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Příroda – zdroj potravy a látek

• Člověk  vždy využíval přírodu jako zdroj potravy - k 
lovu divoce žijících živočichů, rybolovu a zemědělské 
činnosti.

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zoutelande.jpg >
[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:KerbauJawa.jpg > 



Zemědělství

• Je založeno na velkoplošném pěstování užitkových 
rostlin a velkochovu hospodářských zvířat

• Dělíme na rostlinnou a živočišnou výrobu

• Společným znakem je závislost na půdě

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cows_in_green_field_-_nullamunjie_olive_grove03.jpg >



Zemědělství v ČR

• Jaké užitkové rostliny pěstované na území ČR znáte?

• Která zvířata se v ČR chovají k užitku?



Zemědělství v ČR

• Jaké užitkové rostliny pěstované na území ČR znáte?

pšenice, oves, žito, ječmen, kukuřice, brambory, 
řepa, mák, slunečnice, hrách, čočka, fazole, chmel, 
vinná réva, len a spousta druhů ovoce či zeleniny…

• Která zvířata se v ČR chovají k užitku?
Skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, ryby, včely…



Problémy zemědělství

• Dnešní zemědělství je pro přírodu nešetrné 
• Zemědělci chtějí uspokojit zvyšující se poptávku 

po jejich produkci a tak často používají velké 
množství průmyslových hnojiv a tím narušují 
ekosystém (hnojiva pronikají do spodních vod)

• Bez používání umělých hnojiv by zemědělci 
nemohli ani zdaleka zabezpečit poptávku

• Klíčovou složkou hnojiv je minerální fosfát, jehož 
zásoby jsou omezené

• Otázkou tak zůstává, jak tento problém vyřešit…



Problémy zemědělství

• V rozvojových zemích se potýkají s jiným problémem

• Z důvodu nevzdělanosti a zaostalé technice nejsou státy 
schopny vyprodukovat dostatek obživy pro své 
obyvatelstvo, humanitární organizace pomáhají a 
například dodávají hnojiva a jiné vybavení

• V rozvojových zemích 
mají také často problémy
s různými přírodními 
kalamitami – záplavy, 
sucha, útoky kobylek
a jiného hmyzu

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Floodislewight.jpg >



Ekologické zemědělství

• Neboli: organické zemědělství, biozemědělství
• Při pěstování se  nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, ty 

jsou nahrazeny organickým
hnojivem ve formě hnoje, kompostu a zeleného hnojení

• Je založeno na ochraně 
životního prostředí a 
ochraně zdraví, chrání
rozmanitost rostlinných 
i živočišných druhů

• Ekologické zemědělství je 
silně podporováno
Evropskou unií.

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Organic_Apples_Pateros_WA_cropped.jpg >



Rybolov

• odchyt ryb z jezer, moří, rybníků, řek a přehrad
• Evropský rybářský fond se stará o společnou 

rybářskou politiku, kterou finančně podporuje
• Tipněte si! 

Kolik miliónů tun
ryb se ročně vyloví?

?

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pátzcuaro-Trad-Fishing-3.jpg>



Rybolov

• Definice: odchyt ryb z jezer, moří, rybníků, řek a 
přehrad

• Evropský rybářský fond se stará o společnou 
rybářskou politiku, kterou finančně podporuje

• Znáte odpověď? 

Kolik miliónů tun
ryb se ročně vyloví?

70 miliónů tun

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pátzcuaro-Trad-Fishing-3.jpg>



Význam ryb pro člověka

Pro člověka byly ryby vždy důležitým zdrojem 
potravy, zejména pak v přímořských oblastech

• Hodně bílkovin – svalovina ryb obsahuje až 30% 
bílkovin, což je více než u jiných zvířat chovaných 
pro maso

• Ryba obsahuje deset 
nezbytných aminokyselin, 
také jód, fosfor, draslík,
vitamíny A,D 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fish_sorting.JPG>



Nadměrný rybolov

• Z populace je odebráno
více dospělých jedinců,
to ohrožuje jejich přirozenou 
míru reprodukce

• Snižuje možnost dlouhodobě udržitelného
rybolovu a může zničit celý ekosystém

• Až třetina rybí populace je silně poškozena a další 
třetina je lovena na hranici únosnosti

• Proti tomuto plenění  bojuje organizace Greenpeace

• Je možné zvýšit  výlov bezobratlých (krevety, krabi, 
ústřice…)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krabbenkutter_Ivonne_Pellworm_P5242390jm.JPG>



Problém velryb

• Velké emoce budí také 
masivní lov delfínů, který 
má na svědomí hlavně 
Japonsko

• Metoda nahnání delfínů do zátoky a 
následné odříznutí cesty

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Hvalba_26-08-06_(3).jpg>
[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Killed_pilot_wales_in_hvalba,_faroe_islands_crop.JPG>

• Mořský lov velkých ohrožených savců 
(velryby, plejtváci a další)

• Mezinárodní úmluvu o velrybářství, 
která má tyto druhy ochránit, některé 
země nerespektují, zneužívají 
udělených výjimek



Znáte odpověď?

V okresu Opava je čtvrté největší jezero ČR, znáte jeho jméno?

Víte které ryby se loví v našich vodách?

Z prasat se kromě masa získává ještě jedná užitečná 
potravina, víte jaká?



Znáte odpověď?

V okresu Opava je čtvrté největší jezero ČR, znáte jeho jméno?

Víte, které ryby se loví v našich vodách?

Z prasat se kromě masa získává ještě jedná užitečná 
potravina, víte jaká?

Hlučínské jezero.

Amur, candát, cejn, kapr, karas, okoun, parma, 
plotice, pstruh, siven, sumec, štika, úhoř říční…. 

Vepřové sádlo.




