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 Uznávaná americká 
zooložka a mořská 
bioložka 

 1962: Silent Spring 

 1972: zákaz používání 
DDT 

 1980: Presidential Medal 
of Freedom 

 2001: Stockholmská 
úmluva 

 





účinky 

toxický 

pozdní 

S akutní 

toxicitou 

S chronickou 

toxicitou 

S karcinogenním účinkem 

S teratogenním účinkem 

S mutagenním účinkem 

S alergenním účinkem 



KDE JE PODLE VÁS V ČR NEJZÁVAŽNĚJI POŠKOZENÉ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ? 

 



Odpadní nádrže po zkrachovalé 
rafinerii leží v komplexu průmyslový 
minerálních olejů, do nichž se více než 
sto let ukládaly ropné kaly. Lokalita ch 

podniků těžících uhlí v hlubinných 
dolech v jižní části Hornoslezské uhelné 

pánve.  
 



Areál chemičky, v kterém se 
nachází několik chátrajících 

výrobních hal  je silně 
zamořených dioxiny a dalšími 
nebezpečnými chemikáliemi. 

Tyto látky nejen že kontaminují 
spodní vodu, ale vzhledem 

k tomu, že se některé z těchto 
objektů nacházejí v zátopové 

oblasti řeky Labe, představují i 
velké riziko jejich možného 
vyplavení do volné přírody. 

 



Areál chemického podniku, ve 
kterém je zamořena půda do 
hloubky několika metrů díky 

dřívější výrobě fenolů a existuje 
reálná hrozba kontaminace vody 

v řece Bílině. 
 



Areál několika hutnických 
podniků ve středočeském 

městě. Zejména bývalé 
koksovny černého uhlí 

vyžadují odbornou 
dekontaminaci 

 



Severočeský region nechvalně 
proslulý zejména těžbou uhlí, 
která zdevastovala obrovské 

území, a zbouráno kvůli ní bylo 
mnoho obcí. Nyní jsou 
prolomením územních 

těžebních limitů ohroženy obce 
Horní Jiřetín a Černice.  

 



Region, který je v současnosti oblastí 
s nejvíce znečištěným ovzduším 

v České republice, a stejně tak patří 
k nejznečištěnějším oblastem v rámci 

Evropy, a to kvůli emisím 
z průmyslových podniků, lokálních 

výtopen a znečištění z Polska. 
 



Látka % Látka % 

Dusík 78,08 Krypton 1,14 10-4 

Kyslík 20,95 Oxid dusný 0,5 10-4 

Argon 0,93 Vodík 0,5 10-4 

Oxid uhličitý 0,03 Xenon 0,087 10-4 

Neon 18,18 10-4 Ozon 0-0,07 10-4 

Helium 5,25 10-4 Oxid siřičitý 0-1 10-4 

Methan 2 10-4 Oxid dusičitý 0-0,02 10-4 



 

 

 

Co nás nejvíce trápí? 

smog 

Kyselé 
deště 

Dálkový 
přenos emisí 

Ozónová 
díra 

Emise 
dioxinů 

Výfukové 
plyny 

Výbuchy 
sopek 

Lokální  
výtápění 

Písečné 
bouře 



 Emise = vypouštění znečišťujících látek do 
prostředí 

 Imise = emise, které se dostávají do kontaktu 
se životním prostředím 





REDUKČNÍ SMOG 

směs mlhy a kouře ze spalování s  
vysokým obsahem oxidu 
siřičitého, uhelnatého a 

prachu  

OXIDAČNÍ SMOG 
přízemní ozon  

výfukové plyny: těkavé organické 
látky, oxidy dusíku 

výrazně oxidační, dráždivé a agresívní 
účinky 

 



SMOG   
 

OXIDAČNÍ   
 

REDUKČNÍ   
 

Ekvivalentní označení 
   

Letní, losangeleský  
Zimní, londýnský 

  

Podmínky vzniku 
  

 

Bezvětří, jasné počasí 
  

Bezvětří, teplotní 
inverze   

Škodliviny  
   

 
Ozon, NOx  

SO2, NOx, CO, 
organické látky, toxické 

kovy  

Účinky na člověka 
  

 

Dýchací potíže, pálení 
očí, malátnost, snížení 

obranyschopnosti 
organismu   

 

Nemoci horních cest 
dýchacích, snížení 
obranyschopnosti 
organismu   

 







PM10 



benzoapyren 

benzen 



 Vysoká koncentrace 
těžkého průmyslu 

 „nevýhodné“ 
geomorfologické 
podmínky 
hornoslezské pánve 

 pálení nevhodných 
materiálů v domácích 
kotlích na tuhá paliva, 
zejména odpadů a 
uhelných kalů 

 znečištění z Polska 

V ÚNORU 2011 SCHVÁLILA POSLANECKÁ 

SNĚMOVNA ČR ZRUŠENÍ POPLATKŮ ZA 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ. OD ROKU 2015 BY 

FIRMY NEMĚLY PLATIT ZA VYPOUŠTĚNÍ OXIDŮ 
DUSÍKU, SÍRY ČI TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK, OD 

ROKU 2021 BY PAK FIRMY PŘESTALY PLATIT I ZA 
EMISE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK. POSLANCI 
TAK ZCELA ZMĚNILI NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ, KTERÝ NAOPAK USILOVAL O POSTUPNÉ 

ZVYŠOVÁNÍ TĚCHTO POPLATKŮ. K TOMUTO 
POMĚRNĚ SKANDÁLNÍMU HLASOVÁNÍ DOŠLO 
IRONICKY V DEN, KDY BYLY NA ŘADĚ MÍST ČR 

PŘEKROČENY ZDRAVOTNÍ LIMITY A DĚTI, NEMOCNÍ 
A STARŠÍ OSOBY MĚLI OMEZIT POBYT VENKU KVŮLI 

ZNEČIŠTĚNÉMU OVZDUŠÍ.  ZÁKON O OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ MĚL PŘITOM VYČISTIT KATASTROFÁLNÍ 

SMOG, KTERÝ POSTIHUJE NAPŘÍKLAD OSTRAVSKO A 
DALŠÍ PRŮMYSLOVÉ OBLASTI ČR. 

 



PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 

Zdroj: ekologie.upol.cz 



DŮSLEDKY DŮLNÍ ČINNOSTI 

Zdroj: ekologie.upol.cz 



ZEMĚDĚLSTVÍ 

EUTROFIZACE 

Zdroj: ekologie.upol.cz 



• rozvoj vodních květů sinic 

• hnilobný zápach 

• změny pH směrem do zásadité oblasti  

• snížení průhlednosti a průniku světla 
do vody  

• snížení obsahu kyslíku 

• likvidace přirozených společenstev 
fytoplanktonu 

• úhyn vodních bezobratlých a 
obratlovců v důsledku vyčerpání 
rozpuštěného kyslíku 

• úbytek pobřežních druhů rostlin, 
protože v hnilobné vodě nemůže dojít 
k jejich zaklíčení a ranému vývoji  

 

 

= proces obohacování (vod) 
živinami, zvláště DUSÍKEM a 

FOSFOREM 
 



EROZE 
Ztráta půdy 

úbytek organické hmoty 
kontaminace 

zasolování, utužování půdy 
pokles její biologické rozmanitosti 

sesuvy, záplavy  
dezertifikaci 





 Jeden z nejznámnějších a nejstarších insekticidů  

 Letální pro celou řadu organismů včetně člověka 

 Vliv na hormonální systém, rakovina prsu 

 Luby u Klatov – sklad zamořen DDT 

 

 

1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-
chlorfenyl)ethan 













Synantropní druhy 
doprovázejí člověka a jsou 

na něm závislé.  
Areál výskytu těchto 

druhů se zvětšuje vlivem 
lidské činnosti 





bioindikátor  
= živý organismus, který svým 
výskytem dokládá přítomnost 
některého činitele v určitém 

biotopu, označuje určité 
vlastnosti prostředí 

 

biomonitoring  
= sledování stavu a změn 

životního prostředí za pomoci 
živých organismů – bioindikátorů 



keříčkovité 
provazcovité 

lupenité 
korovité 



 Klouzky, lišky či ryzce 

 Reagují na zvýšené 
atmosférické 
koncentrace SO2 a NOx  

 akumulují těžké kovy, a 
mohou  být tedy použity 
jako indikátory zatížení 
životního prostředí 
těžkými kovy 



Indikační skupina 
organismů 

Co nám výskyt indikačního druhu či skupiny říká? 

Mechorosty Mají schopnost akumulovat až 10x více těžkých kovů než cévnaté rostliny. Proto 
se používají pro stanovení zatížení prostředí těžkými kovy a radioaktivním 
spadem. Většina druhů je vázána na kyselé prostředí, proto mohou indikovat také 
okyselení půd a vod. 

Řasy a sinice Reagují na změnu chemismu vodních nádrží nebo toků velmi rychle, používají se 
proto pro indikaci znečištění vod. Většinou je indikována vzůstající eutrofizace ve 
vodě, která se dobře odráží ve změnách druhového složení řasové flóry. 

Ryby Mohou indikovat různé znečištění vod. Na okyselování reagují citlivě např. 
lososovité ryby. 

Hmyz Hmyz je známo indikační skupinou při sledování přirozenosti a původnosti lesních 
společenstev (např. brouci) či při sledování kvality vod (larvy hmyzu). 

Ostatní bezobratlí Zahrnují celou řadu významných bioindikačních skupin. Např. složení půdní fauny 
indikuje původní porosty na určitém území, výskyt některých vodních 
bezobratlých (korýši, mlži) odráží kyselost vody.  

Cévnaté rostliny Podle jejich výskytu a stavu můžeme usuzovat např. jaké je složení a stav půdy čí 
geologického podloží, vývoj osídlení či znečištění ovzduší. 

Lišejníky Jsou známy jako indikátory znečištění ovzduší. Mohou být použity pro monitoring 
složení geologického podloží, výskytu těžkých kovů a datování historických 
památek.  



 Kyselé deště 
 Dlouhodobé vyčerpání půd, 

vyplavování živin 
 Uvolňování toxického hliníku 
 Nevhodné lesohospodářské 

zásahy 
 Smrkové monokultury 
 Okus spárkatou zvěří 



Článek 35 
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí 
 a přírodních zdrojů. 
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 
 přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 
 stanovenou zákonem. 
 

Listina základních práv a svobod ČR 



 Národní: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 

 

 

 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí 

 Složkové zákony: vodní zákon, o ochraně ovzduší, o odpadech, lesní 
zákon, o zacházení s chemickými látkami a další 

 Mezinárodní legislativa – EU, mezinárodní úmluvy 
 Natura 2000, Vídeňská úmluva, Monrealský protokol 

 Členství v UNEP, OECD  

 ratifikace mezinárodních úmluv (Rotterdamská úmluva, Helsinská 
úmluva o přeshraničních účincích průmyslových havárií, Cartagenský 
protocol o biologické bezpečnosti, Stockholmská úmluva o 
persistentních organických polutantech 

 

...Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 
včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 
ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie… 



Děkuji  
za pozornost!  
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