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Jak neudělat díru do světa?

Správné odpovědi na otázky kvízu Jak neudělat díru do světa? uveřejněného v rámci výtvarné 
soutěže Můj kousek Země 2012 (www.mujkousekzeme.cz).

Karta 1 (ODPOVĚDI)

1. Slunce je hvězdou, která leží ve středu naší sluneční soustavy. Kolem Slunce obíhá  
celkem 8 planet včetně Země (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). 

2. Slunce Zemi posílá energii, světlo a teplo.

3. NE. Při pohledu na oblohu se zdá, že Slunce obíhá okolo Země. Ve skutečnosti je to  
obráceně, Země obíhá okolo Slunce.

4. Ozonová vrstva nás chrání před nebezpečným UV zářením, které je jednou ze složek  
slunečního záření. UV záření (zvané také slovem „radiace“) pochází ze Slunce.

5. Rostliny existují a rostou díky procesu zvanému fotosyntéza. K jejímu procesu je zapotřebí 
vody, oxidu uhličitého (vzduch) a slunečního světla.

6. K výrobě sacharidů potřebují rostliny oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu a vodík (H) z vody.  
Při tomto procesu do ovzduší uvolňují molekuly kyslíku.

7. Díky Slunci naše kůže vyrábí vitamin D, který je důležitý pro náš růst, svaly a kosti.

Karta 2 (ODPOVĚDI)

8. NE. Ozonová vrstva se nachází vysoko v atmosféře, které se říká stratosféra. Vidět ji  
nemůžeme, jelikož je tvořena neviditelným plynem.

9. Vyšší vrstva atmosféry se označuje jako stratosféra, proto se také ozon v této vrstvě označuje 
za stratosférický ozon (15-50 km nad povrchem Země).

10. Ozonová vrstva nás chrání před nebezpečným UV (ultrafialovým) zářením Slunce.

11. Ozonovou vrstvu tvoří molekuly ozonu. Molekuly jsou označené O3 a tvoří je tři atomy  
kyslíku.

12. Jedna molekula ozonu O3 je tvořená třemi atomy kyslíku.

13. Troposférický ozon vzniká a vyskytuje se v přízemní vrstvě atmosféry především v městských 
a průmyslových oblastech. Je nebezpečný pro naše zdraví, způsobuje dráždění a nemoci 
dýchacích cest, astma, podráždění očí apod. 

14. UV je zkratkou pro „ultrafialové“ záření, které označuje neviditelnou složku slunečního  
záření o kratší vlnové délce než je viditelné světlo. Zkratka je vytvořená z anglického  
názvu „ultraviolet“.
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Karta 3 (ODPOVĚDI)

15. NE. UV záření je neviditelné, nemůžeme jej ani cítit. UV záření je neviditelnou složkou  
slunečního záření.

16. ANO. I přes oblačnost UV záření na zemský povrch dopadá. Pouze velmi silná dešťové oblaky 
mohou pohltit značné množství UV záření.

17. UV záření je nebezpečné pro naše zdraví, ale také pro ostatní živé organizmy. Jeho zvýšené 
množství proniká pod pokožku, zasahuje zrak a může vážně poškodit imunitní systém.  
Nejčastějším okamžitým projevem je popálení pokožky, po dlouhodobé expozici může  
dojít ke vzniku rakoviny kůže, šedého zákalu apod.

18. NE. UV záření nás ovlivňuje v dlouhodobém výhledu. Působení UV záření na živé  
organizmy se postupně načítá a s postupem věku tak může dojít k vážným zdravotním  
komplikacím.

19. Existují 3 typy UV záření. UV-A je nejméně nebezpečné, ozonová vrstva jej nijak nefiltruje.  
Naopak UV-B je pro nás pozemšťany nejvíce nebezpečné. Tento typ záření ozonová vrstva 
filtruje a pokud funguje správně propouští na zemský povrch jen právě nezbytně nutné  
množství. UV-C záření je extrémně silné, ale ozonová vrstva jej odfiltruje.

20. NE. UV záření je pouze jednou ze složek slunečního záření.

21. UV záření je nejsilnější přes poledne, mezi 10 – 14 hod.

Karta 4 (ODPOVĚDI)

22. NE. UV index popisuje úroveň UV záření ve smyslu, na kolik je pro nás nebezpečné zůstat  
na přímém Slunci bez použití ochranných prostředků (oděv, pokrývka hlavy, ochranné  
krémy, brýle). UV index závisí na ročním období, části dne, oblasti na světě a nadmořské  
výšce. V potaz se vždy bere také aktuální počasí daného místa, protože některé meteorologické 
jevy mohou hodnotu UV indexu snížit (velká oblačnost) a některé jevy jej mohou naopak zvýšit 
kvůli jeho odrazu (např. sníh).

23. UV záření odrážení písek, voda a především sníh. Zesilují tak jeho efekt.

24. Nejvyšších hodnot dosahuje UV záření v České republice v létě, zpravidla v červenci, kdy je  
Slunce nejvýše nad obzorem.

25. V letním období, kdy je Slunce vysoko nad obzorem, procházejí jeho paprsky atmosférou  
více kolmo a dráha kterou skrz atmosféru procházejí je kratší. V létě je proto pro nás Slunce více 
nebezpečné.

26. Chladiva, spreje, hasicí přístroje, pesticidy. V dnešní době se v České republice a v celé Evrop-
ské unii látky poškozující ozonovou vrstvu v takových zařízeních až na výjimky nepoužívají, ale 
v rozvojových zemích zatím stále ano. Postupně se pracuje na jejich nahrazení alternativami.
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Karta 5 (ODPOVĚDI)

27. Poprvé byla ozonová díra objevená v roce 1985 v Antarktidě. Od té doby se pravidelně  
vytváří každý rok v jarním období jižní polokoule, kdy je také v důsledku vzdušného  
proudění zeslabení ozonové vrstvy největší. Ozonová díra se vytváří také nad Arktidou,  
ale nedosahuje tak velkého rozsahu a její výskyt není pravidelný.

28. Zkratkou CFC se označuje skupina látek zvaná freony. Dříve se hodně používali také u nás 
především pro chlazení. 

29. Ozonové díry se vytváří v oblasti pólů Země. Pravidelně se díra vytváří na jižní polokouli  
nad Antarktidou a nepravidelně na severní polokouli nad Arktidou. Krom toho dochází  
ke ztenčení ozonové vrstvy nad různými částmi světa.

30. Globální oteplování může mít vliv na zpomalení procesu obnovení ozonové vrstvy.

31. Naše pokožka při vystavení slunečnímu záření, a tím pádem také UV záření, reaguje  
vytvářením melaninu. To je hnědý až černý pigment, který funguje jako vlastní ochranný 
mechanizmus díky kterému získáváme opálení. Pokud je expozice UV záření příliš dlouhá, 
dochází k poranění kůže popálením. S přibývajícím věkem a celkovou délkou vystavení  
kůže UV záření může dojít k závažným problémům jako je rakovina kůže.

32. Při dlouhodobém vystavení očí UV záření dochází k poškození zraku. Může dojít k zánětu 
a s přibývajícím věkem a délce působení UV záření hrozí vážná onemocnění jako např. šedý 
zákal, který je hlavní příčinou oslepnutí.

Karta 6 (ODPOVĚDI)

33. Hlavní funkcí imunitního systému je ochrana před nemocemi, tedy boj s viry a bakteriemi. 
Vystavení UV záření může náš imunitní systém oslabit.

34. Dětská pokožka je mnohem více ohrožena UV zářením jelikož děti stále rostou a pokožka  
je slabší. Nebezpečí je také vyšší, protože děti pobývají na slunci mnohem více času než 
dospělí. Asi 80% našeho času na slunci strávíme do 18 let věku.

35. Zvýšené UV záření zabíjí plankton, který je hlavní potravou mořských živočichů.

36. Melanin je hnědý až černý pigment, který obsahuje naše kůže. Pokud je kůže vystavená  
slunci, přirozeně produkuje melanin, který ji slouží jako přirozená ochrana proti nebezpečnému 
záření. Melanin máme všichni, ale ne stejné množství. Nejvíce jej obsahuje kůže černochů. 
Nicméně melanin nedokáže ochránit naši pokožku dostatečně a je proto s ohledem na typ 
pokožky nutné používat ještě další ochranné prostředky.

37. Šedý zákal je onemocnění, které zasahuje oční čočku. Čočka postupně ztrácí svou  
průhlednost, nemocný nejprve vidí rozostřeně jako by se díval přes špinavé sklo a postupně 
ztrácí zrak úplně.
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Karta 7 (ODPOVĚDI)

38. Rodičům a kamarádům můžeš říct o ozonové vrstvě a proč je důležité ji chránit a jak. 

39. S výrobky, které obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu je nutné zacházet opatrně tak, 
aby nedošlo k žádným únikům látek do atmosféry. Opravovat zařízení, která obsahují látky 
poškozující ozonovou vrstvu by měli pouze pracovníci, kteří k tomu mají oprávnění.

40. Všichni se můžeme podílet na ochraně ozonové vrstvy. Jak my, tak společnosti,  
tak státy a to dle svých dostupných prostředků a možností. Státy např. vydáním zákonů 
a nařízení, která omezí a zakáží použití některých látek, společnosti využitím vhodných 
technologií a my třeba odvozem staré lednice na sběrné místo, kde se postarají o její 
bezpečnou recyklaci.

41. Pesticidy, které obsahují methylbromid jsou pro ozonovou vrstvu nebezpečné. V ČR se 
naštěstí tato látka už dlouhou dobu nepoužívá vůbec.

42. Cílem Montrealského protokolu je postupně omezit až úplně zakázat výrobu a použití téměř 
stovky látek, které jsou pro ozonovou vrstvu nebezpečné.

Karta 8 (ODPOVĚDI)

43. Chránit se před UV zářením lze tak, že se vyvarujeme pobytu na přímém slunci kolem 
poledne (10-14 hod) a pokud není jiného zbytí pak použít ochranné prostředky – krémy, 
oděv, pokrývka hlavy, brýle s UV filtrem.

44. Když je náš stín kratší, znamená to, že je UV záření silnější, protože Slunce je výš na obloze 
a jeho paprsky tak procházejí k zemskému povrchu více kolmo. Čím kratší je náš stín, tím  
více bychom měli  používat ochranné prostředky.

45. Jednoznačně klobouk se širokým okrajem, protože poskytuje více stínu také pro krk 
a ramena.

46. NE. Stromy sice zachytí více než polovinu UV záření, ale stále významnou část propouštějí. 
Spálit se tedy můžeme i ve stínu a je potřebné na to myslet a použít některý z ochranných 
prostředků.

47. Nejbezpečnější situace pro naši kůži je první případ, chráníme tak celé tělo. Brýle sice na 
pláži ochrání zrak, ale intenzita UV záření je znásobena odrazem od písku a vody.  
Tílko naši kůži moc neochrání.
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