

 Klimatické změny – EU pro děti. 

 Čeká nás v hlubinách Země energetický poklad?  

 Zelená revoluce! Budeme topit trávou?  

 Ozonová díra.  

 Čím se bude jezdit za 100 let? 

 

Obnovitelné zdroje energie 

 Biomasa.  

 Čeká nás ropná katastrofa?  

 Energie moře.  

 Energie větru.  

 Nahradí vítr uhlí?  

 Sluneční energie.  

 Vodní energie.  

 Tepelná čerpadla.  

 

Jaderná energie 
 

 Máme se bát jaderné energie?  

 Ovládáme termojadernou reakci.  

 

 

 

 

 

 



 5 

Texty pro žáky: 

 

Biomasa (http://www.alternativni-zdroje.cz/vyroba-energie-biomasa.htm) 

Energie přílivu (http://www.alternativni-zdroje.cz/energie-prilivu-priboje.htm) 

Tepelná čerpadla (http://www.alternativni-zdroje.cz/tepelna-cerpadla-otec.htm) 

Větrné elektrárny (http://www.alternativni-zdroje.cz/vetrne-elektrarny.htm) 

Sluneční energie (http://www.alternativni-zdroje.cz/slunecni-solarni-elektrarny.htm) 

Vodní elektrárny, geotermální energie (http://www.alternativni-zdroje.cz/vodni-

geotermalni-energie.htm)      

 

Zdroj:  

Krkonošská, Poradenská a Informační, o.p.s. - Projekt Kapka 21 - aktivita upravena 
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Příloha č. 4 – Karty 
 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Karty 

 

80 min 

- papír, 

- kartičky s výroky,  

- psací potřeby. 

 

Skupinová práce  

 
 
 
 
Žáci obdrží prázdné kartičky a mají za úkol napsat 2 kladná a 2 záporná tvrzení ze 

zadaného tématu, např. téma Alternativní zdroje energie či téma Jaderné elektrárny (může jít 

o výroky vtipné, extrémní, politické, ekologické, pobuřující apod.). Všechny výroky  

se promíchají s dalšími vámi připravenými výroky (vašich výroků by mělo být dvakrát více). 

Každý si nyní vylosuje 6-8 kartiček. Každý žák si zvolí kritérium, podle kterého bude 

shromažďovat výroky a chodí po třídě a vyměňuje své nehodící se výroky. Výroky  

se neukazují a směňuje se vždy jedna karta za jednu. Při výměně žák říká: „Chci vyměnit 

výrok…ten a ten…, protože….., nemáš něco…(směšného, extrémního…)?“ 

Ten, kdo je spokojen se všemi svými výroky, se posadí a čeká, až budou spokojeni  

i ostatní. Poté žáci vytvoří týmy podle charakteristiky nashromážděných výroků. Skupina 

vybere ze svých karet ten výrok, který jejich skupinu nejpřesněji charakterizuje nebo 

zformulují nový výrok na základě všech nashromážděných výroků (může jít o název skupiny 

apod.) a zástupci skupiny objasní ostatním skupinám výběr jejich výroku. Nato probíhá ve 

skupinách volná diskuze, s výsledky jsou pak seznámeni všichni ostatní spolužáci. 

Závěrečnou diskuzi lze nahradit přípravou myšlenkové mapy, přípravou prezentace apod. 

 

 

 

 

 



 1 

Příloha č. 5 – Filtr 

 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Filtr 

 

45 min 

- čtvrtka, 

- kartičky s texty,  

- psací potřeby. 

 

Skupinová práce  

 

Aktivita napomáhá žákům třídit důležité, méně důležité a nedůležité informace 

v návaznosti na řešení určitého problému. 

Na začátek je dobré vysvětlit pojem klíčové slovo - důležité, nosné, potřebné, 

vystihuje význam, smysl určité části textu apod. 

Na tabuli či velkou bílou čtvrtku nakreslete obrázek filtru s filtračním papírem  

a obrovskou baňku. Žáci ve dvojicích dostanou texty (viz. níže nebo libovolné jiné) a jejich 

úkolem je najít v textu 5, 10, 20 (dle délky a náročnosti textu) klíčových slov. V zadání může 

být např. omezení 2 klíčová slova v jednom odstavci. Ve dvojicích se musí žáci shodnout na 

vybraných slovech, nelze, aby každý vybral své slovo. 

 Slova každá dvojice žáků vypíše na připravené kartičky a po dokončení činnosti 

kartičky s klíčovými slovy připevní na tabuli (na bílou čtvrtku) do prostoru nad baňkou. Poté, 

co všechny dvojice žáků připevní kartičky, probíhá diskuze celé skupiny nad tím, jakých  

5, 10, 20 slov z textu je opravdu těch základních. 

Jakmile se na daných slovech celá skupina shodne, tak je přefiltrujeme do baňky. Tato 

slova  se stávají osnovou, kostrou poznámek žáků, které si vypracuje každý žák individuálně. 

Článek pro tuto aktivitu:  
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Globální zúčtování 

11.02.2008 - Ekologické dluhy bohatých zemí jsou vyšší než finanční dluhy těch 

chudých.  

[Science Daily] Desítky let vědci na bývalé univerzitě v Berkeley počítají ekologické 

stopy bohatým i chudým státům světa a pokoušejí se přiřazovat tržní hodnotu ekologickým 

škodám různého druhu. Na základě svých výpočtů, dat z nedávného Oceňování ekosystémů 

Spojených národů a zpráv Světové banky se jim podařilo nevídané.  

Vyčíslili, jaké jsou „ekologické dluhy“ bohatých, středně bohatých a chudých zemí. Odhadli 

rozsah a finančně ohodnotili dopady základních druhů lidské činnosti s velkým dopadem na 

životní prostředí. Sledovali důsledky intenzifikace a expanze zemědělství, odlesnění, 

nadměrného rybolovu, ničení mangrovových porostů, zmenšení ozonové vrstvy a změn 

klimatu v posledních 40 letech. Tento první pokus o komplexní globální účetnictví ukazuje kdo 

komu ve skutečnosti dluží. Ekologické dluhy bohatých zemí jsou vyšší než finanční dluhy těch 

chudých. Autoři dále tvrdí, že rozvoj bohatých států se alespoň částečně uskutečnil na úkor 

chudých zemí a je také částečně důvodem, že jsou ty chudé zadlužené. Jejich základní zjištění 

lze dále shrnout:  

 Největší ekologické dluhy mají země s nejvyššími příjmy, tj. degradace životního 

prostředí jde ruku v ruce s vysokou spotřebou a ekonomickým obratem.  

 Za posledních padesát let se zdvojnásobil HSP (hrubý světový produkt) na hlavu a 

velikost světové populace. Přírodní prostředí se vlivem lidské přítomnosti změnilo v 

nebývalém měřítku. 

 Některé ekologické škody působí na všechny národy (globální oteplování a úbytek 

ozonu v ochranné vrstvě), některé zůstávají na účtu země, ve které probíhá přírodě 

nepříznivá činnost (odlesňování, intenzifikace zemědělství).  

 Globální oteplování, úbytek ozonové vrstvy, odlesňování, přeměna mangrovových 

porostů, nadměrný rybolov, intenzifikace zemědělství mají značné negativní důsledky, 

které se dají finančně vyčíslit. 
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 Středně bohaté země mají na znečišťování chudých zemí stejný podíl jako země 

nejbohatší.  

 Chudé země budou globálním oteplováním a ztenčováním ozonové vrstvy zasaženy 

finančně více ačkoli se na vzniku podílely minimálně. Mezi hlavní důsledky patří 

častější bouře, sucha či záplavy spolu šířením nakažlivých nemocí a zvýšené riziko 

rakoviny či slepoty vlivem nedostatečné ochrany před UV zářením. 

 Bohaté země svou spotřebou vyvolávají a podporují nadměrný rybolov a přeměnu 

mangrovových porostů na krevetové farmy v zemích chudých. Zbavují je tak pobřežní 

ochrany před bouřemi, ve které hrají tropické mangrovové porosty značnou roli.  

 Odlesňování může urychlit záplavy a erozi půdy, mění vodní koloběh v území a 

ovlivňuje i rybolov v pobřežních vodách. Spolu s lesem ubývá i turismu a možností 

využívat jej pro sběr potravin, gumy či kaučuku, což jsou důležité zdroje obživy 

chudých zemí. 

 Intenzifikace zemědělství může způsobovat kontaminaci pitné vody pesticidy a hnojivy, 

znečištění vodních toků, zasolení polí, ztrátu biodiverzity aj. 

Některé faktory jako je úbytek stanovišť druhů, ztráta biologické rozmanitosti či 

průmyslové znečištění se stále nedaří peněžně ohodnotit, proto by ve skutečnosti ekologické 

dluhy mohly být ještě větší.  

(Globální zúčtování, 2007) 

          (Materiál SEV HK – aktivita upravena) 
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Příloha č. 6 – Já a globální problém 
 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Já a 

globální 

problém 

 

30 min 

- soubor lístků s obecnými 

charakteristikami některých 

globálních problémů,  

- klobouk nebo nádoba, do které jsou 

kartičky vloženy  

 

Skupinová práce  

 
 

Charakteristika aktivity:  

Jde o rychlý a efektivní způsob, jak žáky seznámit s hlavními fakty problematiky 

globálních problémů. Vytvářením malých diskusních skupinek žákům umožníme, aby zjistili, 

jak se na problém dívají ostatní spolužáci, a aby jim sami mohli sdělit svůj názor. V malých 

skupinkách snáze překonají trému a také mohou korigovat vlastní tvrzení ve světle 

skutečností, které se dozvídají, a ve světle názorů ostatních zúčastněných. 

 

Popis aktivity: 

Skupina sedí v kruhu, uprostřed kruhu je klobouk (nádoba) s promíchanými kartičkami,  

na kterých jsou napsané některé globální problémy s obecnými charakteristikami (viz příloha 

č.6). Jeden žák z klobouku vybere jeden lístek a nahlas ho přečte ostatním. Žáci mají několik 

minut na to, aby vytvořili menší skupinky a prodiskutovali v nich daný globální problém, 

který právě slyšeli, jeho důsledky pro jednotlivce, lidskou společnost, ostatní živočišné  

a rostlinné druhy, životní prostředí. Pokusí se zformulovat hlavní příčiny i možné důsledky na 

životní prostředí a objasnit souvislosti globálního a lokálního problému. Každý ve skupině by 

měl vyjádřit i svůj názor, zda tento výrok považuje za globální problém či nikoliv. Poté  

se všichni opět vrátí do kruhu, kde se krátce prezentují výsledky diskuzí z každé malé 

skupinky. 

Po přečtení každé kartičky by se měly vytvářet nové skupinky, mělo by to žákům umožnit 

popovídání si s co největším počtem svých spolužáků. 

 

 



 2 

Cíle aktivity:  

Žák/žákyně:  

- vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy,  

- popíše hlavní příčiny globálního problému,  

- popíše možné důsledky, dopady na životní prostředí.  

 

Zadání žákům:  

Vedoucí aktivity vyzve jednoho žáka, aby vybral z klobouku (nádoby) jednu kartičku a nahlas 

ji přečetl ostatním.  

Máte několik minut na to, abyste vytvořili menší skupinky a prodiskutovali v nich 

daný globální problém, který vám právě přečetl váš spolužák. Při diskuzi se zaměřte na 

důsledky pro jednotlivce, lidskou společnost, ostatní živočišné a rostlinné druhy, životní 

prostředí. Pokuste se zformulovat hlavní příčiny i možné důsledky, dopady na životní 

prostředí. Každý byste měl vyjádřit i svůj názor, zda tento výrok považujete za globální 

problém či nikoliv a udat důvody. Poté se všichni opět vrátíte do kruhu, kde se krátce 

vzájemně seznámíme s výsledky diskuzí z každé vaší skupinky. Po přečtení každé kartičky 

byste měli vytvářet nové skupinky tak, abyste si mohli popovídat s co největším počtem 

vašich spolužáků.  

 

Kritéria hodnocení:  

1. Každý člen skupiny vyjádří svůj názor, zda výrok na kartičce považuje za globální problém 

či nikoliv a udá důvod (důvody).  

 

Za skupinu:  

2. Zformulujte aspoň dvě hlavní příčiny globálního problému.  

3. Zformulujte aspoň dva možné důsledky, dopady na životní prostředí.  
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Lístky s obecnými charakteristikami některých globálních problémů: 

 

 
Globální oteplování – klimatická změna 

 
Jedna z největších hrozeb globální civilizaci. 

Výsledky hodnocení klimatické změny uveřejňuje pravidelně Mezivládní panel pro 
klimatickou změnu (IPCC). 

Viditelným důsledkem jsou hurikány na západním a jižním pobřeží Spojených 
států, zvyšování hladiny oceánů. 

Čelit této hrozbě má Kjótský protokol, zavazující průmyslové státy ke snížení 
emisí plynů způsobujících oteplování na úroveň roku 1990. 

 

 

 
Vyčerpání rybího bohatství 

 
Každý pátý člověk světa závisí na rybích proteinech. 

V roce 1995 se vylovilo 125 mil. tun za rok. 
Flotila rybářských lodí přesahuje svou kapacitou o 100 % udržitelnou úroveň výlovu. 

Bylo již hospodářsky využito 50 % mořských ryb. 
Řešením je redukce flotily rybářských lodí, přísná kontrola nelegálního rybolovu, 

stanovení limitů povoleného výlovu. 

 

 
Odlesňování 

 
Jde o letitý problém. 

Proti preneolitickému období poklesl lesní pokryv o 20 – 50 %. 
V rozvojových zemích se zmenšila plocha subtropických lesů o 20 % od šedesátých 
let. Na globální úrovni není zajištěna ochrana lesů vůbec. Ale některé státy se o to 

pokoušejí. 
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Nedostatek vody 

 
Nejnaléhavější problém. 

Přístup k nezávadné pitné vodě nemá 1,2 mld. lidí. 
Ročně umírají 3 mil. lidí na následky požívání znečištěné vody. 

Celkem 70 – 80 % vody se používá k zavodňování, ale zásoby podzemních vod se 
rychle tenčí v zemích, jejichž zemědělství je na tomto způsobu zavlažování nejvíce 

závislé (Indie, Čína, USA). Nejohroženější oblastí je ovšem Blízký Východ. 

 

 

 
Znečištění moří a ohrožení biodiverzity moří 

 
Způsobují je havárie tankerů přepravujících ropu, vodní doprava, vypouštění 

odpadních vod a světový turismus (Středozemní moře, Baltické moře, Severní moře). 
     Na destrukci biodiverzity v mořích má také vliv úbytek rybích hejn v důsledku 

přelovování. 

 

 
Světová chudoba 

 
Na světě žijí 3 mld. lidí za méně než 2 USD za 1 den,1 mld. lidí za méně než 1 USD za 1den. 

Jedna z řady cest je odpouštění dluhů nejchudším zemím rozvinutými průmyslovými 
státy, ale i pomoc, kterou by mohl zprostředkovat tzv. Globální Marshallův plán. 

 

 
Zachování míru, prevence konfliktů, boj proti terorismu 

 
V Africe bylo od dob dekolonizace již tolik konfliktů, že nějakým způsobem jimi byl 

dotčen každý pátý člověk (ztráta blízkých, domova, zdraví apod.). 
Terorismus ohrožuje nejen ekonomický růst, 

sociální a politickou stabilitu v průmyslových zemích, 
ale zpomaluje i ekonomický rozvoj a snižování chudoby v zemích rozvojových. 

V současné době udržuje vratké příměří a klid v řadě států 
kolem 40 000 příslušníků sil OSN. 
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Vzdělání 

 
Každé šesté dítě na světě neumí číst a psát, 

z toho 600 000 žen a 300 000 mužů, z nichž 99 % je v rozvojových zemích. 
Vzdělání žen přitom přispívá ke snižování porodnosti 

a tedy k řešení demografických problémů. 
Vzdělávací programy také umožňují zvyšovat národní důchody v rozvojových zemích. 

Jde proto o jeden z nejdůležitějších cílů Globálního Marshallova plánu. 

 

 
Nebezpečí světových pandemií 

 
V současnosti je zasaženo nemocí AIDS 40 mil. lidí, 
dalších 25 mil. lidí od vzniku pandemie již zemřelo. 

Je to blízko počtům úmrtí na černý mor v letech 1347-1352. 
Šíření dalších infekčních nemocí (TBC, malárie, ptačí chřipka aj.) vyvolává potřebu 

přijmout preventivní opatření mj. vytvořením nouzových fondů, zajištěním přístupu k 
léčivům, daňovými podněty pro výzkum v rozvinutých zemích apod. 

 

 
Digitální nerovnost 

 
2 mld. lidí nikdy nemělo příležitost držet v ruce telefonní aparát. 

Komunikační prostředky pro chudé země znamenají 
snížení izolace, možnost zabezpečování zdravotní pomoci a péče, 

podporují vzdělávání, environmentální management, 
stimulují rozvíjení podnikání a efektivní využívání zahraniční pomoci, 

umožňují zlepšování správy věcí veřejných. 

 

 
Předcházení přírodním katastrofám a zmírňování jejich následků 

 
Typickou ukázkou selhání této připravenosti byly 
důsledky tsunami v jihovýchodní Asii v r. 2004, 

kdy včasné varování mohlo zabránit enormním ztrátám na životech. 
Přitom 2 mld. lidí žije ve vzdálenosti jenom do 100 km od moře. 

Globální oteplování zvyšuje nebezpečí podobných katastrof, jaké vyvolávají hurikány 
(viz hurikán Katrina, který zničil New Orleans). 
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Rekonstrukce daňového systému 

 
Globálně mobilní plátci daní (nadnárodní společnosti) 

se přemísťují do míst s nižšími daňovými sazbami („daňové ráje“). 
Problém se bude zhoršovat se zvyšujícím se objemem e-obchodních transakcí 

(obchodní transakce uskutečňované internetem). 
Je dále nezbytné zavést uhlíkovou daň - případně jako součást všestranné 

ekologické daně. 

 

 
Technologická regulace 

 
Jde zejména o regulaci nakládání s GMO (geneticky modifikovaným organismem) 

při pěstební činnosti, při užívání humánních buněk k nejrůznějším účelům 
a při léčbě chorob. 

Důvody, které regulaci vyžadují, jsou především morální, ale i sociální a ekologické 
(možnost ohrožení ekosystémů a zasažených druhů živočichů a rostlin). 

 

 
Obchod s drogami 

 
Ročně se prodá za 150 mld. USD malých drogových dávek 

asi 200 milionům uživatelů drog. 
Podle některých zdrojů je však toto číslo o 200 mil. vyšší. 
Evropa a USA se 60 mil. odběratelů jsou největšími trhy. 

V chudých zemích vede produkce drog k rozsáhlé korupci, 
podvazuje jejich ekonomický rozvoj a brání snižování chudoby. 

V rozvinutých zemích užívání a distribuce drog – kromě toho, že přispívá ke 
zhoršování zdravotního stavu populace – je zdrojem rozsáhlé kriminality. 

 

 
Obchod, investice a pravidla volné soutěže 

 
Problém mj. představuje obchod se zemědělskými produkty 

omezující vývozy z rozvojových zemí do zemí průmyslových. 
Podobně jsou omezeny vývozy výrobků, zejména textilních. 

Neexistují všeobecně platná pravidla o podmínkách umísťování investic, 
což znevýhodňuje země, do kterých zahraniční investice míří. 
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Ochrana duševního vlastnictví 

 
Jde o ochranu autorských práv k objevům a vynálezům, ochranných známek, 

o spornou regulaci ochrany softwarového zboží 
a celkové zachování podmínek volné soutěže. 

Stejný problém představuje ochrana práv k vyvíjeným biotechnologiím. 
Soubor těchto otázek se citelně dotýká právních a finančních limitů omezujících 

možností rozvojových zemí využívat poznatků, jež mají svůj původ v průmyslově 
rozvinutých zemích. 

 

 
Pravidla elektronického obchodování 

 
Vzhledem k rostoucímu objemu těchto transakcí a možností jejich zneužití 

je nutná regulace takových transakcí. 
To je třeba zajistit i v rámci nového daňového systému. 

Jednotlivce, obchod i společnosti je třeba chránit před kybernetickou kriminalitou. 

 

 
Pracovní podmínky a pravidla migrace 

Jde o globální ochranu základních pracovních podmínek 
(délka pracovní doby, zákaz dětské práce, pracovní podmínky žen atd.). 

Dále jde o ochranu migrantů zejména z rozvojových zemí 
(ochrana před obchodem s lidmi, pravidla azylu apod.). 

 

 

 

Zdroj:  

(Pike, G., Selby,D.: Globální výchova, Grada, Praha 1994 – aktivita upravena ) 
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Příloha č. 7– Deset otázek 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

10 

otázek 

 

30 min 

- papír na zápis otázek a odpovědí 

- psací potřeby 

 

Individuální i 

skupinová práce  

 

 

Charakteristika aktivity:  

Závěrečná aktivita slouží k reflexi všech projektových dnů.  

 

Popis aktivity:  

Každý žák individuálně vymyslí 10 otázek vztahujících se k tematice globálních 

problémů, globálního oteplování, skleníkového efektu apod., na které se bude ptát svých 

spolužáků. Otázky zapíše na papír a provede dotazníkové šetření. Poté žáci vytvoří menší 

skupiny, jednotlivých žáků a jejich odpovědi, ve kterých prodiskutují a (15 min.) porovnají 

otázky (10 min.).  

 

Cíle aktivity:  

Žák/žákyně:  

- komunikuje s ostatními spolužáky,  

- vybírá podstatné informace,  

- diskutuje ve skupině,  

- zaujme stanovisko.  

 

Zadání žákům:  

Individuálně  

1. Vytvoř 10 otázek vztahujících se k dané tematice, na které se později zeptáš svých 

spolužáků. Na přípravu otázek máte 15 min.  

2. Oslov své spolužáky a získej odpovědi na své otázky. 

3. Získané informace zapiš do tabulky.  

4. Získej co nejvíce odpovědí.  
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5. Aktivita končí ve chvíli, kdy první tři žáci mají odpovědi na všechny otázky 

(správně i nesprávně zodpovězené).  

Ve skupině  

Ve skupině prodiskutujte a porovnejte otázky a jejich odpovědi. Zaměřte se na  správnost 

odpovědí.  

 

Kritéria hodnocení:  

1. 10 napsaných otázek v tabulce.  

2. 10 zapsaných odpovědí od svých spolužáků.  

3. Otázky nezodpovídám sám.  

4. Na každou otázku mi musí odpovědět jiný spolužák.  

 

Otázky k závěrečné diskuzi:  

� Které otázky se vám ve skupině nejčastěji objevily?  

� Proč si myslíte, že se tyto otázky tolikrát objevují?  

� Měl někdo z vás problémy s tvorbou otázek?  

� Nevěděl/a jsi, na co se ptát?  

� Měli jste pocit, že můžete vybírat z mnoha nebo z nedostatku informací?  

� Měl/a jsi otázku, na kterou žádný z oslovených spolužáků neznal odpověď? Jaká  

             otázka to byla?  

 

(Pike, G., Selby,D.: Globální výchova, Grada, Praha 1994 – aktivita upravena ) 
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Příloha č. 8 – Simula ční hra – Výb ěrové řízení 
 

Název: Časová 

náročnost: 

Pomůcky: Organizační 

forma: 

 

Simulační 

hra – 

Výběrové 

řízení 

 

45 min 

- papír 

- psací potřeby 

 

Skupinová práce  

 

 

Žáci obdrží zadání, rozdělí se do skupin. 

První fází aktivity je seznámení skupin s jejich rolemi, získání co nejvíce informací o jejich 

roli, a to v reálném světě, z reálných zdrojů. 

V druhé fázi se žáci připravují na splnění svého úkolu. 

1 až 4. skupina připravují své projekty a jejich prezentace.  

5. skupina řeší úlohy spojené s fungováním výběrové komise. 

Ve třetí fázi autoři projektů objasní jednotlivé projekty, prezentaci a hodnotnost projektů 

posoudí komise, vyhodnotí a vyhlásí vítězný projekt. 

Čtvrtá fáze je sebereflexní, ve vzájemné diskuzi se hodnotí celá simulace. 

 

Zadání pro žáky:  

Krajský úřad v Hradci Králové vyhlašuje grant pro školy, školská zařízení, nestátní 

anebo neziskové organizace, soukromý sektor. Jde o grant Hradce Králové - Podpora řešení 

ekologických problémů v lokálních komunitách na území Hradce Králové. 
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Pracovní skupiny: 

1.skupina 

Nestátní (nevládní) nezisková organizace (NNO) zabývající se ochranou životního  

prostředí.                                                                                              5 až 6 členů 

2. skupina 

NNO – Spolek pro ochranu Hradce Králové  5 až 6 členů 

3.skupina 

Malá soukromá firma s ročním obratem 3mil. Kč 5 až 6 členů 

4.skupina 

Základní škola v Hradci Králové 5 až 6 členů 

5.skupina 

3 členové komise – zástupce magistrátu – odbor městského investora 

                                zástupce magistrátu – odbor rozpočtu 

                                zástupce oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství 

 

1 až 4. skupina 

1) Ve skupině vytvořte projekt k řešení reálného environmentálního problému, se 

kterým se potýkají obyvatelé Hradce Králové.                                    2 až 4 vyučovací hodiny 

2) Svůj návrh projektu předneste výběrové komisi                  5 až 10 min. 

 

5. skupina 

1) Každý člen výběrové komise samostatně formuluje a zapíše 3 kritéria pro 

     hodnocení podaných projektů. 

2) Členové komise zvolí vedoucího komise 

3) Členové komise vyberou aspoň 3 společná kritéria pro hodnocení podaných  

    projektů. 

4) Členové komise zorganizují dvoukolové výběrové řízení, na základě kterého  

      vyberou vítězný projekt. 
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Průběh výběrového řízení 

1) 1. kolo – každá skupina má 5 až 10 min. na prezentaci svého návrhu projektu 

2) Předběžné jednání komise za zavřenými dveřmi mezi jednotlivými navrhovateli 

projektů, diskuze členů komise o hodnotících kritériích a o jednotlivých předložených 

projektech, formulace doplňující otázky do 2. kola pro předkladatele každého projektu 

(všem těmto aktivitám v roli pozorovatelů přihlížejí ostatní žáci – členové skupin 

navrhovatelů projektů). 

3) Členové komise – příprava doplňující otázky pro každou skupinu předkládající projekt. 

4) 2.kolo – každá skupina má 1min. na zodpovězení doplňující otázky komise. 

5) Vyhlášení vítězného projektu . Komise své rozhodnutí musí zdůvodnit. 

 

Informace o grantu 

Cíl grantu:  Napomoci při řešení ekologických problémů v lokálních komunitách na 

území Hradce Králové 

Priorita grantu:  Ochrana životního prostředí 

Celkový cíl priority:  Prostřednictvím aktivit přispět k udržitelnosti života v lokalitách 

Hradce Králové a ke zvýšení aktivního zapojení veřejnosti Hradce Králové do ochrany 

životního prostředí ve městě. 

 

Tematické zaměření navrhovaných projektů: 

1) Ochrana klimatu, udržitelná energetika a doprava 

2) Ochrana přírody a krajiny na lokální úrovni 

3) Udržitelná spotřeba 

4) Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 

Subjekty, které mohou žádat o dotaci: 

1) Školy a školská zařízení se sídlem v Hradci Králové 

2) Nestátní neziskové organizace se sídlem v Hradci Králové 

3) Malé soukromé firmy s ročním obratem do 3 milionů Kč se sídlem na území Hradce 

Králové 
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Finanční výše dotace: 

- Dotace pro oprávněného žadatele je ve výši 100 % celkových oprávněných nákladů 

- Výše alokovaných (alokace - z lat. locus, místo, znamená přidělení omezených zdrojů 

nějakému projektu, procesu, instituci) prostředků – 500 000 Kč 

- Oprávněný žadatel může požádat o dotaci max. ve výši 500 000 Kč 

- Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost. 

 

 (Krkonošská, Poradenská a Informační, o.p.s. - Projekt Kapka 21, aktivita upravena) 
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Příloha č. 9   Pracovní list – Globální klimatické zm ěny 
 
Nejen v odborných časopisech, ale i na stránkách deníků či v televizních pořadech 

probíhá diskuze o vlivu klimatických změn na člověka potažmo na rozvoj lidské společnosti. 

V tomto materiálu budeme pracovat s textem z Akademie věd ČR, který se věnuje 

problematice globální klimatické změny a který shrnuje základní znalosti vyplývající z práce 

českých i zahraničních klimatologů. 

Vychází se z článku Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, který 

je možno nalézt na stránkách www.vitejtenazemi.cz – Krajina – historický pohled – důsledky 

činnosti člověka na krajinu – globální klimatická změna či přímo: 

http://www.vitejtenazemi.cz/archiv/vzduch_cs/stanovisko_avcr.pdf 

 

V MMR ŽP vyhledejte část věnovanou globálním klimatickým změnám a následně 

dokument od klimatologů Akademie věd ČR. Texty si přečtěte a na základě získaných 

informací odpovězte na následující otázky: 

 

1) Vyhledejte, co znamenají následující zkratky, které se v dokumentu běžně používají:  

 IPCC  

…………………………………………………………………………………. 

ČHMÚ  

………………………………………………………………………………… 

AVČR  

………………………………………………………………………………… 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, česky Mezivládní panel pro změny 

kimatu 

     ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

    AV ČR – Akademie věd ČR 
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2) Vyhledejte jaký je rozdíl mezi pojmy podnebí, počasí a klima. Uveďte také v jaké 

části dokumentu jste vysvětlení nalezli. 

Podnebí  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Počasí    

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                

Klima     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Bod/body dokumentu, ve které jsem informace našel/a: 

……………………………………… 

Podnebí – dlouhodobý charakteristický režim počasí podmíněný bilancí energie, 

atmosférickou a oceánskou cirkulací, vlastnostmi zemského povrchu, činností člověka. Je to 

průměrné počasí za několik desetiletí. 

Počasí – okamžitý stav atmosféry nad daným místem. Mění se z hodiny na hodinu, ze dne na 

den, sezonu od sezony, rok od roku. 

Klima – alternativní výraz pro podnebí 

Bod dokumentu: 2.2 

 

3) Na základě textu rozhodněte, zda následující sféry tvoří a ovlivňují klimatický systém 

či nikoliv. 

                                       Atmosféra       ANO     NE 

                                 Litosféra          ANO     NE 

                                 Hydrosféra      ANO     NE 

                                 Biosféra           ANO    NE 

Ano, ano, ano, ano 

 

 

4) Z čeho se skládá klimatický systém ? ………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………… 

Z atmosféry, oceánů, ledovců, litosféry a biosféry 

5) Klima není stabilní systém, vždy se přirozeně měnilo, mění se a měnit se bude. 

Vyhledejte a uveďte 2 faktory, které mohou ovlivňovat klima na Zemi. 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

Např. změny dráhy, po které Země obíhá kolem Slunce, výkyvy sluneční aktivity, skleníkové 

plyny                        

 

6) „Mají schopnost zadržovat teplo a vyzařovat je zpět k zemskému povrchu. Obecně 

platí, že zvýšení jejich koncentrace zvyšuje průměrnou globální teplotu.” O jaké látky 

se jedná? 

        …………………………………………………………………………. 

Skleníkové plyny 

 

 

7) V textu vyhledejte skleníkové plyny a uveďte k nim, jestli se jedná o plyny přirozeně 

se v atmosféře vyskytující (PV) nebo o plyny uměle syntetizované (US). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

PV – vodní pára, methan, oxid uhličitý, oxid dusný 

US - freony 

 

8) Za nejdůležitější z přibývajících skleníkových plynů je považován oxid uhličitý. Jeho 

hlavním zdrojem je spalování fosilních paliv, ale je tu i mnoho dalších zdrojů. 

Vyhledejte 4 z nich . 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………… 

Přispívá výroba vápna, některé průmyslové technologie, spalování nebo skládkování odpadů, 

pěstování rýže, vypalování lesů.  
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9) Když se mluví o vlivu lidské činnosti na globální teplotu, tak se ve většině případů 

zmiňuje zvyšování teploty. Jsou lidské vlivy, které mohou snižovat globální teplotu? 

Pokud ano, uveďte příklad. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ano, především průmyslové emise aerosolů. 

 

10) Vyhledejte v textu, od jakého roku v důsledku činnosti člověka, výrazně roste 

koncentrace CO2 , CH4 a NO2. 

……………………………………. 

1750 

 

11) Pro vývoj změn klimatu je připraveno několik modelů. Vyhledejte, jaké je 

předpovídané nejmenší a největší zvýšení teploty do konce 21. století (berte v úvahu 

nejpravděpodobnější výsledky). 

Nejmenší zvýšení ………………………………………… 

Největší zvýšení …………………………………………. 

1,8 °C  a  4 °C 

 

12) Vyhledejte, jak se zvýšení globální teploty projeví v následujících oblastech: 

Množství srážek  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                            

Tropické cyklony  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                              

Extrémně vysoké teploty a vlny horka 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zdravotní stav lidí 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

                               

Biodiverzita   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                        

Zemědělský výnos  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                

Množství srážek – zvýšení srážek ve vysokých zeměpisných šířkách, pravděpodobný pokles 

srážek v subtropických oblastech nad pevninou. 

Tropické cyklony – intenzivnější (silnější). 

Extrémně vysoké teploty a vlny horka – zvýší se frekvence extrémně vysokých teplot a vln 

horka. Extrémní srážkové jevy budou četnější a silnější. 

Zdravotní stav lidí – ovlivnění zdravotního stavu milionů lidí, zejména s malou adaptační 

schopností. Rozšíření infekčních nemocí vázaných na tropické oblasti. Díky častějším 

extrémním jevům (horké vlny, záplavy, sucha) dojde ke zvýšení počtu onemocnění v důsledku 

používání závadné vody. Ojediněle dojde k menší úmrtnosti s ohledem na menší riziko 

podchlazení. 

Biodiverzita – zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 °C až 2,5 °C může způsobit nevratné 

vyhynutí zhruba 20 až 30 % druhů rostlin a živočichů. 

Zemědělský výnos – ve vyšších zeměpisných šířkách se při zvýšení průměrné globální teploty 

o 1 °C až 3 °C zvětší, po překročení třístupňové hranice začne klesat i tam. V suchých tropech 

začnou výnosy klesat už při menším zvýšení teploty. Zemědělskou produkci sníží také četnější 

záplavy a suchá období. 
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13) Vyhledejte, k čemu slouží aktivní adaptační opatření a která opatření mezi ně patří. 

     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pomohou vyrovnat se s těmi změnami klimatu, kterým nelze předejít. Patří mezi ně např. 

změny v zaměření zemědělské produkce na plodiny lépe odolávající suchu a teplu, 

přizpůsobení se častějším povodním, zejména omezení výstavby a zemědělské produkce 

v záplavových zónách či vytváření mokřadů a přirozeného prostoru pro záplavy v říčních 

nivách a na pobřežích. Významné jsou rovněž investice do výstražných a záchranných 

systémů. 

 

14) Proč nelze změny klimatu s jistotou předvídat? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Protože závisí na faktorech, které nemůžeme předem znát např. velikost emisí apod. 

 

15) Vysvětlete, zda a popř. jak jde zabránit změnám klimatu úplně. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ani energické snižování emisí nezabrání změnám klimatu úplně. Vždy bude existovat 

přirozená variabilita klimatického systému, se kterou lidstvo musí počítat. 

 

 

(Zdroj: www.vítejtenazemi.cz - aktivita upravena) 
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Příloha č. 10  Pracovní list – Energie v domácnosti  
 

(převzato z Metodického listu vydaného Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory. 

Aktivita upravena). 

 

Úkol: Přiřaď činnosti (obrázky) ke grafu o spotřebě energie v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytápění 

 

Příprava jídel 

Chlazení 

potravin 

 

Praní a žehlení 

 

Osvětlení 

 

 

 

 

 

Ostatní(PC, 

TV..) 

 

 

 

 

Ohřev vody 

 

  

 

24% 

7% 

5% 

3% 3% 2% 

56% 
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            Vytápění                                         56 % 

Ohřev vody                                     24 % 

Příprava jídel                                 7 % 

Chlazení (mrazení) potravin          5 % 

Praní a žehlení                               3 % 

Osvětlení                                        2 % 

Ostatní (TV, PC….)                       3 % 
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Příloha č. 11  Pracovní list – Energie 
 

 Představte si, že jste novináři a máte napsat reportáž „ Na vlastní oči "  

o tom, jak se ve vaší domácnosti šetří elektrickou energií. Snažte se, abyste své čtenáře 

nenudili pouze poučným memorováním o šetření, ale abyste je zaujali a pobavili. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 12 – Pracovní list   
 

CCOO      SSEEMM       NNEEPPAATTŘŘÍÍ   ????  

  
V této úloze je třeba vybrat ze skupiny slov vždy jedno, které do dané skupiny 

nepatří. Pod rámeček napište důvod, proč jste slovo vyřadili. 

 

 

            Methan              Oxid uhličitý                      
Vodní pára 

 
           Ozon                                   Sulfan 
                            Oxid dusný    

Diamant 
                                 Grafit 
 
                                                           Safír 

Větrná energie                    Sluneční energie 
 
                      Biomasa                                    

Ropa 
 

                     Topol                      Obilí 
 
           Platan                  Vrba                   

Smrk 
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Řešení: 1) sulfan – není skleníkový plyn 

 2) safír – není  modifikací uhlíku 

 3) ropa – je to neobnovitelný zdroj energie 

4) smrk – není „energetickou“  rostlinou 

 

Inspirováno korespondenční internetovou soutěží Labyrint chemie, 2008.  
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Příloha č. 13 – Pracovní list 
 

JJEE    PPRRAAVVDDAA,,  ŽŽEE……  ????  
1) Zjistěte, zda jsou daná tvrzení pravdivá, či nikoliv. Podle toho pak správně vyberte 

písmenko do tajenky. 

  

Tvrzení Ano Ne 

Člověk ovlivňuje prostředí ve kterém žije. B M 

Změny sklonu zemské osy nemají vliv na klima na Zemi. E I 

Oxid dusný patří mezi skleníkové plyny. O P 

Freony patří mezi halogenderiváty. M A 

Grafen je jednou z přírodních modifikací uhlíku. K A 

Suchý led je pevný CO. V S 

Uhlí je neobnovitelný zdroj energie. A L 

 

 

Tajenka:  

       

 

 

2) Vysvětlete pojem, který se skrývá v tajence. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

3) Uveďte příklady 3 přírodních zdrojů biomasy resp. 3 „energetických“ rostlin. 

 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 
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Řešení:  

   1) Tajenka – Biomasa 

2) Souhrn látek tvořících těla všech organismů (rostlin, bakterií, sinic, hub i živočichů). 

Často se tak označuje rostlinná biomasa využitelná pro energetické účely. 

3) Topol, vrba, obilí, olše, akát, platan, líska, řepka, kukuřice apod. 

 

 
 
Inspirováno korespondenční internetovou soutěží Labyrint chemie, 2008.  
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Příloha č. 16 – Seznam obrázk ů 
 

Obr. 1: (Špína, 2012) 

Obr. 2: Schéma skleníkového efektu (Špína, 2012) 

Obr. 3: Power station (Drive, 2012)   

Obr. 4: (Grafit, 2001) 

Obr. 5: (Diamant, 2001)   
 
Obr. 6: (Grafen, 2001)   
 
Obr. 7: (Uhlíkové nanotrubičky, 2008)    
 
Obr. 8: (Fullereny, 2011)    
 
Obr. 9: (Przewodzące polimery,1999) 
 
Obr. 10: (Havránek, 2008) 
 
Obr.11: (Fullereny, 2011) 
 

Obr. 12: (Špína, 2012) 

Obr. 13: (Jean Baptiste Van Helmont, 2001) 

Obr. 14: Osmisměrka 

Obr. 15: Křížovka 

Obr. 16: Fotosyntéza (Photosynthesis, 2011) 
 
Obr. 17: Svante August Arrhenius  (Biography, 2011) 
 
Obr. 18: (Vzkaz politikům, 2012) 

Obr. 19: (Globální oteplování, 2009) 

Obr. 20: Globální oteplování (Hutt, 2009) 
 
Obr. 21: Dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny v ČR (CEZ, 2012) 
 
Obr. 22: Predikce brutto spotřeby elektrické energie v ČR do r. 2050 (zdroj: EGÚ, prosinec  

               2009)(CEZ, 2012). 
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Obr. 23: Kouma Koumes (Špína, 2012)    

Obr. 24: Princip funkce vodní elektrárny (Energie vody, 2008) 

Obr. 25: Kaplanova turbína (Špína, 2012) 

Obr. 26: Větrná elektrárna (Špína, 2012) 

Obr. 27: Jaderná elektrárna Temelín (PIN.ČEZ vypsal tendr, 2012). 

Obr. 28: Solární ostrovy mají v průměru sto metrů. Foto: Solar-islands.com (Leschingerová,  

              2008). 

 
Obr. 29: Solární panely (Solární panely, 2009) 
 
Obr. 30: Pohled na zemní projev geotermální energie – gejzír (Geotermální energie,       
                2001) 
 
Obr. 31: Obnovitelné zdroje energie (Loužecký, 2007) 
 
Obr. 32: Peugeot iOn (Kettneová, 2011) 

Obr. 33: Elektrokolo Gocycle G2R (Kettneová, 2011) 

Obr. 34: Nákladní vůz Smith Electric Vehicles (Kettneová, 2011) 
 
Obr. 35: Elektroskútr Akumoto 600 (Kettnová, 2011) 
 
Obr. 36: Elektrobus SOR EBN 10,5 (Kettneová, 2011) 
 
Obr. 37: Peugeot Metromorph (Peugeot Metromorph, 2006-2012) 
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Příloha č. 15: Vyber topení – pracovní list 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyber vhodný druh topení: 

Chalupa na okraji malé osady u lesa, k rekreaci:   ____________________________ 

Starší rodinný dům ve městě, rodina s malými dětmi: ____________________________ 

Nový rodinný dům, manželé zatím bez dětí:   ____________________________ 

Starší rodinný dům na vesnici/maloměstě, dva senioři: ____________________________ 

Starší byt v nájemním domě, původně kamna na uhlí: ____________________________ 

Kotel na plyn 

Kotel na elektřinu 

Akumulační kamna 
elektrická 

Kotel na dřevo 
zplynovací 

Elektrický přímotop 

Kotel na uhlí 

Kamna na dřevo 
klasická  

Kamna krbová 

+ výhody nevýhody  – 

Pomalý „náběh“ 

Nutnost časté 
obsluhy 

Velké náklady 
na instalaci 

Tepelné čerpadlo 

Rychlý „náběh“ 

Nízké náklady 
na instalaci 

Snadná obsluha 

Levný provoz Drahý provoz 

Emise v domě 
a okolí 

Bez emisí 

Dlouho „drží 
teplo“ 

Rychle 
vychladne 

Úkol:  

Přiřaď výhody anebo 
nevýhody k daným druhům 

topení: 
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Příloha č. 14: VYBER A PLÁNUJ  –  pracovní list 

 

Tvůj nově postavený domek stojí na krásném pozemku u 
lesa – bohužel na koncové smyčce elektrické rozvodné sítě. 
Dodavatel elektřiny ti proto poskytne přípojku jen na 20 
kW. Teď je na tobě, abys naplánoval, jaké spotřebiče si 
domů pořídíš. Vybírej ze seznamu vpravo. 

Pamatuj také na to, že nemusíš vždy pořídit ten 
nejvýkonnější spotřebič. 

Spotřebič   Příkon Zbývá 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

_____________________ ________ W ________ W 

Celkový instalovaný příkon: ___________ W  

Stabilně připojené spotřebiče: 

Sporák   2500 až 7500 W 

Bojler   1500 W 

Vodní čerpadlo 800 W 

Odsavač par  200 W 

Motorová zásuvka 1500 až 4000 W 
(dílenské stroje) 

Osvětlení   800 W 

Sauna   5000 W 

Spotřebiče připojené do zásuvky: 

Mixér   150 až 750 W 

Varná konvice  1200 až 2200 W 

Mikrovlnná trouba 1200 W 

Pečicí pánev  500 až 650 W 

Myčka nádobí  600 až 1200 W 

Lednička  150 W 

Mrazák  200 W 

Kuchyňský robot 800 W 

Topinkovač  600 W  

Pračka   1800 až 2200 W 

Žehlička  1000 až 2500 W 

Vysavač  800 až 2000 W 

Televize   100 W 

Reprosoustava  100 až 200 W 

Počítač   300 W 

Notebook  100 W 

Tiskárna  150 W 

Drobné spotřebiče 300 W 


