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Anotace: 

Materiál je určen pro žáky středních škol ekologického zaměření. Prezentace popisuje přírodní i antropogenní procesy 

ovlivňující cyklus uhlíku na Zemi. Materiál usnadňuje žákům pochopení tématu svojí názorností. Žáci si osvojí základní 

znalosti, se kterými se budou setkávat v předmětu „Ekologie“.  

Metodický pokyn: 

Materiál je možné použít v učebně vybavené základní audiovizuální technikou (dataprojektor, PC a promítací plátno). 



CYKLUS UHLÍKU 



UHLÍK (C) 

• základní prvek organických sloučenin 

• podmiňuje existenci organismů 
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Obr. 2 



Uhlík v atmosféře 

• oxid uhličitý (CO2) – přirozená součást atmosféry (0,04%) + 
zvyšování koncentrace vlivem spalování fosilních paliv 

 

• metan (CH4) – převážně pochází ze živých organismů (trávicí 
procesy přežvýkavců, rýžoviště) 

Obr. 3 



Uhlík ve vodě 
• srážkami nebo difúzí přes hladinu 

• rozpustné uhličitany – reagují s vápnitými minerály       
CaCO3 + CO2 + H2O ←→ Ca(HCO3)2 = hydrogenuhličitan 
vápenatý 

• světový oceán obsahuje 50 x více CO2 než atmosféra 

Obr. 4 



Uhlík v litosféře 

• součást některých hornin (vápenec) a surovin pro 
fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí, rašelina) 

• uvolňování CO2 během sopečné činnosti 

Obr. 5 



Uhlík jako součást odumřelých 
organismů 

• uvolňování uhlíku při rozkladu organické hmoty 

• sedimentací odumřelých organismů s vápenatými schránkami 
vznikají vápence – obsahují uhlík (CaCO3) 

• odumřelá biomasa rostlin – ve vhodných podmínkách vznik 
rašeliny nebo uhlí 

• odumřelá biomasa planktonu – ve vhodných podmínkách 
vznik ropy a zemního plynu 

 

 

Obr. 6 



Uhlík jako součást živých organismů 

• prostřednictvím fotosyntézy z oxidu uhličitého – ukládán do 
glukózy (6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O) 

• prostřednictvím potravních řetězců se dostává do 
heterotrofních organismů 

• dýcháním zpět do atmosféry 

• využití uhličitanů při tvorbě vápenatých schránek (koráli, 
měkkýši) 

Obr. 7 



Antropogenní vliv na cyklus uhlíku 

• spalováním fosilních paliv – uvolňování uhlíku, který byl 
dlouhodobě vyvázán mimo cyklus (ukládání trvalo desítky 
milionů let / velmi rychlé uvolnění – zatím cca 300 let) 
 

• chovem dobytka – narůstání množství metanu (pochází z 
trávících procesů) 
 

• obděláváním půdy – podpora rozkladu organické hmoty 
(prostřednictvím hub a bakterií) a tím uvolňování uhlíku 
 

• produkcí a skladováním odpadů - podpora rozkladu 
organické hmoty (prostřednictvím hub a bakterií) a tím 
uvolňování uhlíku 
 
 



Obr. 8 



Děkuji za pozornost. 
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