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ÚVOD

•Proč je důležité chránit životní prostředí? 

•Životní prostředí je důležité pro život 

•Život lze chápat několika způsoby: 

•Znečišťování prostředí je celosvětový problém 

•Záměrem této práce..? 

•Co děláme špatně? 

•Co můžeme dělat jinak? 



ZPŮSOBY ZNEČIŠTĚNÍ 
1.Znečištění ovzduší

•Důvodem jsou:  tepelné elektrárny - Prunéřov, zpracování železa –

Vítkovické železárny či chemické a průmyslové elektrárny – Spolchemie, 

Spolana, Neratovice, topidla na uhlí  

PRUNÉŘOV

DEZA



Naleziště uhlí a jeho těžba se dříve podepsala na zhoršení kvality 

vzduchu, ale jak to je dnes? ..

Lze říct, že všechno zlé je pro něco dobré..

Díky vysokým nákladům z evropských peněz jsou tato místa 

revitalizována na různá jezera či rekreační oblasti. 

Jezero Medard

Jezero Milada
Jezero Most



2. Znečištění vody 

•Tento problém výrazně omezuje přístup k pitné vodě. 

•Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních 

ekosystémů . 

•S tímto souvisí i kontaminace půdy nebo potravin 

•Co tento problém způsobuje? 

-Pesticidy 

-Rozpouštědla či organická hnojiva 

-Rtuť, amoniak, kyanidy, dusík či dioxiny 



3. Radioaktivní znečištění

•Je způsobeno látkami obsahující radionuklidy – což jsou látky, které emitují 

záření.

•Jaderné elektrárny   

Dukovany 

Temelín



Je třeba zmínit velké světové havárie spojené s jadernými 

elektrárnami … 

Hirošima a Nagasaki 

Černobyl 



•Mezi další způsoby znečištění patří hlukové – především doprava 

•Nadměrné používání světelných zdrojů 

•Také billbordy, skládky a další 



•Rozsah znečištění v ČR

•Stav se pravidelně sleduje a hodnotí v rámci zpráv a statistik 

•Přístup státu a obyvatel 

•Ochranou životního prostředí se zabývají různé organizace 



•Obce v ČR se starají o zlepšení životního prostředí: 

• závoděním šetrnějšího způsobu topení

•Recyklační kontejnery či Ekodvory

•Čističky odpadních vod 

Budování čističek 

bylo jednou z 

podmínek Evropské 

unie, což vede je 

zlepšení života  a 

rostlin 



Přístup naší rodiny? 

•Recyklace 

•Tepelné čerpadlo 

•Účast na dobrovolných akcích, které se starají o zlepšení životního prostředí 



•Likvidace a jak postupovat do budoucna 

•Recyklujte

•Omezte plasty 

•Neplýtvejte! 

•Pěstujte si své 

•Kompostujte 

•Zkuste být šetrnější .. 

•A co zlepšíš ve svém životě TY? ☺



ZÁVĚR

•Na závěr už jen pár slov. 

•Změna začíná především u nás: 

•Jak žijeme? Jaké hodnoty předáváme svému okolí? 

•Toto je důležité téma a těch problémů je mnoho, ale každý z nás 

může přispět k lepšímu životu, jak svému, tak i svého okolí. 

•Otázkou je, jsme schopni náš přístup změnit? 

•Je to jen na nás! ☺



Děkuji za pozornost ☺
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