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ANOTACE 
 Odborný text o znečištění krajiny seznamuje studenty s vybranými klíčovými 

problémy znečištění krajiny v prostoru České republiky a střední Evropy.  Úvod práce je 

věnován počátkům studia vlivu znečišťujících látek na životní prostředí a odkazu americké 

zooložky a mořské bioložky Rachel Carson, která v roce 1962 vydala svoji klíčovou knihu 

Silent Spring. Další část textu je věnována účinkům cizorodých látek na lidský organismus 

a největší prostor je věnován dopadům těchto škodlivin na životní prostředí. Vysvětleny 

jsou základní děje a mechanismy, které ovlivňují kvalitu a znečištění ovzduší, vody či půdy. 

Navazující část textu je pak věnována dopadům znečištění ovzduší, vody a půdy na krajinu 

a ekosystémy. Text obsahuje praktické informace, které studentům umožní rozeznávat 

dopady znečištění přímo v krajině. Závěr práce je věnován krátkému seznámení s národní 

a evropskou legislativou, která upravuje problematiku ochrany životního prostředí. 

ANNOTATION 

The paper on environment pollution shows students selected key problems of 

environmental pollution in the area of the Czech Republic and Central Europe. The 

introduction deals with the study of the influence of polluting materials on the 

environment and the legacy of the American zoologist and marine biologist Rachel Carson, 

who published her key book Silent Spring in 1962. The next part of the text deals with the 

influences of extraneous substances on the human organism; the largest part is devoted to 

impacts of these harmful substances on the environment. Essential processes and 

mechanisms which influence the quality and pollution of the air, water and soil are 

explained. The following part of the text deals with the impacts of the air, water and soil 

pollutions on the landscape and ecosystems. The text contains practical information which 

enables students to discern the impacts of pollution directly in the landscape. The 

conclusion provides a short introduction to the national and European legislations which 

regulate the environmental protection. 

ANNOTATION 

Dieser Fachtext über die Landschaftsverschmutzung vermittelt den 

Studenten ausgewählte Schlüsselprobleme der Landschaftsverschmutzung in der 

Tschechischen Republik und Mitteleuropa. Die Einleitung handelt von den 
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Anfängen des Studiums des Einflusses der Schmutzstoffe auf die Umwelt und von 

dem Nachlass der amerikanischen Zoologin und Meeresbiologin Rachel Carson, die 

im Jahre 1962 ihr Schlüsselbuch Silent Spring veröffentlichte. Der nächste Textteil 

handelt von der Wirkung der Fremdstoffe auf den menschlichen Organismus und 

der größte Teil wird der Auswirkung dieser Schadstoffe auf die Umwelt gewidmet. 

Die Grundprozesse und Mechanismen, die die Qualität und Verschmutzung von 

Luft, Wasser und Erde beeinflussen, werden erklärt. Der folgende Textteil ist den 

Auswirkungen der Luft-, Wasser- und Erde-Verschmutzung auf die Landschaft und 

Ökosysteme gewidmet. Der Text beinhaltet praktische Informationen, die es den 

Studenten ermöglichen, die Auswirkung der Verschmutzung direkt in der 

Landschaft zu erkennen. Der Abschluss ist einer kurzen Einführung in die 

nationale und europäische Legislativ, die die Umweltschutzproblematik reguliert, 

gewidmet.  
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ÚVOD 
 

 V roce 1962 vydala 

Rachel Carson, uznávaná 

americká zooložka a mořská 

bioložka, svoji knihu Silent 

spring (Mlčící/Tiché jaro), díky 

níž je dodnes považována 

za jednu z klíčových osobností 

iniciujících vznik 

environmentálních hnutí nejen 

v USA. V knize Silent spring se 

autorka věnuje problematice 

toxického znečištění životního prostředí V USA – mj. používání nebezpečných 

pesticidů, např. DDT. Na počátku jejího zájmu o tuto 

problematiku byla údajně zkáza jedné ptačí rezervace, 

která byla pravděpodobně způsobena právě postřiky 

toxických pesticidů. Rachel Carson ve spolupráci 

s dalšími biology a toxikology shromáždila velké 

množství podkladů, které následně zpracovala 

ve zmiňované knize. Její vydání vyvolalo ohromnou 

vlnu pozitivních i negativních reakcí, přičemž 

negativní přicházely zejména od amerických 

průmyslových podniků. Přestože představitelé 

průmyslu zpochybnily odbornost knihy i samotné 

autorky, dílo se okamžitě stalo bestsellerem a autorka 

byla zvána k mnoha přednáškám a veřejným diskusím 

na toto téma. 

Pro dnešní společnost je klíčový odkaz této 

americké vědkyně a její knihy. Nejen V USA se jí totiž podařilo rozpoutat zájem 

politiků a vědců o problematiku toxického znečištění krajiny a otevřela 

OBRÁZEK 2: RACHEL CARSON A JEJÍ KNIHA SILENT SPRING ZDROJ: 

RADIOGREENEARTH.ORG 

OBRÁZEK 1 RACHEL CARSON (1962) 

DRŽÍCÍ KNIHU SILENT SPRING, 

KTERÁ ZÁSADNĚ ZMĚNILA 

POVĚDOMÍ VEŘEKNOSTI O 

NEBEZPEČÍ PESTICIDŮ.  ZDROJ: 

WWW.HORT.PURDUE.EDU 
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celospolečenskou debatu o negativních účincích chemikálií na přírodu a na člověka. 

V samotných Spojených státech byla postupně změněna národní „pesticidová politika“ 

a v roce 1972 zde bylo zcela zakázáno používání DDT, což může být považováno 

za jeden z nepřímých výsledků práce Rachel Carson. V roce 1980 byla Rachel Carson 

posmrtně udělena prezidentská medaile svobody (Presidential Medal of Freedom), 

nejvyšší civilní ocenění v USA. Vrcholným zadostiučiněním pro dílo Rachel Carson byla 

celosvětová úmluva o eliminaci dvanácti nejvýznamnějších persistentních organických 

látek včetně pesticidů, na jejichž rizika spisovatelka upozornila. Úmluva byla 

podepsána ve Stockholmu 23. května 2001. 

Tématu chemického znečištění krajiny se dnes věnuje řada vědců – ekologů, 

biologů či toxikologů, ale také odborníků z různých ekologických neziskových 

organizací. I přesto existuje stále řada látek a procesů, u nichž nejsou negativní účinky 

na přírodu či zdraví člověka zcela osvětleny a zveřejněny. Text, který se vám dostává 

do rukou, pouze shrnuje doposud získané informace a snaží se poskytovat praktické 

rady a údaje, které jsou použitelné v každodenním životě. Materiál rozhodně 

nepostihuje celou tuto problematiku, dotýká se pouze vybraných dějů a procesů, které 

autorka považovala za nejdůležitější vzhledem k prostoru České republiky a střední 

Evropy. 

 

OBRÁZEK 3 STRUKTURNÍ VZOREC DDT, JEDNÉ Z 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH LÁTEK, KTEROU LIDSTVO  VYVINULO. 

ZDROJ: CS.WIKIPEDIA.ORG 
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VLIV ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK NA LIDSKÉ ZDRAVÍ 
V materiálu, který se vám dostává do rukou, je většina prostoru věnována vlivu 

různých druhů znečištění na krajinu, ekosystémy a životní prostředí jako celek. Je ale 

zřejmé, že toto znečištění s sebou přináší mnohá rizika i pro člověka. Látky se 

dostávají do potravních řetězců a člověk se do přímého kontaktu s nimi může dostat 

v podstatě kdekoli. Většinou jsou účinky těchto látek velice komplexní a vzájemně 

provázané. Pokud je člověk vystaven některým cizorodým škodlivým látkám, může se 

u něj projevit nevolnost, alergická reakce, ale také mnohem vážnější poruchy 

a onemocnění, jako nádorová onemocnění, vrozené vady a další. V obecné rovině 

můžeme účinky na člověka dělit na pozdní a toxické (Šuta, 2008). 

U toxických látek se předpokládá, že účinek je nějakým způsobem závislý 

na velikosti dávky, které je organismus vystaven. Pokud bude dávka malá, negativní 

účinek látky se vůbec nemusí projevit. Existuje tedy určitá prahová dávka, po jejímž 

překročení se již začnou projevovat škodlivé účinky. Snahou různých vědců z oboru 

medicíny či toxikologie je objevit tuto prahovou hodnotu (koncentraci), která by 

neměla být v životním prostředí překračována, aby bylo chráněno zdraví obyvatelstva. 

Dále můžeme v případě toxických látek rozlišovat tzv. akutní a chronickou toxicitu. 

V případě akutní toxicity se účinek projeví již po jednorázovém působení (např. otrava 

houbami), naopak principem chronické toxicity je, že jsme dlouhodobě (týdny, měsíce 

a roky) vystaveni i malým koncentracím látek, jak je tomu např. při chronické otravě 

těžkými kovy. 

 V případě škodlivých látek s pozdním účinkem není zjištěna závislost 

účinku na dávce. Reakce se může projevit i při kontaktu s malou dávkou chemikálie 

a neexistuje žádná prahová minimální hodnota. Někdy proto o takových chemikáliích 

mluvíme jako látkách s bezprahovým účinkem. V takovém případě platí, že s vyšší 

dávkou se zvyšuje i pravděpodobnost výskytu určitého onemocnění (Šuta, 2008). 

Těchto látek je celá řada a dále je můžeme podle účinku na naše zdraví rozlišovat 

na látky: 

 s mutagenním účinkem 
 s karcinogenním účinkem 

 Skupina 1 – prokázaný karcinogen pro člověka 
 Skupina 2A – pravděpodobně karcinogenní pro člověka 
 Skupina 2B – podezřelý karcinogen pro člověka 
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 Skupina 3 – neklasifikovaný 
 Skupina 4 – pravděpodobně není karcinogenní pro člověka 

 s teratogenním účinkem  
 s alergickými účinky 

 
Přestože množství osob s alergickými reakcemi na určité látky v naší 

společnosti výrazně stoupá, přesný mechanismus těchto reakcí není zcela 

vyzkoumaný. Obecně lze říci, že na určité látky některý organismus reaguje citlivěji 

BOX 1 MUTAGENY, TERATOGENY, KARCINOGENY 

VEŘEJNOST ČASTO UVEDENÉ TERMÍNY (MUTAGEN, KARCINOGEN, TERATOGEN) 

NESPRÁVNĚ VYKLÁDÁ A ZAMĚŇUJE. CO TEDY TYTO TERMÍNY PŘESNĚ ZNAMENAJÍ? 

 Mutageny jsou látky způsobující změny genetické informace v buňce. Ty potom mohou 

vést k vývoji odlišného morfologického či fyziologického znaku či chování (Máchal, 2006). 

Naštěstí mají buňky řadu opravných mechanismů, díky kterým jsou mutace regulovány. 

 Teratogeny jsou látky, které mohou zapříčinit vznik vrozené vývojové vady, nebo 

riziko takovéto vady významným způsobem zvyšují. Mezi teratogeny biologické povahy 

řadíme například některé prvoky, kteří jsou původci infekčních onemocnění jako 

toxoplasmosa či syfilis. Z chemických látek sem řadíme organická rozpouštědla, 

polychlorované bifenyly, těžké kovy (o těchto látkách bude řeč v dalších kapitolách) a z léčiv 

např. některá antibiotika. Obecně lze říci, teratogeny způsobují poruchy v prenatálním vývoji 

plodu (v děloze matky), které mohou vést k vzniku takových závažných vývojových vad, jako 

jsou např. rozštěpy patra, malformace končetin, smyslových i vnitřních orgánů. Pro účinky 

teratogenů je poměrně klíčové, v jaké fázi těhotenství se matka dostane do kontaktu 

s rizikovou látkou. Obecně nejhorší prognózu má působení teratogenů v počátečních fázích 

těhotenství (první trimestr), ovšem ani v případě kontaktu v pozdějších měsících nelze 

bohužel negativní dopad vyloučit. 

 Další kategorií škodlivých látek jsou látky s karcinogenním účinkem (karcinogeny), 

tj. látky, které mohou vyvolat zhoubné nádorové bujení (rakovinu). Zde je nejvíce látek řazeno 

do kategorie s neklasifikovaným účinkem, u kterých nebyl s jistotou potvrzen ani vyvrácen 

karcinogenní účinek. Naopak do skupiny prokázaných karcinogenů patří více než sto látek, 

u nichž byl tento účinek prokázán na základě epidemiologických studií a patří sem 

např. azbest, benzen, uhelný dehet, saze, prach z tvrdého dřeva či složky tabákového kouře. 

 



9 

přehnanou imunitní reakcí. Častými alergeny jsou pyly, prachové částice, drobné 

organismy či plísně. 

 Prostředí, ve kterém žijeme my lidé, je zároveň domovem pro miliony dalších 

živých organismů a samo o sobě, nejen ve vztahu k člověku a prospěchu pro něj, má 

svoji nevyčíslitelnou hodnotu. Bohužel každá složka životního prostředí je vystavena 

určitému znečištění, které má následně vliv na organismy zde žijící, na chemické 

vlastnosti prostředí a na biosféru jako celek. Zjednodušeně můžeme popsat cyklus 

znečišťujících látek v prostředí takto: do zemské atmosféry se dostávají znečišťující 

příměsi antropogenního i přirozeného původu, prostřednictvím větru a pohybu 

vzdušných mas jsou rozptylovány do vzdálených míst, kde se různými mechanismy 

(spadem a srážkami) dostávají často v přeměněné podobě opět na zemský povrch – 

do půdy, vodních toků či těl organismů. Další znečišťující látky mohou putovat 

vodními toky do velmi vzdálených míst, kde se také ukládají do půdy či těl organismů. 

Průběžně dochází k výparu a látky se, často se změněnými chemickými vlastnostmi, 

dostávají do dalších lokalit.  

Více informací o vlivu chemických látek na lidské zdraví naleznete na stránkách 
Ekologického institutu Veronica www.veronica.cz.  

 

OBRÁZEK 4: V ROCE 2011 VYHLÁSILO SDRUŽENÍ CHRÁNÍME PŘÍRODU ANKETU "ČERNÁ MALINA" O 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. PRVNÍ MÍSTO ZÍSKALY OSTRAVSKÉ LAGUNY, COŽ 

JSOU ODPADNÍ NÁDRŽE PRO ZKRACHOVALÉ RAFINERIE MINERÁLNÍCH OLEJŮ. ZDROJ: 

CHRANIMEPRIRODU.CZ 

http://www.veronica.cz/
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 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 
 Problematika znečištění 

ovzduší je dnes v souvislosti 

s ochranou životního prostředí 

chápána jako klíčová. Důsledky 

tohoto znečištění pociťujeme téměř 

všude na naší planetě, často 

nezávisle na tom, kde se nacházejí 

jeho hlavní zdroje. Jako ilustrující 

příklad si můžeme uvést výbuch 

islandské sopky Eyjafjallajökull ze dne 

14. dubna 2010. Toxický prach, který tehdy 

sopka vyvrhovala, se rychle šířil ovzduším 

i do velmi vzdálených míst v Evropě, kde musela 

být v následujících dnech kvůli znečištění 

ovzduší postupně uzavírána mezinárodní letiště, 

což vyvolalo kolaps letecké dopravy 

v severozápadní Evropě. Sopečný prach je 

tvořen částečkami přetavené lávy a přímo 

ze sopky může být vyvržen na vzdálenost až 

několik kilometrů. Pokud se dostane i do vyšších 

atmosférických vrstev (do stratosféry), může 

být větrem nesen i několik dní a na mnohem 

větší vzdálenosti. Na tomto příkladu dobře 

Látka % 

Dusík 78,08 

Kyslík 20,95 

Argon 0,93 

Oxid uhličitý 0,03 

Neon 18,18 10-4 

Helium 5,25 10-4 

Methan 2 10-4 

Krypton 1,14 10-4 

Oxid dusný 0,5 10-4 

Vodík 0,5 10-4 

Xenon 0,087 10-4 

Ozon 0-0,07 10-4 

Oxid siřičitý 0-1 10-4 

Oxid dusičitý 0-0,02 10-4 

TABULKA 1 CHEMICKÉ SLOŽENÍ SUCHÉ A 

ČISTÉ ATMOSFÉRY BEZ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH 

PŘÍMĚSÍ (NÁBĚLKOVÁ, NEKOVÁŘOVÁ, 

2010) 

OBRÁZEK 5 VÝBUCH ISLANDSKÉ SOPKY 

EYJAFJALLAJOKULL V DUBNU 2010. ZDROJ: 

WWW.TBOECKEL.DE 
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vidíme, jak rozsáhlé důsledky může mít jeden 

„bodový“ zdroj znečištění ovzduší.  

 V tabulce č. 1 vidíte chemické složení 

suché a čisté atmosféry bez znečišťujících 

příměsí. Jejími dalšími složkami jsou znečišťující 

látky pevné povahy, které se do atmosféry 

dostávají přirozenou cestou (půdní a prachové 

částice, spory či bakterie) a činností člověka. 

Znečištění ovzduší způsobené těmito látkami 

může mít lokální, regionální či globální 

charakter, záleží na povaze zdroje. Městské 

a průmyslové exhalace, které mají většinou 

zásadní vliv na zdraví obyvatelstva, řadíme 

většinou mezi lokální zdroje, regionální znečištění 

ovlivňuje kvalitu ovzduší na velkých územních 

celcích až částech kontinentů a řadíme do této 

kategorie například kyselé deště (viz dále). Mezi 

globální problémy patří např. globální změna 

klimatu neboli skleníkový efekt, tomuto dějům se 

ale v tomto materiálu nebudeme věnovat, neboť 

se vymykají zvolenému tématu.  

 Většina znečišťujících příměsí nezůstává v atmosféře „napořád“, a to díky 

samočistícím mechanismům. Tyto mechanismy označujeme jako suchou a mokrou 

atmosférickou depozici a nejedená se o nic jiného, než o srážky a atmosférický spad, 

díky kterým se znečišťující látky dostávají na zemský povrch. S čištěním atmosféry 

tedy zároveň dochází k znečišťování zemského povrchu (Nábělková, Nekovářová, 

2010).  

 V případě suché depozice dochází de facto ke spadu znečišťujících látek 

na zemský povrch, tento proces probíhá neustále a ve srovnání s mokrou depozicí je 

pomalejší. Větší částečky látek sedimentují k zemskému povrchu díky gravitační síle 

a plynné částice se pohybují difůzí (Nábělková, Nekovářová, 2010). Záleží tedy 

na konkrétních podmínkách prostředí a vlastnostech chemických látek. Tento typ 

BOX 2 EMISE A IMISE 

VE SPOJITOSTI 

S PROBLEMATIKOU 

ZNEČIŠTĚNÍ ATMOSFÉRY 

JSOU ČASTO POUŽÍVÁNY DVA 

PODOBNÉ VÝRAZY: EMISE 

A IMISE. CO TYTO TERMÍNY 

ZNAMENAJÍ A JAKÝ JE MEZI 

NIMI ROZDÍL? V NAŠÍ 

LITERATUŘE SE POJEM EMISE 

NEJČASTĚJI POUŽÍVÁ PRO 

VYPOUŠTĚNÍ NEBO ÚNIK  

LÁTEK DO PROSTŘEDÍ 

(BRANIŠ, M., 2004). 

MNOŽSTVÍ EMISÍ SE UDÁVÁ 

V HMOTNOSTNÍCH NEBO 

OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH 

VYPOUŠTĚNÉ ŠKODLIVÉ 

LÁTKY ZA URČITOU DOBU. 

OPROTI TOMU IMISE JSOU 

LÁTKY, NA KTERÉ SE EMISE 

PŘEMĚNÍ PO SVÉM 

VYPUŠTĚNÍ DO OVZDUŠÍ 

V DŮSLEDKU REAKCE 

S DALŠÍMI V OVZDUŠÍ 

PŘÍTOMNÝMI LÁTKAMI. 

ČASTO MOHOU VZNIKNOUT 

LÁTKY JEŠTĚ ŠKODLIVĚJŠÍ, 

NEŽ JSOU PRIMÁRNÍ EMISE. 
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depozice převládá v blízkosti zdroje znečištění, tedy v okolí průmyslových aglomerací 

či měst. 

 Naopak mokrá depozice dominuje v tzv. pozaďových oblastech, tj. oblastech, 

kde se nenachází nějaký významný zdroj znečištění, ale uplatňuje se zde např. dálkový 

přenos látek. Při mokré atmosférické depozici dochází k čištění atmosféry jejím 

vymýváním, a je tedy spojena se srážkami. Jedná se o nejúčinnějších způsob čištění 

a způsobují ji padající či usazené srážky. Vedle deště se uplatňuje mrznoucí déšť, 

mrholení, sníh, sněhové krupky, ledové jehličky, kroupy, jinovatka, námraza 

či ledovka. Důležité je, že při této depozici dochází k chemické změně zachycených 

látek (Nábělková, Nekovářová, 2010). Za povšimnutí stojí, že v rámci mokré 

atmosférické depozice mají větší účinnost srážky sněhové než dešťové, sněhová vločka 

má totiž větší specifický povrch a menší rychlost pádu, dráha je složitější 

a nepravidelná, proto odstraňuje z atmosféry větší množství znečištění (zejména oxidu 

síry) (Nábělková, Nekovářová, 2010). 

OBRÁZEK 6: SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ EMISE, TRANSPORTU,  KONVERZE A DEPOZICE 

ŠKODLIVIN V  OVZDUŠÍ A JEJICH PŮSOBENÍ NA HLAVNÍ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

ZDROJ: MONITORING.ETO.VURV.CZ 
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SMOG 

 Jedním z projevů chemického 

znečištění atmosféry je smog, který trápí 

mnoho obyvatel České republiky, zvláště 

v průmyslových oblastech či městských 

aglomeracích. Co vlastně smog způsobuje 

a proč je tolik nebezpečný pro lidské 

zdraví a životní prostředí? 

 Pro lepší ilustraci si zde přibližme 

situaci v Londýně v roce 1952. Tehdy toto 

evropské velkoměsto zasáhl tzv. Velký 

smog, který trval až do března 1953. 

Počátkem prosince roku 1952 přikryl 

město hustý mlhový polštář a zároveň se 

ochladilo. Vlivem toho začali londýnští 

obyvatelé více spalovat uhlí a ve stejném období začaly v Londýně jezdit místo 

původních elektrických tramvají dieselové autobusy. Přízemní silně znečištěný vzduch 

byl uzavřen polštářem studeného vzduchu, který znemožňoval rozptyl škodlivin 

do okolí, a koncentrace škodlivých látek se tak ve městě výrazně zvýšila. Smog byl tak 

hustý, že občas znemožňoval dopravu, protože nebylo vidět ani na půl metru. 

Vstupoval do budov, a tak „byly rušeny koncerty a promítání filmů, protože diváci 

neviděli na jeviště nebo na plátno kin“. Vzhledem k tomu, že Londýn byl známý 

výskytem mlhy, zpočátku nezavládla panika. Po určité době začala zdravotní služba 

srovnávat počet úmrtí s předchozími lety a bylo zjištěno, že v důsledku smogu zemřelo 

několik tisíc lidí. 

  
OBRÁZEK 7 VELKÝ SMOG V LONDÝNĚ  V ROCE 

1952 ZDROJ: WWW.WIKIPEDIA.ORG 
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 Popsaná klimatická situace 

a emisní podmínky jsou pro vznik 

smogu charakteristické. Tento typ 

smogu, který postihl v polovině 

minulého století Londýn, se někdy 

také nazývá redukční a je 

způsoben aerolosolem v podobě 

směsi městského a průmyslového 

kouře s mlhou (Nábělková, 

Nekovářová, 2010). Objevuje se 

v oblastech s lokálními zdroji 

znečištění ovzduší, především v chladných ročních obdobích, pokud jsou výrazné 

přízemní inverze (meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní 

atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá). Složení znečištěného vzduchu je dáno 

především druhem jeho zdroje, většinou se jedná o směs mlhy a kouře 

ze spalování s vysokým obsahem oxidu siřičitého, uhelnatého a prachu (Braniš, 

2004). Tyto látky snadno podléhají oxidaci a samy tedy působí výrazně redukčně 

na své okolí. 

  Druhým typem smogu, který je z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní 

prostředí bohužel neméně rizikový, je smog oxidační. Ten bývá někdy také nazýván 

smogem letním, 

fotochemickým 

či losangeleským podle 

kalifornského města Los 

Angeles. Oproti 

londýnskému má tento 

smog výrazně oxidační, 

dráždivé a agresívní 

účinky. Dráždí sliznice, 

způsobuje nemoci 

dýchacích cest, zvyšuje 

riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy. Tyto účinky jsou dány 

OBRÁZEK 9 PRINCIP VZNIKU FOTOCHEMICKÉHO SMOGU. ZDROJ: 

WWW.EMS.PSU.EDU 

OBRÁZEK 8: TYPICKÁ PODZIMNÍ INVERZE PŘI POHLEDU 

Z HŘEBENE HRUBÉHO JESENÍKU. 

ZDROJ: WWW.WIKIPEDIA.ORG 
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především přítomností přízemního ozonu, který vzniká složitými chemickými 

reakcemi oxidů dusíku s těkavými organickými sloučeninami za horkých letních dnů 

a bezvětří. Tyto podmínky jsou „ideálně“ splněny ve městech, kde jsou kumulovány 

škodlivé výfukové plyny z automobilové dopravy (obsahují oxidy dusíku a těkavé 

organické látky). Bohužel i tento typ smogu je spojen s tragickými situacemi, neboť 

podle výzkumů Evropské agentury pro životní prostředí je 6 z 10 obyvatel velkých 

měst v zemích Evropské unie vystaveno nadlimitnímu působení přízemního ozonu 

a v důsledku znečištění ovzduší ozonem v Evropě každý rok předčasně umírá na 20 

tisíc lidí. Navíc působení přízemního ozonu není nepříznivé pouze pro lidský 

organismus, ale má negativní vliv i na lesy a zemědělské plochy (odplavuje chlorofyl 

z listů). 

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 

TABULKA 2 SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O OXIDAČNÍM  A REDUKČNÍM SMOGU (NÁBĚLKOVÁ, 

NEKOVÁŘOVÁ, 2010)   

 V České republice je v poslední 

době stále více akutní téma znečištění 

ovzduší na Ostravsku. Situace zde je 

zvláště v chladných ročních obdobích 

velmi vážná, neboť jsou zde pravidelně 

výrazně překračovány imisní limity 

polétavého prachu (PM10, PM2,5), 

benzenu, benzo(a)pyrenu, arsenu 

a dalších látek. Tento velmi nepříznivý 

stav ovzduší je způsoben především 

vysokou koncentrací těžkého průmyslu 

OBRÁZEK 10 KONCENTRACE PM10 NA ÚZEMÍ EVROPY 

V ROCE 2004. ZDROJ: CISTENEBE.CZ 
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v regionu 

a geomorfologickými 

podmínkami hornoslezské 

pánve, v níž Ostravsko leží, 

neboť při špatných 

rozptylových podmínkách 

zejména v zimních 

měsících se zde znečištění 

koncentruje. Nemalou vinu 

na této situaci má i pálení 

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

ale také znečištění z Polska. 

 Více informací o stavu ovzduší na Ostravsku můžete nalézt na www.cistenebe.cz. 

 V regionálním měřítku jsou nejvýznamnějším jevem, který má negativní vliv 

na celé ekosystémy i zdraví obyvatelstva kyselé deště, jejichž zdrojem jsou opět 

průmyslové emise. Hlavními znečišťujícími příměsemi v ovzduší jsou oxidy síry 

a dusíku, které se v menší míře v atmosféře objevují i z přirozených dějů (např. 

ze sopečné činnosti), ale jejich podstatně důležitějším původcem je člověk. Oxidy 

dusíku (NOx) vznikají spalováním biomasy a především jsou součástí výfukových 

plynů z automobilové dopravy. I přes využívání katalyzátoru byla motorová vozidla 

v roce 2003 zdrojem až 55% antropogenních emisí oxidů dusíku 

(http://www.irz.cz/repository/latky/oxidy_dusiku.pdf). Mezi menší zdroje, které 

vypouštějí oxidy dusíku do prostředí, patří různé chemické závody, např. na výrobu 

kyseliny dusičné.  

Hlavním zdrojem oxidů síry jsou obecně procesy spalování fosilních paliv, které 

probíhají např. při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách či tepla 

v teplárnách. Problém kyselých dešťů byl na území našeho státu akutní především 

zhruba do 90. let minulého století, kdy bylo hlavním zdrojem vytápění uhlí a emise 

průmyslových podniků nebyly odsířeny. Situace se v tomto ohledu začala zlepšovat již 

od 80. let,  kdy se Česká republika zavázala mezinárodními úmluvami ke snížení 

množství emisí oxidu siřičitého z tehdejších 2 500 000 tun/rok o 30% a dále pak 

GRAF 1 ANTROPOGENNÍ ZDROJE NOX V ROCE 2003. ZDROJ: 

WWW.IRZ.CZ 

motorová vozidla

služby

průmysl, obchod, 

sídla

ostatní
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dosáhnout v roce 2010 celkového snížení emisí na konečnou hodnotu maximálně 500 

000 tun/rok (http://www.irz.cz/repository/latky/oxidy_siry.pdf). 

  

Vlastní kyselé deště vznikají až v atmosféře reakcí zmiňovaných plynů s vodou. 

Produktem těchto 

reakcí jsou silné 

anorganické kyseliny 

dusičná a sírová. 

Srážky, které dopadají 

na zemský povrch, mají 

pH nižší než 5,6. 

Specifikem kyselých 

dešťů je, že se 

neobjevují pouze 

v nejbližším okolí 

zdroje škodlivých emisí 

(tepelné elektrárny, 

průmyslového centra), ale i místech vzdálených až několik tisíc kilometrů od něj. 

Oxidy síry a dusíku mají totiž v atmosféře dlouhou dobu setrvání a jsou větrem 

přenášeny na stovky až tisíce kilometrů. V minulosti tak byla kyselými dešti postižena 

např. Skandinávie, kde se projevovalo znečištění z průmyslové západní Evropy. 

Detailní informace o aktuálním stavu ovzduší po celé České republice nám průběžně 
poskytuje Český hydrometeorologický ústav: www.chmu.cz. 

GRAF 2 KONCENTRACE SO2 V PRŮBĚHU LET 1995 - 2004 (VÝRAZNÝ POKLES  MNOŽSTVÍ SO2 V ROCE 

1998). ZDROJ: EKOLOGIE.UPOL.CZ 

 

OBRÁZEK 11 LESY JIZERSKÝCH HOR POŠKOZENÉ KYSELÝMI DEŠTI. ZDROJ: 

WWW.WIKIPEDIA.ORG 
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ZNEČIŠTĚNÍ VODY V KRAJINĚ 
 Voda v přírodě obsahuje řadu rozpuštěných i nerozpuštěných látek, které 

pocházejí z atmosféry, z půdy a hornin, z antropogenní činnosti nebo z dalších zdrojů. 

Rizikové pro životní prostředí jsou příměsi, které se do vody dostávají z atmosféry 

znečištěné emisemi 

z průmyslu, vytápění 

domácností či automobilové 

dopravy, ale také 

ze zemědělství či odpadních 

vod z domácností. Do vodních 

toků se tak dostává množství 

různých cizorodých látek, které 

jsou unášeny ve vodních tocích, 

a následně se ukládají 

v ekosystémech. Katastrofické 

účinky pro celý vodní 

ekosystém mají úniky toxický látek, např. kyanidů (Herčík, M., Dirner, V., 2007). 

Prostřednictvím rostlin se dostávají již na nejnižší úrovni do potravního řetězce 

a jejich posledním konzumentem může být i člověk. (Všimněte si, že se opět cyklicky 

vracíme k úvodní kapitole o účincích znečišťujících látek na lidský organismus.) 

 Voda v krajině často podléhá nadměrné eutrofizaci, což je proces, kdy se 

do vody dostává velké množství živin – dusíku a fosforu. Tyto látky se do vodních toků 

dostávají ze zemědělských hnojiv, pracích prášků či průmyslu (Kulich a kol., 2002). 

Nejzřetelnějším důsledkem tohoto typu znečištění jsou masové rozvoje vodních květů 

sinic a případně i hnilobný zápach. Z fyzikálně-chemických parametrů jsou 

pozorovány významné změny pH směrem do zásadité oblasti (často pH 11 a vyšší), 

snížení průhlednosti a průniku světla do vody či snížení obsahu kyslíku (Bláha a kol., 

2009). Dochází k rozkladu nahromaděné biomasy a živiny a detrity (malé částečky 

organické hmoty v různém stupni rozkladu) se ve vodních nádržích postupně ukládají 

a zanáší nádrž. 

  

 

OBRÁZEK 12 EUTROFIZOVANÁ VODNÍ NÁDRŽ. ZDROJ: 

EKOLOGIE.UPOL.CZ 
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BOX 3 DETOX TOUR 2011 

EKOLOGICKÁ ORGANIZACE GREENPEACE SE V ROCE 2011 JIŽ POTŘETÍ VYPRAVILA 

NA INSPEKČNÍ CESTU PO ŘECE LABI DETOX TOUR 2011 ZA ÚČELEM ODBĚRU VZORKŮ 

VODY A SEDIMENTŮ U POTENCIÁLNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ. ZASTÁVKAMI BYLY 

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY SPOLANA NERATOVICE, SYNTHESIA PARDUBICE NEBO 

SPOLCHEMIE ÚSTÍ NAD LABEM, KTERÉ V MINULOSTI ZPŮSOBOVALY KATASTROFÁLNÍ 

KVALITU LABSKÉ VODY. AČKOLIV SE STAV VODY V LABI ZLEPŠIL, BOHUŽEL 

I TENTOKRÁT BYLA V ODEBRANÝCH VZORCÍCH VODY A SEDIMENTŮ ZJIŠTĚNA 

PŘÍTOMNOST VELMI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. MJ. SE JEDNALO O NONYLFENYL, COŽ JE 

LÁTKA NARUŠUJÍCÍ FUNKCI HORMONŮ, V SEDIMENTECH BYLA DÁLE ZJIŠTĚNA 

PŘÍTOMNOST DDT, HEXACHLORBENZENU, CHLORBENZENU NEBO PESTICIDU ALFA 

HCH, A TO NAVZDORY TOMU , ŽE SE TYTO LÁTKY JIŽ NĚKOLIK DESÍTEK LET NEVYRÁBÍ 

A JSOU ZAKÁZÁNY.  

 

Zásadními ekologickými dopady zvýšené trofizace jsou:  

 likvidace přirozené biodiverzity společenstev fytoplanktonu (Bláha a kol., 
2009) 

 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  

Některé sinice, které se zde začnou šířit, navíc produkují nebezpečné jedy – 

cyanotoxiny. Pokud jsou tyto látky přítomné v rekreačních nádržích nebo nádržích 

na pitnou vodu, mohou vyvolat poruchy zažívacího traktu, alergické reakce 

a onemocnění jater. Mohou ale způsobit i úhyn vodního ptactva. Nové podmínky 

jsou rovněž vhodné k uchycení a masivnímu rozvoji některých nepůvodních 

invazních druhů (těmto druhům je větší prostor věnován v materiálu o ekologii). 

 Lidé bohužel svojí činností výrazně k eutrofizaci přispívají. Jak bylo zmíněno, 

živiny se do vody v krajině dostávají zejména intenzivní zemědělskou výrobou, 

z některých druhů průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů 

v pracích a čisticích prostředcích a celkovou zvýšenou produkcí komunálních 

odpadních vod a odpadů fekálního charakteru. 

Jiným typem znečištění vod je jejich okyselování. Průzračná a zdánlivě čistá voda 

může být v takovém případě ve skutečnost „mrtvá“ (Kulich a kol., 2002). Příkladem 

jsou např. skandinávská jezera. 
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ZNEČIŠTĚNÍ A POŠKOZENÍ PŮD 

 

 Škála jevů, které půdě škodí, je skutečně dost široká. Sahá od eroze, úbytku 

organické hmoty a kontaminace, přes zasolování, utužování půdy, pokles její 

biologické rozmanitosti a její zakrytí, až po sesuvy, záplavy a dezertifikaci. 

V České republice je velkým problémem ztráta půdy, která je dána jejím zastavěním 

v městských nebo příměstských 

oblastech. ČR tak ztrácí ornou půdu 

a místo plodin na ní vyrůstají 

průmyslové zóny, obydlí 

a staveniště. 

Více než třetina půdy v ČR je 

poškozena erozí, což je přirozený 

proces rozrušování a transportu 

objektů na zemském povrchu a jeho 

příčinou může být vítr, proudící 

nebo vlnící se vody, led či sníh. 

V přírodním prostředí panuje 

rovnováha mezi procesy vzniku 

a odnosu půdy, problém ale nastává, 

pokud člověk svojí činností proces 

eroze umocňuje. Pro zemědělství 

jsou negativa eroze zřejmá. Odnos 

půdy znamená odnos úrodné ornice 

 

  

OBRÁZEK 13 EROZE PŮDY U PŘEROVA  NAD LABEM. 

ZDROJ: EKOLIST.CZ 

BOX 4 CO JE TO PŮDA?  

V ÚVODU TÉTO KAPITOLY SI PŘIPOMEŇME, CO JE VLASTNĚ PŮDA. JE TO 

NEJSVRCHNĚJŠÍ ČÁST ZEMSKÉHO POVRCHU, KTERÁ POSKYTUJE 

ROSTLINÁM ŽIVINY, VODU A PROSTŘEDÍ PRO RŮST KOŘENŮ. JE 

PRODUKTEM PŘEMĚN MINERALOGICKÝCH A ORGANICKÝCH SUBSTANCÍ A JE 

MORFOLOGICKY ORGANIZOVANÁ (NÁBĚLKOVÁ, NEKOVÁŘOVÁ, 2010). 
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a likvidaci celé orniční vrstvy. Půdní eroze se spolupodílí i na znečištění ovzduší 

(půdními a prachovými částicemi) či zanášení vodních toků. Kromě toho erozní půda 

neposkytuje dostatečné živiny a vláhu pro růst rostlin (vývoj ekosystémů). 

 Člověk míru eroze zvyšuje především nadměrným odlesňováním 

(nekontrolovanou těžbou dřeva), stavbou nových obydlí, průmyslových a obchodních 

center a přepravních hal „na zelené louce“. Dále například stavba silnic a železnic 

narušuje přirozenou říční síť, voda se kvůli těmto zásahům dostává do míst, kde by 

normálně neproudila, a způsobuje zde rovněž erozi. Na rozvoj eroze má zásadní vliv 

druh pěstované zemědělské plodiny – nejméně vhodné jsou širokořádkové plodiny. 

 Na území České republiky je téměř jedna třetina orné půdy ohrožena vodní 

erozí a dalších 9 % erozí půdní. Konkrétnější informace nám ukazuje následující graf: 

 Bohužel eroze není jediný jev, který má negativní účinky na půdu. Půda je totiž 

„ideálním“ úložištěm odpadních látek, které se zde ukládají na dlouhou dobu 

a ovlivňují život mnoha organismů. Nejčastějšími zdroji cizorodých látek v půdě jsou 

imise, odpady a zplodiny energetických a průmyslových provozů, komunální 

odpady a jiné (Herčík, Dirner, 2007). Prostřednictvím těchto zdrojů se do půdy 

dostává množství organických a anorganických příměsí, rizikové jsou zejména těžké 

kovy. 

Zde je na místě zmínit problematiku šestimocného chromu. Ten patří mezi 

látky s karcinogenními účinky a do půdy se dostává přes průmyslové imise, ale také 

aplikací minerálních hnojiv. Za poslední desítky let se do našich půd aplikovaly jako 

hnojiva ocelářské strusky, bohaté na fosfor a vápník, které ale obsahují i třímocný 

GRAF 3 MÍRA POŠKOZENÍ PŮD EROZEMI (NÁBĚLKOVÁ, NEKOVÁŘOVÁ, 2010) 

půdy náchylné

půdy bez ohrožení

půdy mírně ohrožené

půdy ohrožené

půdy silně ohrožené

půdy nejohroženější
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chrom, ten vlivem přírodních oxidačních činidel může přecházet na karcinogenní 

šestimocnou formu (Herčík, Dirner, 2007). 

 

Jaké jsou možnosti dekontaminace 

postižených půd? Do 80. let minulého století se 

tyto situace řešily pouze odtěžením a odvozem 

kontaminované půdy, která se dále podle povahy 

znečištění buď pálila, nebo řízeně uložila (skládkovala) (metody ex situ). Je zcela 

zjevné, že tento způsob vypořádání se s problémem není zcela vyhovující, daná lokalita 

tak přichází o půdu a navíc se jedná o velmi finančně nákladnou metodu. V případě 

řízeného ukládání kontaminované půdy muselo být navíc zajištěno místo na ukládání 

nebezpečného odpadu. Vhodnějším řešením je zajištění dekontaminace na místě, tak 

aby půda neztratila svoje ekologické vlastnosti a bylo možné ji v lokalitě dále využívat 

BOX 5 STRAŠÁK JMÉNEM 

PESTICIDY 

PESTICIDY JSOU LÁTKY , 

KTERÉ V ZEMĚDĚLSTVÍ 

POUŽÍVÁME PROTI 

ŠKODLIVÝM ŽIVOČICHŮM, 

ROSTLINÁM 

APARAZITICKÝM HOUBÁM, 

KTERÉ POŠKOZUJÍ 

KULTURNÍ ROSTLINY. JEDNÁ 

SE VĚTŠINOU O SLOŽITÉ 

ORGANICKÉ SLOUČENINY , 

PŘIČEMŽ NĚKTERÉ Z NICH 

MAJÍ VELMI NEBEZPEČNÉ 

VLASTNOSTI. 

K NEJZNÁMNĚJŠÍM 

PESTICIDŮM SE SILNĚ 

TOXICKÝMI ÚČINKY PATŘÍ 

DDT, KTERÉ BYLO 

VE VELKÉM MĚŘÍTKU 

POUŽITO PO DRUHÉ 

SVĚTOVÉ VÁLCE. I KDYŽ JE 

JEHO PLOŠNÉ POUŽITÍ 

A VÝROBA ZAKÁZÁNA, JE 

STÁLE OBSAŽENO VE VŠECH 

ŽIVÝCH ORGANISMECH 

A PRAKTICKY V CELÉ 

BIOSFÉŘE. 

OBRÁZEK 14 UCHOVÁNÍ DDT V  JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍCH 

POTRAVNÍHO ŘETĚZCE. ZDROJ: WWW.FWS.GOV 

http://www.fws.gov/
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(metody in situ). V některých závažných případech ale řešení v místě znečištění není z 

technologických a praktických důvodů možné.  

 Existuje celá řada metod, které se využívají k dekontaminaci půd. Jako 

nejšetrnější k životnímu prostředí se jeví využívání některých rostlin 

či mikroorganismů, které jsou schopny degradovat znečišťující látky. Využívají se tak 

například bakterie rodu Pseudomonas, které váží různé organické látky (PAU, toluen 

a další). 
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DOPADY ZNEČIŠTĚNÍ NA KRAJINU A EKOSYSTÉMY 
Člověk využívá a přeměňuje přírodu ke zvýšení svého užitku již od pravěku 

(mladší doby kamenné), kdy začal kácet stromy, vypalovat a klučit rozsáhlé 

nepropustné lesy, 

zakládat pole 

a utvářet počátky 

zemědělské krajiny 

a osídlení. Postupně 

obsadil všechny 

světadíly a svojí 

činností zde 

do značné míry 

změnil přirozenou 

skladbu organismů. 

V některých oblastech 

jeho působením vznikly naprosto nová nepůvodní společenstva rostlin a živočichů, 

které se zde objevily buď díky přímému vysazení člověkem či v reakci na změněné 

podmínky. Člověk svojí činností rovněž výrazně urychlil některé klíčové ekologické 

procesy – pohyb živin či uvolňování fosilní energie nahromaděné v minulosti. 

V důsledku činnosti člověka jsme často svědky rozpadání původních ekosystémů, 

vymírání druhů a naopak expanzi 

jiných (Kulich a kol. 2002). Důkazy 

těchto procesů samozřejmě můžeme 

pozorovat i u nás na lokální, regionální 

či národní úrovni.  

 Přítomnost člověka v krajině 

často poznáme mj. podle výskytu 

tzv. synantropních druhů rostlin 

a společenstev, tj. takových, které 

doprovázejí člověka a jsou na něm 

závislé. Areál výskytu těchto druhů se 

zvětšuje vlivem lidské činnosti. Patří sem různé ruderální (rumištní) druhy, které 

OBRÁZEK 15 MALEBNÁ, ALE ČLOVĚKEM VÝRAZNĚ POZMĚNĚNÁ KRAJINA 

KOLEM VELKÝCH PAVLOV IC. ZDROJ: WWW.VELKE-PAVLOVICE.CZ 

OBRÁZEK 16 VLAŠTOVIČNÍK VĚTŠÍ, SYNANTROPNÍ 

DRUH, KTERÝ ČASTO NALEZNEME NA SKLÁDKÁCH  ČI 

RUMIŠTÍCH. FOTO: IVA MICHALCOVÁ  

http://www.velke-pavlovice.cz/


25 

často rostou na skládkách odpadu, neobdělávaných nezastavěných místech či 

na sídlištích. Často se jedná o naše původní druhy, které byly dříve pěstovány jako 

léčivky a později zplaněly a staly se součástí ruderální vegetace, např. vlaštovičník 

větší, šťovík tupolistý, česnáček lékařský, bršlice kozí brada, devětsil lékařský a další 

(Kulich a kol., 2002). 

BIOMONITORING 
 Každá změna přirozeného prostředí vede v přírodě ke změnám ve výskytu, 

vzhledu a chování některých organismů či jejich skupin. Této vlastnosti člověk využívá 

při tzv. biomonitoringu, kdy právě za pomoci živých organismů sleduje stav a změny 

životního prostředí. Každá změna podmínek v ekosystému nutně vytváří tlak, na který 

organismy obývající ekosystém musí reagovat. Mnohé organismy jsou velmi dobrým 

ukazatelem stavu prostředí, bohužel ale málokdy je vztah mezi nimi a určitým 

faktorem prostředí jednoduchý (Kulich a kol., 2002). Příkladem, který nám dobře 

vysvětluje princip biomonitoringu, může být kdysi orchidejová louka, která se 

najednou mění na šťovíkovou monokulturu, šťovík, vzhledem k tomu, že patří mezi 

nitrofilní rostliny (vyžadující nadbytek dusíku v půdě), ukazuje zvýšený přísun dusíku 

do půdy (Kulich a kol., 2002). Šťovík je v tomto případě indikačním druhem změny 

koncentrace dusíku v půdě, a můžeme ho tedy nazvat bioindikátorem. 

 Velkou výhodou využití bioindikátorů pro monitoring stavu životního 

prostředí je jejich cena, většinou totiž nepotřebujeme žádné speciální vybavení 

a náklady jsou tedy nulové.  

Indikační 

skupina 

organismů 

Co nám výskyt indikačního druhu či skupiny říká? 

Cévnaté 

rostliny 

Podle jejich výskytu a stavu můžeme usuzovat např. jaké je 

složení a stav půdy čí geologického podloží, vývoj osídlení či 

znečištění ovzduší. 

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 
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okyselení půd a vod. 

Lišejníky Jsou známy jako indikátory znečištění ovzduší. Mohou být 

použity pro monitoring složení geologického podloží, výskytu 

těžkých kovů a datování historických památek.  

Houby Mají schopnost akumulovat těžké kovy a radioaktivní látky. 

Rostou i ve velmi znečištěném prostředí. Některé druhy (včetně 

známých lišek a klouzků) však citlivě reagují na změny prostředí. 

Zvláště dřevokazné houby jsou indikátorem přirozenosti lesních 

ekosystémů. 

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. 

Suchozemští 

obratlovci 

Poškození ekosystémů lze sledovat podle celkového složení 

(rozmanitosti a početnosti) ptactva, podle výskytu obojživelníků 

(ti vzhledem ke střídání různých typů prostředí během roku 

indikují spíše komplexní změny prostředí než jeden klíčový 

faktor).  

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.  

TABULKA 3 ZÁKLADNÍ SKUPINY BIOINDIKÁTORŮ, KTERÉ MŮŽEME NALÉZT V NAŠÍ PŘÍRODĚ (KULICH 

A KOL., 2002) 
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BIOINDIKÁTORY V NAŠÍ PŘÍRODĚ 
 Mezi druhy, které nám 

indikují čisté životní prostředí, 

patří lišejníky. Jejich 

nepřítomnost, například 

v severních Čechách, svědčí 

o kontaminaci ovzduší škodlivými 

emisemi. Lišejníky mají více 

růstových forem (keříčkovité, 

provazcovité, lupenité, korovité), 

které nám indikují míru tohoto 

znečištění. Mezi nejcitlivější patří 

keříčkovité druhy, kam můžeme 

zařadit i charakteristický druh 

Usnea = provazovka, který ale 

bohužel na řadě lokalit v ČR mizí.  

Do této skupiny patří 

i dutohlávky. Lupenité lišejníky 

jsou ke svému podkladu přirostlé 

v jednom místě, nebo jsou zcela volné, oproti korovitým, které jsou pevně přirostlé 

do podkladu a nelze je tedy odstranit bez jejich poškození. Lupenité lišejníky jsou 

středně citlivé na znečištění ovzduší a mezi nejméně citlivé druhy patří korovité 

lišejníky, které můžeme nalézt i v lese, který je kriticky ohroženým znečištěným 

ovzduším. 

Další skupinou, která nám v přírodě umožňuje indikovat znečištění ovzduší, 

jsou houby. Začnou-li z lesa mizet některé mykorrhizní houby, může to být známka 

ohrožení lesa znečištěním ovzduší. Mykorrhiza (symbiotické soužití mezi houbou 

a stromem, navzájem si vyměňují důležité látky) je přitom nezbytný proces pro zdárný 

vývoj jakéhokoli lesního ekosystému (Kulich a kol., 2002). Ze známých druhů hub 

reagují na zvýšené atmosférické koncentrace SO2 a NOx  např. klouzky, lišky či ryzce. 

Vedle toho plodnice hub dobře akumulují těžké kovy a mohou tedy použity jako 

indikátory zatížení životního prostředí těžkými kovy. Sběratelsky oblíbené hřibovité 

  OBRÁZEK 17 LIŠEJNÍK USNEA = PROVAZOVKA. FOTO: 

JOSEFA VOLFOVÁ 
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druhy hub mají poměrně vysoké obsahy olova a kadmia (Kulich a kol., 2002). Z tohoto 

důvodu není vhodné sbírat houby v okolí dálnic a frekventovaných silnic. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy rostlin, které poukazují na určité 

chemické vlastnosti půdy.  

TABULKA 4 CO NÁM ŘÍKAJÍ BIOINDIKAČNÍ DRUHY O  STAVU PŮDY? (KULICH,  J. A KOL., 2002) 

Indikační druh Co nám výskyt indikačního druhu či skupiny říká? 

Podběl Půda je nebo byla před nedávnem obnažena 

Kopřiva Vysoký obsah dusíku v půdě 

Lebeda Vysoký obsah dusíku v půdě 

Bez černý Vysoký obsah dusíku v půdě 

Šťovík Vysoký obsah dusíku v půdě 

Hluchavka bílá Svěží až vlhká půda 

Jitrocel větší Sešlapávané půdy 

Mochna husí Sešlapávané půdy 

Kostřava ovčí Kyselé půdy 

Bika hajní Kyselé půdy 

Rosnatka okrouhlolistá Kyselé půdy, určitě bez obsahu vápníku 

Vřes obecný Půdy bez obsahu vápníku 

Bělozářka liliovitá Zásadité půdy 

Třemdava bílá Zásadité půdy 

Sleziník Vápnité či hadcové půdy 

Lomikámen Vápnité půdy 

Slanorožec bylinný Zasolené půdy 

 

 Samozřejmě existují i druhy organismů, které nám pomáhají určit míru 

znečištění vod a její chemické složení. Jak již bylo řečeno, pokud se na vodní hladině 
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rozvine typický „vodní květ“, jedná se o přemnožené sinice, které nám poukazují 

na zvýšenou míru eutrofizace vody. Taková voda i zapáchá a je na první pohled málo 

průhledná (zhoršují se tedy senzorické vlastnosti vody). Na vyšší míru acidifikace 

(okyselení nejčastěji vlivem kyselých dešťů) nás může upozornit úhyn lososů 

či pstruhů. Další okyselování vodního ekosystému může vest k úhynu i okounů, štik 

či úhořů. Při pH pod 4,5 ve vodě přežívá jen málo citlivý hmyz a některé druhy 

rostlinného a živočišného planktonu. Na kyselé vodní prostředí poukazuje i výskyt 

podvodních mechů.  

  

  

OBRÁZEK 18 POROST KOPŘIVY DVOUDOMÉ (URTICA DIOICA) A PCHÁČE 

BAHENNÍHO (CIRSIUM PALUSTRE) INDIKUJÍCÍ PŮDY S VYŠŠÍM OBSAHEM 

DUSÍKU V PŮDĚ. LOKALITA SE NACHÁZÍ V DRAHANSKÉM ÚDOLÍ  V PRAZE. 

ZDROJ: BOTANY.CZ 
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POŠKOZENÍ LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ČR 
 Markantním projevem 

chemického znečištění životního 

prostředí je poškození ekologické 

funkce, kvality a vzhledu našich 

lesních ekosystémů. Řada lesních 

porostů v našich hraničních 

pohořích byla zhruba v 60. či 70. 

letech 20. století ovlivněna 

především emisemi oxidů síry 

z nejrůznějších průmyslových 

podniků, zejména pak tepelných 

elektráren. Jak bylo zmíněno 

v kapitole o znečištění ovzduší, 

oxidy síry společně s oxidy dusíku 

jsou hlavní příčinou kyselých dešťů 

a acidifikace ekosystémů. Těmito 

procesy byly z českých pohoří 

ovlivněny zejména Krkonoše, 

Jizerské či Krušné hory, kde došlo 

k rozsáhlým destrukcím lesních ekosystémů. Příčiny ale musíme hledat především 

v spolupůsobení více negativních jevů, vedle zmíněných emisí se jednalo o acidifikaci 

půdy způsobenou nevhodnou druhovou 

skladbou a činnost patogenní organismů, ale také 

přemnožení spárkaté zvěře, která okusuje 

růstové výběžky mladých stromků. Tento 

problem se ukázal být velmi akutní v Jeseníkách, 

kde krajina v některých partiích připomíná spíše 

zoologickou zahradu, stromy zde totiž musí 

vyrůstat za oplocenkami, jinak by proti okusu 

zvěře neměly šanci. 

OBRÁZEK 20 NAHOŘE POHLED Z VRCHOLU JIZERY 

(1122 M N. M.) NA SEVER V ROCE 1976. SNÍMEK Z 

ARCHIVU SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY. DOLE STEJNÝ 

POHLED V ROCE 1995. SNÍMEK © J. HRUŠKA. ZDROJ: 

VESMIR.CZ 

 

OBRÁZEK 19 VLEVO SMRKOVÁ 

VĚTVIČKA Z LOKALIT POŠKOZENÝCH 

KYSELÝMI DEŠTI. ZDROJ: CHEMIE-

KVARTA.WZ.CZ 
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 Zmíněné emise oxidu siřičitého vyvolávají v lesním ekosystému (v našem 

případě zejména smrkovém lese) řadu fyziologickým změn a poruch. V prvních fázích 

je smrk fyziologicky oslaben a porosty jsou náchylné k mrazu, což se může projevit 

v jarních měsících rozsáhlým vysycháním. Porosty následně podstatně snadněji 

podléhají napadení škůdci, 

např. obalečem modřínovým 

(např. v Krkonoších). Les se 

postupně prořeďuje, je 

lámán sněhem, ledovkou 

a námrazou a jednotlivé 

stromy a skupiny odumírají. 

Působení emisí rovněž 

podstatně urychluje stárnutí 

jehlic a změny nastávají 

rovněž v bylinném 

a mechovém patře. Tyto procesy vyvolaly rozklad a rozpad lesa (Vacek a kol., 2007).  

 Kromě uvedených emisí měla na nepříznivou situaci vliv i nepůvodní skladba 

našich lesů. Většina lesních ekosystémů je u nás vlivem nesprávných 

lesohospodářských opatření tvořena smrkovými monokulturami, které jsou velmi 

labilní. Z našich horských lesů postupně mizí takové druhy, jako jsou jedle, 

ale postupně vytlačován je i buk, javor klen, jasan ztepilý či jilm horský. Přestože emise 

oxidu siřičitého v průběhu 90. let celorepublikově poklesly a poklesla i velikost 

atmosférické depozice, poškození smrkových lesů se nezastavilo. Tento jev je 

způsoben mj. dlouhodobým vyčerpáváním půd, ze kterých v průběhu posledního 

zhruba století byly kvůli kyselé depozici vyplaveny důležité živiny, které jsou současně 

schopny bránit nadměrnému okyselení půd (jedná se zejména o vápník a hořčík) 

(Vacek a kol., 2007). Z půdní vody se začaly uvolňovat vysoké koncentrace hliníku, 

který je toxický pro kořenový systém smrků. Bohužel v posledních letech dochází 

spíše ke zvyšování emisí oxidu dusíku, což v konečných důsledcích také vede 

k poškození smrků. 

Hnutí DUHA má jednu ze svých hlavních kampaní věnovanou ochraně lesa. Více 
informací naleznete na http://hnutiduha.cz/nase-prace/lesy/.  

OBRÁZEK 21 SMRKOVÉ MONOKULTURY JSOU MIMOŘÁDNĚ 

NESTABILNÍ EKOSYSTÉMY. JSOU NÁCHYLNÉ K VĚTRNÝM 

KALAMITÁM NEBO K NAPADENÍ KŮROVCEM, TAKÉ  NEUMÍ 

ÚČINNĚ CHRÁNIT PŮDU PŘED EROZÍ. ZDROJ: ENVIPORT.CZ 

http://hnutiduha.cz/nase-prace/lesy/
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LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 V České republice je legislativa na ochranu životního prostředí (dále jen ŽP) 

začala samostatně a systematicky vytvářet až od roku 1990 a dnes je představována 

poměrně velkým balíkem zákonů, prováděcích vyhlášek či nařízení. Zastřešujícím 

předpisem je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve kterém jsou především 

definovány termíny používané v souvislosti s problematikou ŽP. Zákon mj. stanoví 

práva a povinnosti občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k životnímu 

prostředí.  Dalším komplexním předpisem, který se věnuje již konkrétněji ochraně 

přírody a krajiny je zákon č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny. Ten nám 

například definuje zvláště chráněná území v ČR (národní praky, chráněné krajinné 

oblasti atd.) či zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Novelizací tohoto zákona 

v roce 2004 byla do české legislativy ukotvena soustava chráněných území Natura 

2000.  

Kromě tohoto předpisu existuje řada složkových právních předpisů, které 

upravují ochranu jednotlivých složek životního porostředí: vody, ovzduší, lesa, 

zemědělského půdního fondu a pod. Dále existují zákony, které definují zacházení 

s odpady, s chemickými látkami a přípravky apod.  

Více informací o legislativě v oblasti ochrany ŽP naleznete na stránkách Hnutí 
DUHA www.hnutiduha.cz  a Ekologického právního servisu www.eps.cz.  

 

BOX 6 NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ V ČR. ZDROJ: EKOLIST.CT A  HNUTIDUHA.CZ  

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 POLATKŮ. 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 OBALSTI ČR. 

http://www.hnutiduha.cz/
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MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVA NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 

 Vstupem České republiky do Evropské unie vstoupila na našem území 

v platnost řada evropských předpisů, které doplňují naši národní legislativu. Směrnice, 

které se staly platnými i pro ČR, se týkají všech složek životního prostředí a paralelně 

s dosavadní českou legislativou upravují tedy ochranu ovzduší, vod, odpadové 

hospodářství atd. 

Vedle zmiňovaného legislativního ukotvení soustavy Natura 2000 bylo 

upraveno např. zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu. V oblasti 

ochrany ovzduší tak byly implementovány požadavky Vídeňské úmluvy na ochranu 

ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu. Pro českou veřejnost je zásadním evropským předpisem v oblasti ochrany 

ovzduší rámcová směrnice, kterou jsou stanoveny limity pro znečištění ovzduší, 

způsob hodnocení a informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. 

 Podobně v oblasti ochrany vod byly evropskou legislativou zakotveny mezní 

hodnoty a limity pro vypouštění znečišťujících látek do vodních toků. Definovány jsou 

rovněž opatření na ochranu podzemních vod před znečišťováním a zhoršováním 

stavu. 

 Další povinnosti týkající se ochrany životního prostředí před znečištěním 

vyplývají z členství ČR v mezinárodních organizacích, např. UNEP (United Nations 

Environment Programme – program OSN pro životní prostředí) a OECD, a z ratifikace 

mezinárodních úmluv (např. Rotterdamská úmluva, Helsinská úmluva 

o přeshraničních účincích průmyslových havárií, Cartagenský protokol o biologické 

bezpečnosti, Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech) 

(www.mzp.cz). 

Více informací o mezinárodní legislativě, která je pro ČR po vstupu do Evropské unie 
závazná naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.  
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ZÁVĚR 
 Území České republiky je kontinuálně osídleno již od pravěku, a proto zde 

pravděpodobně již nenajdeme místa, která by nebyla člověkem navštívena, ovlivněna 

či pozměněna. Přesto zde máme mnoho lokalit, které ukrývají unikátní přírodní 

bohatství. Naše generace má to štěstí, že tyto oblasti může navštívit, radovat se z jejich 

krás, zkoumat a studovat je. Zároveň bychom si ale měli uvědomit, že lidská společnost 

zná technologie a má prostředky k tomu, aby přírodu nenávratně či na velmi dlouhou 

dobu degradovala. Často se jedná o natolik zásadní proměny, že dané území již 

nedokáže přirozeně regenerovat, přírodní systémy ztratí svoji funkci a krajina člověku 

neposkytuje žádné služby. Přitom motivací pro takovéto lidské chování je mnohdy 

pouze krátkodobý užitek a zisk, ale dopad těchto zásahů může být velmi dlouhodobý 

a nevratný. Měli bychom si uvědomit, že svojí činností nejenže zhoršujeme kvalitu 

svého životního prostředí, ukládáme do něj nebezpečné syntetické látky, ale rovněž 

ochuzujeme budoucí generace o možnost vyrůstat a žít ve zdravém životním prostředí 

a vidět unikátní přírodní bohatství. 

 

 

  

OBRÁZEK 22 NPR RAŠELINIŠTĚ SKŘÍTEK , KTERÁ SE NACHÁZÍ V  CHKO JESENÍKY. 

ZDROJ: WWW.JESENIKY.OCHRANAPRIRODY.CZ 
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SLOVNÍČEK UVEDENÝCH TERMÍNŮ 
 acidifikace = okyselování půd, případně vod, snižování jejich pH, obvykle účinkem 

kyselých imisí. Důsledkem acidifikace lesních půd bývá oslabování a poškozování 
lesních porostů. Acidifikace řek a jezer mnohdy znamená ubývání živých 
organismů včetně ryb a vrcholových predátorů (např. vyder) (Máchal, A., 2006). 

 Benzo[a]pyren = Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je 
silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou 
krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování 
při teplotách 300 až 600 °C. Nachází se v uhelném dehtu, v automobilových 
výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři vzniklém 
při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku) a v grilovaných 
potravinách. 

 biodiverzita = biologická rozmanitost a různorodost organismů na všech úrovních 
organizace – druhů, populací, antropocenóz i společenstev (Máchal, A., 2006) 

 bioindikátor = živý organismus, který svým výskytem dokládá přítomnost 
některého činitele v určitém biotopu, označuje určité vlastnosti prostředí (Máchal, 
A., 2006) 

 biomonitoring = sledování stavu a změn životního prostředí za pomoci živých 
organismů – bioindikátorů 

 cizorodé látky = látky, které se v přirozeném prostředí nevyskytovaly vůbec nebo 
jen ve stopových množstvích. Organismy si proto během evoluce nevytvořily 
enzymatické procesy dovolující tyto látky štěpit nebo z organismu aktivně 
odstraňovat. Patří mezi ně např. skupina tzv. těžkých kovů (Pb, Hg, Cd, Ni, As) 
a rovněž některé syntetické organické látky jako DDT, PCB apod. Tyto látky se 
mohou konentrovat v potravních řetězcích a především u konzumentů stojících 
na vrcholu ekologické pyramidy, např. u dravých ptáků.  (Máchal, A., 2006) 

 dioxiny = jde o dvě skupiny látek, které se v chemické terminologii nazývají 
polychlorované dibenzodifurany a polychlorované dibenzodioxiny. Dioxiny jsou 
chemicky mimořádně stabilní látky. V přírodě je rozkládá pouze ultrafialové 
záření. Živé organismy mají jen malou schopnost dioxiny rozkládat nebo je 
vylučovat. Dioxiny mají naopak schopnost hromadit se v tukových tkáních 
živočichů, šířit a  ukládat se v potravním řetězci. Dioxiny vznikají jako vedlejší 
produkty některých reakcí v chemické výrobě nebo při spalovacích procesech, 
např. při výrobě pesticidů. V současnosti jsou nejvýznamnějším zdrojem dioxinů 
kouřové plyny ze spalovacích procesů. Dioxiny patří mezi nejnebezpečnější toxické 
látky škodící lidskému zdraví. (Máchal, A., 2006) 

 eutrofizace = proces obohacování stojatých a tekoucích vod či půdy živinami, 
zejména dusíkem a fosforem. Přirozená eutrofizace je způsobována zejména 
přísunem sloučenin dusíku a fosforu vyluhovaných z půdy a z rozkladu 
odumřelých vodních organismů. Antropogenní eutrofizace vod vzniká především 
splachováním dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí, splaškovými vodami 
a fekáliemi. V posledních letech dochází k eutrofizaci z imisí bohatých na dusíkaté 
sloučeniny. V eutrofizované vodě dochází k masovému rozvoji řas a sinic, jejich 
hromadění při hladině se označuje jako vodní květ. S úhynem řas a sinic narůstá 
podíl bezkyslíkatých (anaerobních) procesů, postupně je vyčerpáván kyslík. 
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V takové vodě nemohou žít ryby ani jiní živočichové závislí na přítomnosti kyslíku. 
(Máchal, A., 2006) 

 exhalace = úlety znečišťujících látek vypouštěné do ovzduší během výrobních 
procesů; pevné částice, kapalné a plynné látky unikající přímo ze zdrojů znečištění 
(např. z komínů tepelných elektráren, ale i komínů lidských obydlí vytápěných 
pevnými palivy, naftou nebo zemním plynem). Transportem a rozptylem chemicky 
i fyzikálně pozměněné emise, které přicházejí do styku se živými organismy, 
neživou přírodou a lidskými výtvory, se nazývají imise.  (Máchal, A., 2006) 

 fosilní paliva = energeticky bohatá nerostná surovina (ropa, zemní plyn atd.) 
využívaná zejména pro vytápění objektů, ohřev vody, vaření, spalování v naftových 
a benzínových motorech i k výrobě elektřiny. Fosilní znamená předvěký, vzniklý 
v dávných dobách, resp. Zkamenělý, naopak recentní znamená současný, soudobý. 
(Máchal, A., 2006) 

 kontaminace = znečištění různých složek životního prostředí (půdy, vody, 
vzduchu), organismů, potravin nebo předmětů toxickými nebo infekčními látkami, 
choroboplodnými zárodky nebo jinými škodlivinami (Máchal, A., 2006) 

 kontaminant = znečišťující složky, zejména chemické sloučeniny, 
mikroorganismy a jejich metabolity a látky radioaktivní (Kalač, Tříska, 1998) 

 NATURA 2000 = soustava chráněných území, které na svém území podle 
jednotlivých principů všechny státy EVropské unie. Cílem této soustavy je 
zabezpečit ochranu těch druhů žvočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které 
jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 
výskytem jen na určitou oblast (www.nature.cz). 

 pesticidy = chemické přípravky k hubení nebo potlačování nejrůznějších 
organismů považovaných z hlediska člověka za nežádoucí či škodlivé; pesticidy 
jsou cizorodé látky, které narušují přirozené fungován ekosystémů; vliv pesticidů 
na zdraví lidí je většinou nepříznivý. Je žádoucí, aby se používání pesticidů 
neustále snižovalo. (Máchal, A., 2006) 

 polutant = chemikálie přítomná v prostředí v nepřirozeně vysoké koncentraci 
jako důsledek lidské činnosti; látka znečišťující životní prostředí. Polutanty mohou 
mít nejrůznější nežádoucí vlivy na prostředí. (Máchal, A., 2006) 

 rekultivace = soubor opatření, úprav a biotechnických zásahů, kterými se 
obnovuje úrodnost půdy a rostlinný kryt územních znehodnocovaných povětšině 
lidskou činností (povrchová a hlubinná těžba, skládky tuhých odpadů apod.) 
(Máchal, A., 2006) 

 samočištění vody = přirozený proces zbavování tekoucí vody nečistot přírodního 
i antropogenního původu působením fyzikálních, chemických a biologických 
pochodů. Nečistoty jsou zřeďovány, lehké se odplavují, těžší se usazují na dně, kde 
se chemicko-biologickými pochody rozkládají v jednodušší látky. Na mnohé 
antropogenní nečistoty (zejména chemikálie) však samočisticí schopnost nestačí. 
(Máchal, A., 2006) 

 xenobiotika = látky, které nejsou přirozené a do biosféry se dostávají z různých 
lidských činností (Kalač, Tříska, 1998) 
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