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Uhlík je nezbytný biogenní prvek. Jeho schopnost vytvářet vazbové řetězce umožňuje vznik 
velkého množství sloučenin. Uhlík proto tvoří základní stavební kámen všech organických 
sloučenin a tím i všech živých organismů. Látky obsahující tento prvek jsou nezbytnou 
surovinou pro velkou část chemického průmyslu a energetiky. Materiály na bázi uměle 
připravovaných či přírodních uhlíkatých sloučenin hrají nezastupitelnou roli téměř ve všech 
oblastech lidské činnosti. Pro lidskou civilizaci jsou v současné době velmi významná fosilní 
paliva jako zdroj energie pro pohon dopravních prostředků či pro výrobu elektřiny a tepla. 
V přirozené uhlíkové isotopické směsi se nacházejí dva stabilní izotopy uhlíku ( ~C a C). 
Isotopické zastoupení C ve vzorcích životního prostředí se pohybuje kolem 1,12%. 
V uhlíkatých látkách přírodního původu se obvykle nachází rovněž radioaktivní 14C. Uhlík 
14, s poločasem přeměny 5730 let, je běžně se v přírodě vyskytujícím radionuklidem částečně 
přirozeného původu. 

Obr. 1 
Průběh aktivity atmosférického I4C02 pozorovaný na vysokohorské monitorovací stanici 
Jungfraujoch ve Švýcarsku (JF), vyjádřeno v promile A14C . Monitorování " zde bylo 
zahájeno v červnu roku 1986, nadmořská výška stanice je kolem 3450 m. 

V přírodě je C produkován v atmosféře jadernými reakcemi generovanými kosmickým 
zarenim. Aktivita UC v ovzduší a biotě byla následkem testů jaderných zbraní v minulosti 
navýšena přibližně na dvojnásobek nad úroveň danou přirozenou produkcí , s maximem 
v roce 1963. Poté byl pokles navýšené aktivity representovatelný přibližně exponenciálním 
* Aktivita atmosférického CO^ vyjadřuje obsah C v hmotnostní jednotce uhlíkové isotopické směsi 
atmosférického C(X 
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vztahem. V průběhu 80 let se pokles zpomalil a přibližně od počátku let 90. dochází 
k poměrně stabilnímu meziročnímu poklesu, jehož průběh může být přibližně representován 
přímkovou závislostí, viz Obr. 1. 

14 Světový inventář C je dán zejména jeho přirozenou produkcí. Podíl antropogenního 
14 příspěvku je poměrně malý. Množství C uvolněné do roku 1997 z jaderných zařízení tvoří 

z celkového inventáře pouhých 0,022 %. Převážnou měrou (přibližně 88 %) se na těchto 
emisích podílejí závody na přepracování vyhořelého jaderného paliva . 
Uhlík 14 se nachází v suchozemské i oceánské biotě, dále pak ve formě atmosférického 
14C02, ve vodách přechází radiouhlík do karbonátových forem. Velmi malá část 
atmosférického 14C je vázána ve formě 14CO, 14CH4 i rozličných těkavých organických 
sloučenin. Obsah l4C v atmosféře a biosféře je pouze malým zlomkem z celkového inventáře 
v životním prostředí. Jak vyplývá z poměrně rychlého poklesu aktivity l4C po roce 1963, 
většina radiouhlíku je z atmosféry (a bioty) poměrně rychle rozptýlena do dalších složek 
životního prostředí a následně je deponována. 
Úroveň aktivity I4C v ovzduší a biotě je ovlivňována lidskou činností. V současné době jsou 
nejvýznamnějšími zdroji antropogenního ' C uvolňovaného do životního prostředí jaderně 

14, 
energetická zařízení, které aktivitu C navyšují. 
Uhlíková isotopická směs ve fosilních palivech neobsahuje (téměř neobsahuje) l*C. Oxid 
uhličitý uvolňovaný do atmosféry následkem spalování fosilních paliv způsobuje ředění 
obsahu 14C v uhlíkové isotopické směsi a aktivita radiouhlíku je proto snižována, tzv. Suessův 
efekt ". Jak je patrné z Obr. 2, množství antropogenních emisí fosilního uhlíku do atmosféry 
meziročně narůstá a současně se také zvyšuje koncentrace CO2 v atmosféře . Tento 
skleníkový plyn se pravděpodobně ve velmi významné míře podílí na globálním oteplování . 
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Obr. 2 
Roční antropogenní emise fosilního uhlíku, levá svislá osa, tučná přerušovaná čára a 
porovnání s koncentrací C02 v ovzduší6. Do ovzduší je uhlík uvolňován převážně v chemické 
formě CO2. Údaje o koncentraci atmosférického CO2 do konce 70. let dvacátého století, tenká 
čára, byly sestaveny s použitím vzorků odebraných z antarktického ledovcového jádra (Law 
Dome, vrtné ledovcové jádro DE08). Od začátku let padesátých je monitorována koncentrace 
atmosférického CO2 na observatoři Mauna Loa na Havajských ostrovech, tučná čára. 
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Průběhy aktivity atmosférického CO2 jsou do značné míry ovlivňovány Suessým efektem, 
jak je patrné z následujícího Obr. 3. Tento efekt se může projevovat na lokální, regionální i 
globální úrovni. Především v blízkosti velkých zdrojů fosilního CO2, jako jsou města či blízká 
okolí frekventovaných komunikací, je pozorováno snížení aktivit 14CC>2 zejména v zimním 
období. V chladných částech roku se na zvýšení projevů Suessova efektu podílí zhoršené 
rozptylové podmínky. Obsah fosilního CO2 v přízemní atmosférické vrstvě je v tomto období 
dále navýšen následkem otopu budov. 
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Obr. 3 
Průběhy aktivity atmosférického l4C02 dle údajů z několika evropských monitorovacích 
lokalit 3,8,91°. Uvedeno v promile A14C. 
Pro porovnání průběhů aktivit jsou v obr. 3 uvedeny údaje z několika evropských 
monitorovacích stanic: Jungfraujoch (Švýcarsko, do července 2003), tato vysokohorská 
monitorovací stanice je pokládána za oblast s velmi nízkým ovlivněním od lokálního a 
regionálního Suessova efektu; Schauinsland (Německo, do prosince 2003), rovněž tato stanice 
se nachází v relativně málo zatížené oblasti; průměry z monitorovacích lokalit B-24 a A-6, 
nacházejících se v Maďarsku v blízkosti měst Dunafóldvár a Paks; Kosetice (Česká 
republika), lokalita se nachází na Českomoravské vrchovině, v místech bez významných 
místních zdrojů fosilního CO2; Praha-Bulovka, tato monitorovací lokalita je situována 

n o n i n 

v blízkosti frekventované komunikace v okrajové části Prahy ' ' ' . 
Z porovnání sezónních průběhů aktivity atmosférického l4C02 jsou patrné rozdíly dané zátěží 
od spalování fosilních paliv. Poměrně malá snížení aktivit v zimním období pozorovaná na 
vysokohorských monitorovacích stanicích Jungfraujoch a Schauinsland odpovídají velmi 
malé míře zátěže od lokálních a regionálních zdrojů fosilního COo. Na stanici Kosetice a na 
maďarských monitorovacích lokalitách jsou patrné výraznější poklesy aktivit v průběhu 
chladné části roku. V těchto lokalitách se nenacházejí významnější místní zdroje fosilního 
CO2 a zde lze proto předpokládat ovlivnění spíše na regionální úrovni. Nejvýraznější projev 
Suessova efektu je pozorovatelný v lokalitě Praha-Bulovka. V tomto místě zjevně převládá 
zátěž od lokálního spalování fosilních paliv. 
Pro výpočet / odhad aktuální míry Suessova efektu nebyly bohužel dostupné aktuální údaje 
z čistých zahraničních stanic. Pro odhad pozaďových aktivit byl proto použit linearizovaný 
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průběh hodnot pozorovaných na stanici Jungfraujoch za období 2000 - 2003 \ Odhady míry 
Suessova efektu na lokalitách Praha-Bulovka a Košetice jsou uvedeny na Obr. 4 spolu s 
křivkou průměrných měsíčních teplot v Praze. 

Obr. 4 
Odhady obsahu fosilního uhlíku v uhlíkové isotopické směsi atmosférického COT (odhady 
velikosti Suessova efektu). Vypočteno jako rozdíl mezi linearizovanou extrapolovanou 
časovou řadou ze stanice Jungfraujoch' a pozorovanými aktivitami, z připravované 
publikace1 . Uvedeno do konce roku 2006 v promile obsahu fosilního uhlíku v uhlíkové 
isotopické směsi atmosférického CO2 spolu s průběhem průměrných měsíčních teplot v Praze 
(vedlejší osa, °C). 

Jak je patrné z Obr. 3 a 4, i na lokalitě s poměrně vysokou místní zátěží (Praha-Bulovka) se 
v průběhu letních měsíců přibližují aktivity 14C02 údajům pozorovaným na málo zatížené 
lokalitě Jungfraujoch. 
Na lokalitě Praha-Bulovkaje od srpna roku 2001 sledována také objemová aktivita 14C02, viz 
Obr. 5. Tento ukazatel je počítán ze známé koncentrace CO2 a aktivity 14C02. Objemová 
aktivita není pravděpodobně ve větší míře zatížena lokálním vlivem od spalování fosilních 
paliv a z místního hlediska může být ovlivňována pouze jevy zvyšujícími nebo snižujícími 
počet atomů 14C (molekul l4C02) v objemové/hmotnostní jednotce vzduchu. Tento počet není 
ovlivněn přídavkem fosilního uhlíku (CO2). Z místního hlediska by mohla být 
objemová/hmotnostní aktivita CO2 ovlivněna například: výpustmi C zjaderně-
energetických zařízení, záchytem atmosférického l4C02 rostlinami v průběhu vegetačního 
období, uvolňováním půdního CO2 vznikajícího tlením rostlinných tkání. 



Obr. 5 
Objemová aktivita atmosférického ' CO2, vypočteno z údajů pozorovaných na lokalitě Praha-
Bulovka u. Uvedeno v mBq.m" . 

Stanovení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého na této lokalitě je však zatíženo 
značnou nejistotou vyplývající z volumetrického stanovení koncentrace karbonátů. V tabulce 
1 je uveden přehled průměrných ročních objemových aktivit. Za období do konce roku 2006 
činí průměr objemové aktivity C 53,6 mBq.m"'. 

Tab. 1 
Praha-Bulovka, roční aritmetické průměry pozorovaných hodnot objemové aktivity 
spolu s výběrovými směrodatnými odchylkami, (pro suchý vzduch za normálních 
podmínek). 

Rok Objemová aktivita, mBq.m'3 

2002 54,4 ±1,2 
2003 53,3 ± 2,3 
2004 53,8 ±1,4 
2005 53,3 ±2,1 
2006 53,2 ±0,9 

průměr 53,6 ± 1,7 

V průběhu sledovaného období nebyly na lokalitě Praha-Bulovka pozorovány statisticky 
významné změny objemové aktivity atmosférického 14C02 a není průkazný dlouhodobý trend 
nárůstu nebo poklesu pozorovaných hodnot. Na základě našich pozorování není za období 
2002 až 2006 prokazatelná změna počtu molekul CO2 v objemové jednotce vzduchu. Pokud 
budeme vycházet z předpokladu, že pokles počtu atomů l4C v atmosféře již není významný, 
lze systematický pokles aktivity * atmosférického 14C02 (viz Obr. 1) 3 vysvětlit především 
působením globálního Suessova efektu. 
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14, Meziroční pokles aktivy CO2 činí přibližně 5,9 promile dle extrapolované časové řady ze 
stanice Jungfraujoch. Za předpokladu pokračujícího lineárního poklesu by měl pokles aktivity 
14C za období let 2002 až 2006 činit přibližně 24 promile. I přes značné nejistoty našich 
stanovení lze konstatovat, že případný pokles objemové aktivity 14CC>2 je nižší. Na základě 
našich pozorování nelze proto vysvětlit klesající aktivitu atmosférického CO2 pouze 
klesajícím obsahem zbytků radiouhlíku v ovzduší, který je původem z testů jaderných zbraní. 
Tento závěr rovněž potvrzují výsledky sledování 14C ve stratosféře . 
Pro stanovení nárůstu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za stejné období byla použita 
lineární extrapolace časové řady z monitorovací stanice Mauna Loa (1970 až 2004), viz obr. 
2. Za předpokladu pokračujícího trendu by měl nárůst koncentrace atmosférického CO2 v 
období 2002 až 2006 činit přibližně 1,6%. Odhadovaný nárůst koncentrace CO2 se přibližuje 
odhadované rychlosti poklesu aktivity atmosférického 14C02 za dané období. 
Pro upřesnění a ověření našich pozorování byla k výpočtu objemové aktivity CO2 použita 
dostupná zahraniční data ze stanice Schauinsland v Německu ' 6' 12. Z této stanice byly 
dostupné obě časové řady: aktivita l4C02 (od ledna 1977 do prosince 2003) a koncentrace 
CO2 (do prosince roku 2005). Hodnoty přepočtených objemových aktivit, viz obr. 6, mají 
omezenou platnost z důvodu chybějících doprovodných údajů (teplota, tlak, vlhkost, 8 C). 
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Obr. 6 
Objemová aktivita atmosférického 14C02, dle z údajů ze stanice Schauinsland (objemová 
aktivita byla vypočtena z aktivity 14C02 a koncentrace CO2, hlavní svislá osa, uvedeno 
v mBq.nv), koncentrace CO2 (vedlejší svislá osa, měřeno cestou IR absorbance s použitím 
přístroje ULTRAMAT 3, uvedeno v ppmv). Vypočteno z dostupných údajů ' ' . 

Průběh objemových aktivit vypočtených z údajů ze stanice Schauinsland vykazuje zjevné 
sezónní změny. Křivka koncentrací CO2 nasvědčuje, že toto stanovení bylo zatíženo výrazně 
menšími nejistotami oproti našim výsledkům. Jak je z průběhu obou křivek patrné, veličinou 
* Tj. aktivita C je vztažena na gram uhlíkové isotopické směsi (jak uvádí Stuiver-Polachova konvence "). 
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řídící sezónní změny objemové aktivity je především koncentrace CO2. Polohy maximálních 
sezónních koncentrací CO2 i objemových aktivit l4C02 odpovídají období před začátkem 
vegetačního období. Polohy minim jsou situovány do konce období letního, kdy je 
pravděpodobně nejvíce atmosférického ' C vázáno biotou. 
Průběhy vypočtených objemových aktivit 14C02 na stanici Schauinsland vykazují 
systematický meziroční pokles přibližně do počátku let devadesátých. Přibližně od roku 1994 
došlo ke stabilizaci objemové aktivity 14CC>2 (tj. počet atomů 14C v objemové jednotce 
vzduchu již meziročně nevykazuje významný systematický pokles), jak je patrné ze 
sloupcového diagramu na Obr. 7. 

Obr. 7 
Roční aritmetické průměry objemových aktivit 

3,6. 12 -3 Schauinsland " ' , uvedeno v mBq.rrř. 
CO2, vypočteno z údajů ze stanice 

Objemové aktivity 14C02 v ovzduší vypočtené z výsledků pozorování na lokalitách 
Schauinsland a Praha-Bulovka nevykazují přibližně od roku 1994 systematický meziroční 
pokles. Pokud předpokládáme, že se v tomto období nezměnilo množství vzduchu 
v atmosféře, tyto výsledky nasvědčují, že obsah l4C v ovzduší (počet atomů 14C / molekul 

CO2) přibližně od roku 1994 nevykazuje meziroční systematické změny. 
Aritmetický průměr objemových aktivit vypočtený z publikovaných údajů ze stanice 
Schauinsland za období 1994 až 2003 činí 51,2 se směrodatnou odchylkou 0,7 mBq.nť". 
Aritmetický průměr objemových aktivit vypočtený z údajů za období 2002 až 2006 
pozorovaných na lokalitě Praha-Bulovka dosahuje hodnoty 53,6 se směrodatnou odchylkou 
1,7 mBq.nv. Rozdíl průměrných hodnot z těchto lokalit je blízký hranici statistické 
významnosti a částečně může být zapříčiněn systematickou chybou při kalibraci 
volumetrického postupu stanovení koncentrace CO2. V jisté míře se na tomto rozdílu může 
rovněž projevovat absence doprovodných údajů při výpočtu objemových aktivit pro stanici 
Schauinsland. 
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Množství C v ovzduší závisí na rychlostech jeho vstupu a přenosu do dalších složek 
životního prostředí. Obsah l4C v ovzduší je nyní pravděpodobně stabilizován následkem 
ustálení dynamické rovnováhy mezi rychlostí vstupu 14C přirozeně vznikajícího v atmosféře i 
uvolňovaného do ovzduší následkem činnosti jaderně-energetických zařízení na jedné straně a 
rychlostí přenosu I4C do dalších složek životního prostředí na straně druhé. Nedochází proto 
ke zvyšování obsahu l4C v ovzduší vlivem zvýšení přísunu radiouhlíku z jiných složek 
životního prostředí (stratosféra, půdy, biota, povrchové vrstvy oceánských vod) a ze 
současných antropogenních zdrojů. Radiouhlík produkovaný při zkouškách jaderných zbraní 
v minulém století byl již pravděpodobně rovnovážně distribuován v atmosféře a dalších 
složkách životního prostředí a jeho přenos z atmosféry do jiných uhlíkových zásobníků 
(složek životního prostředí) se již významně nepodílí na pozorovaném současném poklesu 
aktivity 14C(>> v ovzduší. 

Závěr 
Jak již bylo v textu uvedeno, přibližně od roku 1994 nedochází k významným meziročním 
změnám objemových aktivit atmosférického I4C02. Není pozorovatelný meziroční pokles 
objemových aktivit, který by mohl být způsoben pravděpodobně přenosem zbytků C 
původem z testů jaderných zbraní do jiných uhlíkových zásobníků (dalších složek životního 
prostředí). Není rovněž pozorovatelný nárůst objemových aktivit, který by pravděpodobně 
odpovídal hromadění 14C02 a CO2 v troposféře. Rychlost vstupu C do troposféry se zdá být 
vyrovnána s rychlostí úbytku 14C (tj. přenosu 14C do ostatních uhlíkových zásobníků, ve velmi 
malé míře se na úbytku z troposféry podílí i samotná radioaktivní přeměna C v troposféře). 
Rovněž relace mezi antropogenními emisemi uhlíku do atmosféry a koncentrací CO2 (za 
období od roku 1977) je dobře reprezentovatelná lineárním vztahem, bez zjevného 
parabolického průběhu. Tyto poznatky nasvědčují, že rychlost přenosu troposférického CO2 
do dalších složek životního prostředí pravděpodobně roste úměrně s rostoucí koncentrací CO2 
(a rostoucími antropogenními emisemi uhlíku) a pravděpodobně nedochází ke kumulaci 
spojené s prodloužením doby prodlení oxidu uhličitého v troposféře. Pokud by docházelo k 
prodlužování prodlevy CO2 v troposféře, hromadil by se zde i 14CC>2, který je 
v troposférickém CO2 přítomen. 
Sledování objemových aktivit 14CC>2 v ovzduší pravděpodobně může v budoucích letech 
poskytovat citlivý nástroj k ověření doby zdržení a indikaci případné kumulace CO2 (14C(>>) 
v atmosféře. Pokud by bylo pozorováno navýšení objemové aktivity CO2, bylo by 
pravděpodobně indikováno hromadění CO2 v atmosféře, v následujících letech provázené 
parabolickým nárůstem koncentrací CO2 v ovzduší. 
Uvedená data jsou sestavena na základě přibližných relací. Bylo by pravděpodobně důležité 
ověřit a upřesnit některé výše uvedené vztahy. S ohledem na mnoho nejistot i obtížně 
vyčíslitelné údaje související s globálním transportem uhlíku, by bylo důležité upřesnit 
zejména parametry související s přenosem uhlíku z atmosféry do jiných uhlíkových úložek. 
Pro tento výzkum mohou mít stanovení 14C značný význam. 
Ačkoliv se zdá, že rostoucí rychlost emisí CO2 do atmosféry je pravděpodobně 
kompenzována rostoucí rychlostí přenosu atmosférického C02 do jiných uhlíkových 
zásobníků, procesy důležité pro výměnu/přenos uhlíku mezi atmosférou a dalšími, méně 
známými, uhlíkovými zásobníky mohou být více zranitelné následky některých vlivů včetně 
lidské činnosti, nežli se jeví na základě soudobých poznatků. 

Použitý termín uhlíkový zásobník je překladem anglického termínu „carbon sink". 
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Our paper is aimed on anthropogenic influencing on 14C (14C02) activity in the atmosphere and terrestrial biota. 
Utilizing the data from locality Prague-Bulovka and other monitoring localities (situated in the Czech Republic, 
Germany, Hungary, and Switzerland) were obtained also some new results connected with fossil CO2 emissions 
into the atmosphere. Although the annual decrease of atmospheric 14C02 activity is relatively uniform during the 
last decade, the mean amount of 14C (14C02) in the atmosphere seem to be stable since 1994. This effect can be 
explained by prevailing influencing of global Suess effect from fossil carbon emission. Stable amount of 14C 
(14C02) in the atmosphere, as a tracer of atmospheric C02, indicates stable delay time of C02 in the atmosphere 
(without cumulation effect), which seem to be independent on actual CQ2 concentration. 
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