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Motto: „Žít harmonicky s přírodou
a jeden s druhým.“
Erazim Kohák

Úvod
Kdo z vás, když otevřete knihu, přečtete úvod? Asi všichni.
Součástí vaší diplomové práce jednou bude také první kapitola „Úvod“, Tato kapitola má
čtenáři ukázat, co bylo účelem dané studie a proč jí bylo nutné provést právě tady
a právě zvoleným způsobem.
Slouží tedy k nalákání čtenářů k jejímu přečtení.
Stejně tak Vás chci nalákat k dalšímu studiu na Fakultě životního prostředí, v dalších
předmětech, do větší hloubky dané problematiky.
Citát známeho filosofa a teologa Erazima Koháka, který s maximální stručností a výstižností
vyjadřuje podstatu udržitelnosti rozvoje (života).
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Uvedení do studia životního prostředí
Životní prostředí – výběr nejužívanějších pojmů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, definuje
následující základní pojmy týkající se životního prostředí takto:
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.
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně
ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli
a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází
k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické
stability.
Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb.
Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou
činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo
poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje
a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.
Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské
činnosti.
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1 ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI, POJMY: EKOLOGIE,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOSYSTÉM, PŘIRODA A ŽIVOT
1.1 Definice ekologie
Základem slova ekologie je stejně jako u slova ekonomie, řecké slovo „oikos“, jež znamená
dům, obydlí, sídlo, též společenství domácností, rodiny, čili ekologie – logos (slovo, nauka,
řád, smysluplná řeč, vztahy, rozum) o domě, domově v nejširším slova smyslu. Řecká obec
vznikala procesem synoikismos (spojování domů, rodin do celku, zvaného polis – nadrodové
společenství). Ekologická starostlivost – tedy péče o domovy, o náš společný domov = naší
planetu Zemi, starost o dobro nového útvaru, založeného již nikoli na pokrevních
příbuzenských vazbách. Jedná se tedy až o politickou záležitost. Ekologie se zabývá
zkoumáním struktury a vzájemných vztahů mezi objekty nacházejícími se v daném domě.
Zatímco ekonomie se zabývá vedením (řízením) provozu tohoto domu, tj. tvorbou
a rozdělováním zdrojů (vždy omezených) k uspokojování potřeb lidí (vždy neomezených).
Dům se pak nazývá ekonomika – hospodářství.
Za nejstarší záznamy poznatků, které dnes charakterizujeme jako ekologické, považujeme
některé části spisů řeckých filosofů Hippokrata (asi 460-370 př. Kr.), Aristotela (384322 př. Kr.), Theofrasta (asi 371-286 př. Kr.) Znalosti římských učenců z této problematiky
shrnul Gaius Plinius Secundus (23-79).
Stručně lze říci, že ekologie je věda studující strukturu a funkční vztahy v přírodě čili
jakási biologie přírody. Navzdory tomu, že o poznání ekologických zákonitostí se člověk ve
své snaze o přežití musel v podstatě usilovat hned od samého počátku své existence, byl
pojem ekologie uveden poprvé do literatury až v druhé polovině minulého století, v r. 1866
německým zoologem a filosofem Ernestem Haeckelem (1834-1919) v dvousvazkovém díle
nazvaném Generelle Morphologie der Organismen. Haeckel na základě mnoha svých pokusů
prokázal, že prostředí, v němž živočich žije, ovlivňuje značně jeho vývoj a vlastnosti
a vyslovil domněnku o jednotě a vzájemném působení prostředí a v něm žijících jedinců.
Stručně řečeno zkoumal vztahy mezi organismy a jejich prostředím. Přesněji ekologii
definoval jako vědu o vzájemných vztazích organismů a jejich anorganickému
a organickému prostředí, hlavně vztahů k rostlinám a živočichům, se kterými přicházejí
do styku.
Pro rozvoj ekologie nejsou 60. léta 19. století, jako přírodovědné, samostatné vědní disciplíny,
příliš významná. Idea ekologického přístupu ke zkoumání přírody je mnohem starší než sám
název disciplíny a je příznačné, že po dlouhou dobu (přibližně od poloviny 17. století) je tento
přístup označován jako zkoumání „ekonomiky přírody“. Prehistorie moderní ekologie je
obvykle kladena do poloviny 18. století, kdy švédský botanik Carl von Linné dává
systematičtější podobu úvahám o vztazích mezi rostlinami a jejich prostředím. Autor díla
Systema Naturae rozumí ekonomikou přírody moudré uspořádání všeho živého i neživého,
jež ustanovil boží tvůrce.
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Jako samostatný obor biologických věd byla ustanovena na mezinárodním botanickém
kongresu v roce 1910 v Bruselu. Rozvoj ekologie začal až ve 20. století. K jejímu většímu
rozvoji dochází koncem čtyřicátých a zvláště pak začátkem šedesátých let tohoto století, tj.
v době, kdy řada událostí vyvolaná buď stále většími úniky průmyslových plynů anebo
nevhodnými meteorologickými podmínkami nezvratně prokázala souvislost mezi kvalitou
prostředí (v tomto případě ovzduší) a zdravotním stavem obyvatelstva. K jednomu z prvních
velkých případů došlo v údolí řeky Másy v r. 1930, kde výskyt silné mlhy zamezil výstupu
exhalací z komínů místních továren do vyšších atmosférických vrstev. Výsledkem bylo
onemocnění několika tisíc lidí během dvou dnů.
Podobný případ se stal v Pensylvánii ve městě Donora, které se také nachází v hlubokém
údolí a kde v r. 1948 onemocnělo během dvou dnů 43 % obyvatel v důsledku působení mlhy,
která zamezila úniku exhalací z těžkého průmyslu do vyšších atmosférických vrstev. Mezi
další známé případy patří Los Angeles (1944), Poza Rica v Mexiku (1950) a zvláště Londýn,
kde v r. 1952 nejen že došlo k enormnímu zvýšení počtu onemocnění dýchacích cest, ale na
následky znečištěného ovzduší dokonce 1 500 obyvatel umřelo. V důsledku podobných
událostí si člověk poprvé uvědomil, že vztah mezi reprodukčním procesem a přírodními
ději není jednosměrný, což znamená, že se nelze starat jen o využívání přírodních zdrojů, ale
že je nutné se zabývat i následným zpětným působením přírody pozměněné reprodukčním
procesem, a to nejen na člověka, ale i na všechny ostatní v přírodě se nacházející složky.
E. P. Odum (1977) definuje ekologii jako souhrn nebo uspořádání vztahů mezi organismy
a jejich prostředím, nebo vědu o životním prostředí. Takto vznikla nová vědní disciplína,
věda o životním prostředí (environmental science) (Čermák, 2008).
Předmětem ekologického studia je živá hmota na různém stupni organizace a její prostředí.
Tyto složky se navzájem ovlivňují a tvoří společný jednotný systém. Studium je zaměřené na
ekologické systémy, ekosystémy, které vznikají na úrovni společenstva. Z uvedených
důvodů je potřeba ekosystém pochopit jako systém, kde je zabezpečená vzájemná spojitost
mezi jednotlivými prvky systému, systému, který je otevřený, hlavně z hlediska toku energie.
Prostředí, ve kterém žije organismus nebo celé společenstvo, poskytuje nejen prostředí
k osídlení, ale současně působí různými vlivy. Všechny podmínky, které umožňují existenci
organismů v určitém prostředí, nazýváme ekologickými faktory. Některé faktory tvoří
zdroje, jiné mohou být regulátorem výskytu jedinců., mohou mít pro daný organismus
dočasný anebo trvalý význam. Výsledky vlivu ekologických faktorů na organismy jsou tři:
1. Vytváří podmínky pro druhové zastoupení podle podmínek prostředí.
2. Mají vliv na rozmnožování, úmrtnost, stěhování druhů na vývojové cykly.
3. Podporují vznik různých adaptací organismů, které umožňují organismům přežít
i v podmínkách nepřijatelných pro život.
Můžeme také říci, že ekologie je vědní obor, zabývající se studiem vztahů existujícími
mezi živým organismem a jeho prostředím, tj. místem, v němž se živý organismus běžně
vyskytuje, (tzv. stanovištěm). Pod pojmem prostředí přitom rozumíme nejen všechny
ekologické faktory neživé (abiotické) faktory, jako jsou klimatické, půdní, hydrologické
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a expozice. Ale i všechny faktory živé (biotické), tj. všechny, v uvažovaném místě se
vyskytující, živé organismy, které jsou tvořeny vzájemnými vazbami rostlin a živočichů, tyto
vazby se dělí na vnitrodruhové a mezidruhové. Antropogenní faktory, které vznikají
působením člověka na živé organismy a na všechny ekologické faktory biotické i abiotické.
Urbanizmus, industrializace, agrotechnika, vodohospodářské úpravy, doprava a jiné zásahy
člověka.
Rozdělení faktorů na abiotické a biotické nemůže být vždy jednoznačné, například součást
půdy je abiotický faktor, ale je též biotický svým obsahem půdních živých organismů.
Ekologické faktory se mění v čase i v prostoru. Jejich působení může být nárazové,
pravidelné, nepravidelné, periodické. Primárně periodické faktory jsou vyvolávané
planetárnímy pohyby, sekundárně periodické faktory vyvolávají primární (rozmnožování,
v určitém čase). Neperiodické faktory jsou náhlé neočekávané, zvětší části katastrofální
následky.
Jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Velmi dobře je to vidět na klimatických
faktorech (teplota, světlo, voda), které předurčují rozvoj vegetace, a tím i života živočichů
a člověka. Na ekologické faktory má člověk velký vliv svojí činností, která je uvědomělá
a řízená.
V současnosti se ekologie definuje jako věda, která studuje vztahy mezi organismy a jejich
prostředím. Je to věda o struktuře a funkci ekosystémů, které tvoří její základní jednotku
studia.
Ekologie má interdisciplinární charakter, protože objektem jejího výzkumu není přímo
organismus ani prostředí, ale vztahy, procesy koloběhu látek a energie, které mají svoje
funkční i formální vyjádření, umožňuje tyto dynamické jevy studovat jako jevy hmotné
relativně statické, a tak například stanovit vzájemnost určitých organismů pro určitý typ
stanoviště.
Záběr ekologie jako vědy se rozšiřuje i na vztahy sociální a ekologické. Ekologie člověka
zkoumá mezilidské vztahy, nebo ekologie jako věda zkoumá také vztahy mezi neživými
složkami. To znamená, že zahrnuje nejen disciplíny biologické povahy, ale i vědy, které
nemají biologický charakter.

1.1.1 Dělení ekologie
Ekologii je možné dělit podle různých hledisek. Základní dělení je na ekologii obecnou
a ekologii speciální. Ta obecná zevšeobecňuje ekologické jevy bez ohledu na příslušnost
organismů, speciální ekologie je zaměřená na určitý typ prostředí.
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Ekologie popisuje, analyzuje a zkoumá vztahy mezi organismy a prostředím na různých
úrovních:
1. Autekologie, která studuje vývoj (chování) jednotlivých organismů nebo druhů
z hlediska způsobů života a chování.
2. Synekologie, která studuje skupiny organismů a druhů.
Z hlediska specializace dělíme ekologii na:
a) krajinnou ekologii – což je aplikovaná ekologie, která zkoumá vztahy v rámci
krajinného celku,
b) ekologie živočichů a ekologie člověka – jedná se o aplikaci původních principů
rostlinné ekologii v biologii živočichů a člověka,
c) sociální ekologie – která studuje urbanizační procedury (růst měst, průmyslových
závodů, pohyb národností a ras), jedná se o časovou a prostorovou distribuci lidských
jedinců a institucí,
d) politická ekologie - navazuje na sociální ekologii a převládá v ní význam mezilidských
vztahů, které vznikají nejvíce v procesu výroby.
e) invazní ekologie, ostrovní ekologie, paleoekologická, a další.
Ekologie vytváří s jinými obory mezioborové disciplíny na pomezí jiných biologických
oborů, vzniká například biogeografie, ekofyziologie, etoekologie, ekoenergetika,
ekopatologie. Biogeografie studuje rozšíření organismů na zemi (fytogeografie rostlin,
zoogeografie živočichů. Ekofyziologie se věnuje studiu změn fyziologických procesů
v organismech v závislosti na proměnách jejich životního prostředí. Etoekologie studuje
u živočichů změny chování, k nimž dochází v rámci přizpůsobování se prostředí.
Ekogenetika studuje vliv prostředí na změnu genomu organismů. Ekopatologie se zabývá
(obvykle v rámci ekologie člověka) chorobnými procesy a stavy způsobenými faktory
přítomnými v životním prostředí.
Jednou z mezioborových disciplín je na pomezí s nebiologickými obory matematická
ekologie, jež se zabývá modelováním přírodních procesů a vztahů. Na hranici s meteorologií
působí bioklimatologie, jež studuje vlivy počasí a jeho změn (ponebí, klima) na živé
systémy. Fenologie zkoumá periodicitu životních projevů ve společenstvech v závislosti na
ročním období (tj. především ve vztahu ke změnám klimatu).

1.2 Definice životního prostředí
Životní prostředí se může chápat z různých aspektů, a proto neexistuje jediná všeobecně
platná definice.
V nejširším slova smyslu můžeme životní prostředí definovat jako všechno to, co nás
obklopuje a kde žijeme, jako prostředí, které umožňuje základní projevy a funkce života
živých organismů. Je to soubor podmínek, ve kterých probíhají všechny biochemické
procesy živé hmoty, a proto se týká nejen člověka, ale i všech organismů v přírodě
(živočichů, rostlin, bakterii).
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Pojem životní prostředí pochází z ekologie, kde se používá k označení domovského
prostředí (stanoviště) sledovaného živého objektu. V tomto smyslu bylo také poprvé
definováno jako: „Životní prostředí je soubor faktorů nutných k životu určitého živého
organismu.“ Tato, tzv. statická definice však dostatečně nezdůrazňovala existenci vazeb mezi
studovaným objektem a sledovanými faktory, jakož i vazby mezi faktory navzájem. Na
konferenci UNESCO v r. 1967 byly uvedeny další definice, z nichž vyšla vítězně definice
norského profesora Wika. Podle této tzv. dynamické definice je „Životní prostředí ta část
světa, s níž je sledovaný objekt ve stálé interakci, tzn., kterou používá, pozměňuje
a které se nakonec, aby nezahynul, musí i přizpůsobovat.“. Wikova definice doznala pro
svou názornost značného rozšíření, nicméně jí bylo časem vytýkáno, že dostatečně
nepostihuje jak prostředí zcela člověkem vytvořené, tak i prostředí sociální, tj. vazby mezi
sledovanými jedinci navzájem.
V r. 1979 na konferenci v Tbilisi byla proto přijata nová, tzv. tbiliská definice. Podle této
definice je „životní prostředí považováno za systém složený z přírodních, umělých
a sociálních složek materiálního světa, jež jsou anebo mohou být s uvažovaným
objektem ve stálé interakci.“ Pod pojmem přírodní složky jsou míněny ty složky, které
vznikly bez zásahu člověka. Patří sem všechny živé organismy a všechny prvky a sloučeniny
původně se v přírodě vyskytující. Nepatří sem však organismy vzniklé genovými
manipulacemi a uměle vyrobené, v přírodě původně neexistující látky, např. freony,
polyuretany apod. Tyto organismy a další uměle vyrobené látky, spolu s ostatními člověkem
vyrobenými objekty, tzv. fondy (např. domy, továrny, apod.), řadíme pod pojem umělé
složky. Pod pojmem sociální složky rozumíme pak vztahy, které vznikají mezi jedinci
v určité populaci, popř. ve společenství. Význam tbiliské definice spočívá v tom, že
přistupuje k životnímu prostředí jako k systému, tzn., že životní prostředí chápe jako
celek, skládající se z různých složek (prvků systému), které jsou spolu propojeny
nejrůznějšími vzájemnými vazbami, takže změna kvantity jednoho prvku přináší vždy
i změnu v kvalitě (kvantitě) prvku jiného. Systémový přístup také dovoluje měnit velikost
(rozsah) zkoumaného životního prostředí, aniž by tím byly ovlivněny poznané zákonitosti.
Jedná-li se o životní prostředí jedince, např. jednoho člověka, hovoříme o mikroprostředí.
V případě životního prostředí odpovídajícího větší skupině jedinců, např. rodina, město, jde
o mezoprostředí, při ještě větší skupině, např. státu, hovoříme o makroprostředí a je-li
zkoumaným objektem celá biosféra, tj ta část světa, v němž existují živé organismy, jde o tzv.
globální prostředí. Pro úplnost je nutné poznamenat, že i když teoreticky se pojem životní
prostředí vztahuje na libovolný živý objekt, v praxi se pod tímto pojmem, není-li daný objekt
výslovně uveden, rozumí většinou životní prostředí člověka.
Uvedené tři definice se všechny zabývají pojmem životní prostředí z hlediska jeho původního
významu, tj. jako prostředím, v němž žije a roste sledovaný organismus.
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Druhý význam pojmu životního prostředí vyplynul ze zvláštního postavení člověka v přírodě.
Člověk jako jediný z dosud známých živých organismů má v přírodě dvojí postavení.
(antropocentrismus, biocentrismus) Na jedné straně je částí přírody a platí pro něj všechny
základní přírodní zákony stejným způsobem jako pro živé organismy. Na druhé straně je však
člověk jako jediný živý organismus schopný přírodní zákony nejen poznávat a uchovávat tyto
poznatky pro příští generace, ale také jich využívat k uspokojování svých potřeb. Tato
schopnost dovolující člověku zasahovat do některých funkčních mechanismů přírody mu dává
i určitou řídící funkci. Aplikace poznaných přírodních zákonů na řízení přírodních dějů
spolu s ekologií člověka zaměřená na poznání a tvorbu vhodného životního prostředí
a udržitelného rozvoje se stává novou lidskou činností. Tato činnost má různé názvy.
Nejčastěji se nazývá péčí o životní prostředí, ochranou životního prostředí, ochranou
a tvorbou životního prostředí, ekologickou politikou, environmentalismem. Tato činnost,
která vyžaduje spojení znalostí z mnoha nejrůznějších vědních oborů, jež se dosud ubíraly
různými cestami, dává pak vznik novému vědnímu oboru označovanému jako vědy
o životním prostředí. Tento vědní obor využívá znalostí ostatních vědních oborů, jako např.
ekologie, biologie, hygieny, demografie, sociologie, urbanismu, ekonomie, technických
věd atp.
Z lingvistického hlediska má čeština určitou nevýhodu v tom, že k pojmu „životní
prostředí“ nemá adjektivum. Např. při překladech z angličtiny, kde ke slovu
„environment“ (životní prostředí) existuje adjektivum „environmental“, dochází pak často
k chybnému překladu tohoto slova slovem „ekologický“, což nemusí být správné, neboť
anglickým ekvivalentem slova ekologický je slovo „ecological“. Správně bychom v češtině
došli k jakémusi pojmu „životně-prostřeďový“, nebo též „týkající se životního prostředí“
Odlišnost adjektiv spočívá především v jejich rozsahu.

1.2.1 Systém životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí jsou mezi sebou navzájem propojené přímo a často
zpětnovazebně propojené a tvoří mnohoznačný systém.
Matematicky můžeme systém definovat jako množinu uspořádaných prvků, mezi kterými
existuje vztah. Podle stupňů interakce (tj. vzájemné vazby) s okolím máme systémy
a)
b)
c)
d)

Absolutně
uzavřené – není žádná vazba s okolím
Relativně uzavřené – vazba s okolím je přesně vymezená
Otevřené – systémy mají velké množství vzájemných vazeb s okolím

Otevřený systém je systém, který si s okolím vyměňuje různé látky materiální povahy,
energii nebo informace. Vzájemná vazba je charakterizovaná vstupem (působení okolí na
systém) a výstupem (působení systému na okolí). Vazba jako spojení mezi částmi systému
může být informativní, hmotná a nehmotná.
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Systém je charakterizovaný chováním (tj. závislostí mezi podněty a reakcemi) a strukturou (tj.
organizací vzájemných vazeb mezi prvky).
Každý systém může být stabilní i nestabilní. Stabilní systém je takový stav systému, při
kterém se systém vrací do rovnovážného stavu, pokud byl z rovnováhy vychýlený. Takový
systém se může stát nestabilním, pokud se přestane vyvíjet některá jeho část.
Nestabilní systém je sytém, který kmitá kolem myšlené osy, přičemž se nedá jednoznačně
stanovit hranice rozptylu jednotlivých stavů systému.
Vzájemnosti systémů nebo vztahů se udržují v určitých hranicích procesu, který nazýváme
regulace. Ta se uskutečňuje z vnitřku systému (zpětnou vazbou), případně tzv. samoregulující
soustavou.
Každý systém představuje prvek nadřazeného systému a opačně prvky libovolného
představují subsystémy podřazeného systému.
Životní prostředí je komplexní mnohoznačný systém vytvořený a určený fyzikálním,
chemickým a biologickým prostředím (biosférou), také sociálním prostředím
(společenstvem), ve kterém člověk žije a realizuje svoje biologické, materiální, sociální
i kulturní potřeby.
Žádný z prvků životního prostředí nepůsobí na člověka izolovaně, samostatně, ale
v rozmanitých kombinacích, vzájemně ovlivněných a podmíněných, které mají velký vliv na
jeho zdraví, pracovní aktivitu, kvalitu jeho života, tak i celkovou kvalitu jeho životní úrovně.
Životní prostředí je dynamický stabilní systém. Při jeho studiu musíme vycházet z poznání
různých vztahů, které vytváří obraz celku s jeho vlastnostmi a změnami v prostoru a čase.
Naše planeta Země tvoří systém, jehož prvky (subsystémy) jsou litosféra, pedosféra,
hydrosféra, atmosféra, biosféra. Na každý prvek se lze podívat jako na samostatný systém
(subsystém), kde existuje vazba na ostatní systémy. Působení na některý z prvků životního
prostředí a vlivem vzájemných vazeb vyvolává v celém systému reakci, jejíž důsledky jsou
víceméně neočekávané vzhledem k časté neznalosti chování systému.
Vztah člověka k životnímu prostředí je třeba chápat jako otevřený systém. Člověk pro svůj
život a činnost přijímá látky a energii z okolí a odevzdává produkty své činnosti (i odpad)
mimo hranice svého systému. – do životního prostředí. Otevřený systém vlivem seberegulace
a sebekontroly vykazuje relativní stabilitu vůči prostředí. Tuto vlastnost označujeme
termínem homeostaze Lidská činnost zasahuje do stability systému tím, že mění rozmanitost
přírodního společenstva.
Systémy životního prostředí můžeme zkoumat z různých aspektů jako například politických,
ideologických, ekonomických, technických, technologických, ekologických…
Systém životního prostředí z hlediska vazeb na zemský povrch nazýváme geosystémy.
Geosystémy, které zahrnují výskyt určitých společenstev živých organismů a pro ně
příznačných ekologických faktorů, se nazývají ekosystémy.
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1.2.2 Složky životního prostředí
Struktura životního prostředí je tvořená jeho základními složkami, které jsou ve vzájemné
interakci. Některé složky nepůsobí přímo na člověka, ale prostřednictvím dalších, které také
tvoří součást životního prostředí
Složky životního prostředí z hlediska geneze můžeme rozdělit na:
1. Přírodní (naturálně prvotní) tj. nevytvořené člověkem
2. Umělé (antropogenní, vytvořené člověkem)
Přírodní složky dělíme na:
a) Neživá příroda (abiosfera)
b) Živá příroda (biosféra)
Umělé složky životního prostředí dělíme na:
a) Obytné
b) Průmyslové
Neživá příroda zahrnuje abiosférické složky životního prostředí, jako je například: voda,
půda, sluneční záření, ovzduší, nerostné bohatství.
Živá příroda – biosféra, zahrnuje všechny organismy, rostliny, živočichy od nejjednodušších
po složité. Nejmenším článkem životního prostředí je prvek. Prvek je kvalitativně odlišný a je
schopný relativně samostatné existence. Je součástí složky, která se dělí na částečné složky.
Vegetace jako složka životního prostředí se dělí na částečné složky, jako například les, kde
prvkem je strom. Z hlediska strukturní skladby životního prostředí další členění nemá
význam, protože například list nemá schopnost samostatně existovat. Vlastnosti složek, ale
i prvků životního prostředí označujeme jako faktory nebo též činitele.
Jako faktor životního prostředí rozumíme prvek životního prostředí, který je s ostatními prvky
ve vzájemné interakci. Ekologický faktor vyjadřuje vliv životního prostředí na organismus,
který může působit buď pozitivně nebo negativně. Faktory životního prostředí charakterizují
ve své vzájemné spojitosti podmínky existence organismů. Jednotlivé faktory se vzájemně
ovlivňují a podmiňují. Není správné chápat pod faktory to, co má vliv na tyto faktory, co
ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Kvalitu faktorů ovlivňují škodliviny, kontaminanty
různého druhu.
Faktory životního prostředí můžeme dělit na:
1. Abiotické – klimatické, půdní, hydrologické apod.
2. Biotické – faktory, které vyjadřují vzájemné působení rostlin a živočichů.
3. Antropogenní – faktory, které vyjadřují působení člověka (například urbanismus,
industrializace, vodohospodářské úpravy, dopravní spoje)
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Pod abiotickými faktory rozumíme faktory životního prostředí, které se přímo a poznatelně
neúčastní organismy. Patří k nim například půda, nebo klima. Přechod k biotickým faktorům
je víceméně plynulý, což je vidět na vlivu půdy na les a působené lesa na klimatické
podmínky. Mezi tyto faktory patří klima, atmosféra, voda, půda, teplo, světlo, proudění,
salinita, koncentrace živin a jiných chemických látek. Všechny druhy rostlin nebo živočichů
jsou charakterizované prostředím, ve kterém existují. Takto je pro určitý typ místa, který je
tvořený určitými abiotickými faktory určený charakteristický druh organismů. Abiotický
faktor půda je určený strukturou, zrnitostí, obsahem humusu, vlhkostí, obsahem živin, pH
a chemickým složením. Význam světla jako zdroje energie není potřeba vice charakterizovat.
Biotické faktory se projevují ve formě určitých vzájemných vztahů (například potravní
řetězec, konkurence, rozmnožování, aj.) Projevují se interakcí mezi jednotlivými druhy
ekosystému. Při spolužití dvou druhů v jednom prostředí se projevuje vzájemné ovlivňování,
které může být pozitivní nebo negativní, například negativní se může projevovat
v konkurenci, parazitování, v dravosti. Pozitivní projev je bez negativního působení jako
komensalismus (výhodné pro jednoho partnera, bez výhod pro druhého), symbióza
(s výhodou pro jednu nebo obě složky).
Faktory životního prostředí je možné také dělit podle důležitosti na:



Bezpodmínečně nutné (např. vzduch, voda, potraviny, vhodná teplota) – představují
základní životní podmínky, které jsou pro život nevyhnutelné.
Modifikující (nejsou nevyhnutelné pro existence organismů, ale můžou je ovlivňovat,
např, podnebí, zrychlení a podobně)

1.3 Ekosystém
Základem pro studium životního prostředí je ekosystém – základní ekologická jednotka, ve
které je uspořádaný obrovský komplex elementů se svými samostatnými funkcemi navzájem
tak, že jsou schopné vytvořit vzájemný dialektický celek.
Ekosystém je jakýkoli systém, který se skládá z fyzikálních, chemických a biologických
procesů probíhajících v časově prostorové jednotce jakékoliv velikosti.
Ekosystém – jak již bylo řečeno, je předmětem ekologie, studia živého systému v interakci
s jeho okolím. Pojem systém je zde chápán jako soubor prvků, které jsou ve vzájemné
nenáhodné interakci, přičemž platí: vlastnosti nebo chování prvků ovlivňují chování
souboru jako celku, chování každého prvku ovlivňujícího celek závisí ještě nejméně na
jednom dalším prvku v souboru, prvky lze rozdělit do skupin, pro něž budou jako pro celky
platit předchozí dva body, tyto skupiny nazýváme pak subsystémy, systém je víc než pouhý
součet prvků a dělením ztrácí své typické vlastnosti. Vztahy mezi subsystémy a prvky
uvnitř systému mohou mít různý charakter, nicméně ve většině případů se jedná o zpětné
vazby. Systém je určen volitelnými hranicemi. Za hranicemi systému existuje tzv. okolí, se
kterým je systém spojen látkovými a energetickými toky (systém otevřený), nebo jen
energetickými toky (systém uzavřený). V případě životního prostředí se jedná vždy o systémy
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otevřené. Látkové a energetické toky vstupující do systému jsou obecně označovány jako
vstupy, látkové a energetické toky vystupující ze systému jsou výstupy.
Vybraný systém sloužící za předmět studia je v ekologii označován jako ekosystém. Pojem
zavedl britský biolog Tanoley v r. 1936. V podstatě jde o funkční celek, který je schopen do
jisté míry udržovat sám sebe v určitém vyváženém chodu a samostatně likvidovat
jakékoliv narušování tohoto chodu. Hranice ekosystému se volí podle předmětu studia často
tak, aby se shodovaly s hranicemi přírodními. Příkladem běžného ekosystému je např. les,
rybník, pole, ale také tlející kmen, buňka.
Největším ekosystémem naší Země je biosféra, tj. ta část Země, kde existují živé organismy
(bios=život, sfaira=koule). Pojem byl navržen rakouským paleontologem Suessem již
v r. 1875, později byl rozpracován vědcem Vernadskim. Do biosféry řadíme troposféru, tj.
nejnižší část atmosféry do výšky 15 km, svrchní část litosféry (do 30-40m, kde končí kořeny
rostlin nebo až do 6 km, kde byly ještě nalezeny některé druhy bakterií) a celou hydrosféru.
Pokud jde o živé organismy, předpokládá se existence asi 1,5 mld. druhů, z čehož pouze 10 %
připadá na živočichy. Celková hmotnost živé hmoty je 20 mld. tun, což činí 0,000033 %
z celkové hmoty země. Každý ekosystém se skládá vždy ze subsystému biologického (např.
buňka, organismus, populace, biocenóza, atd.) a ze subsystému prostředí (ekotopu).
Mezi základní vlastnosti živých subsystémů patří dědičnost a proměnlivost. Dědičnost
podmiňuje určitou stálost vlastností organismu, kdežto proměnlivost (adaptabilita) mu
dovoluje, aby na změněné životní podmínky zareagoval, mohl se jim, pokud možno,
přizpůsobit. Společné působení dědičnosti a proměnlivosti zajišťuje pak zachování organismu
a jeho vývoj, a je také základem autoregulačních mechanismů. Je zřejmé, že určité části
biosféry mohou být zkoumány jako subsystémy nebo jako samotné ekosystémy. V této
souvislosti je nutno si uvědomit, že pro živé systémy je charakteristická hierarchie
organizačních úrovní, která začíná na molekulární úrovni a pokračuje přes úrovně buněk,
orgánů, organismů, populací, biocenóz až do biomasy biosféry.
Známe ekosystémy autotrofní a heterotrofní. Autotrofní ekosystémy (rostlinstvo) vytváří
složité organické látky z jednoduchých anorganických látek pomocí světelné energie (slunce),
systém je schopen samostatné existence (systém se živí sám). Heterotrofní ekosystém
(živočichové) je charakterizovaný převahou konzumace, při které se složité organické látky
přeměňují na jednodušší (systém se živými organismy).
Ekosystém se skládá ze čtyř funkčních složek:
1.
2.
3.
4.

biotopu
producentů
konzumentů
dekompozitorů

Ekosystém je úplný pouze tehdy, jsou-li přítomny všechny tyto složky, i když jejich funkce
mohou být různě v čase posunuty.
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1.3.1 Tok energie
Koloběh látek a jednosměrný tok energií je základní funkční vlastností ekosystému.
V ekosystému jsou autoregulační mechanismy, které udržují tento koloběh v ustálené
podobě, a tím ekosystém činí stabilním, popřípadě k vytvoření jeho stability směřují. Mezi
stabilitou ekosystému a sítí potravních vazeb existuje významný vztah, čím rozmanitější je síť
potravních vazeb, tím stabilnější bývá potravní ekosystém. Větší rozmanitost potravních
vazeb umožňuje vyšší druhová pestrost společenstva.
Zdrojem energie pro zemi je Slunce. Polovina energie slunečního záření se ztrácí při
průchodu atmosférou. Rostliny fixují z energie na ně dopadajícího záření asi 1 %. Z toho asi
polovinu využijí na vlastní dýchací procesy, takže v primární organické hmotě (čistá primární
produkce se zachytí necelých 0,5 % dopadající sluneční energie.
Množství organické hmoty, která je vytvořena producenty – autotrofními organismy – za
určitou dobu na určité ploše (nebo v určitém objemu) se nazývá primární produkce. Za
hrubou primární produkci považujeme veškerou tuto hmotu včetně organických látek, které si
samy autotrofní organismy spotřebují jakožto zdroj energie pro své vlastní životní procesy.
Čistá primární produkce přestavuje pouze hmotu, která je k dispozici jako potrava, její
množství se rovná hrubé primární produkci zmenšené o vlastní metabolickou spotřebu
producentů.
Primární konzumenti fixují ve struktuře svých těl asi 10 % z energie, která je přítomna
v požité rostlinné potravě. Zbývající energie odchází zejména trusem, části požité energie se
použije na životní projevy pasoucích se zvířat či se ztrácí ve formě tepla.
Přeměna látek nastává při přechodu do každého dalšího článku potravního řetězce, a tak se
vždy jen malá část potravy použije na stavbu těla.
Nespásanou primární organickou hmotu rozkládají dekompozitoři. Rovněž veškerá živočišná
hmota je v závěrečné fázi rozštěpena dekompozitory. Dekompozice probíhá ve všech částech
ekosystémů, hlavně je však soustředěna v půdě a na dně nehlubokých vod.
Sekundární produkce je vytvářena populacemi konzumentů. Její stanovení není vždy
jednoduché, protože potravní zdroje bývají u mnoha druhů rozmanité. Například všežravci
spotřebovávají z části producenty (konzumenti prvého řádu), z části jiné konzumenty
(konzumenti vyššího řádu). Podobně bylo obtížné od sebe oddělit konzumenty druhého
a vyššího řádu.
Část energie z nižšího potravního článku vždy zůstává k dispozici dekompozitorům.
Ekosystém je charakterizovaný autoregulací. Pod autoregulací rozumíme soubor obrovského
množství mechanismů, příčin, vztahů, interakcí, zpětných vazeb, přirozeného výběru a jiných
ekologických jevů uvnitř druhů, populace i cenóz, které nepřetržitě udržují ekosystém
v hranicích dynamické rovnováhy – homeostáze.
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Homeostáze je schopnost biologických systémů odolávat změnám a zůstávat v rovnovážném
stavu. Homeostází můžeme nazvat určitý souhrn oběhu látek a toků energie ve velkých
ekosystémech, které se samy udržují a nevyžadují vnější zásah anebo popud. Je udržovaná
tokem energie a látek.
Z hlediska příjmu energie můžeme ekosystémy rozdělit na dvě skupiny:
a) Přirozené – jsou schopné fungovat nezávisle na člověku, zdrojem je sluneční energie.
b) Umělé – člověk dodává energii a to zejména na získávání potravy.
Kromě toho člověk svojí činností ovlivňuje energetickou bilanci ekosystému, například tím,
že odpadní teplo koncentruje na malém prostoru.
Z hlediska vzniku dělíme ekosystémy na:
1.
2.
3.
4.

Přírodní – les, rašeliniště, jezero, řeka
Polopřírodní – pod lidským vlivem, ale přirozeným způsobem vzniklé paseky, louky.
Kulturní – intenzívně kultivované pole, sady, vinice.
Urbanizované – sídlištní, průmyslové, rekreační, plochy

Podle velikosti dělíme ekosystémy na:
Mikroekosystémy – například buňka
Mezoekosystémy – rozsah rostlinného společenstva
Makroekosystémy – listnatý les, step, urbanistická aglomerace
Megaekosystémy – jsou složené z rozličných mezo- a makroekosystémů, například
oblast povodí řeky, regionální typ krajiny
5. Biosféra – souhrn všech ekosystémů. Je to nadřazená kategorie jednotlivých
ekosystému na naší planetě.
1.
2.
3.
4.

1.3.2 Koloběh látek v přírodě
Na povrchu Země se snad žádná látka (sloučenina, prvek) nevyskytuje pouze na jednom
místě, a bez ovlivnění dalšími látkami či organismy
Vodní proudy v mořích a v řekách přenášejí každým okamžikem obrovská množství látek.
Podobnou roli hraje i vítr v atmosféře. Během horninových pochodů se mění a pohybují celé
pevniny.

1.3.2.1 Koloběh vody
Je to nejmohutnější z přirozených koloběhů látek na Zemi. Ročně tímto cyklem prochází cca
500 000 km3 vody. Začíná vypařováním vody z řek a moří a končí její přeměnou ve vodní
páru, přítomnou ve vzduchu. Nezůstane však v tomto stavu dlouho, opět nabírá podobu
kapalné vody, padajíce v kapkách deště na zem. V průběhu své cesty nahoru a dolů se něčeho
zbavuje, a něčím zase obohacuje, tvoříce tak bohatou variabilitu svých podob a stavů.
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Spolu s vodou cirkuluje na zemském povrchu nejen celá řada rozpustných i nerozpustných
látek, vodík a kyslík, ale také teplo. Oceán je obrovským zásobníkem tepla. Rozdíly
v dodávce sluneční energie mezi dnem a nocí a hlavně v jednotlivých ročních obdobích jsou
hlavním hnacím motorem pozemského klimatu. Právě existence světového oceánu a koloběhu
vody zabezpečuje poměrnou stálost globálního klimatu, potřebnou pro udržování života na
naší planetě. Oběh vody probíhá zejména mezi ovzduším a zemským povrchem. Energii pro
vypařování vody z vodních ploch poskytuje sluneční záření. Dostupnost vody pro organismy
na souši umožňují především deště. Mezi organismy a prostředím dochází k neustálé výměně
vody. Poměr mezi příjmem a výdejem vody se nazývá vodní bilance. Malou spotřebu vody
má např. pouštní hmyz, naopak některé rostliny spotřebují na vytvoření jednoho gramu sušiny
až 2 litry vody. Odpařováním a transpirací se vodní páry dostávají do ovzduší, kde je větry
rozptylují. Po ochlazení páry kondenzují a ve formě srážek spadnou na oceány a kontinenty.
Na souši vodu zachytí vegetace nebo půda. Ta ji propustí až na nepropustné podloží, kde se
mohou vytvořit zásoby podzemní vody. Část vody odtéká říčním systémem zpět do moře
a oceánů.
Největším zdrojem vody na zemi jsou oceány. Dopadající sluneční záření způsobuje, že se
voda vypařuje do atmosféry. Vypařenou vodu pak vítr rozšíří nad zemským povrchem
a srážky ji snesou dolů, na zemský povrch. Tam může být dočasně uskladněna v půdě,
jezerech a ledovcích. Odtud se voda ztrácí evapotranspirací, nebo koryty povrchových
a podzemních vod nakonec odtéká do moře. Suchozemské systémy živiny ztrácejí
v rozpuštěné i nerozpuštěné formě do vodních toků a podzemních vod, vodní systémy naopak
živiny získávají. Pohyb vody, který se uskutečňuje díky působení gravitační síly, umožňuje
vzájemné propojení bilancí živin suchozemských a vodních společenstev. Suchozemské
systémy živiny ztrácejí v rozpuštěné i nerozpuštěné formě do vodních toků a podzemních
vod, vodní systémy naopak živiny získávají.

1.3.2.2 Biogeochemické cykly
Všechny tyto procesy zabezpečují pohyb nejrůznějších látek na zemi a jejich dostupnost pro
organismy ve formě živin. Protože se těchto procesů společně účastní biologické, chemické
i geologické děje, nazýváme koloběh látek na zemi biogeochemickými cykly.
Biogeochemické cykly také můžeme nazvat koloběhem živin. Ekologická rovnováha na zemi
se uskutečňuje v přírodě právě díky těmto biogeochemickým cyklům.
Abiogenní cykly minerálních látek probíhaly na naší planetě ještě před vznikem života.
Vytvářely rovnováhu anorganických látek na Zemi v systému biosféra, pedosféra, hydrosféra,
atmosféra. Vznik života vytvořil další cyklus látek biogenní, který je podmíněný výživou,
rozmnožováním, pohybem, smrtí a rozkladem organismů. Spolu s abiotickými cykly tvoří
soustavu biogeochemickou výměnnou minerálních látek na naší planetě.
Chemické procesy, které probíhají v přírodě, jsou procesy, které se skládají z chemických
reakcí, chemických a fyzikálně-chemických proměn, které se uskutečňují v přírodě bez
zásahu člověka a účinku mikroorganismů. K těmto procesům patří:
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a) Vlastní chemické procesy vlivem působení slunce (vznik organické hmoty)
b) Geochemické procesy charakterizované zejména vulkanickou činností, zvětráváním,
rozpouštěním
c) Radioaktivní přeměny, při kterých nastává změna radioaktivních nuklidů na stabilní.
Biochemické procesy jsou procesy látkové přeměny uskutečňované buď působením slunce,
například fotosyntézou rostlinami, nebo bez působení slunce, uskutečňované mikroorganismy,
živočichy. Soubor živé hmoty, který vytváří biochemické reakce v atmosféře, litosféře
a hydrosféře, má podstatný vliv na dynamickou rovnováhu v biosféře.
Procesy vzniká trvalý koloběh biogenních prvků, prvků, které jsou pro život nevyhnutelné –
uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra a fosfor.

1.4 Příroda
V běžné řeči se nám zdá, že víme, co říkáme, když vyslovujeme taková slova jako příroda
nebo přirozenost. V naprosté všednosti významu je příroda to, kam se jezdí na výlet, to za
městem, co je sice poškozené, ale místy ještě zelené. Přírodě škodí vše nepřirozené, tedy
technologické, což škodí i nám (naší přirozenosti), protože jsme ochotni v rámci oné
technologie denně pracovat kvůli jejím výsledkům. Proto se občas říká, že jsme přírodě
odcizeni. Znamená to, že jsme odcizeni i své přirozenosti? A jaké? Může naší přirozenosti
pomoci správná hygiena (tedy jiná technologie), podobně jako ekologické aktivity (opět jiná
technologie) poškozené přírodě?
O přírodě máme celý soubor věd: od fyziky a astronomie přes geologii a chemii po biologii.
Každá z těchto věd má rozsáhlé aparáty popisující velikou experimentální zkušenost
o určitých vlastnostech něčeho v přírodě. Každá z nich popisuje jinou stránku přírody, hledá
funkční model jiné třídy jevů.
Použijeme-li etymologii (zkoumání významu slov), může nás upozornit na některé
souvislosti. České slovo příroda je prý už staré a původně znamená „co se přirodilo,
přírůstek“ a pak i „co vzniká bez zásahu člověka“ Přirozené je pak to, co náleží už k rození,
co patří k přírodě a ne do oblasti vyrobeného nebo vymyšleného. Fysis (fyomai – rodím se) –
patří mezi stará slova řeckého jazyka, vyskytuje se už v Íliadye. Je to tedy slovo
předfilosofické. Fysis je tedy přirozenost. Renesanční čeština překládala fysis ještě doslovněji
– přirození, dokud se toto staré slovo nestalo eufemismem pro pohlaví. I tento významový
posun však napovídá určitou významovou stánku fysis: znakem přirozenosti je plodnost, fysis
odkazuje k intimitě, spontaneitě, moci časnosti. V Íliadě má Fysis i leckteré jiné významy
(jako fyé) vzrůst, podoba, tvářnost, bytnost, bytost. Většinou tedy to, co na jedné straně
souvisí s původem a zrodem a na druhé straně s rozpoznáním podle projevu. I v pozdější
řečtině zaznívají ve slově fysis i významy aktivního tvaru slovesa fyó – rodím, rostu, kvetu.
I pro antického Řeka je fysis kupodivu také opakem města a jeho obdělaného okolí, ale jinak
fysis je divočina, drsná, panenská příroda, která budí děs i ve své kráse. Je to hájemství
bohyně Artemidy, drsné panny, krásné matky všeho přírodního, neudělaného, neochočeného.
Artemis je božská dimenze fysis. Řeckému kořenu fy – odpovídá indoevropský kořen bhu –
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k tomuto kořeni často patří významy ve škále od bytí po rostlinu např. védské - bhutí – síla,
zdar, bohatství, české bytí, řecké fyton rostlina. Pro dějiny myšlení byl významný i latinský
překlad fysis, je jím natura, tedy to co patří k rození. V českém hovorovém převzetí nám
správně zní i další význam a to sice povaha, způsob ustavení, bytostná povaha. (pozn. Latinští
křesťané užívali jako opositum supernaturalis, nadpřirozený).

1.5 Definice života
Vědci zabývající se vědami o životě - přírodozpytci 19. stol. a biologové 20. stol. si jen neradi
připouštějí, že nejsou s to vědeckým jazykem popsat, co to život je. Všichni to samozřejmě
vědí, tak jako to víme všichni od dětství. Přesto se definice života ještě nikomu nepodařila.
Myšlenka života, pocit být živý jsou pojmy každým z nás dobře prožité, přitom však jedny
z nejtěžších k pochopení. Dlouho jsem si myslel, říká James Lovelock autor teorie Gaia –
živoucí planeta, že odpověď na otázku: „Co je život?“ byla pokládána za tak důležitou pro
naše přežití, že byla tabuizována a uvězněna jako instinkt do automatizovaných vrstev naší
bytosti. V průběhu evoluce se uplatňoval silný selekční tlak pro okamžité konání. Pro naše
přežití bylo otázkou života a smrti rychlé rozlišení lovce a oběti, příbuzného od cizího či
rozpoznání potenciálního sexuálního partnera. Nemůžeme si dovolit odklad způsobený
uvědomělým přemýšlením či sporem mezi jednotlivými oddíly mysli. Naše mysl musí
bleskově propočítat vše, co je důležité pro rozpoznání, a proto jsou příslušné programy
uloženy v jejich nejstarších podvědomých zákoutích. Proto všichni víme, co to život je.
V závislosti na úhlu pohledu je jedlý, přátelský či smrtící.
Uchopit život jako objekt vědeckého zkoumání, vyžadující přesnou definici, je podstatně
těžší. Ani disciplíny formální biologie jí nevyřkli, ani ve slovníku Dictionary of Biology
sestaveném renomovanými biology. Ani Webstrův a ani Oxfordský slovník jí neuvádějí, oba
u původu slova „life“ odkazují na anglosaské „lif“. J. Lovelock při svém pátrání po tomto
pojmu se s ním setkal pouze v souvislosti se zavržením u filosoficky založeného N. W. Pirie
v článku z roku 1937 Nesmyslnost pojmů život a živý“. To může vysvětlit neochotu
akademických biologů utrácet čas s něčím tak elementárním, jako je pojem život.
Středověcí vzdělanci si zvolili za svůj jazyk latinu – život (life) bylo jedno z hrubých
necivilizovaných slov. Latinský ekvivalent slova lif – anima- nebyl rovněž moc nápomocen.
Svým výrazem byl blízký slovu duše. Webstrův slovník: „tu vlastnost živočichů a rostlin
(končící smrtí a odlišující je od neživé hmoty), která jim umožňuje přijímat potravu,
získávat energii, růst, …“ Oxfordský slovník říká v podstatě totéž: „Život je ta vlastnost,
která odlišuje žijícího živočicha či rostlinu nebo žijící část organické tkáně od mrtvé či
nežijící hmoty, souhrn funkčních aktivit, jimiž se tato vlastnost projevuje.“ Malá česká
encyklopedie nabízí dvě definice:
1. forma bytí hmoty, vznikající zákonitě za určitých podmínek jejího vývoje
2. společná vlastnost všech organismů, jíž se živá hmota kvalitativně liší od hmoty
neživé.
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Slovník filosofických pojmů - Jan Sokol (Vyšehrad, 1998):
1. celek existence živočicha nebo člověka od narození do smrti
2. to, čím se vyznačují živé systémy či organismy: charakteristický tvar, látková výměna
s okolím, schopnost rozmnožování, jistá míra citlivosti či vnímavosti a schopnost
vývoje.
Obecně se život vyznačuje postupným budováním těla a dospíváním každého jedince
(ontogeneze), lokálním smíšením entropie na úkor okolí a pozvolným zvyšováním složitosti
organismů v průběhu evoluce (fylogeneze). To že život kdysi vznikl z neživého, se dnes
obecně předpokládá, spor zda lze projevy života úplně vysvětlit zákonitostmi neživé
skutečnosti, není dosud rozhodnut. Pravděpodobně by k tomu bylo třeba rozšířit pojetí
„neživé hmoty“ (viz. Vitalismus – z lat. Vita – život, názor, podle něhož v živých
organismech působí ještě jiné zákonitosti a síly (např. tzv. životní síla, vis vitalis), které
fyzika a chemie nemůže postihnout.). Klasický vitalismus (Driesch, Bergson) soudobá věda
sice odmítá, nicméně rozdíl mezi živým a neživým (např. ve schopnostech reprodukce,
účelového chování a negativní entropie) se nepodařilo uspokojivě překlenout. Naopak řadu
funkcí, dříve pokládaných za výsadu živého (reprodukce, výměnu látek, tvarové změny)
nachází biochemie i v organických molekulách apod.
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2 SLOŽKY ŽP A JEJICH INTERAKCE
2.1 Člověk
Přírodní prostředí naší Země je tvořeno složkou živou a neživou. Obě jsou v těsném
vzájemném vztahu, který se stále mění a vyvíjí. Člověk jako biologický druh homo sapiens je
součástí těchto dějů, ovšem dosáhl takového stupně vývoje, že může velice podstatně do
těchto procesů zasahovat, ať už vědomě, či nevědomě. Svých možností plně využívá, ale
zdaleka ne vždy rozumně. Přímé poškozování přírody člověkem (těžba dřeva, surovin,
stavba silnic, provoz města), nebo přirozené pochody a vztahy ovlivňuje tak, že se
společenstva, krajina i složky prostředí postupně mění díky následkům druhotných změn.
Přímé ovlivňování prostředí člověkem je dlouhodobé - v dlouhých časových obdobích
a pozvolné. Krok za krokem tak snižuje účinnost původních funkcí, rozmanitost druhů nebo
produkci. V tomto případě se jedná o postupnou degradaci prostředí. Ke sledování těchto
změn byla vyvinuta celá řada metod. Pravidelné a cílené měření a sběr údajů nazýváme
monitoring. Monitorování není jen ve sledování obsahu škodlivin v ovzduší nebo ve vodě,
ale i získávání údajů o postupu těchto látek potravními řetězci a také o jejich dopadu na
člověka. Kromě škodlivin se pravidelně monitorují i změny přirozených faktorů, tj. teploty,
oxidu uhličitého, ozonu. Tyto informace nás mají upozornit na změny v celoplanetárních
pochodech, tj. v pochodech nezbytných pro život člověka a celé biosféry. Hlavním pravidlem
monitorování je využití údajů pro praxi nebo pro vědecké bádání. Měřit cokoli v přírodě
pouze pro měření samo je nákladné a často zcela zbytečné.
Neustále exponenciálně rostoucí lidská populace. Předpokládá se, že první miliardy
dosáhla naše populace až někdy na přelomu 18. a 19. století. Od té doby pokračoval růst stále
větším tempem. Od počátku 19. do konce 20. století přibylo během dvou set let na naší
planetě pět miliard lidí. Většina populací živočichů roste (případně se zmenšuje) v závislosti
na dostupnosti zdrojů potravy, úkrytu, partnerů pro rozmnožování, výskytu chorob apod.
Populace člověka jakoby některá ekologická pravidla nerespektovala. K největšímu růstu
populace dnes dochází především v zemích a oblastech, kde je dostupnost potravy a vody
nižší, míst a prostředků k bydlení méně a chorob více. Malthus ve své Eseji o principech
populace z roku 1798 (Essay on the Principle of Population) uvádí, že počet obyvatel roste
explozivní rychlostí, tedy geometrickou řadou (přírůstek řady je dán násobením konstantou,
např. 1, 2, 4, 8, 16, 32, atd.). Komplikací ovšem bylo, že prostředky obživy rostly omezeně,
pouze řadou aritmetickou (přírůstek řady je dán připočítáváním konstanty. Jeho pesimistická
prognóza se opírá o v té době pozorovanou tendenci rostoucího přírůstku obyvatelstva
a omezené možnosti zajištění prostředků obživy. Z tohoto sporu vychází nerovnost mezi
množstvím lidí v dané části světa a možností vyprodukovat pro ně dostatek potravin. Tempo
růstu průměrně 1,7 %, tzn. zdvojnásobení populace každých 41 let. V roce 0 – 200 mil. lidí,
v r. 1650 – 500 mil., v r. 1950 – 2,4, v r. 2000 – 6 mld, v roce 2012 - 8 mld a odhady jsou
takové, že v roce 2050 nás bude 10 mld.. Země není schopna uživit všechny svoje
obyvatele. Exponenciálně rostoucí čerpání přírodních zdrojů pro uspokojení zvyšujících se
lidských potřeb, vytváření obrovského množství odpadu, stavíme sídla, komunikace,
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přetváříme obrovské plochy pro zemědělské využití a především zastavujeme tyto zemědělské
plochy novou infrastrukturou. Tyto zásahy jsou mnohdy tak hluboké, že dochází k porušení
přirozených vztahů a původní přirozené rovnováhy.
Zdravotní důsledky tohoto vývoje jsou dobře známy: rakovina, leukémie, plicní nemoci,
onemocnění srdce a cév, trvale klesá plodnost u žen i mužů a mnoho jiných chorob. Avšak
navzdory pokroku vědeckého bádání a dostupnosti lékařské péče se objevují nové, obtížně
zvladatelné nemoci. Země se stala laboratoří, kde se testují potraviny, chemikálie, léky
a biologické zbraně. Absurditou této doby jsou protikladné názory odborníků.
Navíc heslem dne je hlavně prosperita. Ekonomové a politici bez ohledu na stranickou
příslušnost slibují svým voličům více štěstí, více blahobytu, více prosperity. Nikdo se příliš
neobtěžuje objasnit, co vlastně prosperita znamená, jaký je účel, který za ní bude třeba zaplatit
a jaké jsou vůbec šance lidí přežít důsledky zmiňovaného blahobytu
Důsledkem lidské činnosti je, že člověk snižuje druhovou diverzitu a působí takové změny
prostředí, které mohou nakonec ohrozit samotnou existenci člověka. Lidské počínání tak
obrazně připomíná podřezávání větve pod sebou samým.
Abychom to zastavili, musíme vybudovat společnost, která bude spotřebovávat přírodní
zdroje stejnou rychlostí, jaká je potřebná k jejich obnově. S energií a s odpadními produkty
energetiky musíme zacházet promyšleněji. Příliš jsme si zvykli na neobnovitelná a životní
prostředí znečišťující fosilní paliva, jakými jsou uhlí a ropa.
Poznáním zákonitostí přírody a jejich uplatňováním má člověk možnost předejít situaci, kdy
změněné podmínky na této planetě nebudou slučitelné s jeho životem. Existuje rčení: „Můžeš
přemýšlet o budoucnosti celého lidstva, ale pořádek na vlastním dvorku si udělej sám.“
Planetu můžeme zachránit tak, že se každý zaměříme na nejbližší okolí.
A právě proto je potřeba věnovat pozornost studiu ekologie. Ekologové používají pojem
přípustné zatížení a myslí tím maximální počet jedinců, který může trvale žít v daném
ekosystému. Pokud je tato mez překročena, má to škodlivý vliv na ekosystém. Jak je vůbec
možné, že mechanismy pudu sebezáchovy, které v individuálních případech působí vcelku
spolehlivě, v případě lidstva jako celku žalostně selhávají?
Bývá vyslovován názor, že přípustné zatížení celé Země bylo již dávno překročeno. Například
je to dobře vidět ve výpočtu ekologické stopy. Koncept ekologické stopy můžeme považovat
za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou
převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci
odpadních produktů. Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému
zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu
a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co
jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. Neříká nám
tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu)
zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku. Nepřekvapí
proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud
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by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to
nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů
v různých zemích světa.
Skutečná hloubka ekologické krize nespočívá pouze v tom, že společnost ničí přírodu.
Spočívá navíc v tom, že příroda je ničena společností, která nedokáže evidentní důkazy
o sebevražednosti svého počínání pochopit jako signály ke změně svého jednání. Moderní
společnost je postavena na principech, které blokují projevy jejího pudu sebezáchovy.
Teprve uvědomění nám dává od tohoto procesu odstup a umožňuje smysluplné zacházení se
sebou samým a světem kolem sebe bez slepé vevázanosti do jejího běhu.
Žijeme v určitém paradigmatu. Paradigma=příklad, vzor, souhrn všech pojetí vědní
disciplíny v určitém časovém úseku. (Thomas Kuhn, 1962) – vědecké paradigma=„sestava
úspěšných řešení a výsledků sdílených vědeckou komunitou a užívaných touto komunitou
a vymezování legitimních problémů a způsobů jejich řešení.“ Def. Společenského
paradigmatu zní – soustava představ, hodnot, způsobů vnímání a praktik sdílených určitou
komunitou, která pak vede k zvláštnímu způsobu vidění reality. Komunita se na základě této
vize organizuje. Změny paradigmat podle Kuhna neprobíhají plynule, ale dějí se revolučními
zlomy nazývanými posunem paradigmatu. Což je rozsáhlá kulturní transformace – změna
nejen ve vědě, ale i v rozsáhlejší společenské oblasti.
Paradigma, které nyní ustupuje, ovládalo naší kulturu po několik staletí, během nichž utvářelo
moderní západní společnost a významně ovlivňovalo ostatní svět. Množství zakořeněných
idejí a hodnot, k nimž patří: Představa vesmíru jako mechanické soustavy složené
z elementárních stavebních částic. Představa těla jako lidského stroje. Představa života ve
společnosti jako kompetitivního boje o přežití. Víra v neomezený materiální pokrok
dosažitelný ekonomickým a technologickým růstem. Přesvědčení, že společnost, v níž je žena
všude podřízena muži, je společnost uspořádaná podle zákona přírody. Všechny tyto
předpoklady byly zpochybněny a jsou nyní podrobovány radikální revizi.
Nové paradigma se nazývá tzv. holistické vidění světa. Svět je chápán spíše jako integrovaný
celek než jako soustava navzájem oddělených částí. Toto nové paradigma můžeme též chápat
jako ekologické hledisko, pokud užijeme termín „ekologický“ v širším a hlubším smyslu, než
tomu obvykle je. Hluboké ekologické uvědomění uznává zásadní vzájemné závislosti všech
jevů a skutečnost, že jednotlivci i společnosti, my všichni, jsme včleněni do cyklických
procesů přírody a zcela na nich závisíme. Dva termíny – „holistický“ a „ekologický“ – se
významově trochu liší a zdá se, že termín „holistický“ je k popisu nového paradigmatu
poněkud méně vhodný. Př. Holistické vnímání řekněme jízdního kola znamená vidět jízdní
kolo jako funkční celek a chápat vzájemnou závislost jeho jednotlivých součástí. Ekologické
chápání jízdního kola zahrnuje chápání předchozí, avšak navíc vnímáme jízdní kolo včleněné
do přírodního a společenského prostředí – tj. uvědomujeme si, odkud pocházejí suroviny,
z nichž je vyrobeno, jak bylo vyrobeno, jak jeho užívání působí na přírodní prostředí a na
komunitu, která je využívá. Rozlišení mezi „holistickým“ a “ekologickým“ nabývá ještě
většího významu, hovoříme-li o živých systémech, pro něž má spojení s prostředím zásadní
význam.
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Dnešní propojený svět – je globalizovaný, pod vlivem spontánního, neřízeného procesu,
podpořeného intenzivnější integrací zemí světa v jediném ekonomickém systému. To je
zřejmě jediné kritérium, na kterém se shodnou teoretici zabývající se tímto jevem, aniž by se
tím vzdávali možnosti do pojmu zahrnout celé sady dalších sociálních, politických,
kulturních, sociálně-psychologických atd. vztahů s globalizací souvisejících.
Prakticky všechna lidská společenství vždy odlišovala lidský svět od mimolidského jako cosi
svébytného a protikladně jiného. Pokrok civilizace se nedá zastavit. Strategie změny by v této
absurdní situaci měla vycházet z poznání, že není momentálně v silách zdravého rozumu
obrátit chod sebedestruktivní prosperity. Je v silách ekologů postup této sebevraždy jedné
globální civilizace alespoň monitorovat a o jeho průběhu neustále informovat. V současné
době je to zřejmě jediná možnost, jak zvýšit naději, že neudržitelný systém bude opuštěn již
po úvodních příznacích krize a nikoli až v konečné agonii, která by už neponechala dostatek
prostředků skromnému avšak důstojnému životu.
Quo vadis?
„Naše minulost nás bude stát budoucnost? Ano, i když jsme v tom částečně nevinně.
Pohybujeme se po kolejích nastavených předešlými generacemi. Ty postavily koleje do kopce
za něčím zářným, A my máme smůlu, že jsme první, kdo se ocitl na jeho vrcholu a vidí, že za
kopcem není to zářné, co si myslely generace před námi. Už víme, kam to vede, ale koleje
jsou nastavené, vlak rozjetý. Jde o to, jestli je čas, energie a politická vůle vlak přibrzdit
a přehodit výhybku. Zatím to vypadá, že ne. Pasažéři jsou velice neukáznění a spíš si budou
chtít ještě něco užít v jídelním voze. (Jan Keller, Koktejl X/6/2001).
2.1.1 Vlivy lidské činnosti na životní prostředí
Současné období je charakterizované prudkým rozvojem vědy, techniky a ekonomiky. Což na
jedné straně přináší zvyšování hmotné životní úrovně lidstva, ale na straně druhé má však
záporné doprovodné jevy.
Člověk je součástí životního prostředí vytváří kromě hmotného prostředí, prostředí
nehmotné (sociální, duchovní), přičemž je zároveň těmito složkami prostředí sám
ovlivňován.
Kvalita prostředí se stává významným rozvojovým potenciálem. Je zřejmé, že člověk svou
činností více či méně ovlivňuje a vědomě či nevědomě přetváří hmotné i nehmotné prostředí.
Výsledné vlivy na životní prostředí, které jsou způsobené antropogenní činností, se vyvíjí
v čase. Nejsou jen jednoduchým součtem výsledků jednotlivých dílčích činností, což je nutné
mít na zřeteli při posuzování jejich vlivů na životní prostředí.
Už jsme otrávili i ty nejzapadlejší kouty naší planety, od oceánských hloubek přes rozsáhlé
plochy země až po nebe nad námi. Seznam toxických chemikálií, organických odpadů,
jedovatých plynů, kterými jsme zaneřádili vodu, půdu i vzduch je téměř nekonečný. Mnohá
znečištění vody a půdy jsou způsobena průmyslovou činností i samotným životem. Průmysl
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produkuje odpady, které nejsou náležitě recyklovány, nebo ukládány. Podobně se chováme
v našich domovech. Vše, co již nepotřebujeme, ať jsou to chemikálie nebo splašky, končí
v podzemní vodě, jezerech, řekách a potocích. Je skutečností, že dýcháme vzduch, který je
zamořen plyny a chemikáliemi, vypouštěnými z kouřících komínů, ale taky z výfuků
automobilů.

2.1.1.1 Urbanizace
Od doby, kdy člověk přešel k primitivnímu zemědělství a zůstával na jednom místě, aby
sklidil úrodu, můžeme hovořit o záměrné organizace území. Dlouhodobým spolupůsobením
podnebí, sociálního a ekonomického potenciálu a kulturní tradice se vyvinula forma osídlení
a velikost sídel. Do průmyslové revoluce určovalo zemědělství, jako hlavní ekonomická
aktivita, charakter osídlení s venkovskými sídly jako převládajícím typem.
Průmyslová revoluce přesunula obyvatelstvo z venkova do měst a území, která byla
v blízkosti zdrojů energie a surovin (voda, uhlí, nerostné suroviny) a které se nacházela
v blízkosti spojů – železnic.
Pojmem urbanizace rozumíme probíhající koncentraci obyvatel do měst a zvyšování počtu
lidí, kteří žijí městským způsobem života. Je doprovázena výrazným přesunem obyvatelstva
z venkova a malých sídel do velkých center.
Tato změna struktury obyvatelstva je jeden z projevů antropogenního tlaku na složku
biofyzikálního prostředí.
Rozvoj dopravy přispěl k vytvoření mezinárodního trhu a vzniku velkých metropolí a jejich
aglomerací, kde se soustřeďuje stále významnější podíl obyvatelstva, ekonomických aktivit
a obslužných funkcí.
Urbanizované prostředí často úplně pohltilo krajinu a změnilo životní prostředí. Vysoká
koncentrace průmyslu, a s tím spojené nevyhnutelné služby obyvatelstvu, znamená
i koncentraci zdrojů negativních vlivů na životní prostředí, jako je znečištění vod a ovzduší,
hlučnost, nadměrný zábor půd na stavební a výrobní účely, potlačení přírodních prvků
v osídlení apod. K tomu se přidružují i další problémy, které v minulosti v podmínkách
řidšího osídlení nebyly tak zřetelné, jako je odstraňování odpadních vod a pevných odpadů,
čištění měst, organizace dopravy apod.

2.1.1.2 Doprava
Dopravou se rozumí soubor procesů, které vedou k cílenému přemisťování materiálů, energie,
informací, ale také osob v prostoru a čase.
Dopravu, podle toho jakým prostředkem se vykonává, můžeme dělit na:
 Železniční
 Silniční
 Letecká
 Vodní
 Městská nekonvenční (lanová, pásová, potrubní)
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Železniční a automobilová patří u nás k nejvíce zastoupeným druhům dopravy pro přepravu
zboží a osob. Dopravní výkon je jedna ze základních charakteristik ovlivňující rozvoj silniční
sítě. Z porovnání výkonů vyplývá, že plynulost, kvalita a bezpečnost silničního provozu
limitují technické parametry silnic. Dopravní výkon je i rozhodujícím ukazatelem pro
vynakládání finančních prostředků na rozvoj, údržbu a opravy silniční sítě. Dříve jsme
jezdívali tam, kde bylo možno vidět něco mimořádného. Dnes jedeme jen tam, kde máme
alespoň jiskřičku naděje, že budeme moci zaparkovat.
Význam letecké dopravy se projevuje na větších vzdálenostech, zejména při spojení se
zahraničím. Je nejrychlejší, ale má i řadu nevýhod. Je drahá a letadla spotřebovávají velké
množství paliva. Podíl škodlivin z letecké dopravy je dnes sice malý (oproti silniční dopravě),
ale rychle stoupá. Letecká doprava se na celkové spotřebě paliva na planetě podílí (jen) 12 %,
přičemž podíl automobilové dopravy je 75 %. Významným faktorem, který ovlivňuje
množství vypouštěných plynů a spotřebu paliva letadel, je jejich pohyb na letištních plochách
se spuštěnými motory.
Vodní doprava zahrnuje lodní dopravu, zejména na splavných částech řek, umělých
kanálech, průplavech a mořích. Námořní doprava je pro světovou ekonomiku v současné době
nenahraditelná, neboť na obchodních lodích se přepravuje 90 % celosvětového objemu zboží.
Lodní doprava je obecně považována za velmi ekologickou. Nejčastěji dokumentovaným
druhem znečištění moří a řek jsou ropné látky. Stopy po tomto znečištění můžeme pozorovat
nejen v přístavech, zálivech či na otevřeném moři, např. na trasách tankerů, ale bohužel i na
některých turistických plážích. Nejsou to ale jenom havárie tankerů, které vodu znečišťují
nejvíce. Odhaduje se, že zhruba 80 % veškerého znečištění z lodí pochází z provozního
vypouštění. Jedná se o vypouštění odpadních olejů nebo nádrží v důsledku čištění. Více
námořní dopravy znamená i více vzdušných emisí z lodí. To představuje problém
v přístavních městech, kde jsou emise z lodí často dominantní příčinou znečištěného ovzduší.
Tyto emise jsou schopny cestovat hluboko do vnitrozemí
Městská hromadná doprava je charakterizovaná vysokou výkonností dopravy osob
tramvajemi, trolejbusy, autobusy a metrem.
Proti tomu nekonvenční doprava se používá k přepravě zboží (ropovod, plynovod).
Rozvoj dopravy, způsobený jejím pokrokem v posledních desetiletích sebou přináší mnoho
nepříznivých důsledků, které se projevují účinky na životní prostředí, a to zejména:






Zátěž prostředí hlukem a vibracemi
Znečištění oxidem uhličitým, oxidy dusíku, uhlovodíky, oxidem siřičitým, ozónem
a těžkými kovy.
Znečištění půdy.
Nároky na prostor (záběr půdy, vznik bariér, rozdělení ploch, odlesňování).
Vznik odpadů.

Vzájemný vztah dopravy k životnímu prostředí můžeme charakterizovat pozitivně nebo
negativně. Vliv dopravy na životní prostředí se musí posuzovat ve vzájemných souvislostech
obou vztahů.
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Pozitivní vztah se projevuje především v uspokojování potřeb společnosti v rámci
individuální nebo hromadné dopravy.
Negativní vztah je charakterizovaný činností dopravy, při které vzniká hluk, vibrace, emise,
odpady. Negativní působení je úměrně ovlivňováno počtem dopravních prostředků
a dopravních výkonů.

2.1.1.3 Zemědělství
Člověk si zabezpečuje základní podmínky svojí existence zemědělskou výrobou, která má dva
na sebe navazující články, a to výrobu rostlinou a živočišnou.
Rostlinná výroba je základem zemědělské výroby a také z hlediska vlivu na životní prostředí
je nezanedbatelným činitelem. Úroveň výživy a soběstačnosti je daná výměrou
zemědělského půdního fondu na jednoho obyvatele, úrodností půdy a stupněm jejího
využití. Přitom jsou známa omezení, které působí na využití půdního fondu, jako je růst
emisí, ochranných pásem vodních zdrojů, negativní působení dalších civilizačních faktorů.
Protože narůstající počet obyvatel Země si vyžaduje neustálé zvyšování produkce potravin
a získávání další vhodné půdy pro zemědělství což je obtížné, v mnohých oblastech nemožné,
je intenzifikace zemědělské výroby jediným řešením.
I při neustálém zkvalitňování mechanizace a automatizace jednotlivých agrotechnických
procesů je chemizace zemědělství jedním z nejzávažnějších problémů. Nadměrné dávky
hnojiv měly za následek vedle záporného ovlivňování biosféry také zvýšení citlivosti rostlin
na různé škůdce a choroby. Některé se podařilo potlačit vyšlechtěním odolných odrůd na
používání pesticidů.
Řešení problematiky ochrany a tvorby životního prostředí v zemědělské výrobě spočívá
v komplexním přístupu, který by měl především zabezpečit zlepšení:




V ochraně, organizaci a využívání zemědělské půdy
V zachování a zlepšení vodního režimu.
V integrované ochraně rostlin a hnojení.

V rámci živočišné výroby se vyskytovaly problémy spojené s vysokými koncentracemi
chovu zvířat. Kromě úniku silážních a senážních šťáv, fekálií tekutých i tuhých, jejich
nesprávná aplikace zůstává důležitým problémem, ochrana před parazitickými
a epidemickými chorobami a toxikózami, které zhoršují životní prostředí člověka. Únik těchto
splodin do povrchových vod ohrožuje biologický život v půdě a tocích.
Ve snaze získat zdravější potraviny, nezatížené cizorodými látkami, vzniklo už před desítkami
let tzv. alternativní ekologické zemědělství. Jeho hlavní úlohou je při zabezpečení
dostatečného množství potravin bez cizorodých látek zvýšit přirozenou půdní úrodnost bez
používání průmyslových hnojiv a dalších pomocných syntetických materiálů. Současně
zdůrazňuje zabezpečení co nejpřirozenějších podmínek všem chovaným zvířatům. Má za cíl
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eliminovat záporné vlivy zemědělství, okolního životního prostředí a příznivě působit na
zdravotní stav obyvatelstva.

2.1.1.4 Lesnictví
Lesy mimo svojí hlavní produkční funkci zabezpečují tzv. mimoprodukční funkce, mezi
které patří hlavně:







Vodohospodářská
Půdoochranná
Klimatická
Urbanisticko-hygienická
Zdravotně-rekreační
Kulturní funkce.

Z toho hlediska lesy tvoří nenahraditelnou součást životního prostředí s celospolečenským
posláním.
Produkční funkce lesa představuje produkci dřevěné hmoty: jako zdroje energie, suroviny
pro stavebnictví, pro průmyslové zpracování na dřevěné výrobky, pro chemický průmysl.
Lesní fond je čím dál víc výraznější ve sféře ochrany a tvorby životního prostředí. Ochranné
lesy, tvoří půdoochranné funkce, jsou situované na mimořádně nepříznivých stanovištích,
zejména v územích ohrožených erozí.
Lesy zvláštního určení slouží k zabezpečení mimoprodukčních, společensky významných
funkcí. Je třeba vyzdvihnout hlavně jejich zdravotně-hygienickou funkci, kterou plní
jmenovitě příměstské lesy, lesní parky.
Víceúčelové lesy jsou lesy hospodářské a představují všechny lesy, které nejsou prohlášené za
lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení.
Se vznikem lesního hospodářství vznikla jako specifická hospodářská činnost ochrana lesů,
která vychází z potřeby zabezpečovat možnost hospodaření v lesích před škodlivou činností
člověka při získávání zemědělské půdy (před drancováním, vypalováním lesů, nepovolenou
těžbou dřeva). Úloha ochrany lesa se postupně rozšiřuje i na řešení ochrany lesních porostů
před škodlivými účinky větru (větrné kalamity), sněhu, hmyzu, hub, chorob dřeva.
V posledních desetiletích se jako škodlivý činitel čím dál více projevuje vliv imisí. Poškození
se projevuje deformací asimilačních orgánů, vysycháním, výrazným snížením či zastavením
přirozených přírůstků. Zasažené porosty se stávají náchylné na napadení škůdci. Klasickým
a varovným příkladem je totální devastace lesů v Krušných horách emisemi z tepelných
elektráren a z povrchové těžby uhlí v podhůří.
Pozornost v ochraně lesů se věnuje kvalitativní stránce lesního fondu, tj. odstranění těch
faktorů, které negativně ovlivňují jednotlivé funkce lesního fondu. Sem patří zejména:
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Úpravy v rozmístění lesů: jsou území s nízkou lesnatostí i území, v kterých není les v terénu
vždy vhodně lokalizovaný.
Strukturální přestavba lesního fondu řešená tak, aby se dosáhlo optimálního plnění všech
nosných hospodářských, ekologických a ochranných funkcí, mezi které patří především
funkce vodohospodářská.

2.1.1.5 Průmysl
Průmysl patří mezi odvětví lidské činnosti, které jsou zdrojem značného potencionálního
znečištění životního prostředí. Znečištění se projevuje zejména ve dvou složkách životního
prostředí, ve vzduchu a ve vodě. Rozdílný charakter průmyslové výroby se projevuje
i různým způsobem vlivy na okolní přírodu.
Průmysl je možné všeobecně rozdělit do skupin:







Těžký průmysl
Energetika
Petrochemický průmysl
Chemický
Strojírenský
Potravinářský

Těžba surovin se dělí na:





Těžba uhlí – hlubinná, povrchová
Těžbu rud
Těžbu štěrkopísků, kamenů, keramických surovin
Těžbu ropy

Negativní vliv těžební činnosti se projevuje zejména devastací půdy a skládkováním (haldy)
odpadového materiálu při těžbě a úpravě surovin. Výroba elektrické energie patří mezi
největší znečišťovatele ovzduší. Znečištění produkované energetikou závisí na druhu paliva a
skupenství (tuhé, kapalné, plynné). Přitom největší podíl znečištění ovzduší tvoří tuhá paliva
(hnědé uhlí).

2.1.1.6 Odpady
Produkce odpadů je charakteristickým rysem činnosti člověka. Produkce a vlastnosti odpadů
závisí na rozvoji činnosti člověka a zvyšování jeho náročnosti. Charakteristickým rysem
posledních desetiletí je prudký nárůst odpadů. V prvopočátku člověk produkoval odpad, který
byl podobný odpadu, jež se vyskytoval v přírodním ekosystému. V rámci přirozeného
koloběhu živin byl biologicky degradovatelný. Vývojem lidské činnosti však začalo narůstat
množství těžko nebo zcela nedegrovatelných odpadů, kterými neúměrně zvyšovalo zatížení
přírodního prostředí.
Odpadem rozumíme to, co vzniká při úpravě surovin, výrobě zboží, jeho užívání
a nakonec se (po skončení životnosti) stává výrobek sám. Předtím, než ale odpad vznikl,
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jednalo se o výrobek, který měl nějakou užitnou funkci a měl svůj význam. Odpad je chápán
jako věc, které se chce její majitel či původce zbavit, nebo věc, jejíž odstranění je nutné
z hlediska ochrany životního prostředí, popř. ochrany zdraví člověka.
Je třeba si uvědomit, že surovinová základna naší planety je omezená, přičemž konzumní
způsob života způsobuje, že vyhazujeme i látky, které jsou po využití ještě vhodné pro další
využívání. Protože odpady nejsou nic jiného, než původní látka prošlá výrobním a spotřebním
procesem, je zřejmé, že v odpadech je skryto obrovské množství využitelných surovin.
Příroda nezná odpad, neboť v koloběhu látek v ekosystému je na každém stupni určitá látka
předmětem řady chemických reakcí a po vyčerpání potřebných živin a energie jsou zbytky, tj.
produkty metabolismu nebo mrtvá těla samotných organismů zdrojem látek a energie pro
další trofický stupeň. Procesy v živé přírodě tedy neustále vracejí látky do koloběhu –
recyklují. Ve velkém měřítku jsou látky recyklovány vlastně všemi biogeochemickými
procesy. Recyklace je tedy jednou z možností, jak se zbavit odpadu a dokonce využít v něm
skryté látky a energii k další spotřebě. Ne všechny látky jsou však k recyklaci použitelné.
V odpadní surovině musí být co nejméně přimíšenin, musí být snadno transportovatelná
a technologicky nepříliš náročně zpracovatelná. Základem recyklace je třídění odpadů,
nejlépe už u jeho původce. Pro recyklaci jsou vhodné tradičně sbírané kovy, papír a sklo
a částečně i plasty. Recyklace je metoda, která umožňuje z negativně hodnoceného odpadu
vytvořit pozitivně přijímanou druhotnou surovinu.
Odpady můžeme dělit podle chemického složení na:






Kyselé
Zásadité
Neutrální
Organické
Anorganické

Podle skupenství na:
 pevné
 kapalné
 plynné
Podle původu na:




Komunální (pocházející z činnosti člověka)
Průmyslově
Zemědělské

Podle nebezpečnosti na:
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Neškodné
Toxické
Radioaktivní
Hořlavé

Obvykle však pro kategorizaci odpadů slouží více kritérií, přičemž hlavním aspektem je
původ a nebezpečnost odpadů. Podle toho rozdělujeme odpady zpravidla na odpady:






Rostlinného a živočišného původu – nejčastěji ze zemědělské výroby,
dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu
Minerálního původu – odpady z dolů, popílky s nízkým obsahem toxických látek,
suť ze staveb
Z chemických procesů – kyseliny, zásady, fenoly, dehty, rozpouštědla, odpady
s příměsí toxických kovů (Hg, Cd)
Radioaktivní – vznikají při úpravě jaderného paliva, vyhořelé jaderné palivo, odpad
z laboratoří využívajících radioizotopy
Z obcí – komunální – smíšený odpad, obsahuje smetky, zbytky potravin, papíru,
plasty, popel a liší se často podle typu zástavby, v níž vznikl.

Odstranění odpadů je proces, při kterém dochází k zamezení vlivu odpadu na životní
prostředí. V běžných podmínkách se nejčastěji volí metoda skládkování. Odpad je uložen na
skládku, která musí být dostatečně zabezpečena před únikem skládkových vod a plynů do
okolí a nemůže tak ohrozit životní prostředí. Skládky se dělí do několika kategorií podle toho,
jaké odpady jsou na ně ukládány. Po naplnění kapacity skládky je skládka rekultivována
a odpady jsou tak trvale odstraněny. Technické zabezpečení skládek se skládá z bariér
zajišťujících nepropustnost obsahu skládky a okolního prostředí. A dále z drenážního
systému, který zajišťuje odvodnění skládky, včetně jímání skládkových vod a jejich čištění.
Při dovršení životnosti skládky se provádí rekultivace, kdy se těleso skládky uzavírá ze všech
stran, realizuje se jímání skládkových plynů a finálně také převrstvení zeminou, tak aby těleso
zapadlo do krajiny a nepůsobilo rušivým dojmem. Neřízené skládky, které vznikají divoce
v krajině, tam kde lidé "odhodí" své odpady, se označují jako černé skládky.
Některé odpady mohou být před uložením na skládku vhodně upraveny fyzikálními či
chemickými postupy, tak aby se zmírnil jejich negativní vliv na život nebo jejich množství.
Jiným, běžným způsobem odstranění odpadů je jejich spalování. Na rozdíl od energetického
využit, kdy í je zapotřebí dodávat velké množství paliva, se spalováním odpadů získává
energie a likvidují i odpady, které nelze odstranit jiným způsobem (př. vybrané zdravotnické
odpady, některé chemické látky). Spalovny odpadů jsou zařízení, která musí být technicky
dobře vybavena na samotné spalování, ale také na čištění vzniklých spalin. Ty často obsahují
řadu škodlivých látek, které se nesmí dostat do ovzduší. Tuhé zbytky po spalování jsou
ukládány na skládky. Spalování odpadů je velmi úzce spjato s ochranou ovzduší, Spalováním
odpadů může docházet ke vzniku jiných látek, které mohou být vysoce toxické. Příkladem je
vznik polychlorovaných dibenzodioxínů a polychlorovaných dibenzofuranů, které mohou
vznikat rekombinací prekurzorů obsažených ve spalinách. Zajištění podmínek, které
předchází vzniku takových látek, je zcela nezbytnou technologií při spalování odpadu.
Odpady rostlinných zbytků je možno využít při výrobě kompostu, materiálu vhodného pro
úpravu půdních vlastností. Vstupní suroviny jsou často nadrcené a pak s pomocí
mikroorganismů v řízených podmínkách přeměněny na kompost.
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2.1.2 Příklad úcty k životu
Jeden z příkladů úcty k zemi nazvaný „Jsme částí země“ v řeči náčelníka Seattlea
k prezidentu Spojených států amerických v roce 1855.
Tento projev dnes patří k nejcitovanějším textům ve spisech bojovníků za životní prostředí
a předchází téměř každému pojednání o filosofii moderního ochranářského hnutí. Text je
znám v několika verzích.
„Roku 1855 vyzval americký prezident Franklin Pierce indiánský kmen Duwamishů, jenž žil
ve státě Washington na severovýchodě USA, aby prodal své území bílým osadníkům a usídlil
se v rezervaci. Na požadavek vybízející k činu dosud neslýchanému, odpověděl náčelník
Seattle následující řečí:
„Velký náčelník ve Washingtonu nám oznamuje, že si přeje koupit naši zemi. Velký náčelník
nám posílá také slova přátelství a dobré vůle.
To je od něj přívětivé, neboť my víme, že když neprodáme, přijde snad bílý muž s puškami
a naši zem si vezme.
Jak je možné oblohu nebo teplo země koupit či prodat? Tato představa je nám cizí. Když
nevlastníme svěžest vzduchu a třpyt vody, jak to od nás můžete koupit?
Každá část této země je posvátná mému lidu. Každá třpytící se jehlice borovice, každý písčitý
břeh, každý cár mlhy v temném lese, každá mýtina, každý bzučící hmyz je svatý v jejich
myšlení i cítění. Míza, která proudí ve stromech, nosí vzpomínky rudého muže.
Mrtví bílého muže zapomínají na rodnou zemi, když odcházejí putovat mezi hvězdy. Naši
mrtví nikdy nezapomínají na tuto překrásnou zemi, protože tato země je matkou rudého muže.
Jsme součástí země a ona je součástí nás.
Voňavé květiny jsou našimi sestrami, jelen, kůň, velký orel, to jsou naši bratři. Skalnaté
hřebeny hor, šťavnatost luk, teplo koníka ponyho, člověk – všichni jsme jednoho rodu. A tak
jestliže nám Velký náčelník ve Washingtonu oznamuje, že si přeje koupit naši zemi, žádá od
nás mnoho.“
Verze Al Gora v knize Země na misce vah
„Jak můžete chtít kupovat nebo prodávat oblohu? A zemi? Ta představa je nám tolik cizí.
Každý kousek této země je svatý pro můj lid. Každá ze zářivých borovicových jehlic, každý
písčitý břeh, kapka rosy v temném lese, každá louka a každý bzučící hmyz. To vše je svaté
v paměti a životě mého lidu. Budete své děti učit, co my učíme naše děti? Že země je naší
matkou? Vše, co ublíží zemi, ublíží rovněž jejím dětem. My totiž víme, že země nepatří
lidem, ale že lidé patří zemi. Vše je s ní spojeno jako krví, která nás všechny sjednocuje.
Člověk neutkal pavučinu života, je v ní pouze jedním z mnoha vláken. A jakkoli by jí ublížil,
ublížil by sobě.“ (Gore, A. (1992): Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit.
Houghton Mifflin, Boston)
Podle Gora se jedná o důkaz „bohaté škály myšlenek o našem sepjetí se zemí“ v náboženství
původních obyvatel amerického kontinentu. Nejen Gore, ale i mnoho dalších inteligentních
lidí dnes chápe úctu k zemi nejen jako projev zdravého rozumu, ale i jako morální povinnost.

34

Pochybovat o ní znamená hřešit. Není bez zajímavosti, že Al Gore byl a je významným
politikem USA (náměstek prezidenta Clintona).
Ve skutečnosti nikdo neví, co tenkrát náčelník řekl. Jediná zpráva, navíc o třicet let mladší,
tvrdí, že poděkoval velkému bílému náčelníkovi za velkorysou cenu, kterou za jeho zemi
zaplatil. Celý „náčelníkův proslov“ je výplod moderní fantazie. Pro televizní pořad
společnosti ABC jej roku 1971 napsal scénárista a profesor na filmové škole Ted Perry.
Přestože by mnozí ochránci životního prostředí včetně Al Gora raději slyšeli o opaku,
náčelník Seatlle měl jiné starosti než objímat stromy. Mezi několika informacemi, které se
o něm dochovaly, vyniká zpráva, že vlastnil otroky a pobil všechny své nepřátele. A jeho
případ hezky dokazuje, že v představách o životě v souladu s přírodou je přání otcem
myšlenky (Matt Ridley, Původ ctnosti – O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého
jednání člověka, Portál 2000, s. 223).
Text místy připomíná píseň Sv. Františka Laudes creaturam zvanou „Hymnus na slunce“
Ridley píše o ekologii jako o náboženství: „Pro nás pro všechny nastal čas přehodnotit náš
vztah k přírodě a z nejhlubších rovin našich niter obnovit spojení s ní…. Začít musíme u víry,
kterou osobně chápu jako jakýsi gyroskop, který se otáčí okolo vlastní osy a zajišťuje
harmonický soulad mého nitra se světem okolo“, káže (Ridley 2000).
„Vytvoření ekologicky udržitelné budoucnosti závisí na restrukturalizaci globální ekonomiky,
zásadní proměnné reprodukčního chování člověka a dramatických změnách v našem
hodnotovém žebříčku i životním stylu.“ Říká přední americký environmentalista Lester
Brown (Brown, 1992): State of the World. Worldwatch Institute, Washington, D. C.).
„Silně pochybuji, že dokážeme vyléčit lidskou duši, aniž bychom se naučili, jak dát našim
životům nový smysl a význam odpovídající potřebám doby a ekologickým výzvám, před
nimiž stojíme“ píše Jonathan Porrit, přední britský environmentalista (Porritt,1991): Save the
Earth, Channel Four Books, London).
„Moderní společnost nenalezne řešení svých ekologických problémů, dokud vážně
nepřehodnotíme náš životní styl…Hloubka ekologické krize odhaluje v celé nahotě hloubku
mravní krize člověka“ přizvukuje mu papež Jan Pavel II. (Gore, 1992):
„Osobně jsem zcela přesvědčen, že potřebujeme sloučit naše technologické dovednosti
s čímsi, co bych pro nedostatek příhodnějších slov nazval spirituálním obrozením
a pochopením, že některé pravdy jsou věčné.“ nabádá nás princ Charles (Porritt, 1991):

2.2 Voda
Hydrosféra tvoří nesouvislý vodní obal Země. Voda je základní potřebou života nejen pro
člověka.
Chemické složení molekuly vody jsou dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Molekuly
vody vytvářejí mezi sebou relativně pevné van der Waalsovy vazby (vodíkové vazby), které
dále významně ovlivňují její fyzikální a chemické vlastnosti. Díky vazbám mezi molekulami
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vody se při normálním tlaku udrží její pevné skupenství až do 0 °C a kapalné od 0 až do
100 °C. Voda na naší planetě se nevyskytuje takřka nikde v čistém stavu, tj. jako voda
destilovaná. Vždy jsou v ní přítomny různé příměsi a rozpuštěné látky.
„Tok řeky je nekonečný a voda v ní je stále jiná.“ (Kamo no Chomei). Voda je v nekonečném
pohybu a cyklicky proudí z oceánů do vzduchu na zem a odsud opět do oceánu. Mezi
hydrosférou, litosférou, atmosférou a biosférou existuje nepřetržité vzájemné působení
a prostorový pohyb, který je poháněný slunečním zářením a gravitačními silami Země. Zdá
se, že zásoby vody jsou nevyčerpatelné, ale k použití je jen její malá část. Asi 97,2 %
z celkových zásob vody je v mořích a oceánech. Protože je slaná její použití je možné až po
náročné úpravě. Zbývá tedy 2,8 % z čehož je vázáno v ledovcích 2,2 %. Rostliny, živočichové
a lidé na souši mají k dispozici jen 0,65 % z celkových zásob vod. Přestože jí je tak málo
hospodaříme s ní špatně. Dostupnost vody se stává zásadním celosvětovým problémem

2.2.1 Hlavní problémy s hospodařením s vodou





Z rychle se zvyšujících nároků na množství pitné a užitkové vody, nejen v závislosti
na přibývajícím počtu lidí, ale i na růstu potřeb.
Ze změn vodního režimu krajiny (přehrady, odvodňování, regulace vodních toků).
Ze znečišťování vody přímo vypouštěnými odpady či havarijními úniky chemických
látek, splachy a vyluhování látek z půdy, ale i dešťovými srážkami ze znečištěného
vzduchu.
Ze znečištění povrchových sladkých vod i oceánů, které celosvětově stoupá.
Znečištění vod působí nepříznivě i na zdraví člověka a také na skladbu a na
životaschopnost společenstev organismů.

Znečištění (kontaminace) povrchových i podzemních vod nazýváme každou změnu
fyzikálních, chemických a biologických vlastností v porovnání s jejich přirozeným stavem,
které částečně anebo úplně zabraňují jejich současnému využití, zhoršují životní podmínky
pro vodní organismy, případně zvyšují nároky na technologii úpravy vody.

2.2.2 Znečištění vod podle místa vzniku a doby působení




Plošné znečištění – splachy z polí, pastvin, velkých oblastí městských a průmyslových
aglomerací.
Bodové znečištění - odpadní zdroje z dobře znečištěných míst, tj. výpustě z továren,
z kanalizace, z čistíren odpadních vod, vody z dolů.
Havárie – nečekané úniky látek, které se dostávají do toků náhle a ve vysokých
koncentracích nebo jiné rychlé a neočekávané zhoršení kvality vody. Jedná se
o zvláštní případ bodového znečištění.

Sladké vody mohou obsahovat také druhotné znečištění, které je vyvoláno vysokou
koncentrací některých látek, jež jsou živinami. Vysoký obsah dusíkatých látek a fosforečnanů
(eutrofizace vody) vyvolává přemnožení vodních rostlin, zejména sinic a řas, odumřelé
rostliny klesají ke dnu, kde stoupá podíl hnilobných pochodů, zvyšuje se prvotní i druhotná
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produkce biomasy, což vede k vyčerpání kyslíku, uvolňování sirovodíku, amoniaku, voda
začíná páchnout, přestává být poživatelná.

2.2.3 Hlavní znečišťující faktory
Odpadní vody vypouštěné z lidských sídel, průmyslových podniků, často i ze zemědělských
velkochovů představují zdroje lokálního znečištění. Plošné znečištění způsobují splachy
hnojiv a pesticidů z polí, ty se do vody dostávají odtokem z povrchu i průsakem do spodních
vod. Rychlý přenos znečišťujících látek do vodních toků usnadňuje odvodňování, tzv.
meliorační soustavy. Podle typu znečišťujících látek rozeznáváme znečištění biologické,
chemické a fyzikální.
Biologické znečištění vody způsobují zejména silážní šťávy, močůvka, fekálie a další hnojící
organická hmota. Množství znečišťujících organických látek se udává jeho BSK5 –
biologická spotřeba kyslíku za pět dní.
Chemické znečištění způsobuje
z průmyslu, zemědělství i lidských
také o kontaminaci spodních vod,
K nejnebezpečnějším patří: ropa,
pesticidy, těžké kovy, fenoly.

celá řada chemických látek pronikajících do vody
sídel. Nejde přímo jen o znečištění povrchových vod, ale
čímž se velmi znehodnocují zásoby kvalitní pitné vody.
detergenty, PCB – polychlorované bifenyly, hnojiva

Fyzikální znečištění, mezi které patří: radioaktivní záření, tepelné znečištění, mechanické
znečištění.

2.2.4 Ochrana vody



Primární
Sekundární ochrana

V celosvětovém měřítku se klade důraz na primární ochranu vody v tom nejširším slova
smyslu tj. nejen na zamezení znečišťování vod, ale i nehospodárné využívání vody a celkové
nakládání s vodami tak, aby se zachovala ekologická stabilita. Řešení problematiky ochrany
vody si vyžaduje širokou mezinárodní spolupráci, která se realizuje prostřednictvím
mezinárodní úmluvy o ochraně moří a oceánů, dohody o hraničních vodách, apod. Už v roce
1948 ve Štrasburku byla vyhlášena Evropská charta o vodě, její základní myšlenky jsou:






Bez vody není života. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná.
Zásoby obyčejné vody nejsou nevyčerpatelné. Proto je nevyhnutelné je udržovat,
chránit a podle možností zvelebovat.
Znečištění vody způsobuje škody člověku a ostatním živým živočichům závislým na
vodě.
Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
Voda nezná hranice, její ochrana vyžaduje mezinárodní spolupráci.
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Nástrojem primární ochrany vod je především legislativa, která se v jednotlivých státech
postupně sjednocuje a je žádoucí v tomto trendu pokračovat. Sekundární ochrana řeší už jen
důsledky vzniklého nepříznivého stavu.
Význam a úloha vody v biosféře je nezastupitelná.

2.3 Ovzduší
Podobně jako u některých dalších planet sluneční soustavy, vyskytuje se i okolo Země plynný
obal – atmosféra. Atmosféra Země, která se začala formovat po vzniku naší planety, měla jiné
složení než ta současná. Život, tak jak jej známe dnes, by v takové atmosféře nemohl
existovat. Prvotní atmosféra byla tvořena mnoha látkami, které se uvolňovaly při intenzivní
vulkanické činnosti. Hojně zastoupené byly oxid siřičitý (SO2) i další sloučeniny síry, oxid
uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2), vodní pára (H2O), chlorovodík (HCl), vodík (H2), dusík
(N2) nebo čpavek (NH3). Během následujících stovek milionů let existence Země klesal podíl
oxidu uhličitého, který se postupně usazoval v horninách. V důsledku vzniku a rozvoje života
a především díky fotosyntetické aktivitě rostlin postupně rostlo množství kyslíku až na
současný stav.
Zemská atmosféra se skládá z různých plynů a par. Převažující složkou je dusík, jehož
obsah tvoří přibližně 78 %. Dále je to kyslík, jehož je 21 %. Pak je to argon (0,93 %) a oxid
uhličitý (0,03 %). Ve vzduchu jsou rovněž stopy dalších plynů, jako je neon, metan, vodík,
helium a krypton. Kyslík a oxid uhličitý jsou plyny, které ke svému životu potřebují všechny
rostliny a živočichové. Plní funkci prostředníka v koloběhu vody. Zachycují teplo dopadající
ze Slunce a udržují na Zemi teplotu, potřebnou k životu biosféry. Odrážejí část nebezpečných
ultrafialových paprsků, které by jinak ničily rostliny a živočichy.
Atmosféru je možné rozdělit na dvě hlavní vrstvy. Spodní vrstva troposféra sahá do výše asi
11 km nad zem. V této vrstvě je asi 70 % veškerého vzduchu. Většina exhalací se dostává
právě do troposféry. Zde vzniká smog, kyselé deště a shromažďují se skleníkové plyny. Nad
troposférou je stratosféra, která dosahuje do výšky 50-55 km. Ani ta nezůstává lidskou
činností nedotčená. Mezosféra je do 80-90 km a termosféra asi do 400 km, exosféra nad
400 km.
Téměř všechny problémy, které nějak souvisejí s atmosférou, plynou ze způsobů, jak
využíváme, nebo zneužíváme energii.
Všechny výpustě, komíny apod., jimiž se vypouštějí plynné směsi (znečišťující látky) do
ovzduší, se označují jako zdroje znečištění. Podle stability rozdělujeme zdroje znečištění na
zdroje stacionární a zdroje mobilní. Z hlediska plošného rozsahu můžeme dále dělit zdroje
na bodové, plošné a liniové. Příkladem bodového zdroje je komín, výpusť, příkladem
plošného zdroje je skládka. Mobilními zdroji jsou všechny pohyblivé zdroje, např. auta,
vlaky, letadla. Vzhledem k tomu, že jejich pohyb je většinou dán předepsanou trasou, (silnice,
koleje, letecké koridory) můžeme považovat tyto zdroje současně za tzv. zdroje liniové.
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Škodliviny, které se vyskytují v ovzduší, nazýváme exhaláty. Mohou pocházet z přírodních
zdrojů nebo mohou vznikat při lidské činnosti. Uvažujeme-li nečistoty v ovzduší ve vztahu ke
konkrétnímu zdroji a konkrétnímu času, potom používáme označení emise. Zdůrazňujeme-li
pohyb nečistot ovzduším, užíváme pojem transmise. Škodliviny vyloučené z atmosféry
a působící na biosféru, nazýváme imise. Smog – tento pojem vznikl spojením anglického
smoke (kouř) a fog (mlha). Jde o směs pevných, kapalných a plynných částic, rozptýlených ve
vzduchu.
Rozeznáváme různé typy smogu, které se liší složením a tím i působením na organismy:
Kyselý smog (redukční, londýnský typ) jeho zdrojem je především spalování uhlí aj. fosilních
paliv. Obsahuje především oxid siřičitý, popílek a kovy (Be, As, Cd) Velké problémy s tímto
smogem měl Londýn ve čtyřicátých a padesátých letech.
Fotochemický smog (oxidační, losangeleský typ), zdrojem tohoto smogu je především
automobilová doprava emitující výfukové plyny. Tento smog obsahuje především oxidy
dusíku, uhlovodíky, ozon. Problémy měly především Athény, Mexico City a další městské
aglomerace.
Kombinovaný smog při jeho vzniku se uplatňují oba zdroje znečištění.
Koncentrace emisí a tím i škodlivé působení imisí se uplatňuje za inverze, tedy za situace
obráceného rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu, která nastává celkem pravidelně
a bez zásahu člověka, v údolních oblastech. Chladný vzduch se udržuje při zemi, zatímco
teplý je ve vyšších vrstvách a emise se tak koncentrují v inverzní oblasti. Vlivem
klimatických podmínek se s inverzními situacemi setkáváme častěji v podzimním a zimním
období.
Mezi nejčastější čistící procesy v ovzduší patří odstraňování pevných a kapalných částic
filtrací a elektrostatickými odlučovači. Nežádoucí plynné složky jsou odstraňovány
chemickými procesy, např. odsiřováním. Nejvýznamnějšími opatřeními ke zlepšování čistoty
ovzduší v ČR v 90. letech bylo odsíření tepelných elektráren, postupná náhrada spalování
fosilních paliv v domácnostech a plynofikací a vytvoření kvalitních legislativních, kontrolních
a ekonomických podmínek a mechanizmů pro snižování emisí a imisí.
Změny v klimatickém systému je potřeba vidět v širším kontextu antropogenní činnosti
způsobující velké změny v chemickém složení atmosféry (úbytek atmosférického ozónu,
změny v chemickém složení troposféry, růst koncentrace skleníkových plynů apod.).

2.3.1 Ozonová díra
Ozónová vrstva (15 – 18 km nad mořem) – tříatomové molekuly kyslíku, působí jako
přirozený filtr chránící život na Zemi před tzv. biologicky aktivní složkou ultrafialového
záření Slunce. Poškození – freony (halogenové uhlovodíky) způsobuje: zvýšení rakoviny
kůže, narušení imunitního systému, ohrožení zraku, pokles zemědělského výnosů, pokles
chlorofylu v rostlinách. Chemickými reakcemi se za současného pohlcování ultrafialového
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záření udržuje v atmosféře velmi dynamická rovnováha ozónu, každý rok se přitom obmění
asi třetina jeho celkového množství.
Freony, které byly zavedeny do výroby ve třicátých letech tohoto století, jsou netoxické,
nezpůsobují korozi, chemicky téměř nereaktivní a nehořlavé. Užívaly se proto jako náplň
chladících zařízení, i jako čistící prostředek v elektronickém průmyslu, v klimatizaci
a stlačené jako hnací médium v rozprašovačích. Postupně se dostávaly ve stále větším
množství do atmosféry a díky své nereaktivitě a dlouhé životnosti pronikly difuzí i do
stratosféry. Tam se uplatnily jako katalyzátory, schopné před svým zánikem poničit každou
svojí molekulou tisíce molekul ozónu. První výklad katalytického působení freonů na
destrukci stratosférického ozónu byl podán roku 1974.
Od té doby byla v rychlém sledu provedena řada experimentů, potvrzující platnost této teorie.
V souladu s ní byl také pozorován pomalý průměrný pokles ozónové vrstvy. Podobně jako
dnes v případě skleníkového efektu se ale s výrobou a používáním freonů nedělo nic
(v osmdesátých letech bylo prokázáno, že freony jsou také velmi účinným skleníkovým
plynem). Na rozdíl od skleníkového efektu, se ale zastánci teorie o snižování ozónové vrstvy
dočkali bezesporného důkazu, kterým je existence tzv. ozónové díry. V roce 1981 si
meteorologové v Antarktidě povšimli zvláštního výkyvu v ozónové vrstvě, který nastával na
jaře a vracel se k normálním hodnotám až po několika měsících. Každý rok se tento negativní
výkyv prohluboval a v roce 1985, kdy byly výsledky publikovány, už úbytek ozónu činil
téměř 50 %. Tyto změny byly připsány vlivu freonů a brzy se objevilo i jejich vysvětlení,
které spočívá ve zvláštních atmosférických poměrech v průběhu antarktické zimy. Prokázání
přímého vztahu freonů a obavy vzbuzující ozónové díry vedlo k tlaku na politické řešení
tohoto problému.
V roce 1987 se uskutečnila konference v Montrealu, na které se dohodlo postupné snižování
produkce freonů. Dohodnuté kvóty (do roku 2000 se měla produkce snížit o polovinu) byly
ovšem velmi kompromisní, protože freony mají extrémně dlouhou životnost a je zřejmé, že
ještě několik desetiletí po úplném zákazu výroby bude jejich koncentrace v atmosféře stoupat
- budou se uvolňovat z dosud existujících zařízení a pomalu procházet atmosférou, takže
snížení koncentrace lze očekávat až o několik desetiletí později.
Na pražské konferenci v roce 2004 shrnul tehdejší ministr životního prostředí ČR Libor
Ambrozek: „Zákaz freonů je skvělým příkladem úspěšného ekologického opatření. Když
vědci zjistili, že tyto látky poškozují životně důležitou ozonovou vrstvu, mezinárodní
společenství se během několika let dokázalo dohodnout na zastavení emisí. Protokol také
přiměl průmysl k inovacím, takže výrobci rychle nalezli bezpečné alternativy. Během
několika let byl problém z velké části vyřešen. Ukazuje to, jak ekologické zákony mohou
úspěšně řešit vážné hrozby a ještě pomoci v modernizaci průmyslu.“

2.3.2 Skleníkový efekt
Skleníkový efekt se na Zemi projevoval od samého počátku, protože praatmosféra
obsahovala některé tzv. skleníkové plyny - oxid uhličitý, vodní páru a metan. Jeho účinek

40

spočívá v tom, že sluneční záření ve viditelné oblasti prochází atmosférou téměř bez
ovlivnění, na povrchu Země je z velké části pohlceno a pak znovu vyzářeno s větší vlnovou
délkou, v infračervené oblasti, tedy jako teplo. Infračervené záření skleníkové plyny
v atmosféře zachytávají a částečně vracejí nazpátek na Zemi. Vliv skleníkových plynů je tedy
vyrovnávající, zabraňují prudkým změnám teploty v souvislosti s kolísáním slunečního svitu.
Dnešní vliv tzv. přirozeného skleníkového efektu činí asi 33 °C, je zásadně důležitý pro
existenci vody v kapalném stavu a tedy i pro existenci života. Obtíž proto nespočívá
v samotné existenci skleníkového efektu, ale v přidávání k němu, způsobenému změnou
chemického složení atmosféry v důsledku lidské činnosti. Jedná se přitom především o oxid
uhličitý, freony, metan, troposférický ozón a oxid dusný. Tyto tzv. stopové látky se
v atmosféře vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, a proto jsou lidé svojí činností schopni
tyto koncentrace významně měnit. Potenciální vliv změny skleníkového efektu na globální
klima je všeobecný a rozsáhlý: předpokládá se přinejmenším tání ledovců, zvýšení hladiny
oceánů a zaplavení nízko položených oblastí, rozšíření pouští, poruchy v mořských proudech
a v proudění atmosféry, které budou příčinou změn ve srážkách a tedy sucha a naopak jinde
záplavy.
Skleníkové plyny - jichž v posledních desetiletích v důsledku lidské činnosti značně přibývá.
Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny patří vodní pára - ke skleníkovému efektu přispívá asi
ze 2/3 a její obsah je určován přirozeným koloběhem vody. Z 1/3 je skleníkový jev způsoben
oxidem uhličitým vznikajícím při hoření fosilních paliv. Některé další (méně časté, ale zato
„účinnější“ plyny) také ovlivňují tepelnou bilanci Země (freony, metan, oxidy dusíku).
Hlavním skleníkovým plynem je oxid siřičitý, který představuje více než polovinu
předpokládaného antropogenního vlivu na změnu skleníkového efektu. Spalováním fosilních
paliv a snižováním pokrytí Země rostlinami je možno deponované zásoby oxidu uhličitého
uvolnit a zvyšovat tak jeho rovnovážnou koncentraci. Ukazuje se, že koncentrace oxidu
uhličitého byla dlouhodobě stálá a zvyšovat se začala až v období industrializace v 19. století.
Od té doby se zvýšila o téměř 30 %. Hlavní zdroje oxidu uhličitého jsou dva - rozhodující je
dnes pálení fosilních paliv a dále kácení lesů, které bylo donedávna hlavním zdrojem. Je třeba
si ovšem uvědomit, že oxid uhličitý představuje jenom asi 50 % problému zvyšování
skleníkového efektu, další polovina připadá na ostatní skleníkové plyny, zvláště na freony,
oxid dusný, ozón a metan. Všechny tyto plyny se uvolňují v důsledku lidské činnosti (freony
dokonce výhradně lidskou činností) a ačkoli je jich v atmosféře méně, mají při pohlcování
tepelného záření větší účinnost než oxid uhličitý a také mají delší životnost. Za potvrzenou lze
považovat skutečnost, že průměrná teplota povrchu Země se za poslední století zvýšila zhruba
o 0.6 °C. Jistý problém v přímém důkazu vlivů zvýšení skleníkového efektu spočívá v tom, že
klima je komplikovaným produktem interakcí atmosféry, oceánů a zemského povrchu.
Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu (IPPC), a českého hydrometeorologického
ústavu v roce 1990: „Odhad je, že velikost globálního oteplení je obecně konsistentní
s výsledky klimatických modelů, ale je stále v mezích přirozené změny klimatu“ v roce 1995:
„Analýza důkazů o změně klimatu prokazuje rozeznatelnost vlivu člověka“ v roce 2001:
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„Existují nové a silné důkazy o tom, že změna klimatu byla v posledních 50-ti letech
ovlivněna člověkem“.
V roce 1997 byla na konferenci v Japonsku podepsána mezinárodní smlouva s názvem
Kjótský protokol. Průmyslově vyspělé státy se v něm zavázaly snížit do roku 2012 ve
srovnání s rokem 1990 průměrně o 5,2 % emise skleníkových plynů, především oxidu
uhličitého. V následujících letech nastala složitá vyjednávání o dalších podmínkách. Koncem
roku 2000 zkrachovala jednání v Haagu, na jaře 2001 nový americký prezident Bush oznámil,
že Spojené státy od smlouvy odstupují. Vůbec poprvé se zástupci států shodli, že se pokusí
limitovat a snižovat spotřebu základních přírodních zdrojů, jako jsou energetické suroviny.
Splnit kjótský závazek znamená nastoupit cestu ekonomických změn.

2.3.3 Jak škodliviny ve vzduchu ovlivňují naše zdraví?
Krátkodobé následky: podráždění očí, nosu a hrdla, infekce horních cest dýchacích –
bronchitida nebo zápal plic. Ostatní symptomy: bolesti hlavy, pocit na zvracení, alergické
reakce. Krátkodobé znečištění vzduchu dokáže zhoršit zdravotní podmínky jedinců
s astmatem nebo plicní rozedmou. Dlouhodobé zdravotní následky zahrnují chronické dýchací
potíže, rakovinu plic, srdeční choroby, dokonce i poškození mozku, nervů, jater a ledvin.

2.4 Půda a živé organismy
2.4.1 Půda její význam a specifika
Na rozdíl od vody nebo vzduchu nelze půdu považovat za neživou složku životního prostředí.
Nejsvrchnější vrstvou zemské kůry (litosféry) je půda (pedosféra). S výjimkou ledovců, pouští
a skalnatých oblastí pokrývá většinu povrchu pevniny. Nejjednodušeji lze půdu definovat jako
svrchní oživenou část zemské kůry (litosféry), která vznikla dlouhotrvajícími půdotvornými
procesy, (tj. působením atmosféry, klimatických činitelů a různých druhů živých organismů)
na geologické podloží země čili na horniny.
Půda vznikla a stále vzniká působením celé škály faktorů abiogenních a biogenního původu,
udržujících se za normálních podmínek v rovnovážném vztahu. Půda vzniká pomalu, 1cm za
100 let. Vzniká zvětráváním hornin (povrchová vrstva zvětralé podloží – mateční horninyneživá složka půdy) a činností organismů. Živé organismy ovlivňují složení a strukturu půdy.
Živá složka půdy se nazývá edafon, tvoří jí různé bakterie, houby (kvasinky, plísně, podhoubí
vyšších hub), rostliny (některé řasy, kořeny rostlin) a živočichové (chvostoskok, roztoči,
hlísti, kroužkovci, hmyz a jeho larvy a mnoho dalších skupin). Na edafon však působí
negativně řada faktorů, a tím se podstatně snižuje úrodnost půdy (např. pesticidy,
přehnojování, okyselování a zhutňování půd). Částečné rozložení částí těl rostlin a živočichů
spolu s výkaly živočichů tvoří humus. V každém kubíku půdy je mnoho tisíc druhů
organismů všech možných velikostí, které vytvářejí to největší a nejsložitější předivo života.

42

Hrst hlíny v sobě pojímá složitější ekosystém mikroorganismů, než je soubor všech velkých
tvorů amazonského pralesa.
Čajová lžička kvalitního substrátu prý obsahuje:
bilion bakterií, milion plísní a deset tisíc améb. A protože jsou to stvoření tak malá, zbývá na
lžičce ještě dost místa pro humus, písek, vzduch, vodu, usazeniny a spoustu nejrůznějších
dalších molekul. Tato zvířátka jsou to, co živí rostliny! Jejich miniaturní trus se rozpouští ve
vodě, a teprve pak jsou rostliny schopny živiny přijmout. Rostlina nemá schopnost jen tak
spolknout kus tlejícího listu nebo koňského trusu, potřebuje to před-žvýkat a před-trávit na
menší sousta těmi malými.
Následkem likvidace edafonu se v půdě přestává tvořit i humus.
Půda také obsahuje třikrát více uhlíku než atmosféra. A každoroční toky oxidu uhličitého,
tedy jeho ukládání do půdy a uvolňování, jsou vyšší než ze všech tepelných elektráren světa.
Půda tak významně ovlivňuje vývoj nejenom vegetace, ale také všech živočichů. Mezi půdou
a prostředím (horninami), vodou, ovzduším a organismy dochází k výměně látek (C, N, P, K,
Mg, S). Půda je proto nezaměnitelnou součástí biogeochemických cyklů.
Půda je od začátku existence člověka ovlivňovaná jeho činností. V minulosti půdotvorné
procesy převládaly a kvalita půdy se zvyšovala. V současné době převládají lidské
zásahy a kvalita půdy se neustále snižuje.
Schopnost půdy vyrovnat se se všemi látkami do ní vnášenými není neomezená a půda
potřebuje pro svoji regeneraci vždy určitý čas. Je nutné si uvědomit, že půda není uzavřeným
prostorem, že je pórovitá a že kromě látek, které do ní vědomě vnášíme, přijímá i velké
množství látek samostatně, zejména z vody a z ovzduší, neboť je jedním z článků zajišťujících
koloběh látek v přírodě. To vše zkoumá vědní obor pedologie.
Podle původu (genetické třídění) dělíme půdy na celou řadu půdních typů a podtypů.
Základní typy jsou: černozem, kambizem, hnědozem, podzolové půdy, nivní a glejové půdy,
zasolené a rašelinové půdy, skeletové půdy.
Podle velikosti částeček půdy, tzv. zrnitosti (druhové třídění) rozeznáváme půdy: písčité,
písčitohlinité, hlinitopísčité, hlinité, jílohlinité, jílovité. Z hlediska druhového třídění jsou
u nás nejvíce zastoupeny hlinité a hlinitopísčité půdy.
Z kvantitativního hlediska rozeznáváme u půdy tzv. plochu a mocnost. Plocha půdy je dána
plochou pevniny a je v podstatě konstantní, kromě některých výjimek, jako např. získávání
půdy z moří v Nizozemí nebo tvorba náplav u ústí větších řek, což je z celkového hlediska
zanedbatelné. Mocnost půdy je vertikální rozměr půdy. Ta se může s časem měnit, neboť na
jedné straně půdy ubývá (větrná a vodní eroze) a na druhé straně se opět půdotvornými
procesy tvoří. Nicméně rychlost tvorby půdy není nijak veliká a je třeba půdu chránit.
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Nejdůležitější vlastností půdy je tzv. úrodnost neboli bonita půdy. Úrodnost (bonitu) půdy
můžeme definovat jako schopnost půdy poskytovat rostlinám v průběhu jejich vegetačního
období dobré podmínky pro jejich růst a vývoj. Bonita půdy závisí na složení půdy, nicméně
je možné ji vhodnými zásahy (hnojením, správnou volbou osevních postupů), ještě zvyšovat.
I když, na rozdíl od vzduchu a vody, není půda pro člověka přímým spotřebním statkem, je
stejně tak nezbytná, neboť je nenahraditelným přírodním zdrojem a nutným článkem
přírodního koloběhu. Na kvantitě a kvalitě zemědělské půdy závisí kvantita a kvalita života
všech vyšších organismů.
Celkový půdní fond jakéhokoliv státu je dán plošnou výměrou státu a je rozdělován na půdu
zemědělskou a půdu nezemědělskou. Do půdy zemědělské se počítá orná půda, trvalé travní
porosty, louky a pastviny, chmelnice, vinice, zahrady, do půdy nezemědělské se řadí lesy,
rybníky a ostatní vodní plochy, zastavěná plocha, neplodná půda a ostatní plochy.
Důležitým ekonomickým ukazatelem je výměra zemědělské půdy připadající na jednoho
obyvatele. V důsledku rozvoje průmyslu, dopravy, výstavby apod. jakož i v důsledku
populačního růstu, výměra zemědělské půdy připadající na jednoho obyvatele rok od roku
klesá. Jednou z hlavních příčin byla těžba nerostných surovin, která znehodnotila asi 35 tis. ha
zemědělské půdy. V současné době se zvyšuje také zábor půdy pro skládky tuhých odpadů.
Odhaduje se, že pro tento účel už bylo zabráno cca 7 tis. ha. Ke snižování půdního fondu
dochází i necitlivými zásahy do krajiny (odvodňování, přehrady apod.), užíváním nevhodných
strojů a technologií, jakož i erozemi.
V České republice je erozí ohroženo 54 % z celkové plochy, z toho 42 % ohrožuje eroze
vodní a 12 % eroze větrná. Ztráty orné půdy jsou prakticky nevratné, neboť 1 cm ornice se
vytváří až 200 let. Aby se zabránilo neustálému snižování zemědělské půdy, byl u nás v r.
1966 vydán zákon na ochranu půdního fondu, který byl v r. 1977 novelizován. Podle
tohoto zákona musí být zemědělská půda, trvale vyňatá ze zemědělského půdního fondu
v určité lokalitě, nahrazena odpovídajícím množstvím zúrodněné, popř. rekultivované půdy
v jiné lokalitě.

2.4.1.1 Základní úkoly v hospodaření s půdou
A. chránit půdu před:
- erozí (větrnou a vodní),
- zhutňováním, např. před používáním těžkých mechanismů, neboť zhutněná (stlačená)
půda ztrácí pórovitost a tím i spojení s ostatními přírodními složkami, což má za
následek ztrátu její základní funkce,
- znečišťováním, hlavně před průsaky ze skládek nebo některých jiných zařízení, např.
silážních jam nebo průmyslových skladů. Nejvíce nebezpečné jsou ty látky, jež se přes
rostliny dostávají do potravního řetězce živých organismů a vyvolávají jejich
onemocnění. Jde zejména o těžké kovy, ropné látky, zbytky pesticidů ap.
B. provádět rekultivace navrácených ploch, které byly v dočasném záboru.
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2.4.1.2 Znečištění a degradace půd
-

ukládání odpadů
těžba nerostných zdrojů
eroze půdy
nadměrné odvodnění
negativní vliv závlah – kal a zasolování
nadměrné používání hnojiv a chemických látek (pesticidy)
kontaminace průmyslem a dopravou
acidifikace – okyselování prostředí (zdrojem průmysl a doprava)
ztráty půdy výstavbou

Desertifikace - šíření pouští, které zabírají 1/4 pevniny (i s polární – Ant.) + suché oblasti
1/3 pevniny + tundra 5,4 % pevniny. V suchých oblastech (aridních – pouštní step
a semiaridních) – vypásání trav, desertifikace, eroze, salinizace

2.4.2 Organismy a jejich ochrana
Prvním biologem, který se snažil popsat a pojmenovat žijící organismy, byl přírodovědec Carl
Linné ze švédské Upsaly. Ve svém díle „Systema natura“ z roku 1758 zaznamenal
a pojmenoval okolo 9 000 druhů rostlin a živočichů. Dodnes nejsou skupiny probádány
a taxonomicky popsány do stejné míry. Počet druhů na Zemi nebyl vždy stejný. Druhy
vznikají dlouhodobým vývojem a časem zase vymírají nebo se vyvíjejí v druhy jiné. Tyto
procesy jsou dlouhodobé, odvíjejí se v řádu statisíců až miliónu let. Změny způsobené
člověkem však jsou náhlé a mohou vést k vyhubení druhu během několika let. Vyhubení
druhu může nastat jednak nadměrným lovem živočichů nebo sběrem rostlin, změnou biotopů,
silným znečištěním prostředí, ale i zavlečením nepůvodních druhů do ekosystémů.
Biodiverzita je ohrožena. Rozeznáváme 3 druhy biodiverzity: genová, druhová,
ekosystémová. Nejlepší ochranou druhové diverzity je ochrana celých ekosystémů. Ochrana
kulturní diverzity se týká člověka – rozmanitosti kultur a civilizace. Ekosystémová – je
popsáno 1,7 mil. druhů. Odhad do roku 2100 vymizí více než 1/2 druhů rostlin a živočichů.
Vznikají genové banky pro udržení pestrosti druhů. Existují tu důvody proč je biodiverzita
důležitá: etický, ekologický, ekonomický.
Význam druhů pro člověka. Navzdory všem negativním vlivům vzrůstá zájem o uchování
přírodních zdrojů. Ekonomické důvody, které vedou člověka k péči o organizmy. Vědecká
hodnota druhu, kterou nese v podobě informace o stavbě, funkci, vývoji i o začlenění do
prostředí. Biosféra na Zemi je obrovská databanka informací o úspěšných strategiích
přežívání organizmů v nejrůznějších podmínkách po stamilióny let. Experimentální obory
zkoumají životní procesy u modelových druhů organizmů hlavně z důvodů zlepšení zdraví
člověka a prodloužení jeho věku. Estetické důvody, kdy různé organizmy mohou být pro
člověka zdrojem radosti, vzorem krásy a umělecké inspirace. Místa v nenarušeném území
jsou pro řadu lidí místem odpočinku a rekreace. Do oblasti života v přírodě se promítá řada
zálib a koníčků jako je fotografování, sběr přírodnin, sportovní lov. Hlavním důvodem pro
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ochranu biosféry je především provázanost jednotlivých přírodních dějů s životem člověka.
Ekologické služby přírody, člověkem přijímané mimoděk, poskytované přírodou zdarma.
Výhrady proti genovému inženýrství:
a. biologické znečištění
b. vznikají nové organizmy, jak se zapojí? (ekologické znečištění) – terciální genofond
(prim. – přirozený, sekund. – šlechtěný)
c. etické – vyhrocení panského přístupu k přírodě, narušení principu předběžné
opatrnosti
d. intuitivní výhrady (ekogeministky) – člověk přesahuje míru svého mandátu
e. teologické – člověk přesahuje problém správcovství, spíše tvůrcovství
2.4.2.1

Ochrana přírody a biodiversity

Ochrana přírody a krajiny je péče:
•

o volně žijící živočichy,

•

planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,

•

o nerosty, horniny,

•

paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné
celky

•

péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Ochrana přírody a krajiny je zajištěna zejména:
a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní
ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich
vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za
použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení.
c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických
a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů.
d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,
e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,
f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky
vhodné lesní hospodaření,
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat
vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,
i) ovlivněním vodního hospodářství v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro
život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru
a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,
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j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při
rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,
k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky
a rekreace.
Ochrana přírody se rozděluje na:
•

ochranu obecnou, zaměřenou na části přírody tak, aby se nestaly ohroženými nebo
aby zvyšovaly ekologickou rovnováhu,

•

zvláštní ochranu, zaměřenou na zvláště chráněné části přírody (významné
a jedinečné) vyhlášené státním orgánem ochrany přírody.

Ochrana obecná, tak i zvláštní se dále dělí na:
•

ochranu územní,

•

druhovou,

•

geologickou.

Obecná územní ochrana zahrnuje
•

Územní systémy ekologické stability,

•

Významné krajinné prvky,

•

přechodně chráněné plochy a přírodní parky.

Zvláštní územní ochrana se zabývá ochranou
velkoplošných územních celků
•

Národní parky – NP

•

Chráněné krajinné oblasti – CHKO)

maloplošných územních celků
•

Národní přírodní rezervace – NPR,

•

Národní přírodní památky – NPP,

•

Přírodní rezervace – PR

•

Přírodní památky – PP)

•

Zvláště chráněná území (ZCHÚ).

Obecná druhová ochrana má zajistit, aby se žádný druh organismu nestal ohroženým, nebo
aby nedošlo k jeho degeneraci, narušení rozmnožování druhu nebo k zániku populací či
ekosystémů, které tyto druhy obývají. Důležitým úkolem obecné druhové ochrany je ochrana
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přírody před záměrným rozšiřováním geograficky nepůvodních druhů či kříženců, které by
mohly způsobit nestabilitu populací původních druhů, nebo jejich zánik. Velmi podrobně se
obecná ochrana zabývá ochranou ptáků. Pro všechny druhy platí zákaz usmrcování
a odchytu, ničení hnízd a sběr vajec, vyrušování (hlavně v období rozmnožování) atd.
Důležitou povinností je vybavení nově budovaných vedení vysokého napětí ochrannými
prostředky proti úrazu ptáků elektrickým proudem.
Zvláštní druhová ochrana se zabývá druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo
vzácné, vědecky či kulturně velmi významné.
S postupným růstem a vývojem lidské populace se zvyšoval tlak na přírodní prostředí
a docházelo k ohrožení řady druhů rostlin a živočichů i některých cenných přírodních celků.
To vedlo ke snaze chránit tyto druhy či území před zničením. Lov některých živočichů či
sběr rostlin byl proto omezován až zakazován, určitá území byla vzata pod ochranu. Postupně
se tak rodily první seznamy chráněných organismů, které v současné době dospěly k sestavení
národních i celosvětových Červených knih ohrožených druhů.
Podobně vznikala i další chráněná území různé velikosti a stupně ochrany, jež nyní vytvářejí
světovou síť. S rozvojem mezinárodní spolupráce s vyhlašováním rezervací, národních parků
a jiných chráněných území sjednocovalo podle určitých pravidel. Jde jednak o stupeň-přísnost
ochrany a jednak o rozlohu chráněného území. V řadě případů bylo potřeba vyvinout na vlády
některých států mezinárodní tlak, aby byly zachráněny cenné přírodní oblasti. Nejcennější
z nich spadají do kategorie biosférických rezervací, vyhlašovaných UNESCO v rámci
programů Člověk a biosféra. Tato síť má postupně obsahovat všechny hlavní typy
přirozených nebo polopřirozených území, kde je lidská činnost v souladu s ekologickými
zákonitostmi.
Problémy způsobuje vyčlenění těchto území ze zemědělského a dalšího využívání, zvláště
v chudých a přelidněných státech. Určitou kompenzací může být zisk z vysokého vstupného,
které v rezervacích platí zahraniční návštěvníci. Správy národních parků se však potýkají
s celou řadou problémů (pytláci, požáry). Přesto se daří budovat rozsáhlou síť chráněných
území.
Čtyři klíčové dohody 70. let: Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry (Bernská dohoda,
1979, ČR není členem). Ochrana planě rostoucích rostlin, živočichů. Úmluva o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Washingtonská dohoda, také
CITES, 1973. ČR je signatářem a zohlednila jí v novém zákonu). Zavádí přísná opatření pro
dovoz a vývoz ohrožených druhů. Úmluva o ochraně mokřadů mezinárodního významu
(Ramsar, 1971). Dvě dohody z Ria: Principy hospodaření v lesích a Úmluva o biodiversitě.
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů
v jejich přirozeném areálu v příznivém stavu. Na území České republiky je Natura 2000
tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Ptačí oblasti jsou vyhlašovány
za účelem ochrany ptáků uvedených v příloze I směrnice a pro zájmové stěhovavé druhy. Jsou
stanovena základní kritéria pro výběr území (např. početnost populace, úspěšnost hnízdění,
přírodní stav lokality, bohatost druhů, hustota osídlení ad.). Evropsky významné lokality jsou
vyhlašovány na ochranu evropsky významných stanovišť a evropsky významných druhů
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z příloh I, II směrnice. Kritéria hodnocení lokality pro daný typ stanoviště jsou stupeň
zastoupení typu stanoviště na lokalitě, rozloha lokality, pokrytá typem stanoviště, stupeň
zachování struktury a funkcí stanoviště a možnosti jeho obnovy atd.
Ochranou přírody jsou pověřeny státní orgány ochrany přírody a určené organizace,
Např.AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny). Dále se jí ale věnují také nevládní
organizace a subjekty, jako např. ČSOP (Český svaz ochránců přírody), ČSO (Česká
společnost ornitologická)

2.4.2.2 Krajina
Český výraz krajina je poněkud neutrální. Angličané mají termín landscape, který se na
mořském pobřeží mění v seascape a na měsíci v moonscape. Německý termín Landschaft
a rusky landšaft se v podobných případech tvarově nemění. V polštině je termín krajobraz
zřejmě ve vztahu ke krajinkám na obraze. Francouzský výraz paysage a španělský paisage je
stejně neutrální jako česká krajina
Člověk se neustále snažil nejenom využívat, ale i měnit a přetvářet přírodu a krajinu ve svůj
prospěch. Všechny naše současné krajiny jsou výslednou interakcí přírody a člověka,
dokladem jeho tvůrčího umu a nerozumu. Minulé generace věděli, že musí s přírodou
pracovat ruku v ruce, že jí musí svým způsobem sloužit, že jí mohou jen usměrňovat, ale
nikdy znásilňovat. Krajina je důmyslně fungující fenomén žijící nezávisle na člověku.
Existuje mnoho desítek definic krajiny. Lze říci, že krajina je výsledkem přírodního vývoje,
zvyků a myšlení obyvatelstva, organizace a existence společnosti.








Krajina je prostor, ve kterém žijeme.
Je to prostředí, které nás obklopuje.
Je to země, kterou svojí činností proměňujeme.
Je to země, která na oplátku svým charakterem a kvalitou ovlivňuje nás.
Je to místo, do nějž se obtiskla historie.
Je to místo, které čelí budoucnosti.
Krajina je naší součástí a my jsme součástí krajiny, proto máme každý odpovědnost za
to, jak bude vypadat.

Definice krajiny jako něčeho, proč šplháme na rozhlednu, pochází od J. Sádla. Je
komplementární s definici Vojena Ložka, který za krajinu považuje soubor biotických
a abiotických faktorů vázaných na určitý typ reliéfu a sdílející určitou historii. Forman
Godron definují krajinu jako heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru
vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných formách
opakuje. Podle zákona č. 114/1992 Sbírky je krajina část zemského povrchu
s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů
a civilizačními prvky.
Krajina je dynamická veličina, má svého předchůdce a následovníka. Současná krajina je
vlastně mozaikou různě starých krajin, která díky výstavbě a globalizaci postupně chudne.
V každém časovém řezu nalézáme ohniska a sítě vztahů. Je zajímavé, že mnohá ohniska –
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jako jsou lidská sídla – se sama nemění, ale mění se síť jejich vztahů. Středoevropská krajina
je přírodním i kulturním fenoménem daným různými způsoby využívání krajiny, jako je
zemědělství, rybníkářství, horské a podhorské pastevectví nebo hornictví. Na řadě našich
chráněných území nechráníme ani tak „přírodu“, ale specifický a dlouhodobě stabilizovaný
typ prostředí daný interakcí člověka a prostředí. Krajina není jen souborem určitých dílčích
hodnot, je především určitá jednota mnohostí, které vytvářejí pocit, že někam patříme a že
jsme tam doma. Krajina je nositelem důležité části národní identity a historické paměti.
Struktura krajiny je zákonitě prostorově rozložená kvalitativními a kvantitativními jevy, které
se spojují do komplexních fyziognomicko-ekologických celků. Krajinné složky tvoří prvotní
strikturu krajiny. Krajinnými složkami jsou:
 Horniny,
 Půdní kryt,
 Voda, ovzduší,
 Rostlinstvo,
 Živočichové,
 Člověk.
Krajinné složky jsou sjednoceny množstvím vazeb, vztahů a tvoří krajinný komplex. Vztahy
obyčejně rozdělujeme na fyzikálně-chemické (mezi abiotickými složkami) a ekologické mezi
organismy navzájem a abiotickými složkami.
Krajinné prvky tvoří druhotnou krajinou strukturu. Mají 6 skupin:
 Lesní prvky,
 Louky a paseky,
 Prvky orné půdy a speciálních plodin,
 Vodní prvky,
 Technické prvky,
 Prvky surových půd a skal.
Struktura krajiny je relativně stálá, ale mění se v čase v závislosti na proměnných látkověenergetických vstupech a výstupech. Z časového hlediska rozlišujeme původní – primární,
současnou – sekundární a výhledovou – potenciální strukturu krajiny. Z hlediska
prostorového rozlišujeme vertikální a horizontální strukturu krajiny:
 Vertikální struktura je vyjádřena ve svislém řezu krajinou (horniny-podzemní voda-půdarostliny-přízemní vrstva atmosféry). Na určitém místě nemůže vzniknout jakákoli půda ani
biocenóza, ale jen taková, která je výsledkem interakcí na daném místě.
 Horizontální struktura vyjadřuje prostorové uspořádání a vazby na sousední krajinné
komplexy. Výsledkem je prostorová mozaika vzájemně spjatých geokomplexů.
Všechny typy krajiny poskytovaly člověku polyfunkční prostor. Postupně se zvyšováním
ekonomické aktivity se člověk snažil specifikovat svoje činnosti v krajině. Tím se v některých
případech specifikovaly určité typy krajiny, čímž se krajina stala monofunkční, například
rekreační krajina.
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Pro pozorovatele (turistu, návštěvníka) se krajina stala více méně scenérií - soustavou tvarů,
struktur a krátkodobých změn. Pro uživatele (zemědělce, lesníka, vodohospodáře, stavbaře) je
krajina především objektem hospodaření, produkce, poskytovatele užitků, ploch pro výstavbu.
Rozhodující je funkce, kterou krajina může plnit k požadovanému účelu. Tyto požadavky či
očekávání je nutné přenést i do systému plánování či navrhování konkrétních činností, na
konkrétní plochy, vymezeného zájmové území. Proto se v praxi setkáváme s různorodým
přístupem a nároky na užívání krajiny a starostí o ní.
Možnost krajiny plnit určitou funkci, která je pro život člověka nevyhnutelná, závisí zejména
na vlastnostech krajiny, které jsou pro určitý typ specifické. Pro člověka v současnosti jako
nejdůležitějšího krajinotvorného činitele, plní krajina v zásadě dvě základní funkce:
 Funkce životního prostředí – je částí prostoru, který člověku slouží na bydlení, reprodukci,
rekreaci. Z tohoto důvodu krajina plní určité požadavky, které úzce souvisí s jejími
zdravotními a kulturními hodnotami.
 Funkce produkční – musí člověku poskytovat materiální zdroje pro jeho život. Krajina
poskytuje člověku především přírodní zdroje – potravu, vodu, nerostné suroviny.
Pro člověka je důležité, aby obě tyto funkce byly vyvážené a podle toho, jako jsou plněny,
určují velikost potenciálu krajiny. Obě tyto funkce na sebe úzce navazují, prolínají se
a vzájemně se ovlivňují, přičemž na krajině, zejména na její fyziognomii zanechávají výrazné
stopy.
První kontakt člověka s krajinným prostředím bylo jeho bezprostřední užívání. Je zdrojem
obživy, poskytuje prostor pro osídlení. V tomto stupni vývoje, kde člověk začal narušovat
látkovou výměnu (metabolismus), energetické a informační toky v krajinném systému, si
začal současně uvědomovat potřebu ochrany především ještě zachovalých a funkčních částí
území s přírodní, relativně málo ovlivněnou lidskou činností.
S vývojem lidské civilizace a jeho aktivitami (těžba nerostných surovin, zemědělství,
lesnictví, průmysl, doprava, rozvoj sídelních útvarů, rekreace) dochází k čím dál většímu
ovlivňování krajiny. V procesu antropologické přeměny krajiny dochází (stále častěji a na
větších územích) k narušení dynamické rovnováhy jejich přírodních složek do té míry, že je
někdy ohrožená samotná podstata její existence, v některých případech jde o společné
působení antropogenních vlivů s přírodními vlivy.
V současné době převažuje kulturní krajina nad krajinou přírodní, i když v mnohých
případech se činností člověka nevytváří krajina kulturní, ale devastovaná. Z hlediska
ovlivnění krajiny lidskými aktivitami, můžeme krajinu a jejich části dělit na:
 Krajina harmonická – vztah mezi přírodními a antropogenními složkami se blíží
harmonickému vztahu.
 Krajina narušená – ekosystém jako celek funguje, ale stabilita přírodních složek je narušená
a autoregulační schopnosti jsou omezené.
 Krajina devastovaná – převažují negativní důsledky v činnosti člověka, ekosystému hrozí
bez vnějších zásahů kolaps.
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Nejvýraznější změna české krajiny nejenom za posledních 100 let, ale i za posledních 30-40
let se týká ubývání krajinného prostoru. Jsme psychicky postiženi nedostatkem krajiny.
V hezkých krajinách se lépe žije, lidé mají chuť je dál zlepšovat a nově se vytvářející
komunita lépe čelí kriminalitě a vandalismu.
Tak se součástí využívání krajiny stávají dvě napohled protichůdné tendence:
 Využití území, které vyplývá z potřeby zabezpečit základní potřeby společnosti
a potenciální možnosti dané lokality, regionu.
 Ochrana území, která vyplývá z potřeby zachování základních podmínek pro život a ostatní
přírodní hodnoty.
Využití prostředí je podmíněno potřebám a zájmům společnosti a je úměrné stupni jejího
civilizačního rozvoje. Na jedné straně ho ovlivňuje technická a technologická úroveň
hospodářských činností a výroby, na druhé straně uvědomění si následků a dopadů těchto
činností na stav prostředí.
Narušení rovnováhy, překročení únosnosti, destrukce prostředí vede k jeho degradaci a ztrátě
jejich autoregulační schopnosti.
Zásah do přírodních procesů vyžaduje uvážlivý přístup, aby se civilizační rozvoj nedostal do
rozporu s potencionálními možnostmi a únosností prostředí. Úroveň vědomí zodpovědnosti se
proto stává rozhodujícím kritériem přežití společnosti. Součástí tohoto vědomí je schopnost
uvážlivě a rozumně rozhodovat, volit optimální kroky vývoje společnosti k její prosperitě
a udržitelnému rozvoji.
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3 VLIV EKONOMICKÉHO REPRODUKČNÍHO PROCESU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavní rozdíl mezi člověkem a ostatními dosud známými živými organismy spočívá ve
schopnosti poznávat stále více přírodních zákonů a tohoto nabytého poznání využívat
k uspokojování svých potřeb. Člověk jako jediný vyrábí a obchoduje, je tudíž odpovědný
za průběh ekonomického reprodukčního procesu. Ekonomický reprodukční proces,
kterým se člověk liší od jiných živých organismů, však není samostatnou činností oddělenou
od přírodních dějů. Abstrakcí hmotné stránky ekonomického reprodukčního procesu lze
rozlišit vstupní a výstupní látkové a energetické toky. Na straně vstupů přírodní zdroje
vstupují do procesu přetváření v ekonomickém reprodukčním procesu (suroviny,
primární energie). Na straně výstupní potom jde o nevratné odpady. Čím rychleji a ve
větším měřítku dochází při realizaci ekonomického reprodukčního procesu ke kvantitativnímu
a kvalitativnímu rozvoji těchto toků, tím větší vliv na přírodní děje lze od reprodukčního
procesu očekávat. Většinou se v historickém vývoji lidstva rozeznávají tři kvalitativní etapy.
V počátcích svého vývoje člověk žil v rovnováze s přírodou, živil se lovem a sběrem plodů,
žil v přirozených úkrytech a nijak výrazněji nepozměňoval prostředí kolem sebe. Postupem
času se jeho mozek vyvíjel pod vlivem okolního prostředí, které poznával stále více, začal si
vyrábět první primitivní nástroje používané především k lovu a zpracování ulovených zvířat,
stavěl si první jednoduché přístřešky, poznal a začal využívat oheň. Později vzhledem
k potřebnosti ohně, který mu usnadňoval život (teplo, světlo, ochrana před nebezpečnou zvěří,
postupně také úprava syrového masa), se naučil i oheň rozdělávat. Již zde se dá zřejmě poprvé
vysledovat počátek a paralela k současnému stále pohodlnějšímu a snadnějšímu stylu života.
V dalším vývoji člověk začal stavět první osady z jednoduchých příbytků, objevily se tedy již
tendence k usazování na jednom místě. A od toho již byl jen krůček k tomu, aby se naučil
pěstovat divoce rostoucí rostliny, které mu poskytovaly nějaký užitek (potrava, stavba
příbytků). Tím však již začíná poprvé výrazněji zasahovat do přírodního prostředí, poněvadž
pro pěstované rostliny potřebuje půdu bez keřů a stromů (ve většině vegetačních pásem bylo
pokryto lesy více než 90 % území) a s vývojem dokonalejších nástrojů nejprve doby
kamenné, později doby bronzové a železné začíná stále ve větším měřítku rozšiřovat plochy,
odstraňovat přírodní překážky, lovit a ochočovat zvěř apod. Zde již dochází k mírnému
narušení místní biocenózy, nově vytvořená pole ztrácela rychleji živiny a podléhala více
erozním vlivům.
Tato první nejdelší etapa sahá od začátku lidské existence až téměř do konce feudálního
období. Je charakterizována nízkým stupněm ekonomického rozvoje, který je dán nízkým
stupněm rozvoje výrobních sil, spojeným s malou spotřebou přírodních zdrojů a nízkou
produkcí výrobků i odpadů. Vliv ekonomického reprodukčního procesu na přírodu je
tudíž, až na některé výjimky, (např. intenzivní kácení lesů pro stavební dříví) většinou
malý, takže se změnami, které způsobuje, je příroda schopna se více méně vyrovnat svými
autoregulačními mechanismy. Důležitým znakem tohoto období je, že případný nevratný
dopad ekonomického rozvoje na životní prostředí má vždy jen úzký lokální charakter.
Vazbu mezi přírodou a ekonomickým reprodukčním procesem zvažuje člověk pouze
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z hlediska vstupů, tj. z hlediska dostupnosti přírodních zdrojů a spíše výjimečně z hledisek
výstupů (odpady). Většina činností, které bychom dnes hodnotili jako činnosti na ochranu
přírody (např. nařízení omezující těžbu dřeva v lesích, anebo zpracování starých hadrů), byla
motivována snahou neztratit, popř. využít dostupné zdroje.
Začátek druhé nesrovnatelně kratší etapy, je spojován s rozvojem manufakturní výroby
a nástupem tzv. průmyslové revoluce. V závislosti na příslušné evropské zemi jde převážně
o období od druhé poloviny 18. století (Anglie), popř. od poloviny 19. století (rakouské
země), do poloviny dvacátého století. Hlavním rysem tohoto období je rozvoj strojové
výroby, který podstatně zvyšuje produktivitu a dělbu práce, čímž dochází i ke zvyšování
spotřeby přírodních zdrojů. Roste množství vyráběných produktů a také množství odpadů
vypouštěných do přírody. Vliv ekonomického reprodukčního procesu na životní prostředí se
rychle zvyšuje a v průmyslových oblastech začíná nabývat regionálního charakteru. Jsou již
známy nemoci z povolání, nicméně člověk si plně neuvědomuje celý dosah působení
zpětných vazeb. Vztah člověka k přírodě je stále ještě více soustředěn na otázku
dostupnosti přírodních zdrojů, než na problematiku odpadů.
Začátek třetí (současné) etapy se spojuje s obdobím tzv. vědecko-technické revoluce, tzn.
s druhou třetinou 20. století. Nazývá se také obdobím postindustriální společnosti. Zavádění
automatizovaných výrob zvýšilo nebývale rychle produktivitu práce a tím i nároky na
přírodní zdroje. Množství výrobků i odpadních látek začalo růst exponenciálně a dopad
ekonomického reprodukčního procesu na životní prostředí nabývá stále více globálního
charakteru. Byla přesvědčivě prokázána vazba mezi kvalitou životního prostředí
a zdravotním stavem člověka. Člověk byl nucen si postupně přiznávat, že není neomezeným
vládcem přírody a že základní ekologické zákony, které začínal poznávat, platí i pro něj.
K výrazné změně postoje člověka k přírodě dochází koncem šedesátých let, kdy po dosažení
vrcholu rychlého poválečného rozvoje hospodářství v průmyslových zemích se problémy
spojené se znečišťováním životního prostředí dostaly ještě více do popředí. Průmysl, stále
vybavovaný novou technikou a účinnějšími technologiemi, zvyšoval intenzivně svou výrobu,
čímž zároveň i rychle narůstalo nejen množství odpadu výrobního, ale i spotřebitelského. Ve
stále větším množství vznikaly i odpady toxické a odpady nerozložitelné přírodními procesy.
Začínalo být zřejmé, že dosavadní způsob nakládání s odpady, tj. jejich vypouštění do přírody
se stává neúnosným, neboť jak kvantita, tak i kvalita odpadů převyšovala likvidační
schopnosti přírody, narušovala její rovnováhu a vedla k trvalým nežádoucím změnám, jež
zpětně ovlivňovaly kvalitu přírodních zdrojů a zdraví obyvatelstva. Pozornost člověka se
poprvé v širším měřítku zaměřila na vztah mezi výstupy reprodukčního procesu
a přírodou. Množství vznikajících odpadů se začalo regulovat. Začaly se zavádět tzv.
koncové (end-of-pipe) technologie na snížení emisí, odpadních vod a tuhých odpadů. Vznikají
normy omezující koncentrace vypouštěných látek ve výstupech z výroby i spotřeby. Nicméně
nárůst odpadů pokračoval i nadále. Někteří jednotlivci z řad vědců a politiků začali uvažovat,
jaký negativní dopad by mohl mít dosavadní rychlý ekonomický růst na přírodu jako celek,
a jak by se tento dopad zpětně odrazil nejen v ekonomice, ale i v celkovém dalším vývoji
lidstva.
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Je zřejmé, že obrat ke kvalitativně novému přístupu k ochraně životního prostředí
nazrává od šedesátých let, kdy se objevují průkazné a varovné signály nevratného
ohrožení životního prostředí a jeho závažných důsledků pro lidstvo. Poprvé se revidují
dlouhodobě používané a reflektované axiomy „Dobývat přírodu je trvalým úkolem lidstva“
nebo „Pokrok je postupné podmaňování si přírody a využívání přírodních zdrojů“.
Stále se zhoršující životní prostředí v mnoha oblastech světa vedlo v roce 1968 řadu
významných osobností reprezentujících vědu, průmysl, ekonomii i některé vládní činitele
k vytvoření tzv. Římského klubu. Členové tohoto klubu jako jednu z prvních velkých akcí
zorganizovali ve spolupráci s Technologickým institutem v Massachusetts (USA) hodnocení
dosavadního vývoje světa a vypracování prognózy do roku 2100. Sledovali 5 hlavních
faktorů, majících největší vliv na životní prostředí: počet obyvatelstva, objem průmyslové
a zemědělské produkce, čerpání surovin a znečištění prostředí.
Příslušné údaje zpracovali ve třech různých variantách:




první představovala prolongaci současných trendů vývoje
druhá předpokládala pomalejší růst obyvatelstva a menší čerpání surovin a produkce
odpadů
třetí byla založena na tzv. nulovém růstu obyvatelstva a značně omezeném čerpání
surovin a produkce odpadů.

Podle získaných výsledků by mělo v prvním případě dojít ke zhroucení lidské civilizace již po
roce 2050, druhá varianta by sice umožňovala přežití, ale za cenu značného zhoršení životních
podmínek a teprve poslední by dávala příznivé vyhlídky do budoucna. Výsledky studie
autoři zveřejnili ve studii „Meze růstu“ v roce 1972 (Meadows, D.H.-Meadows, D.L.Randers, J. - Behrens, W.W.: The Limits to Growth, New York, Universe Book 1972).
Dokládají v ní, že tempo využívání každého přírodního zdroje včetně prostoru roste
exponenciálně. Světová populace, průměrná spotřeba na hlavu a kterákoliv z látek
znečišťujících prostředí rostou také exponenciálně. I když horní hranice čerpání zdrojů,
industrializace a celkového znečištění prostředí nejsou přesně známy, je zcela zřejmé, že
země má omezené schopnosti odolávat všem účinkům exponenciálního růstu. Ve
skutečnosti v mnoha lokálních prostředích byly již meze překročeny. Jestliže se máme
přizpůsobit omezenému růstu v konečném světě, musíme podle autorů studie učinit dvě věci:
zastavit exponenciální růst populace a exponenciální růst spotřeby na hlavu. Jen to může
zastavit rostoucí znečišťování a vyčerpávání zdrojů. Jestliže taková omezení nebudou
prosazena, nastane tragédie přírody jako „tragédie společného majetku“, při níž špatně
zaměřený osobní nebo skupinový zájem vede každého z nás k takovému zvětšování osobního
vlastnictví a tempa spotřeby, kdy všichni ztrácíme, protože účinky naší osobní spotřeby
v úhrnu překračují kapacitu „společného majetku“. Z toho plyne, že současná racionální
strategie každého jednotlivce – získat co nejvíce z konečného bohatství země – je společensky
nezodpovědná, protože přispívá k budoucí pohromě všech. Tragédie společného majetku
spočívá v tom, že ačkoliv její výsledek je dlouho předem dokonale předvídatelný, nikdo
zatím nečiní nic podstatného, aby byla tato společná pohroma odvrácena. Studie „Meze
růstu“ vyvolala velkou odezvu, ale současně i rozporné názory – kladné i záporné. Přes ostré
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kritiky i některé nevyhnutelné nedostatky však dosáhla svého hlavního účelu – lidé se začali
zajímat o problematiku růstu populace, o globální ekonomický růst, o čerpání
přírodních zdrojů a hlavně o kvalitu životního prostředí. Vznikají hnutí na ochranu
životního prostředí a přírody, které stupňují svoji činnost a vlády v průmyslových zemích jsou
pod tlakem veřejnosti přinuceny k jednání.

3.1 Vznik pojmu „trvale udržitelný rozvoj“
Životní prostředí a jeho ochrana jsou stále častěji předmětem mezinárodních jednání.
Rozhodujícím mezníkem se stala první konference o životním prostředí zorganizovaná
OSN ve Stockholmu v r. 1972. V mnoha zemích byly postupně zřízeny funkce ministrů
životního prostředí, byly vypracovány oficiální projekty na ochranu životního prostředí a tato
činnost se postupně dostávala i do legislativního procesu. V širší míře se problematikou
životního prostředí začali zabývat ekonomové. Na základě příslušných poznatků byly
přijímány první zásady ekologické politiky, např. zásada podle níž znečišťovatel musí za
znečištění životního prostředí platit. V důsledku ropné krize ze sedmdesátých let, která dala
výrazný signál omezenosti surovin, se také začala věnovat větší pozornost hodnocení
a oceňování přírodních zdrojů, jejich čerpání a využívání. Přesto se stav životního prostředí
nadále a rapidně zhoršoval a dosavadní trendy demografického, ekonomického
a environmentálního vývoje se vůbec nezměnily.
V prosinci 1983 proto ustanovilo Valné shromáždění OSN zvláštní Komisi pro životní
prostředí a rozvoj, která měla pomoci vyřešit tři naléhavé úkoly:
1. řešit kritické problémy životního prostředí a rozvoje a formulovat realistické návrhy
jejich řešení,
2. navrhnout z tohoto hlediska nové formy mezinárodní spolupráce,
3. zvyšovat poznání a angažovanost v činnosti jednotlivců, dobrovolných organizací,
podniků, ústavů a vlád.
Komise byla nezávislou institucí mající vztah k jednotlivým vládám a k OSN, ale nebyla jimi
řízena. Předsedkyní komise byla jmenována norská politička Gro Harlem Brundtlandová.
Měla 21 členů z 20 zemí světa. Na posledním zasedání komise dne 27. února 1987 v Tokiu
bylo vydáno prohlášení (tzv. Tokijské deklarace), které shrnuje výsledky práce komise ve
zprávě „Naše společná budoucnost“ (Our Common Future). Jako cíl a kritérium národní
politiky a mezinárodní spolupráce, na něž by se měly všechny země zaměřit, definovala
komise pojem „trvale udržitelný rozvoj“ (TUR) a zároveň uvedla osm základních principů,
které by při řízení svých činností měly všechny země uplatňovat. Pod pojmem trvale
udržitelný rozvoj se rozumí „takový rozvoj, při němž každá současná generace bude
uspokojovat své potřeby, aniž by při tom ohrozila schopnost budoucích generací
uspokojovat jejich potřeby“.
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„Trvale“ se postupem času vypouští z celého názvu (neboť co je trvalé?) a používá se pouze
udržitelný rozvoj. Je třeba poznamenat, že pojem „trvale“ udržitelný rozvoj není dosud zcela
jednoznačně vymezen. V čs. Zákoně o životním prostředí (č.17/1992 Sb.) je chápán jako
„takový rozvoj, který současné společnosti i budoucím generacím zachovává možnost
uspokojovat jejich základní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystému“.
Bylo definováno a současně formulováno osm základních principů, jež by měly pomoci
zajistit udržitelný rozvoj:
1. Oživit hospodářský růst – Průmyslové země musí přispívat k oživení světového
hospodářského růstu a podporovat hospodářský růst v rozvojových zemích, neboť chudoba
státu je hlavním původcem znehodnoceného životního prostředí, jež svou degradací pak
ovlivňuje nejen velké počty lidí v rozvojových zemích, ale ohrožuje i celé lidské společenství.
Je třeba realizovat takové mezinárodní akce, které vyřeší dlužní krizi, posílí přísun financí na
rozvoj a u výrobců komodit s nízkými příjmy stabilizuje výdělky v cizí měně.
2. Změnit kvalitu růstu – Oživený růst by měl být růstem, jenž nelze charakterizovat jen
standardními hospodářskými ukazateli, ale také stavem zásob přírodních zdrojů, lepším
rozdělením příjmů, nižší exponovaností vůči přírodním pohromám a průmyslovým rizikům,
dokonalejší zdravotní péčí a uchováním kulturního i přírodního bohatství. Hlavními
společenskými cíli by měly být: udržitelnost, nestrannost, sociální spravedlnost a bezpečnost.
Důležitou složkou takového růstu je bezpečný a ekologicky zdravý vývoj energetiky.
3. Uchovávat a obohacovat bázi přírodních zdrojů – Aby bylo možné uchovat životní
prostředí a přírodní zdroje, je nutné efektivněji užívat energii, vodu, suroviny. V praxi to
znamená snížit spotřebu přírodních zdrojů na jednoho obyvatele a podporovat zavádění
ekologicky čistých produktů a technologií. Je také třeba včas dobře odhadnout účinky nových
výrobků a nových technologií.
4. Zajistit udržitelnou úroveň populace – Je třeba nastolit rovnováhu mezi populací
a dosažitelnými zdroji a ovlivňovat populační přírůstky s přihlédnutím k možnostem
ekonomiky uspokojovat základní potřeby obyvatelstva nejen z hlediska dneška, ale
i z hlediska příštích generací.
5. Nově orientovat techniku a odstraňovat rizika – Orientace technického rozvoje musí být
změněna tak, aby byla věnována větší pozornost ekologickým faktorům. V národním
i mezinárodním měřítku je třeba zavést institucionální mechanismy, které budou hodnotit
všechny zásahy do přírodních systémů, jakož i potenciální účinky nových technických
zařízení a nových technologií dříve, než začnou být realizovány. Odpovědnost za škody, které
vznikají z nezamýšlených důsledků, se musí zvyšovat a vynucovat. Při rozhodovacích
procesech ve věcech životního prostředí a rozvoje musí mít veřejnost valný přístup
k relevantním informacím.
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6. Při rozhodování integrovat ekologické a ekonomické aspekty – Ekologické
a ekonomické cíle se musí vzájemně podporovat. Ti, kdož odpovídají za hospodářské plány,
postupy a metody, musí odpovídat i za účinky na přírodní zdroje jako na zdrojový kapitál
svého národa a musí se orientovat spíše na příčiny než na důsledek ekologických škod.
V praxi to znamená, že ekologická dimenze hospodářské politiky musí být posuzována
současně s její dimenzí ekonomickou, obchodní, energetickou, zemědělskou, sociální, atd.
a to jak v národních, tak i v mezinárodních institucích.
7. Reformovat mezinárodní hospodářské vztahy – Zavádět takové obchodní, kapitálové
a technologické toky, které budou slučitelnější s požadavky péče o životní prostředí
a o přírodní zdroje. Pomáhat rozvojovým zemím rozšířit předpoklady pro obohacení
a diferenciaci své ekonomické a obchodní základny a pro zabezpečení soběstačnosti.
8. Posílit mezinárodní spolupráci – Ve všech oblastech mezinárodního rozvoje se musí
přiznat vyšší priorita monitorování, hodnocení a výzkumu životního prostředí a přírodních
zdrojů, jejich obhospodařování a rozvoji. V praxi to znamená, že se všechny země musí
zaměřit na uspokojivější práci mnohostranných institucí, na utváření a dodržování pravidel
v takových oblastech, jako je obchod a investice a na uznání absolutního významu
mezinárodního míru a bezpečnosti.
Kromě zprávy „Naše společná budoucnost“ zveřejnila komise ještě zprávy svých tří
poradních sborů. Jde o zprávy: „Energetika 2000“, „Průmysl 2000“ a „Výživa 2000“. Dále
byla zveřejněna i zpráva skupiny odborníků na mezinárodní právo s názvem „právní zásady
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“, kde jsou uvedeny zásady, práva
a povinnosti: z hlediska všeobecného, z hlediska zasahování do životního prostředí a do
přírodních zdrojů za hranicemi států, z hlediska odpovědnosti států a z hlediska smírného
urovnávání sporů. Požadavek člověka na životní prostředí vyhovující jeho zdraví
a pohodě je považován za základní lidské právo. Z uvedeného vyplývá, že si lidská
společnost již uvědomuje, že technika sama nemůže vyřešit rozpory dané růstem populace
a znečišťováním životního prostředí, nýbrž že je k tomu zapotřebí spolupůsobení morálních,
ekonomických a právních omezení a nástrojů. Svou roli musí sehrát růst ekologického
vědomí lidí. Stále více se diskutuje role tzv. holistického pohledu na svět.
Vývoj lidstva přinesl v posledních desetiletích kromě mnoha pozitiv také hodně protiřečení
a nepříznívých procesů a trendů. Lidé obývají sídla, která poskytují svým obyvatelům široké
spektrum funkcí a služeb (bydlení, zaměstnanost, přístup k službám, kultuře a sociálním
aktivitám). Z těchto důvodů se v sídlech nacházejí různorodé oblasti s mnohými statickými
prvky jako infrastruktura, zastavěné plochy, zelené plochy, ale také dynamické prvky jako
doprava, energetika, ovzduší, odpadní voda. Všechny z uvedených funkcí a prvků mají vliv na
životní prostředí samy o sobě, ale zároveň i přispívají k celkovému stavu kvality životního
prostředí v urbanizovaném prostoru.
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Za největší oblasti globálních problémů lidstva, které se stále více promítají a vzájemně
podněcují, je možné v současné době považovat:









Souhrn environmentálních problémů – globální změny klimatu, růst skleníkového
efektu atmosféry, narušení ozónové vrstvy, odlesňování tropických pralesů, pokles
biodiverzity, nadměrné čerpání přírodních zdrojů, znečišťování a poškozování krajiny,
hrozba přírodních katastrof.
Problémy politického vývoje – nedemokratičnost autokratických režimů, rasová,
etnická, náboženská netolerance, růst napětí a ozbrojených konfliktů, násilí
a organizovaný zločin, korupce.
Problémy sociálního rozvoje obyvatel rozvojových zemí – nízká průměrná délka
života, nadměrný výskyt chorob včetně AIDS, omezený přístup k pitné vodě
a nedostatečná úroveň zdravotnictví a výživy, nízká vzdělanost a sociální status
většiny obyvatel rozvojových zemí.
Demografické problémy – přelidnění a vysoký populační přírůstek v rozvojových
zemích, na druhé straně úbytek obyvatel v rozvinutých zemích.
Ekonomické problémy – prohlubující se propast mezi bohatým Severem a chudým
Jihem, soustředění bohatství v rukách úzkého okruhu lidí, obrovské rozdíly v životní
úrovni bohatých a chudých, zejména v rozvojových zemích.

V současnosti je široce akceptovaný fakt, že rozvoj lidstva nemůžeme ztotožňovat jen
s představou ekonomického růstu, ale že musí směřovat k naplnění významných sociálních
cílů (redukce chudoby, zlepšení kvality života, zlepšení příležitosti na kvalitnější vzdělání
a zdraví), což vyžaduje celostní přístup k rozvoji (řízení vzájemných vztahů mezi přírodními
a lidskými odvětvími a strukturálními aspekty rozvoje na všech úrovních.
Jedním z důsledků tohoto faktu je i vznik, vývoj a mezinárodní uplatňování koncepce
udržitelného rozvoje. Přelom 60. A 70. Let minulého století představuje historický mezník
prakticky ve všech oblastech vývoje lidské společnosti. Čím dál více se rozšiřuje poznání, že
neomezený, resp. nekontrolovatelný růst typu (populace, výroby, spotřeby, znečištění, apod.)
není udržitelný v prostředí reálně existujících omezených zdrojů – model industriální
civilizace je proto potřebné nahradit trvalejší a spravedlivější rozvojovou koncepcí.
Takovou koncepci se začal považovat udržitelný rozvoj jako možné východisko řešení
nepříznivých důsledků globálních trendů vývoje společnosti a jejich negativní vlivy na
přírodu. Zdůrazňuje se potřeba – tuto koncepci založit ve zdravých ekosystémech, silné
ekonomice a funkční sociální síti.

3.1.1 Principy udržitelného rozvoje:
1.
2.
3.
4.

Princip rozvoje lidských zdrojů
Ekologický princip
Princip autoregulačního a sebepodpůrného vývoje
Efektivnostní princip
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5. Princip rozumné dostatečnosti
6. Princip preventivní opatrnosti a předvídavosti
7. Princip respektování potřeb a práv budoucích generací
8. Princip vnitroregulační, mezigenerační a globální rovnosti práv obyvatel Země
9. Princip kulturní a společenské integrity
10. Princip nenásilí
11. Princip emancipace a participace
12. Princip solidarity
13. Princip spoluzodpovědnosti (sdílené zodpovědnosti) a diferencované zodpovědnosti
14. Princip přijatelných chyb
15. Princip optimalizace a mezisektorové spolupráce
16. Princip environmentálně, sociálně a eticky příznivého hospodářství, rozhodování,
řízení a chování.

Trvale udržitelný rozvoj (Sustainable development) (Nachhaltige entwicklung)

Model „TUR – SD“ jako výslednice slaďování ekonomických, sociálních a ekologických
problémů a cílů rozvoje, řešení globálních problémů Země, kontinentů, států, regionů
i menších územních jednotek.
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3.2 Sociálně a ekonomická dimenze „udržitelného rozvoje“
Dokumenty z Ria de Janeira 1992 (Agenda 21, Deklarace o životním prostředí a rozvoji) jsou
velmi rozsáhlé, komplexní a naznačují řešení ve třech základních dimenzích budoucího
rozvoje, tj. v oblasti ekonomické, ekologické a sociální. Závěrečné dokumenty obsahují
celkem 40 zásad, z nichž se týká sociální a ekonomické dimenze zhruba třetina až polovina
z nich. Akcent je třeba položit na tyto:


Lidé stojí v centru zájmu „udržitelného rozvoje“ (angl. Sustainable Development,
něm. Nachhaltige Entwicklung). Mají právo na zdravý a produktivní život, který je
v souladu s přírodou.



V souladu s chartou OSN státy mají plné právo využívat vlastní zdroje ve vazbě na
jejich environmentální a rozvojovou politikou.



Právo na rozvoj musí být naplňováno tak, aby odpovídalo rozvojovým potřebám
současných a budoucích generací.



Všechny státy a národy jsou povinny spolupracovat na základním úkolu – odstranění
chudoby, což je neodmyslitelný předpoklad udržitelného



vstříc potřebám většiny lidí na světě.



Prioritní pozornost musí být věnována zvláštnímu postavení, především nejméně
rozvinutým a z environmentálního hlediska nejzranitelnějším. Státy jsou povinny
spolupracovat v duchu globálního partnerství.



Pro dosažení „udržitelného rozvoje“ a lepší kvalitu života pro všechny lidi by státy
měly zredukovat a eliminovat neudržitelné modely výroby a spotřeby a uplatňovat
vhodná demografická opatření.



Státy by měly spolupracovat s cílem vytvořit otevřený mezinárodní ekonomický
řád.



Státy a národy musí v dobré víře a v duchu partnerství spolupracovat na plnění zásad,
zakotvených v této Deklaraci.

Je zřejmé, že uvedené zásady (a vůbec dokumenty z mezinárodních konferencí) mají
víceméně jen deklarativní charakter, nejsou právně závazné. Na posílení významu
a závaznosti závěrů z Ria přijalo proto Valné shromáždění OSN v prosinci 1992 usnesení
s výčtem konkrétních aktivit k jejich naplňování. V usnesení OSN z roku 1994 požaduje od
vlád členských států OSN všeobecnou podporu a šíření principů „trvale udržitelného
rozvoje“. Při OSN došlo též k institucionalnímu posílení výsledků a závěrů z Ria vytvořením
Komise pro „TUR“ a stálého odboru OSN pro koordinaci řízení a „TUR“.
Po Riu následovala řada navazujících mezinárodních konferencí, jako hlavní jsou:
Světová konference o lidských právech – Vídeň 1993
Mezinárodní konference o lidské populaci a rozvoji – Káhira 1994
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Světový sjezd pro sociální rozvoj – Kodaň 1995
Světová konference o ženách – Peking 1995
Konference o lidských sídlech – Istambul 1996
Světový potravinářský sjezd – Řím 1997
Summit OSN o změnách klimatu – Kjóto 1997
Významným mezníkem byl pak Summit II., nebo také Rio+5, konaný v červnu 1997 v New
Yorku jako zvláštní zasedání OSN. Jeho výsledky v porovnání s očekáváním se jeví poměrně
skromně a jsou všeobecně přijímány s jistými rozpaky.
Na jedné straně se potvrdil a deklaroval zájem všech zúčastněných zemí o přechod na cestu
udržitelného rozvoje, vytyčily se obecné priority a pojmenovaly hlavní překážky k jeho
naplňování (na prvním místě nedostatek finančních zdrojů). Byly přijaty dva dokumenty:
Politická deklarace a „Program další realizace Agendy 21“.
Na straně druhé – zejména pod vlivem zásadního nenaplňování principů „TUR“ se často
hovoří o vystřízlivění a zklamání. Velmi kriticky vystupovaly státy tzv. G-77 (rozvojové
státy a Čína), z jejichž vystoupení byla jasně patrná frustrace z nenaplnění finančních
očekávání a dalších příslibů z Ria. Rozvojové státy dávaly opakovaně najevo, že pojem
„TUR“ bez odpovídající pomoci od vyspělých zemí je pro naprostou většinu rozvojových
zemí velmi málo atraktivní. To se projevilo i v nižší účasti těchto zemí oproti konferenci
v roce 1992.
Přesto, že jde o poměrně heterogenní skupinu států, hovořila jednotně, kriticky, často se
značnou destruktivní silou v souvislosti se stále klesajícím objemem zahraniční rozvojové
pomoci. Jako téměř neřešitelné se ukázalo dosažení shody názorů na proces globalizace
a jeho dopadů, podobně jako hodnocení přínosu zahraničních investic a role soukromého
kapitálu.
Ve dnech 26. srpna až 4. září 2002 proběhl v jihoafrickém Johannesburgu dlouho s nadějemi
i obavami očekávaný Světový summit o udržitelném rozvoji. Hospodářské a obchodní
centrum Jihoafrické Republiky nebylo vybráno náhodně. Johannesburg měl obrátit pozornost
na problémy Afriky, která je i nadále nejchudším kontinentem světa, a ukázat nové možnosti,
jak docílit pokud možno vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje při prosazování stále
vyšších standardů ochrany životního prostředí v duchu principů udržitelného rozvoje přijatých
na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v červnu 1992 v brazilském Rio de Janeiru.
Hlavní výsledky lze charakterizovat poměrně obecnými formulacemi a poměrně vzdálenými
cíli plnění.
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Za pozitivní rysy „Implementačního plánu“ je možné pokládat oblast vod, která v mnoha
případech akceptovala rozvojové cíle, především ve směru snížit o polovinu počet osob bez
přístupu k nezávadné pitné vodě. Zde se projevilo vzájemné pochopení rozvojových zemí,
USA a zemí Evropské unie.
Relativního úspěchu bylo dosaženo také v oblasti zemědělství a rybolovu, kdy všichni
účastníci přislíbili zastavit nešetrné využívání mořských zdrojů a vytvořit nová ochranná
pásma pro mořskou faunu a flóru do r. 2015. Dále byla přislíbena pomoc africkým zemím při
zvyšování produktivity zemědělské výroby a zajištění potravinové bezpečnosti.
Relativně dobrý výsledek je v ochraně životního prostředí, kdy bylo dosaženo shody
v nezbytnosti zastavit do r. 2010 pokles biologické rozmanitosti. Zvláštní pozornost bude
věnována deštným pralesům, mokřadům a korálovým útesům. Bylo odsouhlaseno
vypracování desetiletého plánu na zajištění, že výrobky budou vyráběny a užívány tak, aby
neškodily životnímu prostředí, zvláštní pozornost bude věnována bezpečné výrobě
a zacházení s chemickými látkami.
Méně uspokojivé je řešeno zajištění zdravotní péče a likvidace chudoby, které jsou
prioritními pro většinu rozvojových zemí. Bylo odsouhlaseno, že ochrana patentů
a autorských práv by neměla bránit dostupnosti při zajišťování léků a zdravotní péče
rozvojovým zemím. Problém HIV rovněž zaujal jedno z míst klíčových problémů.
Do Implementačního plánu byl tudíž zahrnut závazek snížit výskyt HIV u mladé generace ve
věku mezi 14-15 lety o 25 % v nejvíce postižených zemích do r. 2005, celosvětově do r. 2010.
Dále také závazek o vypracování programu na snížení dětské úmrtnosti o dvě třetiny
k r. 2015.
V problematice chudoby nebyly překročeny významnějším způsobem předcházející závazky
z konference OSN z r. 2000, tudíž snížit o polovinu počet obyvatel planety, kteří musí vyžít
pouze za 1 USD na jeden den do r. 2015, významně zlepšit bytové a životní podmínky
minimálně 100 milionům obyvatel příměstských slumů do r. 2020 a vytvořit dobrovolný fond
solidarity a financování likvidace chudoby.
V oblasti energetiky bohužel nebylo dosaženo výraznějšího a konkrétnějšího posunu
především díky neochotě USA, především ve vztahu ke zvyšování podílu obnovitelných
zdrojů energie a úspor energie. Byly dohodnuty pouze dobrovolné regionální a národní cíle
pro dosažení přístupu k obnovitelným zdrojům energie, jako jsou solární, větrná nebo energie
z mořských vln. Evropská unie vyjádřila rozčarování nad velmi slabým závazkem a hodlá
zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na primární výrobě energie na 15 % v r. 2010.
Světový summit o udržitelném rozvoji přijal Johannesburgskou deklaraci, která potvrzuje
politickou podporu prosazování udržitelného rozvoje a spoléhá na spolupráci všech aktérů
mezinárodních vztahů, ale i aktérů na domácím poli.
Česká republika byla na summitu v Johannesburgu zastoupena delegací vedenou
místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje a složenou ze zástupců všech
důležitých resortů, jejichž problematiky se summit týkal. Bylo to poprvé v historii České
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republiky, kdy již nebyl udržitelný rozvoj chápán jako problém stojící pouze před resortem
životního prostředí.
Česká republika se mohla prezentovat jako země, která úspěšně provedla transformaci
k demokratické občanské společnosti s fungující tržní ekonomikou a která má snahu
o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Česká republika již pomalu přestává být
příjemcem zahraniční pomoci a začíná jako členský stát Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj zaujímat místo mezi dárcovskými zeměmi rozvojové pomoci.
Česká republika může uplatnit své odborníky, techniky a další kapacity při realizaci své účasti
na „Panevropském environmentálním partnerství Západu a Východu pro udržitelný rozvoj“,
jehož cílem je napomoci vypracovat strategii 12 zemí Společenství nezávislých států v letech
2003-2008 ve spolupráci s Nizozemím, Dánskem a Německem, či na „Partnerství pro
obnovitelné zdroje a energii“ ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími zeměmi EU.
„Tento summit učinil z udržitelného rozvoje realitu“ konstatoval při závěrečné tiskové
konferenci v Johannesburgu generální tajemník OSN. „Jde o začátek cesty směřující
k omezení chudoby a ochraně životního prostředí. Je to cesta otevřená všem lidem, bohatým
i chudým, lidem dneška i zítřka. Vlády se shodly na úctyhodném množství konkrétních
závazků a opatření, která budou mít významný dopad na lidi ze všech koutů světa“ řekl Kofi
Annan.

3.2.1 Zahraniční rozvojová pomoc
Skutečností je, že objem zahraniční pomoci v 90. letech pro většinu rozvojových států klesal
a propast mezi bohatými a chudými státy soustavně narůstá, (stejně jako se rozevírají „nůžky“
mezi bohatými a chudými lidmi v rámci jednotlivých států). O tom svědčí údaje na přelomu
20. a 21. století, které zveřejnila Světová banka. Potvrzuje se stará známá pravda, že bohatí
jsou stále bohatší a chudí stále chudší. V žebříčku národních ekonomik stojí v podílu HDP na
obyvatele na předních místech Lucembursko, Švýcarsko, USA. Hloubku propasti mezi
jednotlivými státy lze dokumentovat na těchto údajích: - zatímco ve skupině nejbohatších
států připadá v průměru 25,7 tisíc dolarů HDP/obyv., ve skupině středně vyspělých zemí je to
už jen 1890 dolarů a ve skupině nejchudších pouhých 250 dolarů (1 % příjmu nejbohatších).
Jde samozřejmě o průměrné hodnoty rozsáhlých skupin států, v rámci nichž je opět výrazná
diferenciace.
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Značně vzrostly také rozdíly mezi chudými a relativně bohatými i uvnitř samotného
rozvojového světa.



Zvýšila se polarizace obyvatel evropských zemí s transformující se ekonomikou.
V zemích býv. SSSR žilo počátkem 90. let zhruba 14 mil. občanů z denního příjmu
menšího než 4 dolary, dnes je to 140 milionů, tj. desetkrát tolik. V Rusku žije pod
hranicí bídy zhruba 40 % obyvatel.

Světová banka ve zprávě upozorňuje, že pouze Dánsko, Nizozemsko, Norsko a Švédsko –
tedy vesměs skandinávské země – vyčleňují ve prospěch rozvojových zemí 0,7 % svého HDP,
což je úroveň doporučovaná OSN. „Velká sedmička“ (G-7 – hospodářsky nejvyspělejší státy)
vesměs vyčleňují daleko nižší část HDP a zejména ony jsou viníky snižování finanční
podpory v globálním měřítku. Vyhlídky na zásadnější rozšíření vnější pomoci jsou podle
názoru expertů Světové banky málo pravděpodobné. Jako základní příčina se uvádí
rozpočtové problémy ve státních rozpočtech zemí západní Evropy, USA a Japonska, avšak
tato vazba není tak jednoznačná, ale spíše diskusní (s ohledem na dosaženou ekonomickou
a životní úroveň těchto zemí). Odpuštění dluhů nejchudším zemím je z výše uvedených
aspektů to nejmenší, co lze pro ně udělat. S tím vědomím, že jde sice o záslužný krok, který
ovšem neřeší podstatu řádové a prohlubující se sociální nerovnosti a tím i sociální dimenze
„udržitelného rozvoje“. Existuje známé čínské přísloví „Chceš-li nasytit hladového člověka,
dej mu rybu, chceš-li ho zbavit hladu, nauč ho rybařit.“.
V současné době se zdá, že entuziasmus z počátku devadesátých let jako by vyprchal a stále
zřetelněji se ukazuje, že prakticky žádná země není připravena a schopna skloubit zájmy
ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje. Mechanizmy současného světa jsou
prostě takové, jaké jsou. Koncepce „TUR“ – ať je sebeušlechtilejší, legitimní a naprostou
většinou zemí akceptovaná – musí soupeřit o místo na slunci v ostré konkurenci s dalšími
aktuálními problémy, s nimiž se lidstvo potýká. Jde o téměř permanentní válečné konflikty,
hladomory, nemoci, nežádoucí migrační pohyby, terorismus, šíření drog, přírodní katastrofy,
ekologické hrozby, atd., jejichž příčinou je absurdně právě nenaplňování principů „TUR“.
Kruh se jakoby uzavírá.
Autorský tým (manželé Meadowsovi a další spoluautoři) avizoval a doložil již v roce 1972
v publikaci „Meze růstu“ poprvé globální problémy Země a načrtl možná řešení. Tentýž
kolektiv provedl po dvaceti letech zhodnocení vývojových trendů a v publikaci „Překročení
limitů“ z roku 1992 autoři konstatují, že jimi vykonstruované meze (limity) byly překročeny.
Své poznatky shrnují do těchto závěrů:


Nevěří v možnost dosažení „udržitelného
ekonomického systému (rozvoje).

rozvoje“

v rámci

současného



Deklarují nezbytnost zásadních změn v globálním měřítku, tj. změn cílů, motivací
a sociálních norem lidstva Jejich základem musí být dobrovolná změna způsobu života
lidské populace, cílevědomé omezení růstu spotřeby a výroby, stabilizace počtu
obyvatel země, všestranná hospodárnost.



Doporučují hledat východisko těchto změn spíše v rovině filozofické, náboženské
a etické, než v rovině exaktní, technické, ekonomické.

Při vysvětlování a uplatňování myšlenek udržitelného rozvoje (života) je nanejvýš nezbytné
uvědomit si, že jde o zásadní změny v myšlení a chování lidí, které potřebují čas, vhodné
formy přesvědčování a získávaní lidí. Z uvedených poznatků není odpověď na otázku
reálnosti principů „udržitelného rozvoje (života)“ jednoduchá, a už vůbec ne jednoznačná.
S tím souvisí otázka reálnosti „nového člověka“, jeho „morální převýchovy“. Ke kladné
odpovědi motivuje naděje na lepší, člověka důstojnější časy, založená spíše na citové než
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exaktně rozumové úvaze. Naděje, že člověk – nejvyšší živý druh na planetě Země – ve svém
zájmu pochopí neudržitelnost dosavadního vývoje a dobrovolně příjme výzvu na změnu.
Záporné odpovědi se člověk chtě nechtě musí bránit, nechce-li připustit apokalyptický scénář
21. století. Podmínkou je, že nepropadne skeptickému posuzování dějin lidstva, které svědčí
spíše o tom, že převážná většina lidí odsouvá morální kritéria stranou a vrací se
k prehumánnímu sobectví vždy, když se naskytne vhodná příležitost.
Fenomén „udržitelný rozvoj (život)“ každopádně zůstává velkým tématem lidstva
a mezinárodní spolupráce pro 21. století. Není to však koncepce pro nedočkavé, je to
spíše běh na dlouhé tratě.

3.3 Globální problémy Země a trvale udržitelný rozvoj (tur)
Až do poloviny 20. století byl TUR (trvale udržitelný rozvoj) neznámý pojem. Do té doby šlo
spíše jen o dílčí poznatky a chmurné předpovědi, avizující např. důsledky nerovnoměrného
demografického vývoje či nepříznivé souvislosti mezi kvalitou ŽP a zdravotním stavem
obyvatel. „Země poskytuje dost k uspokojení potřeb každého, nikoliv však pro jeho
nenasytnost“. Tuto myšlenku vyslovil Mahatmá Gandhí (1869-1948), indický politik, velká
postava v boji proti kolonistům, zavražděn hinduistickým fanatikem.
Erazim Kohák charakterizuje lidstvo jako „přemnožený, náročný a mocný druh“, pro nějž
jsou charakteristické 3 výbuchy, exploze:
1/ demografická exploze – přemnožování; lidstvo postupně vytlačuje další živé druhy,
každých l0 let přibude 1 mld. lidí
2/ konzumní exploze – lidstvo je stále náročnější, stupňuje své potřeby faktické (hlad,
bydlení), ale i umělé až po zcela absurdní „pseudopotřeby“
3/ energetická exploze – schopnost uvolňovat stále větší energii: pára, elektřina, jaderná
energie, chemické procesy, biologické procesy - klonování.
Dochází tak k rozpornosti vědeckého rozvoje kdy na jedné straně slouží jeho výsledky ku
prospěchu části lidstva v rámci civilizačního procesu, na straně druhé jejich aplikace stále
více ohrožuje samotnou existenci lidstva a celé biosféry.
Výčet a formulace globálních problémů Země jsou odvozeny od závažných zjištění a faktů,
i když zdánlivě zatím není nic vidět (na Titanicu - třetí den plavby v roce 1912 také nebylo
nic vidět, převládal komfort, hudba, opojení technikou).
Výčet a stručná charakteristika
1/ Rychlé a nešetrné čerpání přírodních zdrojů – zejména neobnovitelných, hrozí
vyčerpání zásob ropy a zemního plynu v 1. polovině a uhlí do konce 21. století,
posedlost kvantitativním růstem výroby a spotřeby, ohrožení biologické diverzity
Země (masové omezování flóry a fauny, ohrožené druhy), zmenšování využitelné
plochy Země (zástavba, zatopení, rozšiřování pouští).
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2/ Plýtvání v bohaté části světa - nesmyslná spotřeba až pseudospotřeba, nejrůznější
formy podněcování jejího růstu – reklama, akce, slevy, móda, splátkový prodej,
pseudosoutěže, „brainwashing“. Devastace přírody v důsledku nesmyslné spotřeby ve
vyspělých bohatých zemích, na druhé straně devastace přírody v zájmu holého přežití
v zemích chudých, rozvojových. Známý „cimrmanolog“ Ladislav Smoljak říká:
„Obyčejný selský rozum mi říká, že konzumní společnost nemá perspektivu“.
3/ Růst emisí do ovzduší a dalších odpadů - masivní růst odpadů zejména toxických,
destrukce ozónové vrstvy jako ochrany proti ultrafialovému záření v důsledku
produkce freonů, proces oteplování země oxidem uhličitým - skleníkový efekt, tání
ledovců, klimatické změny, růst znečišťování vodních toků a vodních zdrojů,
narůstající nedostatek vody, degradace půdy v důsledku eroze (větrné, vodní),
chemického vlivu, hnojení, dopadu škodlivin do půdy, kyselých dešťů. Odhaduje se,
že ČR bude mít v polovině 21. století subtropické podnebí. Katastrofální povodně
a sucha v ČR, Evropě, USA, počátky zásadnějších klimatických změn.
4/ Demografický vývoj - exponenciální růst počtu obyvatel ve 20. století z 1,6 mld. na
více než 6,0 mld. osob. Přírůstek 1975-1994 byl 1,7 % ročně, od roku 1995 snížen na
1,5 % s nadějí dalšího mírného snižování. Regulační opatření v populačním vývoji –
názory, přístupy, „pseudoregulace“ (vraždy, sebevraždy, válečné konflikty, drogy,
terorismus). Úpadek rodinného života.
Související důsledky populačního vývoje:
 stárnutí populace (vliv prodlužování lidského věku)
 hektický růst obřích velkoměst v rozvojových zemích na 5-8 násobek v letech
1950-2000
 rostoucí nezaměstnanost: V USA 6-8 %, v zemích EU 10-12 %, v některých 1520 %, v rozvojovém světě 40-6 0 %.
Je naděje, že „hororová“ prognóza 11-12 mld. obyvatel v roce 2030 a 16 mld. v roce 2050
nebude zřejmě naplněna, a že se na Zeměkouli bude „tísnit“ pouze 10 mld. obyvatel. I tato
představa je pro mnohé demografy, ekonomy, sociology a politiky dosti děsivá, zejména
s ohledem na výše uvedené důsledky.
5/ Rostoucí propast mezi bohatými a chudými uvnitř zemí, mezi státy, mezi kontinenty,
v globálním měřítku Země. Na Zeměkouli je více než 180 států se zcela mimořádnou
diverzifikací hospodářské (příjmové) úrovně, která se dále prohlubuje – bohaté
bohatnou, chudé chudnou. Vedle 10 nejbohatších států s úrovní 40- 20 tisíc dolarů
HDP/oby. ročně (hrubý domácí produkt na 1 obyvatele) existují 2/3 zemí (cca 130)
s HDP/obyv. pod 1000 dolarů ročně, přičemž jedna čtvrtina obyvatel žije v krajní bídě,
několik tisíc dětí umírá denně hladem, existuje zrůdnost dětské práce a dětské
prostituce.
6/ Růst napětí v různých částech světa – spjatost se sociálními důsledky silně
diferencovaného ekonomického vývoje, růst válečných konfliktů a celosvětového
terorizmu, narůstající emigrace z chudých částí Země do ekonomicky vyspělých.

67

V dřívější době byla imigrace tolerována (např. exodus Turků do Německa byl
přijímán pozitivně – levná pracovní síla), dnes sílí obrana bohatých zemí před
nežádoucí imigrací.
7/ Oslabování a zánik kultur, homogenizace života, kultur, snižování kulturní
diverzifikace, postupné redukování etnických, národnostních a kulturních zvláštností –
uniformita oblékání a vzorců chování, „amerikanizace“ kultury, způsobu života,
idealizace a glorifikace bohatství, očividné plýtvání.
Z pohledu globálních problémů Země je nesmírně důležité vychovávat zejména mládež ve
vztahu k přírodě, k odpovědnosti, k dobrovolné skromnosti, k sociální spravedlnosti
a sociálnímu chování, k chápání co je v životě nedůležité, důležité a nejdůležitější. Zamyslet
se nad otázkou: o co vlastně v životě jde?

3.4 Aplikace zásad „trvale“ udržitelného rozvoje (TUR)
Myšlenky a zásady „trvale“ udržitelného rozvoje (života) existují přes 20 let. Podobně byly
propracovány v dokumentech Agenda 21 a závěrečná Deklarace na světovém summitu v Rio
de Janeiru v roce 1992. Lidstvu se zde v obecné rovině nastiňuje perspektiva pro 21. století.
V těchto myšlenkách se rýsují východiska pro řešení čím dál tíživějších a aktuálnějších tzv.
globálních problémů Země, ale i možnosti jejich aplikace v regionálních podmínkách.
Arciopat Anastas Opasek (nar.1913 -1999)), který prožil velmi pohnutý život (dlouhodobé
vězení, společenská diskriminace, rehabilitace a ocenění po roce 1989), říká: „V posledních
letech mě překvapuje, kolik živelných a ekologických katastrof svět postihuje. Technika
ovládá svět a podle všeho dospěla již do takového stádia, že je nutné na mezinárodní úrovni
řešit, jak zachovat existenci tohoto světa. Původní řád je narušen, a to jenom ze zlé vůle
člověka, který si chtěl ulehčit život. Dosáhl však opaku: přitížil si“.
Známý český ekologický filosof, křesťanský humanista a dlouhodobý emigrant Erazim Kohák
jde v současné charakteristice lidstva a v hledání příčin globálních problémů světa ještě dále.
„Je v naší moci zničit předpoklady našeho žití, a ironicky ne následkem našich selhání, nýbrž
našich úspěchů. Máme, co jsme chtěli. Množili jsme se a ovládali zemi: místo jedné miliardy
na počátku 20. století je nás dnes přes sedm miliard a do jedné či dvou generací to může být
deset až dvanáct miliard. Jsme bohatší než kdykoliv dříve: každý obyvatel nadspotřebního
světa spotřebuje třicetpětkrát tolik energie – a vytvoří třicetpětkrát tolik odpadů – kolik jeho
předek před dvě stě lety či jeho současník ve třetím světě. Technikou a jaderným štěpením
astronomicky stoupla naše schopnost uvolňovat energii.“ Současnou charakteristiku lidstva
Erazim Kohák shrnuje takto:“ Jsme početní, nároční a mocní a jako takoví neudržitelní“.
Nekonečná exploze na konečném světě vede ke katastrofě ne náhodně, nýbrž nutně.
Z toho vyplývá základní úkol filosofické ekologie: hledání trvale udržitelné představy
o smyslu našeho žití a bytí na zemi. Přibližně od dob Machiavelliho se evropská civilizace
řídila představou, že smyslem lidského života je hromadění majetku a moci v boji každého
proti všem. Společenskou smlouvou prý můžeme v boji stanovit pravidla, omezit krutost
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lidskými „právy“, případně uzavírat dočasná příměří. Základem však zůstává hluboce
zakódované přesvědčení, že smyslem lidského žití je mít stále víc. Oproti tomu společným
východiskem našeho úsilí při vstupu do 21. století by mělo být přesvědčení, že tato představa
není ani nosná, ani nutná. Při vší názorové různorodosti se všichni ekologičtí myslitelé
podílejí na společném hledání nosnější a dlouhodobě udržitelnější představy o smyslu
lidského života a lidské civilizace. Základní otázkou je, jak přehodnotit zhoubný hodnotový
systém posledních čtyř století a vytvořit civilizaci, která by neničila sama sebe. Snad
nejvýrazněji se nabízí představa trvale udržitelného života: žít, aby naše nároky na přírodu
nepřesahovaly možnosti její sebeobnovy. Důvody jsou jak praktické, tak morální, protože
chamtivost je dlouhodobě zhoubná jak ekonomicky, tak morálně. Je třeba burcovat lidi,
zhýčkané pohodlím a zaslepené chamtivostí, k účasti na řešení ekologické krize. Je to ve
všelidském zájmu, protože spotřební exploze ničí předpoklady života na zemi. Nestačí se však
omezit na život lidský. Nedílně sem patří i touha všeho živého po životě. Člověk nachází své
naplnění v lásce a úctě ke všemu živému, ke všemu co žije. Potřebujeme tudíž základní
reorientaci civilizace od spotřeby k životu. Jenže ta je možná jen tam, kde se změní i postoj
jedinců. Jistě, recyklace odpadů, ochranářství přírody, technická řešení jsou důležitá, ale samy
o sobě nestačí. Nutná je postupná změna hodnotových žebříčků lidstva, osvojení si nových
postojů k životu a světu, přijetí principů „uvědomělé skromnosti“.
Prakticky všechny státy světa přijímají ideu TUR jako jedinou cestu budoucího
hospodářského vývoje. Na mezinárodní konferenci v Riu v roce 1992 se k ní přihlásili všichni
přítomní představitelé cca 180 zemí, mezi nimi bylo 106 hlav států a vlád. Zároveň však
všichni chápou, jak obtížný úkol to je. Paní Gro Harlem Brundtlandová, norská premiérka,
přirovnala přechod světové ekonomiky na cestu trvalé udržitelnosti k velkým revolucím
v lidské historii, k revoluci neolitické, kterou bylo zavedeno zemědělství, a k revoluci
průmyslové, jejímž výsledkem je dnešní industriální společnost.
Nesnadnost této velkolepé transformace spočívá v tom, že v sobě zahrnuje tři základní
dimenze společenského vývoje (ekonomickou, sociální, ekologickou) a jejich vzájemné
působení a provázanost. Obecně je možno charakterizovat systém „trvale“ udržitelného
rozvoje jako výslednici slaďování ekonomických, sociálních (humanitních)
a ekologických aspektů a cílů rozvoje, jako jediný účinný nástroj řešení globálních
problémů země, kontinentů, států i menších územních jednotek. Jejich úspěšné řešení
předpokládá plnou integraci celkové environmentální, hospodářské, sociální a rozvojové
politiky.
Rozvojové země budou především zdůrazňovat klíčový význam odstranění chudoby
a budou vyčítat zemím vyspělým (právem), že slíbily zvýšit svou rozvojovou pomoc, ale ve
skutečnosti došlo k jejímu snížení. Rozvinuté státy naopak považují za základní problém
změnu vzorců spotřeby a výroby, protože zde správně vidí kořen řešení problémů, ale to se
nedařilo. V poslední době je aktuální otázka často kontroverzního vztahu mezi rychle
rostoucím světovým obchodem a životním prostředím.
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Do sociální dimenze TUR spadají problémy počtu a struktury lidské populace. Především je
to samotný růst počtu lidí na Zemi, který je dosud mnohými autory považován za základní
příčinu globální krize. Údaje OSN z roku 1996 však dávají důvod k opatrnému optimismu:
Růstová míra klesá rychleji, než se předpokládalo, a světová populace se pravděpodobně
kolem roku 2050 ustálí na hodnotě 9,4 miliardy. Ještě větším problémem je rozevírání
„nůžek“ mezi bohatstvím a chudobou.
Ekonomickou a ekologickou dimenzi tvoří problematika rozvoje důležitých odvětví, které
mají nejužší vztah k životnímu prostředí a k čerpání přírodních zdrojů. Sem patří nutnost
explicitně se zabývat otázkami energetiky, dopravy, zemědělství, turismu a cestovního ruchu.
Snad překvapí, že mezi prioritními odvětvími chybí průmysl, protože právě průmyslové
závody bývají tradičně vnímány jako hlavní znečišťovatelé životního prostředí. Situace se
však v posledních letech změnila, průmyslové podniky dokázaly své chování v globálním
měřítku do té míry změnit, že jsou dnes pokládány mnohdy za spojence ekologů. Systémy
environmentálního managementu, principy eko-efektivity, sledování životního cyklu výrobků,
snaha po zvyšování energetické a materiálové účinnosti, minimalizace a recyklace odpadů,
čistší produkce, to všechno jsou trendy, jež se rychle prosazují a radikálně mění
environmentální image průmyslových podniků.
V poslední době se stává nepřítelem životního prostředí číslo jedna doprava, především
daleko převažující silniční a rychle rostoucí letecká. Vážné obavy vzbuzuje nesmírně rychle
rostoucí objem stále náročnější zejména zahraniční turistiky, zaměřující se na atraktivní, ale
ekologicky snadno zranitelná místa. Zemědělství zřejmě dokáže vyprodukovat dostatek
potravin i pro rostoucí počet lidstva, avšak jeho charakter rozhodně není trvale udržitelný,
zejména co do péče o půdu, a tak je dlouhodobá budoucnost nejistá.
V oblasti energie bylo sice dosaženo významného úspěchu ve vyspělých státech, kde
prakticky nikde celková spotřeba primárních energetických zdrojů neroste, avšak pokrok ani
zde není dost radikální: v budoucnu by mělo docházet k jejímu snížení.
Rozvojové země budou svou spotřebu ještě dlouho zvyšovat, což je sice pochopitelné, ale
zároveň z mnoha aspektů hrozivé. Řešením environmentálních problémů v energetice je
postupné omezování používání fosilních paliv. Půjde zejména o rozvoj obnovitelných zdrojů
energie, jejichž vůdčími variantami má být solární energie v podobě fotovoltaických článků
a využívání biomasy. Významnými zdroji energie v budoucnu mohou být: jaderné štěpení,
jaderná fůze a vodík (energetické vodíkové cykly, vozidla poháněná vodíkem).
Ekologické problémy trvale udržitelného rozvoje Země se koncentrují do základních složek
životního prostředí: vzduch, voda, půda, tj. do planetárních životadárných systémů. Seznam
priorit je zde dlouhý: zdroje sladké vody, moře a oceány, lesy, mnohostranné problémy
ovzduší a klimatu, nebezpečné chemikálie, odpady včetně radioaktivních, růst pouští a jiná
degradace půd, snižování biologické rozmanitosti a přírodní katastrofy. V žádné z těchto
oblastí nebyly zaznamenány pozitivní trendy ve světovém měřítku, v některých případech
jsou současné tendence velmi alarmující.
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3.5 Východiska pro 21. století
Environmentální problémy, které prožíváme, nejsou pouze technicko-ekonomického
a ekologického, ale především civilizačního charakteru. Vyspělé země se brání myšlence
„uvědomělé skromnosti“ a omezování spotřeby (spíše však pseudospotřeby), která je zřejmě
základním východiskem. Potvrdil to např. zřetelný kontrast mezi převládající euforickou
společnou vůlí na světovém summitu v Riu v roce 1992 a zřetelně zdrženlivou atmosférou
návazné konference v New Yorku v roce 1997 s velmi „krotkými a nezávaznými“ závěry
a výstupy. Totéž platí i v závěrech zatím poslední mezinárodní konference v Johannesburgu
v roce 2002.
Určitý „útlum“, možno-li to tak nazvat, může být způsoben i tím, že bezprostřední zkáza
života na zeměkouli nehrozí. Lidé jsou i nadále schopní ničit si své zdraví a životy nejen
zprostředkovaně prostřednictvím životního prostředí, ale sami a přímo. Také nedostatek půdy,
surovin a energií není akutní a bezprostřední. Katastrofický stav dosud nenastal, pouze je
zjevná aktuálnost v řádu desítek let. To ale neznamená, že není nutné problematiku trvale
udržitelného rozvoje usilovně a komplexně propracovávat a nespoléhat na to, že globální
problémy Země budou odstraněny samy sebou. Kritický pohled je třeba upřít na samotný
tržní ekonomický systém, v materiální sféře nesporně úspěšný. Tento systém má totiž
některé rysy, které se neslučují s racionální, humanizovanou společností budoucnosti, jejíž
nastolení je více než nutné. Tím, že je přednostně zaměřen – což bylo v historii nezbytné – na
hmotnou výrobu, distribuci peněz a statků, zanedbává implicitně mimoekonomickou sféru,
která je ovšem smyslu lidského života nejvlastnější. Kapitalizmu jde bytostně o výkon
a hmotnou výhodu, nikoliv o rozvoj integrální osobnosti člověka. A přímo v základech trvale
udržitelného rozvoje je, že budoucí společenský řád nebude schopen z důvodů „limitů Země“
bezmeznou výrobu a spotřebu zajistit.
Jaké znaky by měl mít společenský systém, který by měl vystřídat tržní kapitalismus?
Z předchozího hypoteticky vyplývá, že by to měla být společnost:






uvědomující si omezenost svých možností na zeměkouli
dostatečně saturující hmotné potřeby všech lidí v množství a rozmanitosti
tlumící individuální ekonomický zájem nezbytnou regulací relativně bohaté spotřeby
se stacionárním počtem obyvatel i stacionárním hospodářstvím
centrálně spravovaná s přednostní orientací na ne-materiální život, na vzdělávání, na
citově volní vlastnosti a mravní stránky utváření lidské osobnosti.

Není podstatný název této vize – dnes možná sci-fi, post-kapitalismus, křesťanský ráj na
zemi. Jeho alternativou je pak ekologická katastrofa v širokém slova smyslu.

3.6 Agenda 21
Je nejvýznamnější dokument z konference v Rio de Janeiro (1992) a představuje ucelenou
filosofii (představu, proces) další perspektivy existence lidstva a všech živých organismů na
Zemi v harmonické rovnováze, při které nedojde k nezvratnému narušení základních
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mechanismů fungování systému v neustále se měnících podmínkách narůstajícího rozvoje.
Číslovka 21 říká, že se jedná o dokument pro 21. století
Je současně komplexním souborem oblastí a činností, které je potřeba uplatňovat v globálním
rozsahu se zohledněním specifických črt jednotlivých krajin v individuálních podmínkách
regionální a místní úrovně v rámci systému spolupráce vlád členských států OSN ve všech
oblastech lidské činnosti a jeho vlivu na životní prostředí.
Dokument vyjadřuje dohodu členských států OSN na nejvyšší úrovni o přijetí globální
zodpovědnosti ve spolupráci v oblastech rozvoje a životního prostředí. Agenda 21 je rozsáhlý,
800 stránkový dokument, který obsahuje preambuli, 40 kapitol členěných na programové
oblasti, skládající se východiska pro činnosti, cíle, činnosti, způsoby realizace v rámci 4 částí:
1.
2.
3.
4.

Sociální a ekonomická dimenze
Ochrana a využívání zdrojů
Posilňování úlohy hlavních skupin
Prostředky uplatňování.

Představuje reálný návod na dosažení udržitelného rozvoje v lepším a vyváženém životním
prostředí. Kapitoly Agendy 21 se zaměřují na hlavní problémy současné civilizace jako i na
přípravu budoucích generacím naléhavé problémy budoucnosti. Jednotlivé kapitoly obsahují
indikativní odhady nákladů potřebných na uplatňování a určují formy a prostředky realizace
prostřednictvím různých organizací včetně aktivního zapojení nevládních organizací do
procesu.
V procesu globalizace světové ekonomiky, vzniku a prohlubování ekologických problémů
planety Země se ukazuje, že významným článkem jejich řešení mohou být nejnižší články
lidské pospolitosti, tj. rodiny, pracovní a zájmové kolektivy, obce, města, mikroregiony
nejrůznějších typů a forem. Významným apelem v tomto směru byla výzva z mezinárodní
konference o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992, oslovující základní složky
obyvatel Země. Jejím cílem a smyslem je vzbudit v občanech zájem o socioekonomické
prostředí, v němž žijí, o přírodu, s níž jsou v denním kontaktu a vyvolat tak jejich
dobrovolnou účast a aktivitu v ochraně životního prostředí a kultivaci vzájemných vztahů
mezi lidmi v rámci dané územní jednotky. Jde o kvalitativně nový obsah „regionalizmu“, tj.
hnutí, které vzniká v Evropě na konci 19. století na podporu regionální kultury a specifik
jednotlivých míst a oblastí. Smyslem a cílem regionalizmu tehdy i nyní je pěstovat a rozvíjet
aktivní vztah k místu, regionu, kde rádi žijeme. Na počátku 21. století však dostává tento
pojem nové silnější dimenze socioekonomické a ekologické.
V základním dokumentu zmíněné konference AGENDA 21 je při důrazu na řešení globálních
ekonomických, ekologických a sociálních problémů Země silně zvýrazněna úloha
národních, regionálních a lokálních orgánů a místních samospráv při tvorbě a realizaci
tzv. místní Agendy 21. Tomu je věnována kapitola 28, kde jsou zformulovány následující
zásady:“Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni
místních aktivit. Účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost
realizace jejich cílů. Protože jsou místní úřady úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají
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důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak
dosažení určitého rozvoje… Všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany,
místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout místní Agendu 21 jako otevřený
dokument k naplňování principů TUR. Na základě konzultací a vytváření konsenzu by se
místní orgány měly od občanů a od místních, občanských, komunitních, obchodních
a průmyslových organizací poučit a získat informace potřebné pro zformulování nejlepších
strategií.“
Místní Agenda 21 je chápána jako strategický a akční plán rozvoje určitého místa (obce,
okresu, regionu), respektující principy trvale udržitelného rozvoje společnosti. Z důvodu
jednostranně pojaté transformace společnosti ČR po roce 1992 s důrazem na ekonomiku,
privatizaci, monetární politiku, nebyla těmto aktivitám věnována potřebná pozornost. Až
koncem devadesátých let je opět frekventován a akcentován pojem „udržitelný rozvoj (život)
v celostátních koncepcích životního prostředí, ale i na komunální úrovni. Ve zprávě o „Státní
politice životního prostředí“, schválené vládou ČR v roce 1999 se říká: „Uplatnění Agendy 21
v ČR výrazně zaostává. Rada vlády pro udržitelný rozvoj nepracuje, národní program
udržitelného rozvoje neexistuje a program místních Agend 21 se rozvíjí pomalu a rozpačitě.
Ve většině členských zemí EU představují Agendy 21 základní princip participace obyvatel
na rozvojových programech obce, sídla či regionu. Např. ve Velké Británii přistoupilo
k procesu místní Agendy 21 již cca 96 % správ. Pro uplatnění principu udržitelného rozvoje
v ČR budou mít místní Agendy 21 (jako iniciativa zdola) velký význam a zasluhují
všemožnou podporu. Představují celistvý pohled na řešení problematiky rozvoje a zlepšování
kvality života, propojení ekonomické a sociální oblasti s problematikou životního prostředí,
otevřený typ spolupráce různých společenských skupin a účast veřejnosti na plánování
i realizaci rozvoje území a celé společnosti.“ „Je žádoucí a aktuální zahájit proces místní
agendy 21 minimálně ve 2 % obcí případně okresů a regionů (celkem 130 lokalit) do roku
2003 a alespoň v 10 % obcí, případně okresů a regionů (celkem cca 630 lokalit) do roku
2005“.
Tento proces skutečně probíhá, metodicky je velmi dobře řízen Českým ekologickým
ústavem při MŽP Praha a provedený průzkum ve městech a obcích severních Čech nám to
rovněž potvrdil. Zjistili jsme „první vlaštovky“ pozitivních změn v přístupu místních
samospráv k uplatňování pojmu „udržitelný rozvoj“. Jako téměř vzorové příklady mohou
sloužit obce Boží Dar a Jindřichovice pod Smrkem, pozitivní vztah k tomuto úsilí je na
Děčínsku, V Litoměřicích i v některých dalších obcích.
Místní Agenda 21 je aplikací obecných zásad „udržitelného rozvoje“ ve specifických
podmínkách občanských komunit regionů, měst a obcí. Jde o proces, v němž místní
reprezentace ve spolupráci s podnikateli, zájmovými skupinami a jednotlivými občany plánují
a realizují akce, kterými chtějí podpořit tyto principy v obci. V první fázi zavádění nebo
připravování místní Agendy 21 jsou hledáni partneři a zkoumány názory podnikatelů, státní
správy a samosprávy na zlepšení životního prostředí v kontextu rozvoje města, obce. Na
základě poznatků, anket, průzkumů, kulatých stolů je připravován a sestaven koncept místní
Agendy 21. Vlastní zpracování „Strategického plánu rozvoje“ vzniká na základě názorů
zástupců státní správy, samosprávy, podnikatelů, občanů žijících v daném regionu,
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ekologických hnutí, institucí a dobrovolných občanských organizací. Obsahem Strategického
plánu regionu, města, obce je hlavně souhrn reálných časových možností naplňování místní
Agendy 21. Významnou úlohu má zastupitelstvo a rada města, obce a jimi pověřený
koordinátor místní Agendy 21 jako člověk znalý problematiky, který má dostatečný potenciál
(kreativitu, flexibilitu, adaptabilitu), aby mohl racionálně a efektivně koordinovat proces
začlenění místní Agendy 21 do života obce či regionu. Dalším důležitým aspektem je
schopnost učinit místní Agendu 21 atraktivní pro sponzory a investory, neboť finance jsou
spolu s racionálním uvažováním a aktivní podporou obyvatel významnou podmínkou úspěchu
Agendy 21.
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4 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FŽP je svým komplexním pojetím studia zaměřena na ochranu a tvorbu životního prostředí.
Byla zřízena jako součást nově koncipované a parlamentem schválené Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, společně s Fakultou sociálně ekonomickou a Pedagogickou,
v roce 1991. Od té doby prošla dynamickým vývojem jak v počtu studentů a pedagogů, tak
v technické, prostorové a knižní vybavenosti a dalších aktivitách. Celkový počet studentů
v posledních letech překračuje hranici 800 studentů a působí zde 80 pedagogů na plný nebo
částečný úvazek. Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké
oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních
složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní
opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu
je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných,
technických, informačních a humanitních disciplín.
Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se
studijním oddělením, dále čtyři katedry – katedra přírodních věd, katedra technických věd,
katedra informatiky a geoinformatiky a katedra společenských věd. V objektu jsou rovněž
učebny pro teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře s příslušenstvím. V roce 2002
vznikla dislokovaná pracoviště v Litvínově (kde byla ukončena výuka v akademickém roce
2006 - 2007) a v Mostě, kde jsou studentům rovněž k dispozici klasické učebny pro
teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře mikrobiologie a analytické chemie pro
praktickou výuku.
Umístění fakulty i univerzity v průmyslovém Ústeckém kraji je velmi výhodné z řady
aspektů. Severozápadní Čechy jsou oblastí se silně narušeným životním prostředím
povrchovou těžbou uhlí a rozvinutým průmyslem. Základními příčinami vážného
antropogenního postižení přírodního prostředí na území kraje bylo historicky vysoké
soustředění povrchové těžby hnědého uhlí, výroby elektřiny v tepelných elektrárnách,
průmyslu chemického a papírenského, těžby surovin pro stavebnictví, výrobu skla
a keramiky, průmyslu stavebních hmot a stavebních konstrukcí, sklářského a keramického
průmyslu, intenzivní zemědělské výroby rostlinné a živočišné.
Z této ekologicky postižené oblasti se rekrutuje značná část studentů a lze předpokládat jejich
převážné uplatnění v tomto regionu po absolvování studia. Tím fakulta významnou měrou
přispívá ke zvýšení vzdělanosti a zejména „ekologické gramotnosti“ obyvatel. Vysoký stupeň
devastace základních složek životního prostředí dává předpoklady nejen pro praktické
poznávání situace v terénu formou exkurzí, praxí, témat bakalářských a diplomových prací
apod., ale též pro široké uplatnění pedagogů a studentů na příkladech úspěšného řešení
ekologických problémů, na nichž je možno demonstrovat aplikaci teoretických poznatků
v praxi. Například účast na programu revitalizace tohoto regionu (rekultivace lomů a výsypek,
rekultivace krajiny, řešení emisní situace, odpadové hospodářství, čistota vodních zdrojů,
ozdravění lesního hospodářství v Krušných horách apod.) se setkávají již v průběhu studia
a zejména po jeho dokončení.
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Katedra přírodních věd má gesci za navazující magisterský studijní obor Revitalizace
krajiny. Předměty v magisterském studiu vychází z mezioborového pojetí ekologie,
environmentalistiky a přírodovědných disciplín. V rámci tohoto studijního oboru katedra
zajišťuje předměty: Antropopedologie, Horninové prostředí a mechanika zemin,
Bioindikátory – terénní kurz, Environmentální praktikum, Funkce lesa, lesní ekosystémy
a lesnické rekultivace, Klimatologie a změny klimatu, Metody studia ekosystémů,
Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny, Agroekosystémy a Krajinářské a parkové
úpravy. Katedra dále zajišťuje volitelné předměty: Pozemkové úpravy, Globální změny
klimatu a Lesní ekosystémy, Terénní metody odhadu početnosti organizmů a biomasy, Chov
hospodářských zvířat. Dále se podílí několika předměty na výuce v navazujícím studiu oboru
Odpadové hospodářství.(Environmentální geologie, Protipovodňová opatření. Technické
zabezpečení skládek a Vodní režimy v krajině - základy).
Katedra technických věd se orientuje na výuku předmětů obecné chemie, analytické chemie
klasické a instrumentální. Dále jsou zde předměty průmyslových technologií anorganických,
organických a biotechnologií, procesů, zařízení a technologických postupů užitých na ochranu
složek životního prostředí. Velká pozornost je věnována vlivům průmyslových výrob na
pracovní a životní prostředí, možnostem jejich preventivního omezení a monitorování.
Katedra společenských věd zajišťuje výuku předmětů především z oblasti humanitních
a ekonomických věd, jejichž cílem je seznámit studenty s hodnocením vlivů prostředí na
zdraví obyvatel, s právními a ekonomickými nástroji ochrany a tvorby příznivých životních
podmínek a behaviorálními metodami ovlivňování obyvatelstva. Ve vyšších ročnících
inženýrského studia jsou studentům poskytovány znalosti též z oblasti psychologie práce
s lidmi a přípravy pro řídící funkce.
Na katedře informatiky a geoinformatiky studenti získají základní vědomosti z geografie,
základy geodézie a kartografie, výpočetní techniky a geografických informačních systémů.
Jmenované předměty vytvářejí základní předpoklady pro výuku nosného předmětu geografické informační systémy - doplněného o studium problematiky metod dálkového
průzkumu Země a kartografie. Jako doplňující je výuka modelování ekosystémů, územní
plánování a urbanismus. Cílem výuky předmětů na katedře je naučit studenty aplikovat
dovednosti geografických informačních systémů v oblasti životního prostředí.
Uplatnění absolventů je možné: v orgánech státní správy a samosprávy (od městských úřadů
až po Ministerstvo životního prostředí), v kontrolních a inspekčních organizacích (např.
pracoviště České inspekce ŽP, Zdravotních ústavu, hygienické služby), v podnikové sféře, ve
výzkumných a projekčních útvarech, v orgánech ochrany přírody a chráněných krajinných
oblastí a Národních parcích, v hygienické a hydrometeorologické službě, v poradenských,
informačních a konzultačních střediscích a ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Nejednou
platí, že student zůstává v regionu, kde vystudoval, kde absolvoval první praxi a má další
pracovní příležitosti, navíc s rodinným zázemím a přáteli.
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Cílem fakulty ŽP je výchova odborníka analytického a syntetického zaměření v široké
ochrany životního a pracovního prostředí, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních
problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení
složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost
a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí. Hlavní pozornost je věnována zejména
preventivním opatřením s důrazem na trvale udržitelný způsob života. Environmentální,
ekonomické a sociální aspekty trvale udržitelného (rozvoje) způsobu života se dlouhodobě
promítají do veškeré činnosti fakulty.
Fakulta životního prostředí začínala v roce 1991 s bakalářským stupněm studia, v roce 1996
získala akreditaci na pětiletý (magisterský) stupeň studia a od roku 2012 akreditace na
doktorské studium. Průběžně se rozšiřoval a vyvíjel počet a obsahové zaměření studijních
programů a studijních oborů. Jejich současný stav a specializace je spolu s dalšími
informacemi obsahem každoročně vydávaného informačního průvodce pro studenty FŽP.
Studijní program je koncipován na základě následujících premis:
-

vychází v prvé řadě ze studijních programů schválených akreditační komisí vlády ĆR
zohledňuje zásadu vyváženosti přírodovědných, společenskovědních a technických
předmětů a stabilitu studijního programu
sleduje racionalizaci a efektivnost výuky v počtu a struktuře výukových hodin
(přednášky, cvičení, bloková cvičení a exkurze)
rozšiřuje počet výběrových kurzů a tím zvyšuje variabilitu studia,

Fakulta spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou v rámci otevření studia nově akreditovaného
oboru Analytická chemie životního prostředí a toxikologie.
Cílem fakulty je dále rozšiřovat nabídku studijních oborů Bc. a Mgr. a doktorského studia.
V souladu s trendem na všech vysokých školách v ČR i v Evropě věnuje fakulta velkou
pozornost vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta se orientuje především na aplikovaný
výzkum, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
Koncepčně je fakulta zaměřena jak na výzkum oblastí s velkou zátěží životního prostředí
v interakci se zdravotním stavem obyvatel a dalšími přírodními a sociálně ekonomickými
důsledky, tak na výzkum oblastí s různým stupněm ochrany ŽP a prevenci poškozování
životního prostředí.
V minulosti rozhodující část kapacity akademických pracovníků byla soustředěna na společný
výzkumný záměr FŽP „Výzkum antropogenních zátěží v Severočeském regionu“. Dílčí úkoly
zajišťovaly jednotlivé katedry ve vztahu k jejich odbornému zaměření. Výzkumný záměr se
zabýval např. řešením tzv. čistších technologií, alternativními zdroji energie, studiem
ekosystémů v antropogenně postižených územích nebo statistickými, ekonomickými
a etickými aspekty ochrany životního prostředí včetně komparace situace v České republice
a Německu. Cíle výzkumů byly zaměřeny na řešení problematiky životního prostředí
převážně v severních Čechách, kde jednotlivé složky životního prostředí (vzduch, voda, půda)
vykazují ve srovnání s ostatními regiony stále ještě horší kvalitu.
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Fakulta je úspěšná při získávání grantů vypisovaných ministerstvem školství (FRVŠ),
grantovými agenturami ČR (GAČR) nebo mezinárodních, např. z programu PHARE,
ITERREG. Ve spolupráci s VÚANCH, a.s. zahájilo činnost Centrum pokročilých
laboratorních technik – první společná laboratoř výzkumného ústavu, v níž výuku a odborný
výcvik zabezpečují pracovníci FŽP UJEP.
Fakulta přírodních věd se svou vědeckou a výzkumnou činností přispívá k řešení
problematiky antropogenní zátěže v krajině. Jde o zátěž půdního fondu, ekosystémů, flory
a společenstev. Zvláštní pozornost je věnována problematice obnovy území po těžbě hnědého
uhlí, rozvíjí se spolupráce při studiu nových forem revitalizačních postupů. Je prováděno
mapování flóry a rostlinných společenstev odrážejících antropogenní činnosti, sledován vliv
imisní zátěže. Na lesních ekosystémech je analyzována fysiologická aktivita vybraných dřevin
pomocí měření v rámci stupňů postižení.
Pracovníci katedry technických věd se podílejí na řešení výzkumného záměru fakulty a na
řešení projektů z grantové agentury ČR, dále na zpracování odborných posudků, např.
spalovny průmyslových odpadů v Ústí n. L. - Trmicích, skládek průmyslových
a nebezpečných odpadů ve Všebořicích. Dále spolupracovali spolu se studenty
a s magistrátem města Ústí n. L. na zavedení separovaného sběru komunálního odpadu
a sběru nebezpečného odpadu od živnostníků a obyvatelstva (projekt PHARE). Pedagogové
fakulty se podílejí na zpracování koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Vědecké zaměření katedry společenských věd se orientuje na statistické, ekonomické a etické
pohledy na životní prostředí, environmentální politiku.
Součástí FŽP je Laboratoř geoinformatiky UJEP na katedře informatiky a geoinformatiky,
která vznikla v roce 2001 a je partnerem Českého egyptologického ústavu FF UK Praha
v oblasti aplikací geoinformačních technologií při archeologickém výzkumu v Egyptě.
Laboratoř řeší výzkum využití starých kartografických děl pro studium krajiny. Katedra
geoinformatiky se zajímá o studium možností aplikace metod GIS a dálkového průzkumu
Země v oblasti problematiky životního prostředí, zejména při studiu krajinného prostoru,
v oblasti odpadového hospodářství, při ochraně ovzduší, revitalizaci krajiny, ap.
Fakulta spolupracuje s vybranými ústavy Akademie věd ČR, Ústavem ekologie krajiny
v Brně a Českých Budějovicích, Historickým ústavem AV ČR, Ústavem fyziky atmosféry
AV ČR, Ústavem informatiky AV ČR a Ústavem Geologie AV ČR Praha.
V současné době je fakulta součástí výzkumného centra Pokročilé sanační technologie
a procesy spolu s Technickou univerzitou v Liberci a dalšími subjekty. K tomuto účelu fakulta
dnes disponuje vlastními dobře vybavenými laboratořemi geoinformatiky, chemických
instrumentálně analytických metod, mikrobiologie, pedologie aj. Výsledky vědeckovýzkumné práce jsou pravidelně prezentovány na odborných seminářích a konferencích nebo
jsou publikovány v odborném tisku v tuzemsku i zahraničí.
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Zahraniční kontakty se postupně rozšiřují s řadou evropských univerzit a zejména s oborově
příbuznými fakultami sousedních států (Zittau, Dresden, Freiberg, Zvolen, Jelenia Gora Univerzita Wroclav). V rámci programu Erasmus se výrazně rozšířila možnost výjezdu
studentů na zahraniční studijní stáže. Spolupráce je uzavřena s univerzitou University of
Salford, aktivní spolupráce probíhá s univerzitou v Nottinghamu a studijní stáže studentů
(Enviro Centre Glasgow (Anglie), s University of Versailles Saint - Quentin - En - Yvelines
(Francie) a s Technische Univerzität Dresden, Leibnitz Institut für Ökologische
Raumentwicklung v Drážďanech (Německo), Další studijní pobyty studentu a pedagogu
probíhají na univerzitách ve Finsku, Norsku, Řecku, Portugalsku, Rusku, na Slovensku
a v Turecku. Na FŽP je také v rámci projektu TEMPUS rozpracována příprava navazujícího
magisterského oboru Environmentální biotechnologie s univerzitou v Kazani. Jen spojením sil
fakult, odborných pracovišť v regionu a úzkou spoluprací lze překlenout úskalí akreditací
nových oborů, zejména získávání kvalitních pedagogů pro výuku. V přípravě jsou smlouvy
s dalšími VŠ v Evropě.
V ediční činnosti FŽP stimuluje publikování odborných příspěvků pedagogů (zčásti
i studentů) v recenzovaných odborných časopisech českých i zahraničních. V roce 1994 byla
založena speciální ediční rada Studie ecologica. V rámci ní byly publikovány příspěvky
v tematicky zaměřených sbornících.
S postupnou výstavbou Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v areálu bývalé
Masarykovi nemocnice byla zřízená celouniverzitní vědecká knihovna.

4.1 Studijní směry, přehled předmětů se vztahem k ŽP
Na fakultě životního prostředí UJEP je možné studovat v bakalářském studijním programu
Ekologie a ochrana prostředí obor Ochrana životního prostředí a v navazujícím
magisterském studiu pak obory Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny.
V programu Inženýrská ekologie byly ukončeny obory Ochrana životního prostředí
v průmyslu nebo Vodní hospodářství.
Vedle předmětů pro technické univerzity tradičních se při studiu na FŽP UJEP lze setkat
s celou řadou specializovaných, na ekologii úžeji zaměřených, velmi zajímavých předmětů,
jejichž přehled spolu s obsahem vycházejícím z anotací připravených jednotlivými
vyučujícími je v následujícím textu.
Filosofie ŽP - Filosofický pohled na vývoj vztahu ekonomie, politiky a ekologie, důsledky
ekonomického reprodukčního procesu na ŽP. Od lokálních a regionálních problémů ŽP ke
globálním ekologickým problémům Země a naopak. Principy trvale udržitelného rozvoje
(života) a související diskuse. Změny hodnotových orientací, chápání zdravého ŽP jako
organické součásti životní úrovně v protikladu k výhradně konzumnímu přístupu k životu.
Hlubinná ekologie. Filosofické hodnocení názorového spektra nového ekologického myšlení
filozofů, politiků a sociologů a jejich místo ve společnosti.
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Geologie a ŽP - Základní znalosti z geologických věd, včetně geologické terminologie.
Studium vzniku, vývoje a stavby planety Země, litosféry, její složení a geologické děje, které
zde probíhají a formují její reliéf. "Horninové prostředí", jako jeden z nejvýznamnějších
ekosystémů. Informace o geologické legislativě a institucích zabývajících se geologickou
tématikou.
Krajinná ekologie - Definice, pojetí a klasifikace krajiny. Přehled pojmů a principů
v krajinné ekologii. Krajinotvorné faktory - abiotické, biotické, antropogenní. Struktura
krajiny. Uspořádání a funkce krajinné mozaiky. Historický vývoj české kulturní krajiny.
Kultura, příroda a krajina. Stabilita krajiny a její typy. Biodiverzita v prostředí heterogenní
krajiny. Změny krajiny. Plánování a realizace ekologické sítě v krajině (územní systémy
ekologické stability. Natura 2000, EIA, Evropská úmluva o krajině). Oceňování krajiny.
Agroekologie - Základy agroekologie, vývoj a zákonitosti. Historie i současnost hospodaření
v zemědělské krajině, jeho vlivy na ŽP. Agrární politika. Biomasa -obnovitelný zdroj energie.
Ekologické aspekty rostlinné i živočišné produkce, welfare. Konvenční, trvale udržitelné
a ekologické systémy hospodaření. Legislativa.
Ekologie člověka - Geografické, biologické, technické, ekonomické a společenské
komponenty lidského života a neustálá interakce člověka s jeho prostředím. Objasnění
složitosti vztahů člověka a jeho prostředí vnímané nejen jeho smysly, ale i vnitřními reakcemi
lidského organizmu a závislosti člověka na mnohých složkách prostředí.
Ekonomika ŽP - Vstupní informace z ekonomických aspektů tvorby a ochrany životního
prostředí. Základní makroekonomické a mikroekonomické souvislosti ochrany životního
prostředí, metody oceňování přírodních zdrojů a škod na životním prostředí. Ekonomické
nástroje politiky životního prostředí - jejich úloha, dopady na ekonomické subjekty a s tím
související stimulační funkce těchto nástrojů.
Chemie ŽP a toxikologie - Důležité polutanty, biogeochemické cykly základních prvků,
přeměny chemických látek v životním prostředí, procesy probíhající v atmosféře, v půdě
a hydrosféře, vlastnosti a chování ozónové vrstvy, princip skleníkového efektu a problematika
skleníkových plynů a globálního oteplování.
Ochrana přírody - Principy národní a evropské ochrany přírody a krajiny, s jejími
současnými biologickými východisky a aplikovanými postupy.
Hodnocení vlivů na ŽP - Základní pojmy a definice dle zákonů, hodnocení staveb,
technologií a změn činností. Dokumentace hodnocení vlivu na ŽP, procedura, oprávněné
osoby, povinný obsah dokumentace, účast veřejnosti a občanských iniciativ. Krajinářské
hodnocení, biologické hodnocení další přílohy dokumentace (klimatologická studie, hluková
studie, rozptylová studie, geologická studie). Hodnocení kvality dokumentace, náležitosti
posudku. Ekologický audit, místo auditu v hodnocení podniků. Hodnocení koncepcí,
strategická EIA a přeshraniční posuzování vlivů na ŽP.
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Právo v ŽP - Nástroje ochrany životního prostředí zakotvené v národním právu ČR
v kontextu evropského a mezinárodního práva životního prostředí. Energetika a ŽP - Druhy,
zdroje a přeměny energie. Informace o tepelných strojích, palivech a jejich spalování
v elektrárnách na fosilní paliva, jaderných elektrárnách, o odpadech z obou druhů elektráren
a postupech jejich odstranění a možnostech jejich využití, o vlivu obou druhů elektráren na
životní prostředí a zdraví lidí, o obnovitelných zdrojích energie. Vyhodnocení účinnosti
procesů odstranění odpadů z obou druhů elektráren na životní prostředí a zdraví lidí, návrhy
opatření ke zvýšení jejich účinnost v souladu s legislativou
Technologie ochrany ŽP - Fyzikálně-chemické principy aparátů pro čištění odpadních vod
a průmyslových odpadních plynů od plynných, kapalných a tuhých znečišťujících látek. Jejich
účinnost, konstrukční provedení, zapojení do technologických linek a využití v praxi. Postupy
a zařízení pro recyklaci nebo zneškodňování odpadů komunálních, průmyslových aj.,
energetické využití odpadů a bioplynu, čištění spalin.
Ekologie a ochrana ŽP - Otázky fungování přirozeného a člověkem ovlivněného
ekologického systému.
Geomorfologie ŽP - Základní znalosti z obecné geomorfologie včetně geomorfologické
terminologie. Klasifikace reliéfu, strukturní a dynamická geomorfologie pevnin a oceánů.
Zvětrávání povrchu litosféry včetně pochodů zde probíhajících, jako jsou např. fluviální,
kryogenní, eolické a následně tvary jimi vzniklé.
Revitalizace krajiny v marginálních oblastech - Charakteristika marginálních oblastí.
Zemědělská půda a její využití. Netradiční zemědělská produkce. Produkční a ekologická
funkce trvalých travních porostů. Ekologické a biologické příklady pastvinářství. Ošetřování
a obnova pastevních porostů. Význam a využití pastvin v ČR. Chov hospodářských zvířat na
půdách v marginálních oblastech. Chov skotu. Masná plemena skotu a jejich perspektivy
využití. Základy pastevní techniky hospodářských zvířat. Chov ovcí a koz. Rekultivace půd
po těžbě nerostných surovin. Antropogenní půdy. Řízený sukcesní proces na antropogenních
půdách. Mimoprodukční funkce půdy v marginálních oblastech a další nespecifické formy
jejího využití. Ekologická dimenze využití marginálních oblastí. Ekonomické aspekty
hospodaření v horských oblastech. Rodinné farmy v ČR a v zemích EU. Agroturistika a její
perspektivy.
Hydrologie a ochrana vod - Ochrana vodní složky krajiny. Revitalizace vodních toků
s ohledem na požadavky Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/EC. Základy vodního
hospodářství v České republice a základy hydrologie.
Meteorologie a ochrana ovzduší - Meteorologie jako vědní disciplína, atmosféra, záření
v atmosféře, meteorologické prvky a jevy, definice pojmů, přístroje a měřící metody,
všeobecná cirkulace atmosféry, tlakové útvary a jejich charakteristika, atmosférické fronty,
oblaky, srážky v atmosféře. Periodické a aperiodické změny v atmosféře. Metody synoptické
meteorologie. Klimatologie - definice a praktické aplikace. Antropogenní ovlivnění atmosféry
- možná rizika, způsoby ochrany. Meteorologické podmínky ovlivňující prostorový rozptyl
látek znečišťujících atmosféru.
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Tvorba a ochrana krajiny - Životní prostředí jako soubor ekologických systémů,
antropogenní zátěže, jejich příčiny, důsledky, krajina její systematika a klasifikace,
antropogenní krajinotvorné faktory, krajina jako dynamický živý systém- hodnocení
funkčnosti krajiny, obnova a stabilizace krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana přírody a krajiny dle zákona č.114/92, chráněná území, národní parky. Významné
mezinárodní úmluvy, smlouvy a dokumenty o životním prostředí.
Radiační bezpečnost - Časné a pozdní biologické účinky ionizujícího záření. Veličiny
a jednotky v ochraně před zářením, systém limitování dávek, optimalizace radiační ochrany.
Atomový zákon a prováděcí předpisy. Využití ionizujícího záření, ochrana při práci
s ionizujícím zářením, způsobilost pracovníků k práci v riziku IZ. Přírodní ozáření
obyvatelstva a jeho regulace. Jaderná energetika a radioaktivní odpady. Mezinárodní stupnice
hodnocení, příklady radiačních havárií a jejich následky.
Čištění odpadních vod - Základní procesy čištění odpadních vod, ukazatelé znečištění,
aktivační proces, odstraňování nutrietů, uspořádání čistíren odpadních vod, čistírny odpadních
vod v průmyslu
Kulturní antropologie - Uvedení do problematiky antropologie - vědy " o zkoumání
člověka" - výzkumu člověka z biologického, kulturního a společenského pohledu. Hledání
rozmanitostí a obecných zákonitostí lidské kultury a lidské povahy.
Protipovodňová opatření v krajině - Protipovodňová opatření v povodí v souvislosti s jejich
návazností na revitalizace vodních toků. Plány oblastí povodí podle Rámcové směrnice
o vodní politice 2000/60/EC.
Řízení odpadového hospodářství - Úvod do problematiky odpadového hospodářství,
legislativa, vznik a původ odpadů, nakládání s odpady, úprava odpadů, využití a recyklace
odpadů, komunální odpady, nebezpečné odpady, spalování odpadů, skládkování odpadů,
radioaktivní odpady, koncepce hospodaření s odpady, plány odpadového hospodářství.
Maloodpadové a čistší technologie - Postupy vedoucí k lepšímu využití surovin a snížení
odpadů demonstrované na základních chemických výrobách; seznámení s principy, funkcí
a možnostmi aparátů a zařízení používaných v chemickém průmyslu.
Toxikologie - Chemické látky, jejich nebezpečné vlastnosti a biologický účinek. Cesty vstupu
látek do organismu, distribuce, biotransformace a vylučování. Druhy účinků chemických
látek. Metody zjišťování toxicity chemických látek. Způsoby hodnocení expozice člověka
chemickým látkám. Způsoby ochrany proti působení chemických látek, zásady první pomoci.
Nebezpečné vlastnosti vybraných anorganických a organických chemických látek. Legislativa
v oblasti nakládání s chemickými látkami
Environmentální informatika a reporting - Ekologické informace a jejich význam pro
dnešní společnost, struktura a funkce informačních systémů pro monitoring, evidenci
a reporting v oblasti životního prostředí, jejich komerční a vědecké využití, veřejně přístupné
informace.
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Analytická chemie ŽP - Specifické problémy analytické chemie životního prostředí, jako
jsou otázky akreditace a autorizace analytických laboratoří, správné laboratorní praxe, kvality
analytických výsledků (nejistoty měření), hodnocení a validace analytických metod
a používání standardizovaných postupů, vzorkování různých složek životního prostředí.
Praktické úlohy (laboratorní, případně práce v terénu) zaměřené na reálné problémy
analytické chemie životního prostředí.
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - Vymezení pojmu nebezpečná vlastnost
odpadu. Vlastnosti odpadů, které způsobují jejich nebezpečnost; rizika, které nebezpečné
odpady představují pro člověka a pro životní prostředí; způsoby hodnocení jednotlivých
nebezpečných vlastností odpadů (včetně limitů), ekonomické a jiné dopady.
Technologie zabezpečení skládek - Problematika hydrologie skládek, řešení vnitřních
drenážních systémů skládek (a to i při uzavírání a rekultivaci). Způsoby těsnění skládek
a ochrana povrchových a podzemních vod v průběhu skládkování.
Odpady a druhotné suroviny - Souhrn znalosti o odpadech z průmyslu, energetiky,
zemědělství, zdravotnictví a o dalších odpadech, o postupech a zařízeních na úpravu
a zneškodnění plynných, kapalných a tuhých odpadů, o recyklaci a využití odpadů jako
druhotných surovin a k energetickému využití a o vlivu odpadů na životní prostředí.
Posouzení vlivu odpadů a technologie jejich zpracování na životní prostředí, rozhodování
o zpracování odpadu na druhotnou surovinu nebo k energetickému využití, aktualizace
legislativy odpadového hospodářství
Environmentální politika - Historie a současné trendy v cílech, principech a nástrojích
politiky životního prostředí. Požadavky ochrany jednotlivých složek životního prostředí
a jejich současný a požadovaný cílový stav. Objasnění návaznosti národní politiky životního
prostředí na politiku Evropské unie.
Preventivní ochrana ŽP - Proces IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) soubor informací a jejich sdílení v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. a ostatních
souvisejících informací, týkajících se vlastního procesu integrované prevence. Účelem
procesu je docílit integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku
průmyslových činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1, zákona č. 76/2002 Sb., tzn. vyloučit
anebo alespoň snížit emise z uvedených činností do ovzduší, vody a půdy, vč. opatření
týkajících se odpadů, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.
Analýzy životního cyklu výrobků - Metodika posuzování životního cyklu (LCA), analýzy
životních cyklů vybraných produktů od těžby surovin, přes výrobu polotovarů a výrobků,
jejich užívání až po nakládání s výrobky po skončení jejich životnosti. Porovnávání
a vyhodnocení výsledků analýzy pro produktové systémy plnící stejné funkce. Využití
poznatků LCA v rozhodovacích procesech.

83

Ekologické zátěže, sanační práce - Systém odstraňování starých ekologických zátěží
v procesu privatizace v ČR (OSEZ), technologické postupy při OSEZ, příklady sanací
v areálech velkých průmyslových podniků, sanací skládek průmyslových odpadů, vytěžených
hnědouhelných dolů a výsypek.
Environmentální geologie - Horninové prostředí z pohledu jeho využívání člověkem
a následně jeho nutné ochrany. Znalosti o aplikovaných geologických vědách a příslušné
geologické legislativě. V rámci cvičení - praktické dovednosti s geologickými pracemi
v terénu, při základním mapování, kreslení geologických profilů.
Hodnocení a oceňování přírodních zdrojů - Oceňování přírodních zdrojů v kontextu vývoje
ekonomické teorie. Metody hodnocení tržních a netržních zdrojů přírody (ekosystémů).
Neoklasické metody založené na ochotě platit či ochotě přijímat. Expertní metody založené na
hodnocení ekologických funkcí území a příslušných nákladech na revitalizaci. Vybrané
případové studie.
Bioindikátory - Nástroj k určení abiotických podmínek stanoviště s využitím biologie rostlin
a živočichů.
Funkce lesa, lesní ekosystémy, lesnické rekultivace - Lesní ekosystémy a jejich zákonitosti
na ekologických základech (abiotické prostředí, primární a sekundární produkce). Ekologická
stabilita lesních ekosystémů a trvalé udržitelné hospodaření. Vývoj a struktura lesních
ekosystémů a význam lesa v krajině. Výšková vegetační stupňovitost a dynamika
středoevropských lesních společenstev (vertikální a horizontální struktura lesa). Funkce
lesních ekosystémů. Historie hospodaření v lesích, vlastnická struktura lesů v ČR,
hospodářská kategorizace lesa, lesnická typologie. Struktura lesních porostů (věková,
prostorová), hospodářský tvar a způsobu. Obnova porostů a jejich výchova. Integrovaná
ochrana lesa a odolnostní potenciál. Antropogenní a abiotické faktory ovlivňující stabilitu
lesních ekosystémů. Biotičtí škodliví činitelé (kalamitní škůdci listožraví a podkorní, zvěř,
houboví patogeni). Náhradní lesní společenstva imisních oblastí a jejich specifika (pěstování,
ochrana). Těžba dřeva, využití lesní produkce a technologické postupy. Hospodářská úprava
lesů (LHP, inventarizace, taxace, lesnické mapy). Lesnické rekultivace antropogenně
narušených území.
Vodní toky, vodní díla a jejich revitalizace - Principy revitalizace toků, a to jak
v extravilánu, tak i v intravilánu. Ukázka příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí. Výklad
o hydrických rekultivacích, zatápění bývalých dolů a vzniku jezer v severních Čechách.
Exkurze na revitalizaci Černého potoka v Krušných horách.
Metody studia ekosystémů - Komplexní studium přírodních ekosystémů, případně celé
krajiny. Abiotické a biotické složky ekosystémů a metody jejich studia. Primární a sekundární
produkce, metody sledování časových změn v ekosystémech a jejich funkcí. Složení
a struktura rostlinných a živočišných společenstev v oblastech silně poškozených člověkem metody výzkumu. Metody studia dynamiky rostlinných a živočišných společenstev zejména
v oblastech silně poškozených člověkem. Studium krajiny (mapování krajiny, ECOVAST
a další metody hodnocení krajiny, hodnocení krajinného rázu).
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Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny - Teoretické základy vědních disciplin, ze
kterých revitalizace krajiny vychází (biologické principy ochrany přírody - "conservation
biology", stresová ekologie - "stress ecology", krajinná ekologie - "landscape ecology",
biologické principy revitalizačních opatření - "restoration ecology") při revitalizaci
biodiverzity a struktury a funkcí ekosystémů v různých prostorových měřítcích. Cílem
aplikované části je osvojení znalostí potřebných pro posuzování míry narušení krajiny,
rozhodnutí o potřebě revitalizace, vypracování návrhu revitalizačních opatření a zjištění
úspěšnosti zásahu monitorováním dalšího vývoje revitalizovaných biotopů v chráněných
územích i v kulturní krajině.
Obnovitelné zdroje energie - Základní znalosti výroby energie, zejména elektrické a tepelné,
základní energetické pojmy. Funkce a konstrukce jednotlivých strojů, jejich výhody
a nevýhody. Obnovitelné zdroje energie. Celkové posouzení obnovitelných zdrojů energie
srovnáním s klasickými zdroji energie. Konstrukce a funkce jednotlivých energetických
zdrojů a jejich vliv na životní prostředí v krajině. Elektrárny a teplárny využívající klasické,
obnovitelné a netradiční zdroje energie. Ve cvičeních energetické výpočty zaměřené
především do oblasti energetického bilancování, výpočtu výkonu, účinnosti a analýzy
naměřených energetických dat.
Agroekosystémy - jejich charakteristika, rozmístění. Vývoj hospodaření v zemědělské
krajině. Zemědělská politika EU i v ČR. Analýza hlavních systémů zemědělské produkce.
Seznámení se s projektováním trvale udržitelných zemědělských ekosystémů v krajině. Zdroje
energie v zemědělství. Způsoby využití biomasy k energetickým účelům. Chov a výživa
hospodářských zvířat, welfare. Intenzivní zemědělství a jeho negativní vlivy na krajinu.
Trvale udržitelné systémy hospodaření. Ekologické zemědělství v ČR a ve světě.
Krajinářské a parkové úpravy - Principy zakládání a ošetřování zeleně v krajině i v sídlech,
projektová činnost a dokumentace, správa a evidence zeleně, s navazujícími normami, s typy
realizací zeleně (sadovnická a lesnická) v krajině i v sídlech. Cvičení, zaměřená na praktickou
činnost při realizaci krajinné nebo sídelní zeleně.
Globální změny klimatu a lesní ekosystémy - Globální uhlíkový cyklus, zesílený
skleníkový efekt atmosféry, pravděpodobný dopad očekávané klimatické změny na
ekosystémy (zejména lesní ekosystémy), základy experimentální a observační ekofyziologie,
seznámení se současnou měřicí technikou a s nejnovějšími poznatky, adaptace na klimatickou
změnu.
Terénní metody odhadu početnosti organismů a biomasy - Základní principy terénního
odhadu početnosti stabilních i mobilních organismů v kontextu s odhadem souvisejících
parametrů (biomasy, druhové bohatosti a produkce). Výběr správné metody a vhodného
vzorkovacího designu pro získání použitelných dat pro zvolený statistický test. Metody
používané při studiu početnosti organismů, principy jednotlivých metod, jejich možnosti
a limitace, možnosti vzorkovacího uspořádání a strategie plánování sběru dat. Praktická
ilustrace metod na příkladu dvou skupin organismů - bezobratlých žijící v půdě či
sedimentech a ryb a to včetně metodických, logistických a jiných úskalí daných technik.
Projekt na odhad početnosti vybraných skupin organismů -
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Chov hospodářských zvířat v marginálních oblastech - v souvislosti s možnostmi utváření
krajiny a udržitelného rozvoje. Charakteristika marginálních oblastí. Zemědělská půda
a antropogenní půdy. Řízený sukcesní proces na antropogenních půdách. Ekologická dimenze
využití marginálních oblastí. Mimoprodukční funkce půdy v marginálních oblastech a další
nespecifické formy jejího využití. Produkční a ekologická funkce trvalých travních porostů.
Ekologické a biologické příklady pastvinářství. Význam a využití pastvin v ČR. Chov
hospodářských zvířat (skotu, ovcí a koz) na půdách v marginálních oblastech, základy
pastevní techniky hospodářských zvířat. Ošetřování a obnova pastevních porostů.
Ekonomické aspekty hospodaření v marginálních a horských oblastech.
Dálkový průzkum Země - Metody zpracování obrazových dat s orientací na využití
v ochraně životního prostředí. Popis teorie spektrální odrazivosti, geometrické
a radiometrické úpravy obrazu. Klasifikace snímků a další metody vyhodnocení snímků.
Fotogrammetrie, laserové skenování a radarové snímání.
Ekologická ekonomie - Teoretické a praktické souvislostí vztahu ekonomie a životního
prostředí. Ekologická ekonomie představuje nové ekonomické paradigma úzce související
s filozofií trvale udržitelného rozvoje. Pochopení ekonomického a ekologického stylu
myšlení, vypovídající o specifickém přístupu k realitě - jejich shodných aspektů a odlišností.
Základní vědomosti pro ekonomické rozhodování se zřetelem k dimenzi životního prostředí,
s použitím ekonomických nástrojů a ocenění přírodních zdrojů.

86

5 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
5.1 Josef Vavroušek
(1944-1995) Zakládající člen STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život) a její první
předseda v letech 1992-1995. V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro
vědeckotechnický rozvo,j odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku
ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí, a to do konce
volebního období v červnu 1992. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou
konferenci ministrů životního prostředí (Dobříš). Byl vedoucím československé delegace na
Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (červen 1992).

5.2 Ivan Dejmal
(1946-2008) český politik a ekologický odborník. V 70. a 80. letech 20. století se aktivně
účastnil politické práce v opozici a v ekologickém hnutí. V roce 1976 se účastnil vzniku
Charty 77 a následně vedl její ekologickou komisi. Od roku 1987 vydával a redigoval
samizdatový časopis Ekologický bulletin. V roce 1988 se účastnil založení Hnutí za
občanskou svobodu a podílel se také na založení nezávislé organizace Ekologická společnost,
která na podzim roku 1989 iniciovala vznik asociace ekologických organizací Zelený kruh.
V roce 1990 vedl ekologickou sekci programové komise Občanského fóra. Byl zakládajícím
členem Společnosti pro trvale udržitelný život.(1992). V únoru 1990 nastoupil na ministerstvo
životního prostředí. Od února 1991 do července 1992 byl ministrem životního prostředí. Poté
pracoval v Českém ekologickém ústavu.

5.3 Emílie Strejčková
(1939-2008) V roce 1993 se stala první pracovnicí Českého ekologického ústavu zabývající
se ekologickou výchovou. V tomto období zpracovala Analýzu ekologické výchovy v České
republice a vytvořila první variantu návrhu Národního programu ekologické výchovy. Od
října 1994 začala budovat Ekologické centrum hlavního města Prahy v Toulcově dvoře. Jeho
ředitelkou byla devět let. Od podzimu 2003 usilovala o založení ekologicky orientované
mateřské školky „Semínko“, která se stala součástí Ekocentra o rok později. Hlavním cílem
centra je včasné rozvíjení ekologické výchovy. V roce 1997 dostala za celoživotní obětavou
práci v ekologické výchově Cenu ministra životního prostředí.
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5.4 Hana Librová
(1943) je česká bioložka, socioložka a environmentalistka. Odborně se zabývá především
environmentálními souvislostmi životního způsobu/životního stylu a hodnotovými řešeními
ekologických otázek. V roce 1997 byla jmenována profesorkou sociologie. Je zakladatelkou
nového studijního oboru humanitní environmentalistiky na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity. Proslavila se především knihami popisující její výzkum Pestří
a zelení aneb kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994) a Vlažní a váhaví aneb kapitoly
o ekologickém luxusu (2004).

5.5 Jan Keller
(1955) Sociolog a filosof. V letech 1974-1979 vystudoval historii a sociologii na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil obhajobou doktorské práce na téma
koncepce dějin u Maxe Webera. Působil jako interní aspirant ČSAV, poté jako závozník
ČSAD a jako učitel na střední škole v Havířově. Od roku 1983 byl odborným asistentem na
katedře sociologie filozofické fakulty v Brně. V roce 1998 stál u zrodu oboru Humanitní
environmentalistika na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1999 byl tamtéž jmenován
profesorem pro obor sociologie. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Fakultě
sociálních studiíOstravské univerzity. Environmentálním tématům se věnuje od počátku
90. let, s jejich popularizací začal na stránkách časopisu Poslední generace (dnes Sedmá
generace)). Vedle odborných a popularizačních článků publikuje také novinové komentáře,
nejčastěji v deníku Právo. Je autorem řady odborných i popularizačních knih z oblasti
sociologie a environmentalistiky. Jeho nejznámější knihou z tohoto oboru je kniha Až na dno
blahobytu (1993). Od roku 2014 pracuje v Evropském parlamentu.

5.6 Erazim Kohák
(1933) Český filosof a publicista, zabývající se často ekologickými tématy. V letech1948 –
1989 žil v exilu jako profesor filosofie na Boston University – vystudoval filosofii na Yaleově
univerzitě. Od roku 1990 žije v Praze, kde působí na Filosofické fakultě UK. Jeho
filozofické dílo vychází z pojetí filozofie jako úsilí o orientaci člověka ve vztahu k Bohu, ke
světu a k člověku a z přesvědčení, že filozofovou povinností není jen úsilí o odbornou
zdatnost, nýbrž též pedagogická činnost v nejširším smyslu oslovování obce ve věcech
veřejných. Vydal tituly The Embers and the Stars, Idea and Experience, The Green Halo,
Pražské přednášky, Člověk, dobro a zlo. Nejvýznamější knihou je Zelená svatozář. Kapitoly
z ekologické etiky. (2000) - souhrn názorů a proudů v oblasti ochrany životního prostředí. Jak
sám Kohák zdůrazňuje, nejedná se z velké části o jeho vlastní názory a nezřídka s nimi
dokonce nesouhlasí. Ve svých 81 letech vydal knihu Domov a dálava.
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5.7 Danuše Kvasničková
(1935) je česká ekoložka a pedagožka, vědecká odbornice v oboru ekologické výchovy dětí,
mládeže a přírodovědného vzdělávání vůbec. Kromě své praktické pedagogické a vědecké
činnosti se jedná o bývalou ředitelku Prvního pražského ekogymnázia, kde působila do roku
1998. Nadto je předsedkyní Klubu ekologické výchovy, jež v roce 1995 založila. Jedná se
o společenskou organizaci sdružující jak školy všech typů věnující se ekologické výchově, tak
i jednotlivé pedagogické a ekologické pracovníky. V roce 1996 obdržela za svoji dlouholetou
činnost v tomto oboru mezinárodní ocenění UNEP Global 500 a Cenu ministra životního
prostředí.

5.8 Bedřich Moldan
(1935) je český geochemik a ekolog, publicista a politik, sehrál významnou roli při tvorbě
české ekologické legislativy po listopadu roku1989. V letech 1991–1997 byl předsedou
Českého svazu ochránců přírody. V letech 1990 až 1991 byl prvním českým ministrem
životního prostředí. Pracuje v Centru pro otázky životního prostředí. Vydal tituly Geologie
a životní prostředí, Přežije technika rok 2000?, Ekologie, demokracie, trh, Příroda a civilizace
– životní prostředí a rozvoj lidské civilizace, (Ne)udržitelný rozvoj – ekologie hrozba i naděje,
Podmaněná planeta.
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6 ZÁVĚR
Životní prostředí je velmi složitý komplex, který se skládá s přírodních a umělých prvků. Je to
rozsáhlý vnitřně diferencovaný, přítom jednolitý celek, jehož funkční systém má důležitý
praktický význam. Jestliže chceme životní prostředí všestranně zdokonalovat a chránit,
musíme ho především důkladně poznat. Bez rozlišení základních prvků životního prostředí
a jejich základních vztahů nemůžeme tento složitý systém ani racionálně pochopit ani
prakticky vědomě přetvářet.
Celý vývoj člověka byl velmi závislý na prostředí, ve kterém se nacházel. Původně člověk žil
pouze tam, kde měl pro svou existenci zabezpečené hmotné existenční podmínky (zem, vodu,
vzduch, rostliny a další). Na změnu těchto podmínek člověk reagoval takto:
-

Přizpůsoboval se pasivně – umíral.
Přizpůsoboval se aktivně, zasahoval svou činností do prostředí, a tím si vytvářel nové
hmotné (existenční) podmínky (například zemědělským obděláváním půdy).

Závislost na přírodním prostředí si člověk uvědomoval, pozoroval některé vztahy
a souvislosti a získané zkušenosti předával z generace na generaci. Cílem bylo zachovat
lidskou společnost. Tak vznikly první kulturní a náboženské předpisy, které vlastně sloužily
jako preventivní opatření pro zachování života.
Zásadní změna nastala výrobou prvních výrobních nástrojů. Prací člověk začal působit na
přírodu. Stupeň (úroveň) působení člověka na přírodu je úměrný jeho pracovní aktivitě.
Člověk je tvor společenský, nikdy není osamělý. Jeho život je vždy spojený se životem
jiných lidí – se životem společnosti. Vzájemné vztahy mezi lidmi určují sociální prostředí
Sociální prostředí je specifické jen pro člověka. Je to prostředí velmi dynamické, které se
vyvíjí a mění. Vyplývá to z toho, že člověk je nucený tvořit nové soubory reakcí a rozhodnutí
s novým významem a hodnotami, a to v závislosti na sociálních podmínkách, které jsou
charakterizovány především charakterem výrobních vztahů. Výrobní vztahy určují kvalitu
sociálního prostředí, sociálně-ekonomické hodnoty. Politické, ideologické, třídní, výchovné,
sociálně-psychické, etické, právní a jiné. Tyto složky se vzájemně překrývají, podmiňují.
Existuje mezi nimi vzájemná hierarchie, kterou je potřeba poznat a respektovat. Respektování
dialektiky vzájemného působení jednotlivých stránek sociálního prostředí, jejich vzájemné
interakce, vztahy a působení mezi lidmi navzájem a okolním světem, což je základem
komplexního chápání životního prostředí člověka.
Každý podstatný pokrok ve společenské výrobě má za následek změnu povahy společenského
působení na sociální prostředí. S rozvojem výrobních sil a výrobních vztahů se mění i nároky
a požadavky společnosti, na hmotné podmínky. Stupeň závislosti společnosti na přírodě. Je
podmíněný stupněm vývoje výrobních sil a výrobních vztahů. Čím vyšší je jejich úroveň, tím
víc se zmenšuje bezprostřední závislost lidí na přírodě.
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Přetváření přírody v období vědecko- technické revoluce dosáhlo takového stupně, že ho
můžeme porovnat co do rozsahu a intenzity s geomorfologickými pochody. Člověk například
gigantickou těžbou nerostných surovin a hornin i stavebními pracemi výrazně mění reliéf
zemského povrchu a přetváří krajinu. Tato činnost může mít také negativní vliv na produkci
odpadů, změnu chemického složení půdy, vody a atmosféry, výstavbou energetických děl se
mění přírodní tepelný režim. Změny vznikající touto činností probíhají často tak rychle, že se
člověk, i když má relativně dobré adaptační schopnosti, nestačí přizpůsobovat změněným
podmínkám. Vznikají stresové situace, které mají vliv na regulační schopnosti organismů, což
je příčinou většího výskytu a velkého rozšíření tzv. civilizačních chorob.
Z toho vyplývá, že problematika ochrany životního prostředí je velice aktuální a je třeba jí
řešit komplexně. Na toto téma se diskutuje na všech úrovních a úsecích lidské společnosti.
Řešení těchto otázek je velmi naléhavé a vyžaduje nejen vysoce odborné vědomosti
s využíváním všech poznatků vědy a techniky, ale také maximální disciplínu a uvědomění lidí
pro jejich činnost.
Jediným a nejsprávnějším řešením je ekologická interpretce životního prostředí, která tkví
v samotné podstatě ekologie.
Ekologie je jedna ze základních biologických disciplin, která se dostává v současnosti do
popředí, protože je potřebná pro zachování života, poznání ekologických zákonitostí
životního prostředí.
Ekologie je teoretická disciplína, které chybí aplikovaný ekologicko-technický přístup.
Obsahuje množství analytických metod, kterým však chybí tvořivé inženýrské hledisko. Na
základě této skutečnosti se rozvíjí obor ekoinženýrství. Je to inženýrství prostředí, které je
definováno jako vědecký a praktický způsob chápání přírody a jejich zdrojů k lepší
využitelnosti člověkem.
Pro hodnocení a studium jednotlivých ekologických systémů se musí neustále využívat
nejnovější poznatky vědy a techniky a také výsledky různých analytických metod jako
například chemické analýzi (chromatografie, spektrální analýza), radioizotopová metoda,
termografie, telemechanika.
Zásahy člověka do životního prostředí jsou v posledním období tak výrazné, že mohou mít za
následek narušování stability systému s důsledky, které mají rozsáhlý, často negativní vliv na
existenci, rozvoj a působení člověka na zemi. Zásahy člověka vzhledem k široké a vzájemné
vazbě jeho složek nemají jenom místní anebo regionální charakter, ale jejich působení bývá
rozsáhlé a účinek je třeba posuzovat globálně. Je to vidět například na působení kyselých
dešťů, které mohou působit na velké vzdálenosti od zdroje znečištění.
Důležitost mezinárodní spolupráce si lidé uvědomovali už dříve. Na počátku se uzavírali
dohody mezi státy týkajícím ochrany některých druhů zvířat.
Problém životního prostředí se sledoval na úrovni OSN už od roku 1945. V rámci této
organizace se vytvořilo několik mezivládních organizací, které se ve svých programech
zabývají problematikou životního prostředí: Například:
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UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) organizace
Spojených národů pro otázky vzdělání, vědy a kultury, je nositelkou programu Člověk
a biosféra (Man and Biosphere).(1945)
WHO (World Health Organization) Světová zdravotnická organizace (1948)
FAO (Food and Agricultural Organization) Organizace pro hospodářství a výživu (1945)
WMO (World Meteorological Organization. Světová meteorologická organizace (1983)
IUCN (International Union for the Conservational Resources) Mezinárodní svaz na ochranu
přírody a přírodních zdrojů)
Od roku 1972 se konají s pětiletou periodicitou pravidelné mezinárodní konference
o životním prostředí, z nichž mimořádný význam a přínos měla konference v Rio de Janeiro
v roce 1992. Problematika ochrany životního prostředí je velmi složitá a vyjadřuje
uplatňování takových opatření ve vztahu k životnímu prostředí, která zahrnují působení
záporně se projevujících činitelů v přírodním i v uměle vytvořeném prostředí. Objasnění
a vysvětlení všech zákonitostí přírody na jedné straně a společenských možností na druhé
straně může přinést žádoucí výsledky v tom, aby nedocházelo k nenahraditelným ztrátám
přírodních hodnot. Budeme-li si plně uvědomovat svou závislost na přírodě, začneme vyvíjet
cílené úsilí směřující k záchraně ohrožených ekosystémů. Úplný výčet všech souvislostí
dosud ani neznáme, začínáme si však uvědomovat, že všechna dobrodiní přírody nemůžeme
považovat za samozřejmost, neboť nezávisejí na jednom živočišném nebo rostlinném druhu,
nýbrž na zdravých a neporušených ekosystémech plných nesčetných vzájemných interakcí
a vazeb, kterým teprve začínáme rozumět. Jakmile zaniknou, nedokážeme je ničím nahradit.
Všichni obyvatelé naší planety jsou závislí na přírodě a na ekosystémech, které vytvářejí
podmínky pro dobrý, zdravý a bezpečný život.
Zdravé životní prostředí je základem zachování lidské existence a zdravého rozvoje
společnosti, proto se problematice životního prostředí věnuje čím dál větší pozornost
v globálním měřítku. Ochrana životního prostředí se soustřeďuje na ochranu a péči
o jednotlivé složky, jako je čistota ovzduší, vody, půdy, ochrana před hlukem, ochrana
přírody a krajiny, ochrana kulturních památek. Základem zdravého prostředí člověka je
vyvážená příroda s dostatečnou schopností stálé obnovy svých základních prvků. Přírodní
zákony a zákonitosti jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a jejich platnost je neměnná.
Po desítkách let zásadních změn je dnes lidská společnost blahobytnější, propojenější
a výkonnější než kdy dřív. A nikdy nestála před tak obrovskými úkoly. Navzdory všem
předpovědím zůstává budoucnost nepoznatelná. Můžeme nanejvýš dělat obezřetné odhady
a připravovat se na překvapení. K rozumným rozhodnutím však můžeme dospět jedině na
základě pochopení minulosti a uváženému pohledu do budoucnosti. V našem těsně
propojeném světe je zcela běžné, že při řešení jednoho problému se musíme vyrovnat s mnoha
dalšími. Posun k alternativním zdrojům energie a aktivní ochraně životního prostředí může
pomoci zabránit nejhorším dopadům klimatických změn. Obezřetná a prozíravě uplatněná
opatření by mohla pomoci zachránit některé z nejohroženějších ekosystémů i rostlinných
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a živočišných druhů a zlepšit úděl mnoha miliard lidí. Budeme muset najít způsob, jak zvýšit
blahobyt svých bližních v chudších oblastech a současně se vyhnout zastaralým modelům
neudržitelné spotřeby. Celosvětový obchod a neustále dokonalejší komunikační technologie
zajistí přinejmenším rychlé rozšíření zpráv a nových vynálezů – budeme-li přesto jen přijímat
nesprávná rozhodnutí, nebudeme se moci vymlouvat na nevědomost.
Za padesát let bude svět vypadat zcela jinak. Dnešní děti budou stát před možnostmi
a nástrahami, jaké si dnes sotva dokážeme představit. Příští generace si budou muset najít
vlastní cestu kupředu. Některé výzvy jsou však obecně platné a některá moudrost je
nadčasová.
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