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Životní prostředí

• Definice: systém složený z přírodních a 
umělých složek, který vytváří podmínky pro 
život organizmů, zejména člověka

• Víte jaká věda se zabývá studiem životního 
prostředí?
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Ekologie



Složky životního prostředí

• Neživé:
- půda
- voda
- vzduch
- litosféra

- záření

• Živé:
- organizmy (mikroorganizmy,        

houby, rostliny, živočichové)



Životní prostředí a člověk

• Člověk v minulosti životní prostředí přetvářel při zakládání polí 

a plantáží, mýcení porostů a vypalování zeleně, zakládání 
rybníků a stavbě přehrad, mostů, měst a silnic, vesnic a 
přístavů, farem a chrámů

• Značný vliv měla průmyslová revoluce – člověk začal ve 
velkém využívat přírodní zdroje, znečišťovat okolí , osídlil nové 
nedotčené oblastí. Rozvoj turistiky a lodní ,letecké, železniční 
dopravy, časté války, obchod  s přírodninami a agresivní 
rybolovné techniky dál ničí přírodní ráz planety



Životní prostředí a člověk

• Zásahy člověka do životního prostředí často přináší mnoho 
problémů
- vyhynutí živočišných a rostlinných druhů
- zdravotní problémy obyvatel, zejména dýchací 

problémy(astma) a alergie

• Zpráva expertů z celého světa uvedla, že:
v posledních 50 letech se ekosystémy na Zemi změnily více 
než kdykoli dějinách lidstva a zvýšení životní úrovně lidí 
proběhlo za cenu poškození 60% globálních ekosystémů

• Deštné pralesy jsou káceny a nahrazovány plantážemi, 
do oceánů teče odpad z lidských měst, továren

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD>



Negativní dopady na atmosféru

• Pro uvolňování škodlivin do ovzduší používáme jedno 
slovo začínající na E. Které to je? 

• Doplňte: 

Spalování fosilních paliv, kdy se do ovzduší uvolňuje 
síra způsobuje ? srážky 

? efekt způsobuje ? oteplování



Negativní dopady na atmosféru

• Pro uvolňování škodlivin do ovzduší používáme jedno 
slovo začínající na E. Které to je? Emise

• Doplňte: 

Spalování fosilních paliv, kdy se do ovzduší uvolňuje 
síra způsobuje kyselé srážky 

Skleníkový efekt způsobuje globální oteplování



Negativní dopady na atmosféru

•Škodliviny v ovzduší dělíme podle vzniku na:
primární – EMISE - jsou do ovzduší uvolňovány přímo
sekundární – IMISE -vznikají chemickými reakcemi v ovzduší

• Stoupající množství oxidu uhličitého v nejvyšších vrstvách 
atmosféry je pro život 
člověka na zemi velkým
nebezpečím. Dochází
k oteplování planety,
které může mít pro
životní prostředí 
negativní následky 

[cit. 2011-15-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_sklenikovy_efekt.gif >



Chemizace prostředí

• Člověk vyrábí - užívá stále více chemických látek, které však 
negativně působí na životní prostředí. 

• Chemizace se projevuje ve všech složkách přírody a života 
člověka.

• Jedná se o plasty, umělá barviva (ty se hojně používají také v 
potravinách), čistící prostředky, hnojiva….

• Uměle vytvořené chemické látky se často dostávají do 
potravního řetězce, půdy či vody, těl živých organizmů

• Chemické sloučeniny vyráběné člověkem příroda nedokáže 
účinně rozložit (houby,bakterie,prvoci,sinice)



Kde je zdravější žít?

[cit. 2011-15-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tepelska_nahorni.JPG >
[cit. 2011-15-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elna_Detmarovice.jpg >




