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Úvod
Najdete zde rozpracováno 9 témat z Průřezového tématu Environmentální výchova
pro přípravu i realizaci ŠVP. Pro učitele je ke každému tématu připraven teoretický přehled a
pro žáky kopírovatelný pracovní list.
Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky.
Publikace je volně šířitelná v elektronické podobě a nesmí být využita ke komerčním
účelům. Učitelé si její části mohou tisknout pro potřeby výuky.
Na publikaci dále pracujeme a chceme ji doplňovat a vylepšovat – uvítáme proto vaše
podněty a připomínky.
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1a. Zemědělství a životní prostředí
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Počátky zemědělské činnosti člověka spadají do
neolitu. Nejprve byl člověk sběračem a lovcem. Posléze se
usadil a začal obdělávat půdu. Původní lesní porosty vykácel
nebo vypálil (žďáření, odtud i některé místní názvy např.
Žďár, Ždírec apod.) Na takto získaných plochách pěstoval
plodiny pro obživu svou i hospodářských zvířat. Pěstováním
plodin na jednom pozemku se však úrodnost půdy snižovala,
bylo třeba vyžďářit další plochy a původní nechat ladem.
Člověk začal obhospodařovat stále větší plochy. V tradičním
zemědělství se již půda nenechává ladem, ale úrodnost se udržuje dodáváním hnojiv - buď
přírodních (např. kompost, hnůj) nebo umělých (průmyslově vyráběná hnojiva).
Zemědělství přináší na jedné straně užitek, uživí větší množství lidí, na straně druhé
však může způsobit i významné problémy. Pravděpodobně jedním z nejvážnějších je eroze
půdy. K té může docházet působením větru nebo vody na půdu ponechanou bez vegetačního
pokryvu, častým pěstováním plodin, které k erozi přispívají (např. v řádcích pěstované
okopaniny a kukuřice) nebo na půdu nevhodně obhospodařovanou (např. orbou po spádnici,
vytvářením velkých monokulturních polí, hutněním půdy atd.). V hornatých oblastech
převažuje eroze způsobená vodou, v nížinách větrem.
Negativní vliv na půdu má též nadměrné používání chemických prostředků, např.
pesticidů k hubení škůdců. Chemické látky se hromadí v organismech případně v půdě,
dostávají se do potravního řetězce a mohou vyvolat závažné zdravotní problémy.
Ochrana půdy je velmi důležitá, neboť proces tvorby půdy je pomalý. V našich
podmínkách se 1 cm mocná vrstva půdy vytvoří přibližně za 100 let. Rychlost tvorby půd je
závislý na řadě faktorů. Jsou jimi půdotvorná (matečná) hornina, tvar reliéfu, činnost
organismů (včetně člověka), podnebí.
Zemědělství nemá jen funkci produkční, i když
ta v klasickém zemědělství převládá. Obhospodařování
luk a pastvin má též funkci krajinotvornou, protože se
podílí na udržování krajiny v žádoucím stavu. Někteří
podnikatelé v zemědělství spojují svoji zemědělskou
činnost s poskytováním ubytovacích služeb a podílejí se
tak na cestovním ruchu, který je nazýván agroturistika.
Proto může zemědělská činnost plnit i funkci rekreační
a poznávací. (Odpočinek na zemědělském statku bývá
spojen s poznáváním okolní krajiny prostřednictvím
výletů, ale i s poznáváním hospodářských zvířat a běžných zemědělských činností.)
Zajímavým příkladem spojení zemědělství a cestovního ruchu je tzv. „Maková
vesnice“ Armschlag v Rakousku. Zemědělství se věnuje pěstování máku a jeho zpracování.
Výsev je volen velmi promyšleně, kvetoucí máky vytvářejí nejrůznější obrazce a lákají řadu
umělců a výtvarníků. Návštěvníkům je nabízen doprovodný program, slavnosti máku i další
možnosti odpočinku i vzdělávání (projížďky na koních, naučná stezka,…) Více informací je
možné získat na internetových stránkách http://www.mohndorf.at/. Stránky jsou přeloženy i
do češtiny.
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Pojmy:
Monokultura – je porost jednoho rostlinného druhu. (Umělý systém vytvořený člověkem, je
ekologicky nestabilní.)
Permakultura – je pěstování různých plodin pohromadě. Porost je podobný přirozenému
ekosystému. (Název pochází z angl. slov permanent agriculture, tj. trvalé zemědělství.)

Graf znázorňuje přibližné využití půd v jednotlivých částech svě
sv ta

(Zdroj: Fyzická geografie. Odpovědný redaktor Jakub Šedivý. Fragment. Havlíčkův Brod.
2005. ISBN 80-253-0081-1)(upraveno)
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1b. Zemědělství a životní prostředí
Pracovní list
Úkol č. 1:
Vypiš, které funkce plní zemědělství a uveď příklady.
Funkci …………………………………., např.: ……………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Funkci …………………………………., např.: ……………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Funkci …………………………………., např.: ……………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Funkci …………………………………., např.: ……………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Úkol č. 2:
Vysvětli pojem „monokultura“
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Úkol č. 3:
Napiš, jakými způsoby (opatřeními) lze zabránit nadměrné erozi půdy.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Vznik publikace finančně podpořilo MŠMT ČR v roce 2007.

strana 5

Vytvořil: Rezekvítek, Kamenná 6, Brno 639 00. www.rezekvitek.cz

2a. Ekologické zemědělství
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Ekologické zemědělství je šetrnější k životnímu prostředí – snaží se půdu využívat, ale
současně i chránit. Dbá na správný výběr plodin, jejich střídání na pozemku, na to, aby půda
nezůstávala bez vegetačního krytu a nedocházelo tak k nadměrné erozi půdy. Ke hnojení se
používá hnojiv přírodního původu, jako je hnůj, močůvka, komposty a zelené hnojení
(plodina, která se nesklidí, ale zaoře a nechá v půdě rozložit). Nedochází ke kontaminaci
rostlin, půdy a vody průmyslovými hnojivy či chemickými přípravky na ochranu rostlin před
škůdci, protože jejich používání je zakázáno. Do osevního postupu jsou zařazovány
luskoviny a jeteloviny, které mají schopnost vázat dusík a často i zelený úhor (odpočinkový
rok pro pole, kdy se na něm pěstuje jen zelené hnojení). Obhospodařované pozemky jsou
menší, oddělené mezemi a přispívají tak k druhové pestrosti (biodiverzitě). Při pěstování
bioproduktů je zakázáno používat geneticky modifikované rostliny a zvířata. Zvířata se rodí
přirozeným způsobem, mláďata jsou krmena mateřským mlékem. Je kladen důraz na
dostatečný životní prostor a na to, aby zvířata nebyla vystavována zbytečnému stresu.
Potraviny s označením BIO nesmějí být chemicky přibarvovány a dochucovány.
Produkty ekologického zemědělství jsou označovány jako BIO-produkty, BIOpotraviny. Toto označení je v České republice chráněno zákonem č. 242/2000 Sb.
o ekologickém zemědělství a Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91. Označení – tzv. „biozebrou“
– smějí být značeny pouze produkty ekologického zemědělství. Produkce ekologických
zemědělců a výrobců biopotravin je kontrolována.

Obr.: biozebra
Uvádí se, že…
- na půdách v ekologickém zemědělství žije dvojnásobný počet střevlíků, a celkově větší
počet druhů brouků, v půdě o 50 % více žížal,
- na okrajích polí obhospodařovaných ekologicky se vyskytuje o 25 % více ptáků, na
podzim a v zimě dokonce o 44 % více,
- biopotraviny obsahují méně pesticidů a dusičnanů (o 10 až 40 %) a více vitamínů a
minerálních látek než potraviny produkované klasickým zemědělstvím.
(Zdroj: materiály sdružení PRO-BIO LIGA)
Na českém trhu je dnes nabízeno na 4000 biopotravin, které jsou prodávány buď ve
specializovaných prodejnách, ale stále častěji se s nimi setkáváme i v nabídce velkých
obchodních firem.
Vznik publikace finančně podpořilo MŠMT ČR v roce 2007.
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Více informací lze nalézt na internetových stránkách:
www.pro-bio.cz/bioprodejny
www.biospotrebitel.cz
http://www.kez.cz/main.php
Příprava:
Na výuku si obstarejte dvě jablka, jedno z produkce ekologického zemědělství a druhé
z klasického zemědělství. Jablka by měla být pokud možno stejné odrůdy, ale není to
podmínkou. (Pozn.: Musíte být schopni jablka od sebe rozeznat. Pro usnadnění identifikace
mohou být jablka v průběhu aktivity označena cedulkou s písmeny A a B nebo položeny na
papírech různé barvy.) Zjistěte si co nejvíce informací o plodech, které žákům předložíte.
Např.: odrůda, země původu, producent, hmotnost, cena, atd.
Obr.: Jablko vlevo bylo vypěstováno ekologicky,
bylo koupeno za cenu 8,50 Kč, jablko vpravo
klasickým zemědělským způsobem a jeho cena byla
2,00 Kč.

Vlastní realizace aktivity:
Před tím, než žákům prozradíte téma hodiny, sesedněte se s žáky do kruhu, do prostřed
položte na talířek připravená omytá jablka. Zeptejte se žáků, v čem se obě jablka liší.
Nechejte žáky říci svůj názor. Žáky také můžete směrovat otázkami typu: Odkud si myslíte,
že jablka pocházejí? Kolik váží?... Je-li to možné, nechejte žáky jejich návrhy ověřit (př.:
zvážit jablka). V závěru můžete provést i ochutnávku, zjistit zda jsou jablka zdravá a
zhodnotit vůni a chuť. Nakonec žákům prozraďte, které jablíčko bylo vyprodukováno
klasickým způsobem a které v ekologicky hospodařícím zemědělcem.
Domácí úkol pro žáky:
Až půjdeš na běžný nákup, všímej si, které potraviny jsou v obchodě označeny
„biozebrou“ a poznač si jejich druh, název a cenu na papír. V příští hodině můžete se
spolužáky za dozoru vyučujícího porovnat nabídku jednotlivých obchodů.
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2b. Ekologické zemědělství
Pracovní list
Úkol č. 1:
Uveď rozdíly mezi klasickým a ekologickým zemědělstvím.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Úkol č. 2:

Tato značka se nazývá ……………………………………….. a jsou pomocí ní označovány
………………………………………………………………………………………………..
Úkol č. 3:
Vyhledej informace o tom, co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO). Zjištěné
údaje si poznamenej do tohoto pracovního listu. Je možné takovéto organismy používat
v ekologickém zemědělství?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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3a. Doprava a životní prostředí
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Doprava na jedné straně umožňuje přemisťování osob i zboží, a to čím dál rychleji a
pohodlněji do nejrůznějších částí a koutů světa, na straně druhé s sebou přináší i řadu
problémů.
Výstavbou komunikačních cest (silnic, dálnic) a dalších s dopravou souvisejících
ploch (parkoviště, letiště, garáže) dochází k záboru půdy. Představme si, že na místě, kde
dříve byla louka, pole či les je dnes dálnice.
Dříve byla půda kryta vegetací. Začalo-li pršet, dešťové kapky dopadly na rostliny a
po nich voda stekla do půdy a vsákla se. Část vláhy využily rostliny ke svému životu, část se
odpařila a část odtekla dál. Jestliže naprší na povrch silnice, voda se nemůže vsáknout, ale
rychle bez užitku odtéká. Hladký povrch vozovky odtok usnadňuje.
Naopak, když začne svítit slunce, povrch silnice se rychle rozpálí - v létě je možné
pozorovat chvění horkého vzduchu nad silnicemi.
Dopravní cesty spojují města a obce a vytvářejí tak poměrně hustou síť, která
způsobuje fragmentaci krajiny. (fragment = zlomek, díl). Krajina je rozkouskována na více
menších ploch. Je-li větší provoz dopravních prostředků po silnici, znesnadňuje a někde i
znemožňuje migraci živočichů (pohyb z jednoho místa na druhé).
Doprava je zdrojem hluku, který má negativní vliv na lidské zdraví. Působí především
na nervovou soustavu a sluchové ústrojí, ale může způsobit i poškození zažívacího a
oběhového ústrojí. Není proto divu, že se lidé proti hluku brání. Především tam, kde dopravní
cesty procházejí zástavbou (zastavěným územím, městem, obcí), se stavějí tzv. protihlukové
stěny. Na jejich stavbu se používá řada materiálů – beton, plasty, dřevo, kovy – proto je i
jejich vzhled velmi různorodý. Určitě jste již viděli průhledné plastové zástěny, na který byly
nalepeny siluety ptáků, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu ptactva narážením do těchto
bariér, nebo protihlukové stěny z betonových dílců, často barevných. Hluk lze snížit i
vhodnými terénními úpravami a výsadbou dřevin. I když se v těchto případech často používají
rychle rostoucí druhy dřevin, je snížení hluku pomocí vegetace časově a také prostorově
náročnější.
Neopomenutelným vlivem dopravy, působícím na okolí, jsou i vibrace. Jejich zdrojem
je především železniční, nákladní a autobusová doprava.
Naprostá většina dopravních prostředků je poháněna spalováním pohonných hmot. Do
ovzduší jsou při tom vypouštěny výfukové plyny, jež obsahují škodlivé látky – oxid uhelnatý,
oxidy dusíku, oxid siřičitý a některé uhlovodíky. Provozem dopravních prostředků dochází
k víření prachu. Především ve městech se silně zastoupenou silniční dopravou je prach
velkým problémem – způsobuje dýchací potíže, nemoci plic a vznik alergií.
Aktivity:
Udělejte si ve třídě malý průzkum. Kolik rodin vlastní osobní automobil? (Jeden nebo
více?) Jak často je používán? K jakému účelu? Na jaké vzdálenosti? Kolik kilometrů
v průměru se automobilem najezdí za 1 měsíc? Jak bývá automobil vytížen? Jaké jsou
náklady na provoz a údržbu? Výsledky můžete zpracovat do přehledné tabulky případně do
grafu.
Rozdělte žáky do čtyř skupin. Každá skupina má za úkol zjistit rychlost spojení mezi
městy Praha a Brno a cenu nebo náklady na 1 osobu cestující autobusem, osobním
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automobilem, železnicí a letadlem (každá skupina má jeden druh dopravy). Výsledky zjištění
porovnejte. Je možné též zadat jiná místa v České republice, případně ve světě.
Domácí úkol pro žáky:
Zjistěte co je to „smog“, jaké mohou být druhy smogu a kde je můžeme pozorovat.
Správné řešení úkolu z pracovního listu:
1750
5. 6. 1783

James Watt objevil parní energii
Francie – bratři Jacques a Joseph Montgolfierové vypustili první
horkovzdušný balón bez posádky

15. 10. 1783

Francie – první let horkovzdušného balónu s lidskou posádkou

9. 8. 1803

první osobní parník Clermont vykonal plavbu po Seině

1814

George Stephenson zkonstruoval první parní lokomotivu

říjen 1830

lokomotiva Georga Stephensona dosáhla rychlosti kolem 50 km/h

5. 6. 1883

první jízda Orient Expresu z Paříže do Konstantinopole

1885

Gottlieb Daimler vynalezl spalovací motor

1890 – 1896 Otto Lilinthal se pokouší o let na kluzáku
Orwille a Vilbur Wrightovi uskutečnili v USA 265 m dlouhý a 59 s trvající let
17. 12. 1903
na dvouplošníku „Flyer I.“
Charles A. Lindbergh poprvé překonal oceán na palubě letadla „Spirit of St.
21. 5. 1927
Louis“. Cesta z New Yorku do Paříže trvala 33 hodin a 29 minut.
4. 10. 1957

do vesmíru vyslána první umělá družice Země – Sputnik 1

3. 11. 1957

na palubě Sputnika 2 vyslán do vesmíru pes Lajka

12. 4. 1961

Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk ve vesmíru obletěl Zemi

20. 7. 1969

na Měsíci přistál měsíční modul „Eagle“ s astronauty Nielem Armstrongem,
Edwinem Aldrinem a Michaelem Collinsem
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3b. Doprava a životní prostředí
Pracovní list
Úkol č. 1:
Posuďte vlivy jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí, jejich výhody a nevýhody
z hlediska rychlosti, bezpečnosti, pohodlí, množství nákladu, které je možno přepravovat a
z hlediska finančních nákladů:
Silniční doprava – individuální:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Silniční doprava – hromadná:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Železniční doprava:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Letecká doprava:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Vodní doprava:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Úkol č. 2: Přiřaďte k datům události z oblasti historie dopravy. (Události jsou uvedeny
samostatně, vystřihněte je a vlepte k příslušným datům.)

1750
5. 6. 1783
15. 10. 1783
9. 8. 1803
1814
říjen 1830
5. 6. 1883
1885
1890 – 1896
17.12.1903
21.5.1927
4.10.1957
3.11.1957
12.4.1961
20.7.1969
Vystříhněte
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Otto Lilinthal se pokouší o let na kluzáku
James Watt objevil parní energii
na palubě Sputnika 2 vyslán do vesmíru pes Lajka
první osobní parník Clermont vykonal plavbu po Seině
George Stephenson zkonstruoval první parní lokomotivu
Francie – bratři Jacques a Joseph Montgolfierové vypustili
první horkovzdušný balón bez posádky
první jízda Orient Expresu z Paříže do Konstantinopole
Gottlieb Daimler vynalezl spalovací motor
Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk ve vesmíru obletěl
Zemi
na Měsíci přistál měsíční modul „Eagle“ s astronauty Nielem
Armstrongem, Edwinem Aldrinem a Michaelem Collinsem
Charles A. Lindbergh poprvé překonal oceán na palubě letadla „Spirit
of St. Louis“. Cesta z New Yorku do Paříže trvala 33 hodin a 29 minut.

do vesmíru vyslána první umělá družice Země – Sputnik 1
Orwille a Vilbur Wrightovi uskutečnili v USA 265 m dlouhý
a 59 s trvající let na dvouplošníku „Flyer I.“
Francie – první let horkovzdušného balónu s lidskou
posádkou
lokomotiva Georga Stephensona dosáhla rychlosti kolem
50 km/h

Vznik publikace finančně podpořilo MŠMT ČR v roce 2007.

strana 13

Vytvořil: Rezekvítek, Kamenná 6, Brno 639 00. www.rezekvitek.cz

4a. Průmysl a životní prostředí
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky
využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do
výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem
život.
Průmysl se dělí na těžební (těžba surovin a paliv) a zpracovatelský (zpracovává
suroviny získané těžebním průmyslem nebo zemědělskou produkcí), který se dále rozděluje
na těžký (vyrábí hlavně výrobní prostředky) a lehký (vyrábí spotřební předměty). Těžký i
lehký průmysl v sobě zahrnuje jednotlivá průmyslová odvětví (př. strojírenství, textilní,
potravinářský nebo chemický průmysl atd.)./Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl/
Vznik a rozmach průmyslu spadá do poloviny 18. století, kdy došlo k tzv. průmyslové
revoluci. Průmysl se rychle rozvíjí a je zdrojem pracovních příležitostí, za nimiž se
obyvatelstvo stěhuje do měst. Postupně se začíná projevovat vliv rychle se rozvíjejícího
průmyslu. Kvalita životního prostředí se zhoršuje, neboť průmysl (jeho jednotlivá odvětví)
mají vliv na všechny jeho složky – ovzduší, vodu, půdu, organismy. Průmyslová výroba je
zdrojem hluku, vibrací, odpadu, tepelného i světelného znečištění i řady škodlivin, které mají
nejen lokální dopad, ale např. v ovzduší se šíří do značné vzdálenosti a způsobuje řadu
problémů. Problematiku je třeba řešit komplexně.
Hospodářsky vyspělé státy si hrozící nebezpečí začínají uvědomovat a přibližně od 60.
let 20. století se začínají objevovat první zákony na ochranu životního prostředí. Průmyslové
podniky se nejprve těmto opatřením brání, ale postupně roste ekologické povědomí a samotní
výrobci hledají možnosti účinnějšího využívání surovin, zavádějí máloodpadové případně
bezodpadové hospodářství a nové technologie. Vždy je totiž levnější a jednodušší odstranit
příčinu než následek. Projevuje se i podpora ze strany státu. Ekologie se stává součástí
marketingu podniku (ISO 14 001).
Příklady značení na výrobcích:

Ekologicky šetrný výrobek – značení používané v ČR

Ekologicky šetrný výrobek – značení používané v EU
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Označení výrobku, na jehož výrobu byl použit sběrový papír (více jak
90 %)

Označení výrobku (kosmetického), který nebyl testován na zvířatech.

Tento piktogram označuje, že se má výrobek nebo jeho obal po použití
vyhodit do odpadkového koše.

Příklad značení, které však není oficiální ekoznačkou (může být
zavádějící)
Co požaduje a obsahuje norma 14001
Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkající se
životního prostředí“. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s
požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém
environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.
Jaké kroky je potřeba k tomuto učinit ?
- stanovit environmentální politiku firmy a tuto sdělovat zaměstnancům a zpřístupnit
veřejnosti
- identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít významné dopady na
životní prostředí
- zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se
týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí jejich požadavků
systému environmentálního managementu
- z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty pro všechny
úrovně a funkce firmy
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- stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení těchto cílů a
cílových hodnot
- zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci
- monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní
prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a
škodách“
/Převzato - zdroj: http://www.iso.cz/iso14000.html/
Integrovaný registr znečišťování je databáze údajů o emisích a přenosech vybraných
znečišťujících látek, které ohlašují jednotliví provozovatelé na základě splnění stanovených
kritérií. Zřizovatelem registru je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem je CENIA,
česká informační agentura životního prostředí.
Odkazy:
Česká inspekce životního prostředí – www.cizp.cz
Integrovaný registr znečišťování – www.irz.cz
Poznámka k pracovním listům:
K tomuto tématu jsou připraveny dva pracovní listy, jeden (4b1) pro nižší ročníky základních
škol, druhý (4b2) pracovní list je spíše osnovou samostatné práce vhodné pro skupinky
o počtu 3 – 5 žáků vyšších ročníků 2. stupně základních škol. Žáci by měli mít na
vypracování tohoto úkolu cca 2 týdny a měli by mít možnost výsledky své práce konzultovat
a v závěru i vhodnou formou prezentovat.
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4b1. Průmysl a životní prostředí
Pracovní list
Úkol č. 1:
Napiš, jaký je rozdíl mezi řemeslnou a průmyslovou výrobou.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................…………………….................
Úkol č. 2:
Do mapky České republiky zakresli, kde se nachází jaký druh průmyslové výroby.
Nezapomeň vytvořit legendu vysvětlující použité značky.

Úkol č. 3:
Prohlédni si mapku, kterou jsi vytvořil(a) v předchozím úkolu. Proč je rozmístění průmyslu
zrovna takovéto? Čím je to dáno?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………..
Úkol č. 4:
Zjistěte, co je to integrovaný registr znečišťování a na internetových stránkách www.irz.cz
vyhledejte firmy ze svého okolí, které jsou uvedeny v tomto registru.
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………..
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4b2. Průmysl a životní prostředí
Pracovní list
Úkol:
Zvolte si jeden průmyslový podnik, který se nachází v místě vašeho bydliště či v okolí školy,
a vypracujte jeho analýzu. Napomoci vám může následující formulář.
Název: . ....................................................................................................……............................
Adresa:.................................................................................................…….................................
Předmět činnosti: ……..................................................................................................................
………
.......................................................................................................................................................
.........................……..........................................................................................................
Historie podniku: ...............………...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................…………………….................................................................
Vstupy potřebné pro výrobu: .....................................……..........................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................……………......................................
Zdroje surovin: .................................................................................................................………
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................……………..
Odpadové hospodářství: ...................................................................................................………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………………
Výrobní proces a technologie výroby: ..............................................................................……...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………………
Výstupy výrobního procesu v porovnání s výrobky jiných producentů: ..........................……...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………..
Vliv výroby na životní prostředí: ......................................................................................……...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………..
Vliv výroby na zdraví osob (pracujících i obyvatel v okolí podniku): .............................……...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………………
Využívá podnik ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí? Jakých? ............………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………………
Navrhované změny ke snížení negativních vlivů na životní prostředí: ............................……...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………..
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5a. Odpady a hospodaření s odpady
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Odpad je věc, které se chceme zbavit. Odpadem se tedy stává postupem doby každý
výrobek. Na příklad: Koupíme nový mobilní telefon, třeba jako sadu i se SIM kartou. Telefon
je společně s návodem k použití zabalen do krabice. Součástí telefonu je samozřejmě i
akumulátor a nabíječka. Prvním odpadem se pravděpodobně stane krabice z kartonu. Jedná se
o obal, který sloužil ve své podstatě k uložení všech částí telefonní sady, k ochraně výrobku
při přepravě a v neposlední řadě i upoutání pozornosti kupujícího a uvedení potřebných
informací (např. čárový kód používaný k identifikaci). Po té, co se naučíme s mobilním
telefonem zacházet, nepotřebujeme návod k použití, stane se odpadem. Po čase se začne
snižovat kapacita akumulátoru, musíme ho čím dál častěji dobíjet, až se rozhodneme pořídit si
nový akumulátor a starého se zbavit. Častým používáním nabíječky se může stát, že se
například vytrhne konektor, není-li oprava možná, nezbude než nabíječku vyhodit a pořídit si
novou. I samotný mobilní telefon se může polámat, rozbít nebo prostě zastará a ztratí tak pro
nás cenu.
Víme co máme s odpady dělat a co se s nimi děje pak?
Nejlepší je vzniku odpadu předcházet. Ptáte se jak? Již při pořizování (nákupu)
uvažovat o vznikajících odpadech. Př.: Jdeme nakupovat potraviny do obchodu. Chceme
koupit chleba, minerálku, brambory, rýži. Velmi často máme na výběr – chleba můžeme
koupit balený nebo nebalený, k dispozici jsou většinou igelitové sáčky, minerálky se
neprodávají jen v PET lahvích, ale i v lahvích skleněných, obdobně jako u chleba se dají
koupit brambory buď balené nebo volně, i rýže se prodává jak v papírových tak i plastových
sáčcích. A pochopitelně záleží i na tom, zda si doneseme vlastní tašku nebo budeme ke
každému nákupu požadovat igelitovou.
Dalším krokem je třídění odpadu– tzv. separace. Některé materiály se totiž dají znovu
použít, tj. recyklovat. Nejčastěji roztřiďujeme odpad na sklo, papír, textil, plasty, kovy,
nebezpečný odpad, elektroodpad, stavební odpad, objemný odpad, biologický odpad,
zbytkový odpad. Vyseparovaný (vytříděný) odpad je možno odkládat do kontejnerů (sběrných
nádob), které jsou pro jednotlivé druhy odpadu barevně rozlišeny. Nádoba na sklo má barvu
zelenou, na papír modrou, na plasty žlutou a na tetrapackové obaly barvu oranžovou.
Ty složky odpadu, které není možné znovu použít, se buď spalují, tzn. tepelně
využívají, nebo skládkují. Spalování však s sebou přináší nebezpečí znečišťování ovzduší a
následně i vody a půdy. U skládkování je negativní vliv na prostředí ještě o to větší, že
dochází k záboru půdy.
Výrobci označují své produkty symboly, které vypovídají o materiálu, ze kterého je
výrobek vyroben. Tyto značky usnadňují rozhodování, jak s výrobkem nakládat, stane-li se
odpadem.
Uvnitř takovéto značky nebo pod ní bývá umístěna
písmenná zkratka či číselný kód materiálu.
Pro papír je to PAP a čísla od 20 do 39, pro plasty PET,
PVC, PP, PS, PE-HD, PE-LD a číslice od 1 do 6. Dřevo se
označuje zkratkou FOR a čísly 50 a 51, sklo GL a čísly 70 až
72 a textil TEX nebo číselným označením 60 a 61. (Výčet není
úplný.) Písmeno C značí kombinaci materiálů.
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Odkazy:
Další informace k tématu je možné najít např. na těchto internetových stránkách:
http://odpadove-hospodarstvi.net/
http://www.trideni.cz/content/online_index_final.htm
Úkoly:
Seřaďte následující způsoby nakládání s odpady od nejšetrnějšího k životnímu prostředí
k nejhoršímu.
recyklace, skládkování, spalování, předcházení vzniku
Řešení: předcházení vzniku – recyklace – spalování – skládkování
Možná témata na zadání referátu:
EKO-KOM
Zelený bod
Katalog odpadů
Poplatek za komunální odpad v naší obci
Aktivity:
Motivační aktivita vhodná především pro žáky nižších ročníků (6.-7. roč.): Již před
začátkem hodiny rozházejte po třídě velké množství odpadků (papír, plasty, textil, sklo,
baterie (nebezpečný odpad), listí (bioodpad), tetrapak,..), které budou samozřejmě čisté a
zdravotně nezávadné (je potřeba, aby všichni žáci byli až do začátku hodiny mimo třídu).
Jakmile žáky pustíme do třídy, budeme sledovat jejich reakce. Takováto třída se jim určitě
líbit nebude. Máme vhodný prostor pro diskusi, jak může vypadat za čas naše planeta, protože
odpadu je stále víc, případně jak to může dopadnout s trávníkem před školou či jiným
problematickým místem, kdyby tam každý odhodil, co ho napadne. Následně žáky požádáme,
aby odpad dali na jednu hromadu, kolem které se posadíme.
Povedeme diskusi na téma, co s touto hromadou lze udělat (spálit, zahrabat,…).
Navedeme žáky na to, že bychom se mohli pokusit tuto hromadu roztřídit (vyseparovat).
Necháme je pracovat co nejvíce samostatně, až když vidíme, že si s některým druhem odpadu
nevědí rady, poradíme jim.
Po vzniku hromádek s jednotlivými druhy odpadu odstraníme případné chybně
zařazené kusy odpadu a následně žákům řekneme, co se s jednotlivými druhy odpadu děje
(spalování, skládkování, recyklace) a ukážeme si, které druhy odpadu se dají recyklovat.
Společně se zamyslíme nad problémem, zda je opravdu všechno v hromadě odpad (tedy věc
nepotřebná), nebo zda se na některé hromádky, či její část můžeme dívat jako na surovinu
(tedy materiál k dalšímu využití). Je vhodné, dát do hromady např. obnošenou ale
nepoškozenou část oděvu (tričko,..) a upozornit žáky na to, že jsou na Zemi lidé, kteří by jej
ocenili. Proto je vhodné jej věnovat Charitě, nebo je-li textil poškozen ale nezašpiněn, dát jej
do kontejneru na textil.
Tvůrčí aktivita: Jedním z odpadů, které v domácnosti běžně vznikají, je textil. Na
příklad takové staré ponožky. Jakmile se na nich utvoří díra, lidé je vyhazují. Možná ještě
nějaká menší se zašije, ale látání ponožek se dnes už skoro neprovádí. Jen tak pro zajímavost
– kolik žáků by umělo zalátat ponožku? Staré děravé a nepárové ponožky se však dají ještě
použít. Ptáte se jak? Můžete si z nich vytvořit míčky, které jsou měkké a dají se dobře využít
při řadě her.
Ponožky vyperte a nechte uschnout. Na jeden míček budete potřebovat 3 ponožky,
z nichž jedna by neměla být děravá, bavlnku nebo režnou nit, jehlu a nůžky. Dvě ponožky
(mohou být obě děravé) přiložte k sobě a sviňte je do roličky. Roličku vložte do špice
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poslední ponožky a za roličkou převažte bavlnkou nebo režnou nití. Vznikne „míček
s ocáskem“. Volnou část ponožky („ocásek“) převraťte na rubovou stranu, tím se míček
dostane dovnitř, a opět zavažte. Tímto způsobem postupujte dokud je „ocásek“ možný
převázat. Jakmile zbylá volná část ponožky nepřekrývá celý míček, lem ponožky k míčku
přišijte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5b. Odpady a hospodaření s odpady
Pracovní list
Úkol č. 1
Během následujícího týdne sleduj a zapisuj složení odpadu, který vzniká u vás doma. Zjisti,
co se s jednotlivými složkami odpadu děje. Pomoci ti může následující osnova.

Druh odpadu

Odpad byl ...
(např. spálen,
vyhozen do
popelnice,
zkompostován,...)

Odhadované množství (v kg)

1.de
n

2.de
n

3.de
n

4.de
n

5.de
n

6.de
n

7.de
n

CELKEM

papír
umělé hmoty
kovy
sklo
nebezpečný
odpad
textil
potraviny a
organický
odpad
objemný
odpad (př.
nábytek)
jiný ....
Na konci týdne sečti množství jednotlivých složek odpadu a napiš, co se s nimi stalo. (Př.:
V minulém týdnu jsme doma vyprodukovali asi 5 kg organického odpadu a protože máme
doma hospodářská zvířata a zahradu, část byla zkrmena a část byla zkompostována. 4 rozbité
sklenice od nápojů, tj. asi 1 kg, byly roztříděny na čiré a barevné střepy a byly vyhozeny do
kontejnerů na sklo atd.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Úkol č. 2
Do rámečku nakresli nebo vlep kopii plánku své obce a vyznač do ní místa kontejnerů na
tříděný (separovaný) odpad, sběrný dvůr (pokud byl v obci zřízen) a nejčastější místa černých
skládek. Nezapomeň vyznačit orientaci nákresu/plánku ke světovým stranám a k použitým
značkám napsat legendu.

Úkol č. 3 - OSMISMĚRKA
Vyhledejte v tabulce slova uvedená vedle tabulky. Mohou být čtena v řádcích, sloupcích i
v diagonálách, a to jak zleva doprava, tak i opačně. () Zbylá písmena čtená po
řádcích vytvoří tajenku.
Tajenka: Nejlepší odpad je ten, který ..........................................................................
V
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6a. Ochrana přírody a kulturních památek
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Ochrana přírody je v České republice zakotvena v legislativě. Jedná se o zákon
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, všechny pochopitelně
v platném znění. Existuje celá řada zákonů, které mají za cíl ochranu přírody i jejich
jednotlivých složek. (Pozn.: Zde je možno provázat učivo se znalostmi z občanské nauky a
s žáky krátce zopakovat či vysvětlit, co je to malá a velká novela zákona, co znamená
„v platném znění“ nebo „ve znění pozdějších předpisů“, co je to prováděcí vyhláška.)
Rozlišujeme ochranu druhovou a územní, každá z nich se dále dělí na obecnou a
zvláštní.
Obecná druhová ochrana chrání všechny rostlinné i živočišné druhy před jejich
poškozováním či ničením.
Ochrana zvláště chráněných druhů se zaměřuje na druhy, které jsou vyhlášeny jako
zvláště chráněné a to na úrovni kriticky ohrožených, silně ohrožených či ohrožených druhů.
Obecná územní ochrana je v praxi zajišťována jednak stanovisky orgánů ochrany
přírody v rámci správních řízení, ale též ve smyslu územního systému ekologické stability
(ÚSES) a významných krajinných prvků (VKP).
ÚSES je síť biocenter propojených biokoridory. Biocentrum je přirozený nebo přírodě
blízký ekosystém, který umožňuje organismům trvalou existenci. Biokoridory neumožňují
trvalou existenci organismů, ale umožňují jejich migraci mezi biocentry. Dle jejich významu
Rozlišujeme místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (dáno prováděcí vyhláškou k zákonu)
a dále jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody za VKP vyhlásil. (Vyhledejte a uveďte
konkrétní příklady z okolí bydliště žáků.)
Zvláště
chráněnými
územími
jsou
území
z přírodovědeckého nebo estetického hlediska velmi
významná nebo jedinečná. Zvláště chráněná území se dělí do
6 kategorií, z nichž národní parky (NP) a chráněné krajinné
oblasti (CHKO) se řadí mezi velkoplošná zvláště chráněná
území a národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace
(PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP)
mezi maloplošná zvláště chráněná území. Způsob značení
zvláště chráněných území a památných stromů v terénu
stanoví vyhláška MŽP ČR (č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v § 13). A poznáme je takto: Tabulí s velkým státním znakem ČR
se označují NP, CHKO, NPR a NPP. Tabulí s malým státním znakem ČR se označují PR, PP a
památné stromy.
V terénu se můžeme setkat ještě s tzv. pruhovým značením. To představují dva
červené pruhy o šířce 5 cm oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh je po celém obvodu
hraničního sloupku či stromu ZCHÚ, spodní pruh je pouze po té části obvodu sloupku či
kmene stromu, která je vně ZCHÚ. Z toho vyplývá, že když vcházíme na plochu ZCHÚ
vidíme 2 červené proužky, když z něj vycházíme, vidíme 1 červený proužek.
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Na území České republiky se nacházejí čtyři národní parky, každý z nich má své nej.
Krkonošský národní park (550 km2) je našim nejstarším národním parkem, NP Šumava je
s rozlohou 690 km2 největším národním parkem, naopak NP Podyjí o rozloze 63 km2 je
nejmenším národním parkem u nás. A konečně NP České Švýcarsko (79 km 2) je prozatím
našim nejmladším národním parkem.
Zákon dále vymezuje přírodní park (tj. ochrana území za účelem ochrany krajinného
rázu) a přechodně chráněnou plochu (ochrana území po určitou dobu, např. v době
rozmnožování vzácných druhů apod.)
Zákon pamatuje také na ochranu dřevin, jeskyní, paleontologických nálezů a nerostů.
Mezinárodní či světová ochrana přírody:
IUCN, tj. Světový svaz ochrany přírody, pro druhovou ochranu rozlišuje 10 stupňů
ohrožení, ohrožené druhy jsou zveřejňovány v tzv. Červených knihách.
Druhy:
Vyhynulé – EX
Vyhynulé nebo vyhynulé ve volné přírodě – EW
Kriticky ohrožené – CR
Ohrožené – EN
Zranitelné – VU
Závislé na ochraně – CD
Téměř ohrožené – NT
Málo dotčené – LC
Druhy, o nichž není dostatek údajů – DD
Druhy nevyhodnocené – NE.
Organizace spojených národů pro vzdělání a vědu (UNESCO) v rámci programu
Člověk a biosféra vyhlašuje biosférické rezervace (BR). Mají za úkol chránit genofond,
zkoumat využívání přírodních zdrojů, vychovávat odborníky i veřejnost a informovat
o ochraně přírody v mezinárodním měřítku. Česká republika má evidováno 6 biosférických
rezervací – Krkonoše, Šumava, Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava a Třeboňsko.
EECONET je Evropská ekologická síť, zahrnuje většinou plochy ÚSES, ZCHÚ a
VKP. (Velmi laicky řečeno je to ÚSES v mezinárodním měřítku.)
NATURA 2000 je program EU, který kombinuje ochranu území s ochranou živočichů.
Chrání druhy živočichů a rostlin a zároveň jejich stanoviště významné z celoevropského
pohledu. – Vytvoření soustavy Natura 2000 v ČR je zakotveno v zákoně č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, jedná se o tzv. „ptačí oblasti“ a „evropsky významné lokality“.
Podrobné informace a seznam ptačích oblastí i evropsky významných lokalit je možné
nalézt na internetových stránkách: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
Česká republika je v oblasti životního prostředí vázána řadou mezinárodních dohod.
Jsou jimi např.: Smlouva o Antarktidě (1959), Ramsarská úmluva (1971), Washingtonská
úmluva (CITES) (1973), Montrealský protokol (1987), Úmluva o biologické rozmanitosti
(1992), Kjótský protokol (1998).
Ochrana památek:
Vedle památek přírodních se setkáváme s památkami kulturními. Jsou to movité i
nemovité věci, které svou historickou, uměleckou, vědeckou či technickou hodnotou
dokládají historický vývoj a způsob života společnosti, mají přímý vztah k významným
osobnostem a historickým událostem. Nejvýznamnější kulturní památky jsou označovány
jako národní kulturní památky. Příkladem národních kulturních památek jsou: Pražský hrad,
Národní divadlo, Karlův most, Karlštejn, kamenný most v Písku, …
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Dalšími kategoriemi jsou památkové rezervace a památkové zóny.
Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých
kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.
Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem
kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné
kulturní hodnoty.
Kulturní památky vyhlašuje ministerstvo kultury České republiky, národní kulturní
památky a památkové rezervace vyhlašuje vláda České republiky a památkové zóny
vyhlašuje Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem.
Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České
republiky. Ochrana kulturních památek je ošetřena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
V roce 1972 byla podepsána Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví a byl vytvořen Seznam světového dědictví UNESCO. Česká republika má v tomto
seznamu hned 12 památek. Jsou jimi:
• Praha - historické centrum (1992)
• Historické centrum Telče (1992)
• Státní hrad a zámek Český Krumlov (1992)
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994)
• Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny
Marie v Sedlci (1995)
• Lednicko-valtický areál (1996)
• Holašovice (1998)
• Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (1998)
• Zámek a zámecký areál v Litomyšli (1999)
• Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000)
• Vila Tugendhat v Brně (2001)
• Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči (2003)
/Zdroj: http://cz.unesco-czech.cz/
Některé mezinárodní instituce, které se zabývají ochranou přírody:
WWF – Celosvětový fond pro přírodu (World Wide Fund for Nature), má ve znaku
pandu velkou. Je nejstarší mezinárodní neziskovou organizací, která oficiálně vznikla 11. Září
1961. Věnuje se především druhové ochraně.
UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), zabývá se otázkami v oblasti vzdělávání,
přírodních, sociálních a humanitních věd, kultury, komunikace a informací. Byla založena 4.
listopadu 1945 v Londýně.
IUCN – Světový svaz ochrany přírody, který se zabývá územní ochranou přírody.
Aktivita:
Rozdělte žáky do čtyř skupin, každé zadejte jeden národní park České republiky.
Úkolem každé skupiny je připravit prezentaci svého národního parku. Pokud máte možnost
použít ve výuce počítač a projektor, mohou být prezentace vytvořeny např. v PowerPointu,
nebo jen na velký formát balicího papíru apod. Formu prezentace, rozsah a termín, do kterého
má být prezentace vytvořena je třeba žákům zadat nebo se na tom domluvit. Zároveň je dobré
předem upozornit, zda bude požadován ústní komentář k prezentaci, zda má být prezentován
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jen jedním zástupcem skupiny nebo se na komentáři musejí podílet všichni členové týmu,
který prezentaci zpracoval.
Obdobně mohou být prezentovány i památky zapsané na Seznam světového dědictví
UNESCO, biosférické rezervace v České republice či chráněná území a památky ve světě.
Odkazy:
Informace k tématu je možné hledat na internetových stránkách:
Ministerstvo životního prostředí – www.env.cz
Česká informační agenturu životního prostředí – www.cenia.cz
Český hydrometeorologický ústav – www.chmu.cz
http://cz.unesco-czech.cz/
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6b. Ochrana přírody a kulturních památek
Pracovní list
Úkol č. 1:
Víte, co představují tečky na obrázku?
Jejich počet a umístění vám mohou
napovědět.
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...

(Zdroj: http://cz.unesco-czech.cz/)
Úkol č. 2:
Na obrázku je vyobrazen ……………………………………
a označují se jím tyto kategorie zvláště chráněných území:
………………………………………………………..…..…
…………………...………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Na obrázku je vyobrazen ……………..……………………
a označují se jím tyto kategorie zvláště chráněných území:
………………………………………………………..…..…
…………………...………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Úkol č. 3:
Najděte na mapce národní parky, označte je názvem.
Obdobně označte v mapce chráněné krajinné oblasti, jejichž seznam je uveden pod obrázkem,
a pro jednoduchost byly očíslovány.

(Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/)
CHKO
1 - Beskydy
2 - Bílé Karpaty
3 - Blaník
4 - Blanský les
5 - Broumovsko
6 - České středohoří
7 - Český kras
8 - Český ráj

9 - Jeseníky
10 - Jizerské hory
11 - Kokořínsko
12 - Křivoklátsko
13 - Labské pískovce
14 - Litovelské pomoraví
15 - Lužické hory
16 - Moravský kras

17 - Orlické hory
18 - Pálava
19 - Poodří
20 - Slavkovský les
21 - Třeboňsko
22 - Žďárské vrchy
23 - Železné hory
24 - Šumava

Úkol č. 4:
Dle vlastního uvážení si zvol jeden kriticky ohrožený rostlinný či živočišný druh a zjisti si
o něm základní informace (např.: český a latinský název, vzhled, rozšíření, výskyt,…) a
poznamenej si je sem nebo na samostatný list papíru.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
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7a. Změny v krajině
Teoretická část pro učitele
Teorie:
Krajinu bychom mohli jednoduše definovat jako část zemského povrchu, který je
kolem nás, má svůj specifický reliéf (výškovou členitost). (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny definuje krajinu jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem,
tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.) Krajina není stále
stejná, ale mění se. Změny mohou být způsobeny přírodními procesy, jako např.: sopečná
činnost, zemětřesení (tj. vnitřní procesy, které vznikají pod zemským povrchem), zvětrávání
hornin, eroze půdy, odnos a ukládání materiálu apod. (tj. vnější procesy, které jsou způsobeny
řadou činitelů – sluneční záření, voda, vítr atd.) nebo procesy antropogenními, tj. vlivem
lidské činnosti.
Již od nepaměti člověk krajinu využíval a svojí činností krajinu kolem sebe přetvářel.
Nejprve se živil sběrem plodů, později lovem. Vliv člověka na krajinu v tehdejší době byl
minimální, člověk byl spíše harmonickou součástí krajiny. Postupně se však naučil obdělávat
půdu, vyrábět nástroje, těžit nerosty a zpracovávat je. Přechodem od manufakturní výroby
k výrobě průmyslové intenzita využívání krajiny ještě vzrostla a to nejen vyšší těžbou
surovin, ale i soustřeďováním obyvatelstva do měst, výstavbou budov i dopravních cest.
I v současné době člověk svou hospodářskou činností krajinu přetváří, např. v Evropě přímo
ovlivňuje 93 % zemského povrchu.
Zkusme si představit, že chceme postavit třeba dům. Co budeme potřebovat? Nejprve
si asi vybereme nějaké pěkné místo, na kterém budeme dům stavět. Objednáme si stavební
firmu, která přijede se stroji, vybagruje jámu, aby bylo možné postavit pevné základy. Určitě
bude potřeba přivézt písek, kámen, cement, vápno, cihly a spoustu dalšího materiálu. Všechen
bylo třeba někde vytěžit, naložit na nákladní auto a přivézt. Aby to bylo možné, musely být
vyrobeny stroje pro těžbu a pro přepravu. K jejich výrobě bylo zapotřebí dalšího materiálu a
k provozu pohonných hmot. Aby se auta dostala od těžební jámy až k místu, kde má být
postaven náš dům, musely být vybudovány silnice. Na jejich stavbu byl potřeba další materiál
a pochopitelně i pozemky, na kterých jsou umístěny. Řada surovin musela být nejprve
průmyslově zpracována, aby je bylo možné na stavbu domu použít. Určitě si nevystačíme jen
s nerostnými surovinami, ale například pro vytvoření krovu (dřevěná konstrukce střechy)
budeme potřebovat stavební dříví. To znamená, že muselo být pokáceno několik statných
stromů, které rostly desítky let. Dobře, dejme tomu, že jsme postavili krásný dům, jehož okolí
jsme si upravili, zaseli trávu a vysadili pár stromů, ale jak vypadá krajina, odkud jsme dovezli
materiál pro stavbu?
Víte jak vypadá povrchový lom? Aby nezůstala v krajině čnít holá skalní stěna,
provádějí se tak zvané rekultivace. (kultivace = obdělávání půdy, zušlechtění, vzdělávání,; re= opět, znovu) Rekultivace spočívá v obnově vytěžených ploch a jejich funkce. Většinou se
jedná o terénní úpravy, zalesnění a zatravnění. Takto obnovené plochy mohou sloužit jako
lesní porosty, plochy pro rekreaci apod. Rekultivace se neprovádějí jen po těžbě, ale i na
skládkách odpadu.
Aktivity:
Vyzvěte žáky, aby si do hodiny donesli fotografii z dovolené nebo jiný obrázek, na
kterém je krajina. Nechte žáky vysvětlit, proč si vybrali zrovna tento obrázek, co se jim na
krajině líbí a co nikoliv. Společně zhodnoťte, zda se jedná o krajinu přírodní, přírodě blízkou
či kulturní a jakou činností byla krajina formována.
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Zajistěte si historické mapy okolí bydliště žáků a srovnejte je se současnými
mapovými podklady. Jak se změnila rozloha zastavěné části obce, polí, luk a lesů? Vznikly
nové cesty? O čem vypovídají místní názvy? Je též možné provádět srovnání změn v krajině
na základě porovnání historických a současných fotografií nebo pozorováním v terénu.
Pokuste se domluvit exkurzi na obecní úřad, kde se provádí územní plánování.
Proveďte se žáky mapování přírodních a kulturních prvků
v krajině (skalní útvary, jeskyně, kaple, boží muka, kříže apod.).
Vytvořte mapku, nezapomeňte na vysvětlující legendu a severku.
Pokud máte k dispozici digitální fotoaparát, můžete pořídit
fotodokumentaci. Případně zpracovat drobnou brožuru o těchto
zajímavých místech v místě bydliště. Pokuste se domluvit spolupráci
s místním obecním úřadem. Mohou vám poskytnout cenné informace a
podklady pro práci.
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7b. Změny v krajině
Pracovní list
Úkol č. 1:
Uveď, které dva druhy vlivů se podílejí na změně krajiny. Jsou to vlivy:
……………………………………….. a vlivy ………………………………………..
Úkol č. 2:
Napište 3 příklady pozitivního působení člověka na krajinu a 3 příklady negativního
působení.
Pozitivní:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Negativní:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Úkol č. 3:
Zeptej se prarodičů či starých obyvatel obce, ve které žiješ, jak vypadala krajina v době jejich
dětství. Poznámky si zapiš do tohoto pracovního listu. Jak se krajina lišila od vzhledu té
současné? Podaří se ti najít i historické fotografie dokumentující stav krajiny před několika
desítkami let?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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8a. Dlouhodobé programy zaměřené k růstu
ekologického vědomí veřejnosti
Teoretická část pro učitele
Teorie:
(Trvale) udržitelný rozvoj (TUR): „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový
rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů.“ (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 6). Pojem TUR byl poprvé
použit ve zprávě Naše společná budoucnost, kterou v roce 1987 předložila Valnému
shromáždění OSN komise vedená norskou ministerskou předsedkyní Gro Harlem
Brundtlandovou. V posledních letech je ekology i politiky dávána přednost stručnějšímu a
výstižnějšímu pojmu udržitelný rozvoj. (Malý ekologický slovníček, Máchal, 2006).
Agenda 21: Dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio
de Janiero roku 1992 (na tzv. „Summitu Země“). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu
k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem akcí na celém světě
(globálních), které mohou ovlivnit přechod na trvale udržitelný rozvoj. Vychází z toho, že růst
populace a související spotřeby energií a surovin důvodem změn v životním prostředí.
Stanoví, co je třeba učinit, aby se snížily plýtvavé a neefektivní způsoby spotřeby v některých
částech světa a zároveň aby se v jiných podpořil rostoucí, ale udržitelný rozvoj. Podrobněji
na: http://www.agenda21.cz/indexma.html, http://www.ma21.cz.
Místní Agenda 21 (MA21) je program jednotlivých obcí, měst, či regionů sloužící
k uplatnění principů udržitelného rozvoje. Jedná se o postup vedoucí k zvýšení kvality správy
veřejných věcí za současného zapojení veřejnosti do řešení problémů. To vše je realizováno
s ohledem na dosavadní poznatky o udržitelném rozvoji. MA21 vede občany k zodpovědnosti
za jejich životy i životy ostatních. MA21 je tvořena za účasti veřejnosti a jejím cílem je
zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Z názvu
samotného vyplývá: Místní = odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec,
případně region, Agenda = slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam
věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle, 21 = vztahuje se k tomu, co musíme udělat
v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu. http://www.ma21.cz/
Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje,
má tradici, stabilizovanou legislativu i organizační, technickou a odbornou základnu. Řešení
územních plánů na dlouhou dobu zakládá míru a závažnost ovlivňujících faktorů životního
prostředí, ať se jedná o zábor a využití ploch, fragmentaci krajiny dopravními stavbami či
generování přepravních nároků. Aby bylo možno zapracovat požadavky životního
prostředí do územních plánů, je třeba spolupracovat mezi MŽP a orgány odpovědnými za
jejich zpracování.
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
(Součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním
prostředí).
Zlepšení stavu životního prostředí je jednou z nejvyšších priorit vlády České
republiky.Vláda si je vědoma, že trvalá péče o životní prostředí úzce souvisí se stavem
environmentálního vědomí a vzdělanosti obyvatel. Proto byl vytvořen Státní program
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který vychází z platných právních norem
ČR.
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Cílem této koncepce je: Vybudovat komplexní fungující systém environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, který se pozitivně projeví v šetrnějším
přístupu společnosti k životnímu prostředí, a v důsledku toho také snížením nutných nákladů
na životní prostředí a zapojení veřejnosti do řešení a odstraňování problémů životního
prostředí. (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice)
Kdo zajišťuje EVVO?
- Veřejná správa: Ministerstvo životního prostředí v rámci své kompetenční působnosti
koordinuje spolupráci ministerstev a jiných partnerských organizací, včetně nestátních
institucí.
- Školství: Do českých škol se výchova k ochraně přírody a poté šířeji pojatá výchova k péči
o životní prostředí prosazovala pod vlivem světových událostí od sedmdesátých let.
V osmdesátých letech se ujalo označení ekologická výchova zdůrazňující uplatňování
ekologických aspektů ve vzdělávání. V totalitním období byl rozpracováván systém
ekologické výchovy v řadě projektů mj. pro UNESCO, avšak výsledky nebyly v ČR
využity v praxi. V současné době jsou požadavky na environmentální vzdělávání zahrnuty
v obecné rovině do většiny základních pedagogických dokumentů a ovlivnily i tvorbu
učebnic některých předmětů, zejména přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu a
občanské výchovy. Nověji užívaný pojem “udržitelný rozvoj” pronikl do pedagogických
dokumentů a učebnic jen částečně. Problémem zůstává propojení rozptýlených poznatků a
utváření integrovaného pohledu na problematiku. MŠMT koordinuje programy výzkumu
a vývoje financované z rozpočtové kapitoly MŠMT. Koordinuje mezinárodní spolupráci
ve výzkumných a vzdělávacích programech společně s příslušnými ministerstvy v souladu
s Národní politikou výzkumu a vývoje a zabezpečuje i rozvoj metod vzdělávání a
výchovy. Významnou roli při prosazování environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty do škol všech stupňů hrají NNO a jejich specializovaná zařízení (centra a střediska
ekologické výchovy). Jsou zčásti podporována ministerstvy životního prostředí a školství,
mládeže a tělovýchovy, ale není doceněna možnost zahrnutí a využívání center a středisek
ekologické výchovy (CEV/SEV) jejich výukových programů pro školy, školních
ekologických projektů apod. Doporučení konference států OECD “Environmentální
vzdělávání na cestě k udržitelnému rozvoji” organizovaná prostřednictvím ENSI
(Environment and School Intiatives) v roce 1998 v Linci předpokládá jednak podporu
státních orgánů, jednak zdůrazňuje všestrannou iniciativu a samostatnost škol a jejich
vzájemnou spolupráci v této oblasti. Klíčovým a limitujícím problémem
environmentálního vzdělávání a výchovy je nedostačující připravenost většiny
pedagogických pracovníků. Jen zřídka se objevují kursy a semináře zahrnující nejen
studium ekologie či životního prostředí, ale i didaktiku environmentálního vzdělávání a
výchovy. Tento stav se významně odlišuje od stavu v některých jiných evropských
zemích. (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice)
- EVVO v podnikové sféře: Významnou úlohu sehrála spolupráce ministerstva životního
prostředí a průmyslu a obchodu. Investice podnikové sféry do ochrany životního
prostředí, převyšovaly na počátku 90. let, investice veřejné.
- EVVO veřejnosti: Na environmentální osvětě veřejnosti se podílejí MŽP, okresní úřady,
správy NP a CHKO a některé další instituce. Významnou roli také hrají nestátní neziskové
organizace a jejich poradenská zařízení.
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Další vybrané dlouhodobé programy:
- NATURA 2000 – viz téma č. 6
- Ekoškola (Eco-School): Tento mezinárodní program, který je určen ZŠ a SŠ probíhá pod
záštitou MŽP a MŠMT, přičemž mezinárodní zastřešující organizací je FEE (Foundation for
Environmental Education). Cílem tohoto projektu je propojení teoretické výuky
environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu
školy. Národním koordinátorem v ČR je Sdružení Tereza, která spolupracuje s regionálními
koordinátory Lipka (Brno) a Divizna (Liberec) nabízí školám v prvé řadě možnost získat
prestižní světové ocenění (titul, logo a vlajku Ekoškola), které souvisí s uznáním a
zviditelněním činnosti školy. Dále také podněty pro ŠVP, rozvoj spolupráce ve škole na všech
úrovních i k místní komunitě, ale i mezinárodní kontakty a potenciál pro finanční úspory. To
vše je doplněno o poradenství a informační servis, proškolení a úvodní seminář i kvalitně
zpracované a v praxi ověřené materiály.
Program je založen na práci skládající se ze sedmi kroků:
1. Založení pracovního týmu školy (tzv. Ekotým)
2. Vypracování analýzy ekologického stavu školy žáky
3. Na základě výsledků analýzy žáci vypracují plán činnosti
4. Monitoring celého průběhu programu
5. Jednotlivá témata Ekoškoly budou součástí výuky
6. Pracovní tým Ekoškoly bude informovat a spolupracovat o činnosti uvnitř i vně
školy
7. Žáci a učitelé si vytvoří svůj vlastní ekokodex
Více na: www.terezanet.cz, nebo www.ekoskola.cz
A mnohé další: např.: Škola pro udržitelný život (vyhlašován regionálně), Bezpečné cesty do
škol, Strom života (více o nich na www.nadacepartnerstvi.cz) a další.
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8b. Dlouhodobé programy zaměřené k růstu
ekologického vědomí veřejnosti
Pracovní list
Úkol č. 1:

Jaké dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti
znáš? (vypiš je)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Úkol č. 2:

Co znamená zkratka TUR?
a) tupý úder rukou (facka)
b) trvale udržitelný rozvoj
c) tábornická unie rodičů
d) zkratka pro hovězí dobytek

Úkol č.3:

Obhaj a vysvětli svou odpověď z úkolu č.2:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Úkol č.4:

Napiš co znamená zkratka EVVO a vysvětli první slovo začínající na „e“?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Úkol č. 5:

Co si představíš pod pojmem Státní program EVVO a kdo ho zajišťuje?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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9a. Akce zaměřené
vědomí veřejnosti

k

růstu

ekologického

Teoretická část pro učitele
Teorie:
Celkový přehled dnů významných pro přírodu:
Datum
Událost
2. únor
Světový den mokřadů
22. březen
Světový den vody
7. duben
Světový den zdraví
22. duben
Den Země
24. duben
Světový den laboratorních zvířat
22. květen
Mezinárodní den biodiverzity
24. květen
Evropský den parků
31. květen
Světový den bez tabáku
5. červen
Světový den životního prostředí
14. červenec
Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
29. srpen
Evropská noc pro netopýry
1. září
Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství
16. září
Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
22. září
Evropský den bez aut
1. říjen
Světový den vegetariánství
4. říjen
Světový den zvířat
16. říjen
Světový den výživy
20. říjen
Den stromů
3. listopad
Den bez pesticidů
16. listopad
Mezinárodní nekuřácký den
/Zdroj: http://portal.env.cz/kalendar/?kat=3/

Světový den mokřadů
Datum: 2. únor
Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor světovým dnem
mokřadů (World Wetlands Day). To proto, že 2. 2. 1971, v den výročí podpisu "Úmluvy
o mokřadech, majících mezinárodní význam se v iránském městě Ramsar státy světa
dohodly o nezbytnosti ochrany a moudrého využívání mokřadů.
V tento den probíhají na řadě míst na celém světě akce, upozorňující na význam
mokřadů z hlediska ochrany přírody i na význam mokřadů pro člověka. Minimálně 1/3 lidstva
je přímo závislá na produkci potravin z mokřadů (rybolov, pěstování rýže), a mokřady rovněž
ovlilvňují počasí celé naší planety.

Světový den vody
Datum: 22. březen
Již v 70. letech tohoto století přerostlo nevhodné nakládání s vodními zdroji ve vodní
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krizi. Ovlivnění procesů hydrosféry analyzovala podrobně Mezinárodní konference o vodě a
životním prostředí, která se konala v Dublinu počátkem roku 1992 a která zároveň připravila
alarmující podklady pro následující Konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Riu de
Janeiro v červnu téhož roku. Valné shromáždění OSN pak na podkladě návrhů UNCED
vyhlásilo každoročně počínaje 22. březnem roku 1993 tento den Světovým dnem vody.
Hlavním cílem, který se tím sleduje, je pořádání osvětových akcí, k podnícení zájmu
veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.
K tomu se vyhlašuje každým rokem aktuální motivující heslo problému, který je třeba
naléhavě řešit.

Světový den zdraví
Datum: 7. duben
Světový den zdraví 7. dubna vyhlašuje každoročně Světová zdravotnická
organizace. Slaví se od roku 1950 (OSN).
Světová zpráva o zdraví vydaná u příležitosti Světového dne zdraví v r. 2006
předkládá akční plán na příštích 10 let, podle kterého si mohou jednotlivé státy posílit své
zdravotní systémy s podporou globálního partnerství.

Den Země
Datum: 22. duben
Dne 22. dubna 1970 proběhla první kampaň pod názvem Den Země ve Spojených
státech amerických. Američtí studenti ho tehdy uspořádali poprvé ve snaze o prosazení
nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí.
Cílem kampaně bylo prosadit otázku ochrany ŽP do politické diskuse a podpořit
veřejný zájem o tuto problematiku. Kampaň inicioval americký senátor Gaylord Nelson za
podpory ostatních amerických politiků, vč. prezidenta J. F. Kennedyho. Akce se v r. 1970
zúčastnily milióny lidí, a to zeména studentů. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout
tradici oslav Den Země.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí ze 140 zemí..
Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích,
úklidových akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země 1990 se stala největší
veřejností organizovaná aktivita v historii.
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i u nás.
Největší výnam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a
jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a
celosvětového kontextu.

Světový den laboratorních zvířat
Datum: 24. duben
Každý den zemře na světě kolem 270 tisíc zvířat při testování kosmetiky, pracích
prášků, aviváží, cigaret. Jen v České republice vinou pokusů na zvířatech zemře během 1 roku
téměř čtvrt miliónu zvířat. Od roku 1996 nedochází prakticky k žádnému radikálnímu snížení
počtu zabitých zvířat. I na školách se běžně studenti učí tím, že provádějí pokusy na zvířatech.
24. dubna si díky vyhlašovateli kterým je National antivivisection society (GB)
připomínáme ony němé oběti pokusů a testování- světový den laboratorních zvířat.

Mezinárodní den biodiverzity
Datum: 22. květen
Dne 20. prosince 2000 VS OSN vyhlásilo 22. květen, den přijetí Konvence k
biologické diverzitě, za Mezinárodní den bioloigické diverzity. Tento den byl dříve slaven
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29. prosince (rezoluce 49/119 z 19. prosince 1994). V roce 2000 bylo doporučeno toto datum
změnit za účelem lepšího zviditelnění.
Důvodů pro ochranu biodiverzity je celá řada. A to ekonomické, ekologické, etické i
estetické. Termín biologická rozmanitost neboli biodiverzita označuje různorodost organismů
a jejich prostředí.
K ochraně biodiverzity v mezinárodním měřítku byla mnoha státy přijata Úmluva
o biologické rozmanitosti, která byla vystavena k podpisu na Konferenci OSN o ŽP a rozvoji
v Riu de Janeiro v červnu l992. Česká republika Úmluvu podepsala v červnu 1993
a v platnost vstoupila dnem 3. března 1994.

Evropský den parků
Datum: 24. květen 2006
Dne 24. května 1909 bylo ve Švédsku vyhlášeno prvních devět národních parků najednou prvních národních parků na evropském kontinetu. Z iniciativy Federace evropských parků
(EUROPARC) se od roku 1999 tento den slaví jako Evropský den parků.
UEROPAC Česká republika byla založena v roce 2000 jako šestá národní sekce. Správa
KRNAP se v roce 1990 stala prvním českým členem Federace, v dalších letech se členy
postupně staly Správa NP a CHKO Šumava, Správa CHKO a BR Křivoklátsko, Správa NP
Podyjí a Správa chráněných krajinných oblastí České republiky; přirpavuje se i zastoupení
dalších českých chráněných území, především biosférických rezervací.
Federace EUROPAC je nevládní organizací, sdružující více než 400 evropských chráněných
území ze 34 evropských zemí. Jejím posláním je podporovat aktivity organizací i jednotlivců
v chráněných územích a utvářet povědomí o významu ochrany přírody.

Světový den bez tabáku
Datum: 31. květen
Poslední květnový den vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO)
Světovým dnem bez tabáku (WORLD NO-TOBACCO DAY).
Všechny členské státy WHO dne 21. května 2003 jednomyslně přijaly první
mezinárodní dohodu o boji proti kouření a tábáku. Tato historická dohoda je mezinárodní
reakcí na globální problém, ustanovuje pravidla reklamy, propagace, podporování a
sponzorování tabákovými produkty. Tato konvence také ukládá závazky pro zavedení
příslušných cenových opatření a silnějších protipašeráckých opatření, která ochrání veřejnost
od vystavování se tabákovému kouři.
Konvence ukládá regulaci tabákových výrobků, zahrnuje skutečná zdravotní varování
společně se zákazem prodeje nezletilým, rozšiřuje veřejné vědomí o škodlivosti tabáku cestou
vzdělání a komunikace, podporuje léčbu tabákové závislosti. Dále zahrnuje budování
mezinárodní spolupráce a příslušného dohledu nad kontrolou tabáku.

Světový den životního prostředí
Datum: 5. červen
Světový den životního prostředí - World Environment Day (WED). Datum 5.
června 1972 bylo ustaveno Valným shromážděním ve Stockholmu na Konferenci OSN o
životním prostředí, která znamenala mezník v přístupu k životnímu prostředí ve světovém
měřítku. Správně označila hlavní ekologické problémy a vyzvala k okamžitým akcím na
jejich řešení. Mezinárodní oslavy se každoročně konají na jiném místě.
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Evropská noc pro netopýry
Datum: 29. srpen
První ročník Evropské noci pro netopýry se uskutečnil koncem srpna 1997
v Polsku, Německu a Nizozemí. O rok později "netopýří noc" proběhla již v 18 evropských
zemích, poprvé také v České republice v Liberci, kdy se v noci z 29. na 30. 8. 1998 přišla
podívat na odchyt netopýrů zhruba padesátka návštěvníků.
Česká republika je smluvní stranou dohody EUROBATS již od roku 1994. Jednou
z nejdůležitějších aktivit, je dlouholeté pravidelné sčítání netopýrů na zimovištích.

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství
Datum: 1. září
Září ..... Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství se oslavuje od roku 2005.
Projekt vznikl na základě iniciativy Akčního týmu realizujícího Akční plán České
republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010. Do akce se zapojují desítky
ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců biopotravin po celé republice. Cílem
projektu je informovat co nejvíce lidí o principech a pravidlech ekologického zemědělství,
povzbudit je, aby ochutnali biopotraviny a na vlastní oči se přesvědčili, jak hospodaří
ekologičtí zemědělci.
Zvýšený zájem spotřebitelů o české biopotraviny a ekologický způsob hospodaření by
měl dát zemědělcům signál, že přechod na ekologický způsob hospodaření je správným
rozhodnutím.

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Datum: 16. září
Vědecká měření potvrdila skutečnost, že ztenčování ozónové vrstvy Země není
nahodilý přírodní jev, ale jde o důsledek průmyslové činnosti lidstva.
V roce 2000 byl oficiálně ustanoven z popudu OSN Mezinárodní den ochrany
ozónové vrstvy, přávě na 16. září, jako připomínka okamžiku podepsání Montralského
protokolu (16. září 16987).
Signatáři Montrealského protokolu se zavázali ke kontrole produkce chemických látek
poškozujících ozónovou vrstvu, k postupnému omezení jejich používání a k jejich likvidaci
takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich únikům do atmosféry. Montrealský protokol je
jedním z mála příkladů nezištné spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými.

Evropský den bez aut
Datum: 22. září
Evropský den bez aut se poprvé uskutečnil ve Francii v roce 1998. Evropská komise
jej iniciovala v r. 2000. Od roku 2002 je tento den součástí Evropského týdne mobility (16. 22. září). Cílem těchto osvětových a propagačních akcí je podpořit ekologicky přijatelný a
udržitelný způsob dopravy, omezit individuální automobilovou dopravu ve městech a zvýšit
dopravní bezpečnost, zapojit veřejnost do aktivní ochrany životního prostředí.
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Světový den vegetariánství
Datum: 1. říjen
Světový den vegetariánů byl ustaven Severoamerickou vegetariánskou
společností v roce 1977, jako každoroční oslava radosti, soucitu a vegetariánství, které
napomáhá zlepšit život a životní prostředí. Tento den podpořila Mezinárodní vegetariánská
unie v roce 1978. Vegetariánské společnosti na celém světě propagují výhody vegetariánství,
pořádají festivaly, besedy a jiné oslavy a to nejvíce v měsíci říjnu.

Světový den zvířat
Datum: 4. říjen
Zvířata se stala součástí lidské společnosti a každý člověk si vytváří k nim vlastní
postoj. Jsou to bytosti citlivé, cítící a schopné trpět. Zaslouží si naši úctu, respekt a ohleduplné
chování.
U nás se začal tento významný den slavit až v roce 1994. Oslavy Dne zvířat
připadají na 4. říjen - na den úmrtí Sv. Františka z Assisi. Tento zakladatel
františkánského řádu, jeden z největších reformátorů duchovního života ve středověku
projevoval lásku ke všem stvořením a prosil o soucit se zvířaty. Poprvé tento svátek
vyhlásili ve Florencii v roce 1931 právě k uctění památky tohoto patrona všech zvířat, který
proslul láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům.

Světový den výživy
Datum: 16. říjen
Dne 16. října 1945 byla založena FAO (Organizace OSN pro výživu a
zemědělství). Světový den výživy se slaví od roku 1981 na základě rozhodnutí konference
OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Tento den je tak vnímán proto, že naše civilizace
je založena na zemědělství. FAO usiluje o soustavný a trvalý rozvoj zemědělství, které
považuje za základ vytvoření dobře prosperujícího světa.

Den stromů
Datum: 20. říjen
Tradice oslav Dne stromů pochází z Nebrasky, kde byl tento svátek vyhlášen
poprvé již v roce 1872. Myšlenka se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i
na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek
a toho, kdy je možné stromy vysazovat.
Na našem území se Den stromů slaví přibližně od počátku minulého století. V první
Československé republice měly oslavy i oficiální podporu Ministerstva školství a osvěty.
27. listopadu1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů
následující usnesení: "Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak
estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se
každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za
lokálních podmínek zdá být příhodné".
V České republice byla tato tradice obnovena v roce 2000. Datum první oslavy bylo
stanoveno na 20. 10. 2000. Tradici oslav Dne stromů rozvíjí Nadace Partnerství.
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Den bez pesticidů
Datum: 3. listopad
Mezinárodní Den bez pesticidů je každoročně vyhlašován organizací PAN
(Pesticide International Network). V tento den si připomínáme havárii, ke které došlo v noci
z druhého na třetí prosinec 1984 v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Do
ovzduší tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů. Téměř
okamžitě bylo usmrceno osm tisíc místních obyvatel. Dalších půl milionů lidí mělo trvalé
následky.

Mezinárodní nekuřácký den
Datum: 16. listopad
Mezinárodní nekuřácký den se slaví z podnětu Mezinárodní unie boje proti
rakovině. V České republice se slaví od roku 1992. První Nekuřácký den zorganizoval v roce
1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977
American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great American
Smokeout.
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9b. Akce zaměřené
vědomí veřejnosti

k

růstu

ekologického

Pracovní list
Úkol č. 1: Do hodin znázorňujících 12 měsíců v roce vyznač barevnou čárkou významné dny
pro přírodu o kterých vám váš vyučující říkal, nebo které znáš z dříve. K čárce
připiš přesné datum tohto dne.
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Úkol č. 2: Na níže vyznačené řádky doplň datumy a názvy pěti významných dnů pro přírodu.
Následně se zamysli a napiš, jak tento den můžeš oslavit ty a jak jej může oslavit
tvá škola.
Datum:...........................Název dne:............................................................................................
Jak ho mohu oslavit já?.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak ho může oslavit tvoje škola?...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Datum:...........................Název dne:............................................................................................
Jak ho mohu oslavit já?.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak ho může oslavit tvoje škola?...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Datum:...........................Název dne:............................................................................................
Jak ho mohu oslavit já?.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak ho může oslavit tvoje škola?...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Datum:...........................Název dne:............................................................................................
Jak ho mohu oslavit já?.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak ho může oslavit tvoje škola?...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Datum:...........................Název dne:............................................................................................
Jak ho mohu oslavit já?.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak ho může oslavit tvoje škola?...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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