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Anotace 6 

ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

     Informační činnost o životním prostředí by v dnešní době měla být již 

samozřejmou součástí problematiky ochrany životního prostředí a ochrany zdraví 

lidí. Ne vždy to však v praxi funguje. Tato bakalářská práce je zaměřena jak na 

obecnou problematiku životního prostředí, kterou tvoří např. vztah člověka a přírody, 

ekologická politika státu, způsoby znehodnocování životního prostředí, přístup 

k informacím o životním prostředí a právo na ně, organizační systém ochrany 

životního prostředí v České republice atd., tak na konkrétní část, která je zaměřena na 

město Duchcov. Všímá si využívání informačních prostředků v oblasti péče o životní 

prostředí, o ochranu přírody a krajiny a vztahu město – občané a přináší doporučení a 

možná zlepšení v této oblasti, která by jistě vedla ke zlepšení celkové životní úrovně 

ve městě.  

 

ANOTATION OF THESIS 

 

 

     Nowadays an information activity about environment should be an obvious part of 

questions about the protection of environment and people´s health. However it is not 

always in use. This thesis focuses to general questions about the protection of 

environment, for example the relationship of a man and nature, state ecological politics, 

ways of devaluation of environment, an environmental information access and right to 

the information, an organizational structure of the protection of environment in the 

Czech republic, etc.There is also a concrete part, which focuses to the town of Duchcov. 

The atention is payd to the utilization of informational means in the field of an 

environmental care and a landscape cultivation and to the relationship of the town and 

the citizens and makes recommendations and possible inovations in this field which 

would certainly leads to an improvement of general standard of living in the town. 
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1.     Úvod 

     Vlastní pojem životní prostředí (ŽP) pochází z ekologie, kde se používá k označení 

domovského prostředí (stanoviště) sledovaného živého objektu. V tomto smyslu by se 

také dalo říci, že ŽP je soubor faktorů nutných k životu určitého živého organismu. Tato 

tzv. statická definice však dostatečně nezdůrazňuje existenci vazeb mezi studovaným 

objektem a sledovanými faktory jakož i vazby mezi faktory navzájem. Na konferenci 

UNESCO v Helsinkách v roce 1967 byla dána přednost definici norského profesora 

Wika : ŽP je ta část světa, s níž je sledovaný objekt ve stálé interakci, tzn., kterou 

používá, pozměňuje a které se nakonec, aby nezahynul, musí i přizpůsobovat. Tato 

dynamická definice však dostatečně nepostihovala umělé (člověkem vytvořené) 

prostředí, ani prostředí sociální, tj. vazby mezi sledovanými objekty navzájem. 

     Přibližně od počátku 80. let je nejčastěji uváděna tzv. systémová definice. Podle ní je 

ŽP chápáno jako systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního 

světa, které jsou a nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Jako 

přírodní složky jsou označovány ty, které vznikly bez zásahu člověka. Patří mezi ně 

všechny živé organismy a všechny prvky a sloučeniny, původně se vyskytující 

v přírodě. Nepatří sem však organismy vzniklé genovými manipulacemi a uměle 

vyrobené, v přírodě původně neexistující látky. Tyto organismy a další uměle vyrobené 

látky spolu s ostatními objekty vyrobenými člověkem, tzv. fondy (domy, továrny) 

řadíme mezi umělé složky. Pod pojmem sociální složky se pak rozumí vztahy, které 

vznikají mezi jedinci v určité populaci či společenství. 

     Uvedená definice přistupuje k ŽP jako systému, tzn., že ŽP chápe jako celek, 

skládající se z různých složek, které jsou spolu propojeny různými vzájemnými 

vazbami. Změny kvality nebo kvantity jednoho prvku přináší vždy i změnu v kvalitě 

respektive kvantitě prvku jiného. Všechny podmínky, umožňující existenci organismu 

na určitém místě označujeme jako ekologické faktory. 
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2.     Životní prostředí 

     Rostoucí devastace životního prostředí (dále ŽP) v posledních desetiletích souvisí 

s rychlým společensko-hospodářským rozvojem, s růstem těžby nerostných surovin, 

industrializací, změnami technologií, chemizací, růstem přepravy osob, surovin, 

polotovarů a výrobků, a obecně i s nárůstem populace a její životní úrovně, s růstem 

volného času. 

     Hospodářský rozvoj se tak dostal s rostoucím ohrožováním ŽP do zvláštní pozice. 

Těžba surovin devastuje krajinu, zpracovatelský průmysl vypouští do řek nebezpečné 

odpady, energetika znečišťuje okolí a stále větší plocha je zabírána výrobními odpady, 

odkališti a úložišti popílku. Zemědělství ničí krajinu těžkými stroji a nadměrnou a 

nevhodnou aplikací chemických prostředků ohrožuje rovnováhu ekosystému, znečišťuje 

podzemní i povrchové vody a rezidua nebezpečných chemikálií přechází do potravních 

řetězců. Stále více úrodné půdy zabírá stavební činnost. V důsledku toho pokračuje 

koncentrace osídlení, lidé stále více cestují (za prací, rekreací atd.), což má negativní 

vliv na ŽP – zvýšené exhalace z dopravních prostředků a turistický ruch negativně 

ovlivňují i dosud nepříliš poškozenou přírodu (zájezdy do Antarktidy) 

     V podstatě lze říci, že narůstá rozpor mezi požadavky neustále rostoucích hmotných 

nároků společnosti a mezi zájmem na zachování optimálních podmínek její existence. 

Na jedné straně stojí ekonomové předpokládající další hospodářský rozvoj, na druhé 

straně biologové a ekologové varující před narůstajícím ohrožením biologické 

rovnováhy, která je základem života na zemi, tedy i existence lidské společnosti. 

     Proti sobě tak stojí zcela konkrétní přitažlivé spotřební předměty a zdánlivě 

abstraktní ŽP. Společnost posuzuje okamžitý prospěch z užívání výsledků 

hospodářského rozvoje a jakousi „vzdálenou hrozbu“ budoucí katastrofy, která může 

postihnout možná až příští generaci. Toto rozhodování se netýká jen prostého člověka, 

ale každého člena společnosti, zapojeného do výrobního procesu, který je jako výrobce 

často donucován ŽP poškozovat, jako občan a spotřebitel je však současně znečištěným 

prostředím bezprostředně ohrožován. 

     Politika je tak postavena před obtížné dilema, kdy musí rozhodovat jakým směrem 

řídit rozvoj, co je pro společnost jak momentálně, tak i perspektivně důležitější, a které 

problémy je možno bez nebezpečí odložit do budoucnosti. Toto rozhodování je 

ovlivňováno řadou lobbistických uskupení výrobců energií, odborů, oproti tomu lobby 

chránící ŽP se zdá mnohem méně vlivné. 
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     V zásadě není mezi přírodou a společností za normálních okolností rozpor, současný 

negativní stav souvisí s exploatačním postojem společnosti k přírodě. Každá lidská 

činnost ovlivňuje ŽP. Negativní účinky se znásobují především v průmyslových 

aglomeracích s velkou koncentrací obyvatel a v místech s vysokou intenzitou využívání 

přírody. V této souvislosti si mnozí kladou otázku, zda člověk neohrožuje svou 

existenci na Zemi. 

2.1   Problémy 

Logicky navazující problémy jsou: 

• jaký je vztah růstu výroby a celkové hospodářské činnosti k ŽP 

• zda převládající tendence ve společnosti vedou ke zlepšení nebo zhoršení 

stavu ŽP 

• zda jsou pesimistické prognózy módní záležitostí nebo se jedná o reálné 

ohrožení lidstva 

V zásadě si lidé musí ujasnit: 

• co je ohroženo a co je tedy nutno chránit 

• před čím je nutno chránit – negativní efekt (např. kontaminace půdy) 

• proti komu (čemu) je třeba chránit – identifikace zdrojů negativních vlivů 

• jakým způsobem chránit – jaké prostředky a metody jsou k dispozici. 

     Na uvedené problémy musí odpovědět výzkum a teorie. Na rozdíl od dříve pouze 

lokálních nebo regionálních rozměrů nabývají v současnosti všechny problémy globální 

charakter a situaci ještě více komplikuje zvyšující se rychlost rozvoje entropických 

procesů. Tyto hrozby ohrožují veškeré lidstvo a vše živé. Lidská společnost je schopna 

v současné době doslova spáchat sebevraždu postupným zhoršováním podmínek svého 

života. Propast mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi se prohlubuje především 

rychlým růstem populace právě v rozvojových zemích. Nízká úroveň zemědělství 

nedokáže většinou zajistit dostatek potravy ani pro obyvatelstvo, které v zemědělství 

pracuje. Nerostné a přírodní suroviny jsou v těchto zemích převážně exportovány 

náhradou za průmyslové výrobky, které vlastní zpracovatelský průmysl neumí vyrobit. 

     Klíčovým problémem lidstva je tedy zajištění zvyšujících se potřeb pro stále rostoucí 

počet lidí. Jeho řešení je vlastně energetickým problémem, neboť na produkci energie je 

závislá možnost produkce potravin a těžba i zpracování nerostných surovin. Čtyři 

faktory – voda, energie, potraviny a suroviny jsou velice úzce spjaty s celou 

ekologickou problematikou, přičemž velmi významné postavení má energie. 
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     Impulsy k zahájení řešení této závažné situace v globálním stavu ŽP byly shodou 

okolností dvě události, které proběhly v roce 1972. 

• První představuje konference OSN k problematice ŽP ve Stockholmu, kde 

byly poprvé na světovém diplomatickém fóru projednávány problémy ŽP. I 

když tato konference nedokázala najít potřebné odpovědi, zahájila novou 

etapu, pro kterou je charakteristická spolupráce, protože ukázala nejen na 

naléhavost ekologických problémů pro existenci celého lidstva, ale také 

jejich rozdílnou úroveň v různých zemích světa. 

• Druhým impulsem byla studie západoevropských a amerických odborníků 

pod vedením D. L. Meadowse „Meze růstu“. Tato studie se stala pro 

vědeckou zainteresovanou veřejnost šokem a nejdiskutovanější knihou 

poloviny 70. let. Základním poznatkem této studie je konstatování, že není 

možný neomezený růst na základě omezených zdrojů. Stále rychlejší rozvoj 

výroby vedl k šokujícímu zjištění, že Země jako ŽP je omezená. Pochopení 

konečnosti zdrojů na Zemi, omezenost jejich zásob, jejího prostoru i objemu 

ovzduší a vod, vnáší nové prvky do pojetí role člověka, jeho vztahu k ŽP i do 

dalších perspektiv evoluce člověka a vývoje lidské společnosti vůbec. 

Česká republika 

     Také ČR patří mezi státy, které mají za sebou poměrně dlouhou dobu průmyslového 

rozvoje. Počátky rozvoje průmyslu sahají do 18. století. Postupně se však naše 

ekonomika stala mimořádně surovinově a energeticky náročnou a navíc i málo 

efektivní. Naše energetické zdroje se opírají především o zásoby málo hodnotného a 

vysoce sirnatého hnědého uhlí, jehož spalování způsobuje značné emise, zejména oxidu 

siřičitého. Stále více vodních toků je znečišťováno průmyslovými a komunálními 

odpadními vodami, takže se stává stále složitějším problémem zajištění nezávadné pitné 

vody pro obyvatelstvo a potravinářský průmysl. Současně ubývá zemědělská půda, 

která je důležitá pro výživu národa. 
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2.2   Příroda a člověk 

     Příroda ovlivňuje život člověka od dávných dob. Potřeba řešit problematiku ŽP a 

přírodních zdrojů postupně narůstala s uvědomováním si nových problémů ve 

vzájemných vztazích společnosti a přírody. Jedná se především o důsledky růstu zátěže 

vyvolané rozvojem ekonomických procesů. 

     Ekonomický reprodukční proces (dále ERP) není samostatným uzavřeným systémem 

nezávislým na přírodě. Příroda naopak plní několik funkcí, které lze rozdělit do dvou 

základních skupin: 

1. je zdrojem přírodních statků 

• látek a energií pro výrobu a přímou spotřebu 

• prostoru pro veškeré lidské činnosti výrobní i spotřební 

• prostoru pro ukládání odpadních látek pocházejících z výroby a spotřeby 

2. je prostorem, zdrojem, prostředkem pro existenci života vůbec 

     Tyto funkce si však od určitého okamžiku rozvoje lidské společnosti, kdy začíná 

docházet k překračování tzv. asimilačních schopností přírody, postupně začínají 

konkurovat. 

     Zátěží je myšlen celkový vliv hospodářské činnosti na ekologický systém. V případě 

planetárního ekologického systému mluvíme o globální zátěži prostředí, která se 

projevuje jako nadměrné čerpání zdrojů, negativní změny složek ŽP a ztráta biologické 

různorodosti. 

2.2.1 Historické etapy vztahu k přírodě 

     Ve vztahu mezi přírodou a ERP lze z historického hlediska rozlišit 4 kvalitativně 

odlišné etapy: 

• První etapa – je časově nejdelší a sahá od začátku lidské existence až téměř do 

vzniku průmyslové revoluce. Je charakterizována jednoduchými formami ERP. 

Vliv ERP na přírodu je v této etapě až na některé výjimky většinou malý. Se 

souvisejícími změnami byla příroda schopna se vyrovnat svými autoregulačními 

mechanizmy. Případný nevratný vliv ERP na kvalitu ŽP měl převážně jen úzký 

lokální charakter (vykácení lesů na Apeninském poloostrově). Vztah mezi 

přírodou a ERP vnímal člověk převážně z hlediska vstupů a jen výjimečně 

z hlediska výstupů. 

• Druhá etapa – začala spolu se širším zaváděním manufakturní výroby a 

s nástupem průmyslové revoluce. Toto období začíná v Anglii v polovině 18. 
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století, ve střední Evropě až v poslední třetině 19. století a trvalo až do poloviny 

dvacátého století. Hlavním rysem tohoto období je rozvoj strojové výroby, která 

podstatně zvýšila produktivitu a dělbu práce, přičemž spolu se zvyšováním 

objemu výroby docházelo i ke zvyšování spotřeby přírodních zdrojů. Zvyšovalo 

se množství výrobků a také množství odpadů vrácených do ŽP. Vliv ERP na ŽP 

se rychle zvyšoval a v průmyslových oblastech vedl již ke krizovým situacím a 

problémy se znehodnocováním ŽP začínaly nabývat regionální charakter. 

Objevovaly se již nemoci z povolání, vztah člověka k přírodě se však stále ještě 

více soustřeďoval na dostupnost přírodních zdrojů než na problematiku odpadů. 

• Začátek třetí etapy – je spojován s vědecko-technickou revolucí, tj. s druhou 

polovinou 20. století. Prudce se zvyšuje počet obyvatel i produktivita práce a 

tím i nároky na přírodní zdroje. Množství výrobků i odpadních látek roste 

exponenciálně a důsledky působení ERP na ŽP nabývají stále více globální 

charakter. Je již přesvědčivěji prokázána souvislost mezi kvalitou životního 

prostředí a zdravotním stavem člověka. Člověk se postupně přesvědčuje, že 

není neomezeným vládcem přírody a že základní ekologické zákony platí i pro 

něho.1/ 

     K základní změně postoje člověka k přírodě však dochází až koncem 60. let, kdy po 

dosažení vrcholu rychlého poválečného rozvoje hospodářství v průmyslových zemích se 

dostaly problémy znečišťování ŽP ještě více do popředí. Průmysl zvyšoval intenzívně 

výrobu, čímž zároveň rychle narůstalo nejen množství odpadu výrobního, ale i odpadu 

spotřebitelského. Ve stále větším množství vznikaly i odpady toxické a odpady 

nerozložitelné přírodními procesy, obsahující tzv. cizorodé látky. Začínalo být zřejmé, 

že dosavadní způsob nakládání s odpady (přímé ukládání do přírody) se stává nadále 

neúnosný, neboť jak kvantita, tak kvalita odpadů převyšovala asimilační schopnosti 

přírody, narušovala její rovnováhu a vedla k trvalým nežádoucím změnám, které zpětně 

ovlivňovaly kvalitu přírodních zdrojů a zdraví obyvatelstva. Pozornost se poprvé 

v širším měřítku zaměřila na vztah mezi výstupy ERP a přírodou. Množství vznikajících 

odpadů se začalo monitorovat, vyhodnocovat a postupně i regulovat. Vznikaly normy 

omezující koncentrace vypouštěných látek ve výstupních tocích z výroby. Nárůst 

odpadů však pokračoval i nadále. Proto někteří vědci a politici začali uvažovat, jaký 

negativní dopad by mohl mít dosavadní rychlý ekonomický růst na ŽP jako celek, a jak 

by se tento vliv mohl zpětně odrážet v celkovém dalším vývoji lidstva. 
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• Čtvrtá etapa – probíhá od začátku 90. let do současnosti. Kromě mnoha 

místních a regionálních problémů vyvstala reálná hrozba nevratných 

negativních změn v globálním měřítku a dále se zvyšuje počet závažných 

ekologických katastrof. Současně se prohlubuje vědecké poznání v této oblasti. 

Dochází mimo jiné ke stále rozsáhlejšímu informování veřejnosti, takže si stále 

více občanů začíná uvědomovat ohrožení a má zájem na dosažení změny 

dosavadního vývoje. Proto se zvyšuje politická vůle ekologické problémy 

skutečně řešit. Pro tuto etapu je charakteristický přechod od následného řešení 

již vzniklých problémů ke strategii prevence. 

2.2.2 Složky ŽP 

V rámci ŽP lze rozlišit jeho jednotlivé složky. Mezi nejdůležitější složky ŽP patří: 

• ovzduší 

• voda 

• půda včetně geologického podloží 

• rostlinstvo (flóra) a živočišstvo (fauna) 

• elektromagnetické pole 

• předměty vytvořené člověkem (fondy) 

• člověk 

     Člověk jako jediný z dosud známých živých organismů má přitom v problematice 

ŽP specifické postavení. Na jedné straně je součástí přírody a platí pro něho všechny 

základní přírodní zákony stejným způsobem jako pro jiné organismy (studiem tohoto 

postavení se zabývá ekologie člověka). Na druhé straně je člověk jako jediný živý 

organismus schopný přírodní zákony nejen poznávat a uchovávat tyto poznatky pro 

příští generace, ale také jich využívat k uspokojování svých potřeb. Tím může docházet 

až k nadměrné exploataci přírody. 

     Tím, že si člověk uvědomil naléhavost problematiky složek a faktorů ŽP a nutnosti 

tyto problémy aktivně řešit, vyvstala potřeba specifické lidské činnosti, která se 

nejčastěji nazývá ochranou ŽP, péčí o ŽP, ekologickou politikou atd. Tato činnost 

vyžaduje spojení poznatků z mnoha vědních oborů, které dosud fungovaly zcela 

izolovaně. Proto vznikl nový vědní obor, označovaný někdy jako věda o ŽP 

(environmental science). Tento vědní obor využívá poznatků např. biologie, hygieny, 

demografie, sociologie, urbanismu, ekonomie, technických disciplín. 
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2.3   Znehodnocování ŽP 

     Pod pojmem znehodnocování ŽP chápeme takový zásah do ŽP, který má přímo nebo 

nepřímo (zprostředkovaně) negativní vliv na příslušný ekosystém, což se odráží v životě 

sledované populace. Celkový vliv hospodářské činnosti na planetární ekosystém 

označujeme jako globální zátěž prostředí. 

     Negativním vlivem se z hlediska ekosystému jako celku rozumí takové narušování 

dynamické rovnováhy ekosystému, v jehož důsledku dojde nakonec k přeměně daného 

ekosystému v ekosystém jiný. U populace se pod tímto pojmem rozumí jakýkoliv vliv, 

který může vyvolat stálé zdravotní poškození nebo zvýšení úmrtnosti u současné nebo u 

budoucích generací sledované populace. Je velmi důležité znát, které faktory a jak 

mohou negativně ovlivňovat život člověka a lidské společnosti. 

2.3.1 Přímé a nepřímé působení negativních vlivů 

     Přímé působení znamená, že daný negativní vliv je bezprostřední příčinou 

poškození. Například zvýší-li se v ovzduší koncentrace oxidu siřičitého, pak u osob 

vdechujících kontaminovaný vzduch může docházet ve velmi krátké době k dýchacím 

potížím (při dostatečně vysoké koncentraci). 

     Nepřímé vlivy nejsou bezprostřední příčinou sledovaného poškození, ale jejich 

působení na jiné složky ekosystému se určitými vazbami donese až ke sledovanému 

článku, např. populaci, kde nakonec způsobí nežádoucí, škodlivou odezvu. Např. freony 

nepůsobí přímo negativně na člověka, ale jejich únik do ovzduší vede ke ztenčování 

ozónové vrstvy, čímž na povrch Země dopadne větší množství UV záření. Toto záření 

má prokázané kancerogenní účinky, takže u živých organismů se zvyšuje výskyt 

rakoviny. Identifikace nepřímých vlivů je daleko obtížnější než u vlivů přímých, neboť 

je zapotřebí stanovit celý řetězec příčin a následků existujících mezi původním zásahem 

a jeho konečným dopadem. V tomto řetězci příčin a následků se používá též označení 

faktor a prvek. 

     Působení faktorů vyvolává v daném ekosystému změny, které mohou v závislosti na 

druhu a množství faktorů, velikosti, intensitě a době působení a na druhé straně na 

homeostázi (ekostabilitě příslušného systému) vést až ke změně daného ekosystému 

v ekosystém jiný. 

Za základní způsoby zjišťování účinků faktorů na příslušné prvky ŽP lze považovat: 

• přímé pozorování účinku, pokud se jedná o přímý vliv s krátkou inkubační 

dobou, takže souvislost mezi příčinou a následkem je zřejmá, 
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• jednoduchá komparace spočívá v nalezení prvků ŽP, jejichž parametry se liší 

pouze v jediném sledovaném faktoru, jehož působení na vybraný prvek 

studujeme. Metoda je využitelná pouze v laboratorních podmínkách a při 

některých experimentech, 

• pokud není možno použít jednoduché komparace, používá se nejčastěji 

různých náročnějších statistických metod. 

2.3.2 Způsoby znehodnocování ŽP 

Způsoby znehodnocování ŽP lze rozdělit následovně: 

• odběr látek z ekosystému 

• vnášení látek a energií do ekosystému 

• jiné systémy měnící režim ekosystému 

1. Odběr látek z ekosystému 

     Jedná se o nejstarší způsob narušování ekosystému, při kterém je z ekosystému 

odebírána určitá látka nebo energie, aniž by bylo odebrané množství vhodným 

způsobem nahrazováno. Jako příklad lze uvést  povrchovou těžbu nerostných surovin. 

Vhodnou rekultivací dochází sice ke zmírnění důsledků znehodnocení ŽP, ale jen 

výjimečně se podaří vybudovat ekosystém totožný s původním. 

Obrázek č. 1 -Pohled na povrchový důl v SHP. 

 

 

2. Vnášení látek a energií do ekosystému 

     V současnosti představuje jeden z největších ekologických problémů probíhající 

vnášení látek a energie do ekosystému v takové kvantitě či kvalitě, že ekosystém není 
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schopen svými rozkladnými mechanismy je zpracovat a zařadit do látkového koloběhu. 

Tento jev je označován jako znečišťování ŽP. V podstatě se jedná o působení odpadů 

všech skupenství na různé prvky ŽP a tím i na člověka. Znečišťování ŽP bývá 

rozdělováno podle složek, do kterých jsou odpady primárně vypouštěny na znečišťování 

půdy, vody a ovzduší. V důsledku akumulace ve složkách ŽP a v důsledku určitých 

chemických reakcí, ke kterým může dojít v průběhu „putování“ škodliviny ŽP se může 

nebezpečnost znečišťující látky ještě zvýšit.2/  

3. Jiné způsoby měnící režim ekosystémů 

     Často se jedná o důsledky stavební činnosti člověka, při které člověk postupuje 

bezohledně a již v přípravném stadiu znehodnotí mnohem větší území než by bylo 

nutné. Je třeba si uvědomit, že z ekologického hlediska je zachování jednoho stromu 

důležitější než vysazení dvou nových, neboť zachování ekosystému je vždy snazší než 

jeho obnovení. 3/ 
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3.     Právní úprava ŽP v ČR 

Základní právní úprava problematiky životního prostředí v ČR je důsledkem ekologické 

politiky státu. 

3.1   Ekologická politika státu 

     Ekologická politika je integrální součástí hospodářské politiky daného státu. 

Ekologická politika znamená: 

• zřízení potřebných orgánů a institucí, 

• přijetí určitých principů (základních, výchozích přístupů k ochraně ŽP a 

představ o možnostech řešení), 

• formulaci základních cílů, kterých má být v ochraně ŽP dosaženo (cílem 

rozumíme požadavek změny skutečného stavu ke stavu požadovanému), 

• volbu vhodných nástrojů, kterými má být daných cílů dosaženo, 

• zabudování institucionální struktury i nástrojů do platných právních norem, 

• provádění kontroly fungování ekologické politiky. 

3.1.1 Koncepční dokumenty ekologické politiky 

     Principy, formulace základních cílů a strategie ekologické politiky mohou být 

obsahem koncepčních dokumentů dlouhodobějšího charakteru. Jedná se o: 

• Prognózy-Prognózování může být jedním z východisek pro formulaci ekologické 

politiky státu. Vlastní prognózy si zpracovávají i některé subjekty ekonomické sféry 

(velké energetické společnosti, těžařské společnosti atd.). Prognózu je možno 

považovat za vědecky odvozenou předpověď budoucího stavu sledovaného objektu. 

Její součástí zpravidla bývá i ohodnocení spolehlivosti (pravděpodobnosti) vyplnění 

této předpovědi. Jedná se o specifickou informaci o tom, co by se za určitých 

podmínek mohlo stát, pokud by pokračovaly současné tendence, nebo za jakých 

podmínek je možno očekávat dosažení požadovaného stavu sledovaného objektu. 

• Koncepce-Jedná se o určitou představu, která tento subjekt řídí. Zpravidla se v ní 

formulují cíle, kterých by mělo být dosaženo a metody a nástroje, které mají 

zabezpečit dosažení těchto cílů. Koncepce může být formulována na delší dobu. 

3.1.2 Základní principy politiky  

1) Cíle politiky a nástroje k jejich dosažení musí vytvářet optimální systém. Základem 

tohoto optimálního systému je nalezení společensky přijatelné míry ekologických a 

zdravotních rizik, přičemž se vychází z toho, že nulové riziko je nejen technicky 

nemožné, ale i ekonomicky neúnosné. 
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2) Chování ekonomických subjektů k ŽP má být postaveno na konceptu tzv. optimální 

míry znečištění ve vztahu k působení škodlivého faktoru. Za optimální míru 

znečištění se přitom považuje taková úroveň, kdy dodatečné náklady na zmírnění 

jsou právě rovny dodatečným nákladům ze způsobených škod. 

3) Stát se má na činnostech k ochraně životního prostředí podílet jen tam, kde je jeho 

úloha nezastupitelná (ochrana těch složek ŽP, které nemůže nikdo vlastnit nebo 

z jejich užívání nelze nikoho vyloučit) a dále by měl garantovat mezinárodní vztahy 

a vytváření právního rámce pro chování jednotlivých subjektů v ŽP. U všech 

ostatních situací by mělo být řešení přeneseno do sféry soukromoprávní. Základem 

pro řešení problémů by se mělo stát soukromé vyjednávání a soukromé dohody 

mezi potenciálně poškozenými a potenciálními původci rizika ze znečištění, 

• Princip kritických zátěží při stanovování normativních nástrojů ekologické politiky 

(limity, standardy, zákazy, příkazy). Kritickou zátěží se přitom myslí nejvyšší 

přípustná dávka znečištění, která s příslušnou mírou bezpečnosti nezpůsobí 

poškození lidského zdraví či přírody, 

•  Princip technologické dostupnosti koriguje stanovené limity a standardy tam, kde 

není možné z hlediska technické úrovně tyto hodnoty dosáhnout, 

•  Princip předběžné opatrnosti je používán v případech, kdy existuje dosud 

nepotvrzené podezření ze škodlivosti určité látky nebo činnosti ve vztahu k ŽP. Na 

základě tohoto principu se potřebná omezující opatření provádějí hned a nečeká se 

na definitivní potvrzení škodlivých následků, 

• Princip ekonomické odpovědnosti za škody na ŽP je založen na tom, že náhradu za 

způsobené škody by měl platit ten, kdo je jejich původcem a to alespoň v přibližné 

výši, 

• Princip substituce znamená, že ve všech případech, pokud je to možné, by škodlivé 

látky a činnosti měly být nahrazovány látkami a činnostmi méně škodlivými. 

3.1.3 Priority v krátkodobém a střednědobém horizontu 

     V další části dokumentu ekologické politiky jsou formulovány priority 

v následujícím pořadí: 

• zvyšování kvality ovzduší snižováním emisí škodlivin 

• zvyšování kvality vod omezováním vypouštěných znečišťujících látek 

• snižování produkce odpadů, zejména nebezpečných 

• odstraňování účinků nebezpečných faktorů fyzikální a chemické povahy 
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• přednostní sanace rizikových starých ekologických zátěží 

     Aktualizované podoby dokumentu Státní politika ŽP byly přijaty v roce 1999 4/ a 

zatím naposledy v roce 2001. V těchto dokumentech jsou dále rozvinuty zásady státní 

politiky. Jako jeden ze základních cílů je uvedena harmonizace práva ŽP s právem ŽP 

v Evropské unii. 

3.2   Organizační systém ochrany ŽP v ČR 

     Systém organizačního zabezpečení ochrany ŽP je tvořen soustavou orgánů, které 

mají v náplni své činnosti ochranu ŽP. V současné době je v ČR organizační a 

institucionální uspořádání ochrany ŽP takové, že zákonodárným sborem, k jehož 

úkolům patří i přijímání základních ekologických zákonů s celostátní platností je 

Parlament ČR (Poslanecká sněmovna a Senát). Pravomoc ve vydávání tzv. 

podzákonných právních norem ekologického charakteru mají i jednotlivá ministerstva a 

ostatní ústřední správní orgány (vyhlášky), vláda (nařízení vlády) a na nižších úrovních 

orgány krajů a obcí (právní předpisy kraje či obce). 

3.2.1 Vláda ČR 

     Mezi základní úkoly vlády v ochraně ŽP patří vedle vydávání nařízení všestranná 

péče o zdravé ŽP pro občany, respektování ochrany ŽP při přijímání vládních usnesení 

a všech jiných dokumentů, které mohou s danou oblastí souviset. 

3.2.2 Ministerstva 

     Převážnou část působnosti ústředních orgánů státní správy v ochraně ŽP vykonává 

ministerstvo životního prostředí. Toto ministerstvo bylo zřízeno od 1. 1. 1990 a 

ustanoveno jako orgán vrchního státního dozoru ve věcech ŽP a ústřední orgán státní 

správy pro vodní hospodářství, ochranu ovzduší, ochranu přírody, územní plánování a 

stavební řád. A pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady. Toto bylo 

v první etapě existence ministerstva, později byly ministerstvu odejmuty oblasti územ. 

Plánování a stavebního řádu. Ministerstvo životního prostředí zřizuje detašovaná 

pracoviště – územní obvody – pro 9 oblastí v rámci ČR (odpovídající přibližně územím 

dřívějších krajů). Tyto územní odbory přibližují výkon státní správy ministerstva do 

menších územních celků a plní v nich podle delegované pravomoci úkoly náležející 

ministerstvu. Vedle tohoto ministerstva plní některé úkoly v ochraně ŽP i ostatní 

centrální orgány. Konkrétně se jedná o: 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem státní správy 

v záležitostech tvorby jednotné surovinové politiky, využívaní nerostného 
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bohatství, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a ochraně 

ŽP v řízených odvětvích. 

• Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

územního plánování a stavebního řádu a cestovního ruchu 

• Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství 

s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství 

s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, státní správu lesů, myslivosti a 

rybářství s výjimkou území národních parků, péče o potraviny atd. 

• Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro ochranu 

veřejného zdraví (péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek). 

Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v ministerstvu zdravotnictví ustaven 

Hlavní hygienik ČR. Uskutečňují měření faktorů životního prostředí na 

pracovištích, měření hladin hluku a jsou rozhodujícím orgánem v oblasti 

komunální a pracovní hygieny. 

• Ministerstvo financí rozhoduje o použití prostředků státního rozpočtu na 

ochranu ŽP a o vytváření ekonomického prostředí pozitivně působícího na ŽP 

(daňové zákony, cenová politika atd.) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní dozor při využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany 

• Český báňský úřad a obvodní báňské úřady mají stanoveny kompetence při 

ochraně nerostného bohatství. 

3.2.3 Zvláštní orgány zřízené k plnění speciálních úkolů v ochraně ŽP 

• Česká inspekce životního prostředí, je podřízena MŽP. Je řízena zákonem pro 

výkon státního dozoru v ochraně ovzduší a vod, v odpadovém hospodářství a 

ochraně lesa a přírody. Má poměrně široké výkonné pravomoci, včetně omezení 

či zastavení výroby, ukládání pokut atd. 

• Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí. Jejich kompetence 

vyplývají ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisí se zvláštní 

ochranou přírody v chráněných oblastech a se zemědělským půdním fondem na 

jejich území. V ČR v současnosti existují následující národní parky: Krkonošský 

NP, NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko 
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• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje vedení ústředního seznamu 

ochrany přírody a Fondu pozemků ve zvláště chráněných územích, vydává 

stanoviska a expertní posudky pro orgány státní správy. 

• Státní fond životního prostředí obhospodařuje prostředky určené na ochranu ŽP. 

Fond má zákonem vymezené příjmy, které slouží k podpoře výzkumných, 

vývojových a investičních akcí souvisejících s ochranou přírody 

• Český ekologický ústav zpracovává a poskytuje podklady pro výkon státní 

správy v oblasti monitoringu ŽP 

• Český hydrometeorologický ústav působí v oborech meteorologie, klimatologie, 

hydrologie a ochrany čistoty ovzduší 

• Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany zabývá se studiem možných 

důsledků havárií a živelných pohrom na zdraví nebo životním prostředí 

• Státní zdravotní ústav posláním ústavu je věda, aplikovaný výzkum a expertní 

podpora pro ochranu veřejného zdraví. 

3.2.4 Krajské úřady 

     Krajské úřady mají ve své struktuře odbory ŽP, které vykonávají státní správu 

v ochraně ŽP v rozsahu kompetencí svěřených jim jednotlivými ekologickými zákony. 

3.2.5 Orgány obcí a obcí s rozšířenou působností 

     U obce na této úrovni není přesně specifikována podoba pracovišť, zabývajících se 

ochranou ŽP. Podle velikosti obce a rozsahu ekologických problémů se může jednat 

pouze o jednoho pověřeného pracovníka, oddělení s několika zaměstnanci atd. 

3.3   Základní právní normy 

     V současné době platí následující právní normy:  

Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina 

základních práv a svobod, v čl. 35 uvádí: 

• Každý má právo na příznivé ŽP a každý má právo na včasné a úplné informace 

o stavu ŽP a přírodních zdrojů 

• Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat ŽP, přírodní 

zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem. 
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3.3.1 Právní úprava ochrany ŽP jako celku 

     Základní právní normou je zákon č. 17/1992 Sb., o ŽP. Tento zákon především 

vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany ŽP a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování ŽP.  

     Dalšími významnými právními normami jsou i zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

životním prostředí v platném znění. 

3.4   Informace  

3.4.1 Právo na informace 

      Občané mají právo na pravdivé a úplné informace a úřady jsou povinny jim je 

poskytovat. Problematiku práva na informace upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, a co se týká ŽP, tak ještě také samostatný zákon č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zákony specifikují lhůty, v 

jakých musí úřad odpovědět (jde zpravidla o 15 až 30 dní) a jakým způsobem se lze 

bránit proti odmítnutí zpřístupnit požadované informace.  

     To je základním sdělením mezinárodní Aarhuské úmluvy, kterou do svého právního 

řádu přijaly Česká republika i Evropská unie. Ačkoliv to vypadá jednoduše, v praxi není 

získávání informací vždy úplně snadné. Problémy způsobují neochotní úředníci, kteří ne 

vždy znají zákony a dotazy je obtěžují.  

3.4.2 Na jaké informace má občan právo?  

     Zákon o svobodném přístupu k informacím říká, že veřejné musí být všechny 

informace, s výjimkou obchodních tajemství a citlivých informací ohrožujících 

například bezpečnost státu. Nezveřejňují se ani osobní údaje. Za státní či obchodní 

tajemství přitom není možné označit jakýkoliv dokument – utajení podléhá jen malé 

procento dokumentů, které se nacházejí na úřadech.  

3.4.3 Které úřady musejí informovat? 

     Povinnost se vztahuje na samosprávu (obec, kraj, starosta, hejtman, primátor, rada, 

zastupitelstvo) i státní orgány (obecní a krajský úřad, ministerstva, báňský úřad, ale i 

prezident, parlament, vláda, soudy, policie). Občané mají právo se ptát i organizací, 

které jsou přímo zřízené nějakým úřadem. Informovat musejí všechny instituce, jejichž 

činnost je hrazena z veřejných zdrojů.  
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4.   Úkoly města v oblasti ŽP a ochrany přírody a krajiny( 

samostatná a přenesená působnost obce, monitorování 

stavu) 

4.1   Samostatná působnost obce 

Samostatná působnost obce je dána zákonem, podle kterého je obec spravována 

samostatně zastupitelstvem. Samostatnost spočívá v právu spravovat záležitosti obce 

v rámci platných zákonů samostatně bez přímých zásahů státu. Do této působnosti může 

stát nebo kraj zasáhnout pouze pokud to vyžaduje ochrana zákona.  

     Do samostatné působnosti obce patří záležitosti v zájmu obce a jejích občanů, pokud 

nemá tuto působnost svěřenu kraj nebo se nejedná o přenesenou působnost. Hlavní 

náplní samostatné působnosti je hospodaření a správa majetku obce, dále mezi důležité 

úkoly obce patří rozvoj sociální péče, ochrana a rozvoj zdraví, rozvoj dopravy a spojů, 

výchova a vzdělávání, ochrana veřejného pořádku, ochrana životního prostředí a 

ochrana zdraví osob.  

4.2   Přenesená působnost obce  

Přenesená působnost obce je vlastně výkon státní správy dle platných zákonů a tím 

napomáhání státu ve výkonu jeho působnosti a pravomoci. Metodickou a odbornou 

pomoc při výkonu přenesené působnosti vykonává vůči obcím krajský úřad.  

     Rozlišujeme 3 typy přenesené působnosti: 

• I. Stupně: obec vykonává vedle vlastní působnosti i určitý díl místní státní 

správy 

• II. Stupně: obec vedle základního rozsahu přenesené působnosti vykonává 

přenesenou působnost ve správním obvodu určeném právním předpisem. 

• III. Stupně: obec kromě I.a II. stupně vykonává přenesenou působnost ve 

správním obvodu určeném právním předpisem. 

Mezi příklady výkonu přenesené působnosti obcí patří výkon správy v oblastech:  

• Ochrany přírody a krajiny 

• Vodního hospodářství 

• Nakládání s obaly a odpadového hospodářství 

• Ochrana ovzduší 

• Lesní hospodářství 

• Zemědělský půdní fond a jiné. 
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4.3   Vybrané situace v oblasti ŽP – monitorování ovzduší 

     Ovzduší je plynná složka biosféry. Dýchání vzduchu představuje existenční potřebu 

člověka a dalších živých organismů. Nedostatek kyslíku může způsobit nevratné 

poškození mozkových buněk již po několika minutách. Lidské plíce jsou orgánem, 

který nejintenzivněji spojuje lidské tělo s vnějším prostředím. Ovzduší je současně 

nejnižší částí atmosféry. Atmosféra (z řečtiny atmo-pára, sféra-koule) je plynný obal 

naší Země. Nejčastěji se atmosféra rozděluje vertikálně podle teplotních změn na 

nejníže položenou troposféru, po které následuje stratosféra, mezosféra, termosféra a 

exosféra. Z hlediska problematiky ŽP je důležitý pohyb plynů v atmosféře, který může 

být vertikální nebo horizontální. 

4.3.1 Teplotní inverze 

     Závažné situace z hlediska ŽP mohou nastávat v prostorech, kde dochází k tzv. 

teplotním inverzím. Teplotní inverze znamená, že se teplota v přízemní vrstvě směrem 

vzhůru nesnižuje, ale naopak zvyšuje, takže škodliviny nejsou v důsledku neexistence 

teplotního gradientu odtahovány vzhůru a zůstávají ve vrstvě, do které byly emitovány. 

Koncentrace škodlivin pak mohou bezprostředně ohrožovat i životy lidí. 

Obr. č. 2  Pohled na město Teplice a okolí  

 

4.3.2 Emise a imise 

     Látky, které jsou do ovzduší vypouštěny ze zdrojů znečištění, se označují pojmem 

emise na rozdíl od látek, které se nacházejí již rozptýlené v ovzduší při analýzách a 

nazývajících se imise (podle zákona o ochraně ovzduší se emisí rozumí vnášení jedné 

nebo více znečišťujících látek do životního prostředí a imisí znečištění vyjádřené 

hmotnostní koncentrací znečišťující látky). 



Úkoly města v oblasti ŽP a ochrany přírody a krajiny 25 

Obrázek č. 3 Pohled na Chemopetrol Litvínov  

 

 

 

4.3.3 Smogová situace 

     Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 

ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit (varovný limit). Pokud 

ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba předpokládá na základě vyhodnocení 

kvality ovzduší vznik smogové situace, vyhlásí současně varovné opatření. Zvláštním 

imisním limitem podle předchozího odstavce se rozumí taková úroveň znečištění 

ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození lidského 

zdraví nebo poškození ekosystému. Vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje 

ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba neprodleně. Současně se vznikem 

smogové situace vyhlásí regulační opatření k omezování emisí ze stacionárních zdrojů, 

které se na znečišťování ovzduší rozhodujícím způsobem podílejí. 

Rozdělení stacionárních zdrojů znečištění 

     Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů je 

rozděluje následovně: 

Podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie 

• zvlášť velké 

• velké 

• střední 

• malé  
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Podle technického a technologického uspořádání na: 

• zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za 

účelem využití uvolněného tepla. 

• Spalovny odpadů a zařízení schválená pro spolu-spalování odpadů 

• Ostatní stacionární zdroje 

4.3.4 Zimní smog 

     Obsahuje celou skupinu látek, především oxid siřičitý, prašný aerosol, oxid uhelnatý 

a oxidy dusíku a různé organické látky. Tento typ smogu vzniká především při nízké 

rychlosti větru a teplotní inverzi. Zákon o ochraně ovzduší definuje smogovou situaci 

jako mimořádné znečištění ovzduší, kdy úroveň znečištění překročí zvláštní imisní 

limit. Nastane-li smogová situace, jsou vyhlášena regulační opatření k omezování emisí 

z hlavních zdrojů znečišťování ovzduší. 

4.3.5 Fotochemický smog  

     Látky, které jej tvoří, vznikají fotochemickými reakcemi a mají silné oxidační 

účinky. Podstatnou složkou oxidačního smogu a současně jeho významným 

indikátorem je tzv. troposférický ozon, který je označován za sekundární znečišťující 

látku v ovzduší. Nemá totiž vlastní zdroj, ale vzniká v troposféře fotochemickými 

reakcemi z oxidu dusíku a těkavých organických látek, pocházejících především 

z autodopravy, v důsledku působení intenzivního slunečního záření. V současnosti je 

troposférický ozon považován za nejvýznamnější fytotoxickou škodlivinu v ovzduší. 

Graf č. 1- Měření Ozonu v Severočeském kraji 

UMOMA Most,UTEMA Teplice, UULMA Ústín.L.-město,USNZA Sněžník 

URVHA Rudolice v Horách, UVALA Valdek, ULOMA Lom 

  

Zobrazeny jsou 1hodinové průměrné koncentrace v [µg.m-3] 

časové údaje jsou uvedeny v UTC 
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4.4   Smogový varovný systém 

     Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se stanoví smogový varovný a regulační 

systém (dále jen“ústřední regulační řád“) a způsob jeho provozování včetně seznamu 

stacionárních zdrojů podléhajících regulaci. Orgány kraje a orgány obce jsou povinny 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým nařízením vydat regulační řád pro 

jejich území. V tomto regulačním řádu upraví vyhlašování a odvolávání regulačních 

opatření na svém území v případě vyhlášení vzniku smogové situace omezení nebo 

zastavení provozu stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ve své územní 

působnosti. Při vypracování krajského a místního regulačního řádu orgán kraje a orgán 

obce přihlédne k negativním důsledkům omezení nebo zastavení zemědělských provozů 

s chovem hospodářských zvířat. 

4.4.1 Pravomoc orgánu ochrany ovzduší 

     Po vyhlášení vzniku smogové situace může orgán ochrany ovzduší 

• nařídit provozovatelům stacionárních zdrojů omezení nebo zastavení provozu 

zdroje 

• nařídit provozovatelům mobilních zdrojů znečišťování omezení provozu těchto 

zdrojů, nebo zakázat tyto zdroje používat 

   Regulační opatření lze vyhlásit na nezbytně nutnou dobu jen s uvedením důvodů a 

území, na které se regulační opatření vztahuje. V regulačním opatření orgán ochrany 

ovzduší uvede, na které osoby se regulační opatření vztahuje a jaká omezení jsou 

povinny strpět. Osoba, které se regulační opatření dotýká, je povinna toto opatření 

dodržovat po celou dobu počínaje okamžikem, kdy regulační opatření nabyla účinnosti 

až do jejich zrušení. 

• Způsob vyhlášení 

     Regulační opatření, jejich změny a zrušení vyhlašuje ministerstvo nebo orgán kraje 

v televizním a rozhlasovém vysílání, orgán obce vyhlašuje regulační opatření, jejich 

změny a zrušení v místních informačních prostředcích. Regulační opatření nabývá 

účinnosti od okamžiku o vyhlášení regulačních opatření. 

• Povinnost provozovatele sdělovacích prostředků 

     Osoba, která provozuje televizi nebo rozhlas, je povinna bez náhrady nákladů na 

základě žádosti ministerstva nebo orgánů kraje neprodleně a bez úprav obsahu a smyslu 

uveřejnit informace o vyhlášení regulačních opatření. 
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5.     Informační prostředky, metody. 

5.1   Situace v České republice  

     V souladu s platnou legislativou jsou největší datové základny soustředěny v 

Českém statistickém úřadu. Ten vydává každoročně statistickou ročenku, ve které je 

možno najít většinu údajů relevantních pro trvale udržitelný rozvoj. 

• Informační systém o životním prostředí-provozuje Ministerstvo životního 

prostředí. Jeho součástí je také plošný monitoring životního prostředí. Tento 

informační systém integruje celou soustavu dlouhodobě provozovaných 

informačních systémů a má tyto hlavní součásti:  

• Informační systém kvality ovzduší (ISKO). ISKO zahrnuje soustavu dílčích 

registrů a informačních systémů obsahujících zejména emisní charakteristiky 

(mimo malé a mobilní zdroje). Obsahuje rovněž informaci o koncentraci 

škodlivin v ovzduší a o složení srážkových vod. ISKO provozuje Český 

hydrometeorologický ústav ve spolupráci s dalšími organizacemi a je hlavním 

zdrojem údajů o kvalitě ovzduší.  

• Hydroekologický informační systém (HEIS). Systém obsahuje soustavu 

základních registrů a informačních systémů obsahujících údaje o kvantitě a 

kvalitě povrchových a podzemních vod, o odběrech vody a vypouštění 

odpadních vod, dále o hydrologické bilanci a o územích se zvláštní ochranou ve 

vztahu k vodám. HEIS provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 

Masaryka ve spolupráci s dalšími organizacemi, zejména ČHMÚ.  

• Informační systém ochrany přírody (ISOP). V systému jsou údaje o 

velkoplošných a maloplošných chráněných územích, o zeleni mimo prostor lesa, 

údaje z monitoringu půd a data o nadregionálních, regionálních a lokálních 

územních systémech ekologické stability. Za ISOP je zodpovědná Agentura 

ochrany přírody.  

• Informační systém Geofondu ČR. Zde jsou soustředěny údaje o geologické 

prozkoumanosti našeho území, o ložiscích nerostných surovin, o sesuvných 

územích, poddolovaných územích a o územích se zvláštní ochranou z hlediska 

geologie.  

• Informační soustava Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Zde jsou 

evidovány údaje o příjmové složce fondu, to znamená poplatky a pokuty za 

různé aktivity v životním prostředí. Jsou zde rovněž data o užití prostředků 
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fondu, to znamená o investicích na ochranu životního prostředí. SFŽP je 

významným zdrojem informací o nákladech a o efektivnosti opatření na ochranu 

životního prostředí.  

• Informační soustava České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Systém 

obsahuje údaje o emisních limitech, o poplatcích, haváriích, pokutách a 

podobně.  

• Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Systém zahrnuje údaje o 

produkci a nakládání s odpady. Zdrojem dat je výkaznictví subjektů 

produkujících odpady, případně účastnících se procesu jejich zpracování, 

transportu a zneškodňování. ISOH provozuje Český ekologický ústav.  

• Informační systém o procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). 

Systém EIA obsahuje evidenci a charakteristiky všech akcí, které procházejí 

procesem posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 244/92 Sb. 

Systém provozuje Český ekologický ústav ve spolupráci s dalšími institucemi, 

zejména okresními úřady.  

     V České republice byly a jsou zpracovávány významné publikace obsahující 

zevrubné hodnocení životního prostředí včetně údajů o zvláště postižených územích. 

Prvním uceleným dokumentem byla publikace “Životní prostředí České republiky – 

vývoj a stav do r. 1989”, tak zvaná Modrá kniha Ministerstva životního prostředí, jejímž 

základem byla práce Ekologické sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV. Tato 

publikace vyšla v dubnu 1990. V návaznosti na tuto knihu vznikl “Duhový program – 

program ozdravení životního prostředí České republiky”, který vytýčil koncepce 

později uplatněné v návrzích Státní politiky životního prostředí Ministerstva životního 

prostředí ČR. Tato publikace vyšla na začátku roku 1991. Pravidelně vydávanou 

publikací, která se věnuje faktografii prostředí na národní úrovni, se stala ročenka 

“Životní prostředí České republiky”, kterou zpracovává Český ekologický ústav pod 

záštitou Ministerstva životního prostředí od roku 1990. Struktura ročenky se v průběhu 

uplynulého období víceméně stabilizovala. Dosavadní ročenky vytvářejí na vybraném 

souboru stálých indikátorů dlouhodobé a systematické řady údajů o stavu a vývoji 

jednotlivých složek životního prostředí a zachycují i změny ovlivňujících faktorů. 

Dokumentovány jsou změny a vývoj v oblasti důsledků poškozování životního 

prostředí, ale i jednotlivých nástrojů, jako je legislativa, státní správa, mezinárodní 

spolupráce a podobně. Ročenka je zpracovávána formou čísel, tabulek a grafů s 
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minimálním komentářem. Přes poměrně ustálenou strukturu je do určité míry poplatná 

době svého vzniku, v roce 1990 nebylo možné plně předvídat situaci o několik let 

pozdější. V současné době se připravuje revize obsahu publikace tak, aby se zvýraznil 

její statistický charakter. Od roku 1996 se jejím spoluvydavatelem stal Český statistický 

úřad. Ten mimo to vydává až dosud tematicky zaměřené publikace “Vybrané informace 

o životním prostředí České republiky”, jejichž současná podoba vychází od roku 1993. 

5.2   Situace  ve městě Duchcov 

     Město Duchcov leží na úpatí Krušných hor, 8 km západně od Teplic. Duchcov i jeho 

nejbližší okolí nabízí návštěvníkům množství přírodních, historických, kulturních i 

technických zajímavostí. Nejstarší písemný záznam o městě pochází z roku 1240. V 

roce 1460 udělil Jiří z Poděbrad Duchcovu městský znak a pečeť a v 15. století potvrdil 

městu jeho výsady i Vladislav Jagellonský. V dobách třicetileté války bylo město 

několikrát zpustošeno. Poté však přišel do Duchcova rod Valdštejnů, který dlouho 

ovlivňoval jeho další vývoj. Josef Karel Emanuel z Valdštejna přivedl na duchcovský 

zámek známého filozofa, světoběžníka a dobrodruha, Giacoma Casanovu, který zde v 

roli zámeckého knihovníka strávil třináct let a v roce 1798 zde zemřel. Za pobytu na 

duchcovském zámku napsal Casanova většinu svých literárních děl.    

Obrázek č. 4 Město Duchcov 

 

   V druhé polovině 19. století se Duchcov díky výstavbě nových úseků železničních 

tratí stal důležitou dopravní křižovatkou. Byl také okresním městem do r. 1960. 

Rozvinula se zde těžba hnědého uhlí a vzniklo zde také několik cihelen, keramička a 

později i sklárny. Do dnešní doby se v Duchcově zachovalo mnoho uměleckých a 



Informační prostředky, metody 31 

historických památek, které město řadí mezi turisticky atraktivní místa Severních Čech.               

Následující tabulka přináší přehled možných informačních prostředků a zároveň 

poukazuje na jejich využívání v činnosti města Duchcov. 

Tabulka č.1- Informační prostředky a jejich využití ve městě Duchcov 

 

Informa č-

ní 

nástroj 

Možnost/vhodnost použití 

pro 

sdělování typu informací 

Využívá 

se 

ANO/NE 

(způsob, 

četnost 

atd.) 

Doporučení/ 

návrh 

k využívání 

Městský 

rozhlas 

Je vhodný jako prvotní 

zdroj z hlediska rychlosti 

informačního toku, dále 

z hlediska šíření informací 

na území města vzhledem 

k jejich dostupnosti všem 

občanům nacházejících se 

na tomto teritoriu. 

ANO 

Pouze při 

značném 

překročení 

limitů 

škodlivin 

v ovzduší. 

Doporučení:  častější 

využití tohoto prostředku 

k informování občanů 

města a to i 

v preventivních 

případech a ne až při 

značném zhoršení 

podmínek v obci 

Zasílání 

SMS 

Tento zdroj informací je 

přístupný zadavatelům a 

uživatelům mobilních 

telefonů zaregistrovaným 

na městském úřadě, s tím 

že v případě např. zvýšené 

koncentrace CO2, prachu 

atd. v ovzduší na teritoriu 

města a okolí budou ze 

strany úřadu o této situaci 

okamžitě informováni. 

 

NE 

 

Zajistit možnost 

registrace uživatelů 

mobilních telefonů, kteří 

mají zájem o sdělování 

informací o zhoršeném 

stavu ŽP na území města 

a následné zavedení 

tohoto informačního 

prostředku do praxe. 
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Městský 

zpravodaj 

(Duchcov

ské 

noviny) 

Vzhledem k jeho 

periodicitě je vhodný spíše 

ke zpětnému shrnutí 

situace a informací o 

možných prognózách stavu 

než k poskytování 

okamžitých a aktuálních 

informací. Je zde možnost 

pro komunikaci s občany 

formou anket týkajících se 

např. třídění odpadů či 

stavu životního prostředí 

v obci a okolí. Objevují se 

zde například články o 

ekologické výchově na ZŠ 

A.Sochora , o třídění 

odpadu, atd.  

ANO 

1x 

měsíčně 

Zprostředkovávání více 

informací o ŽP, působení 

na chování občanů 

dlouhodobými výzvami 

k ochraně ŽP, třídění 

odpadu apod. Vhodné je 

také zveřejňování na 

www stránkách města 

Duchova. 

Úřední 

deska, 

Výlepové 

plochy a 

nástěnky 

Úřední deska musí být dle 

z.č.500/2004 Sb., Správní 

řád veřejně přístupná, ato 

nepřetržitě. V Duchcově je 

umístěna v ulici ČS. 

armády. Dále musí být 

zveřejněná na internetu, 

kde obsahuje informace 

např. z oblasti územního 

řízení a plánování a 

v poslední době také 

záměry podléhající 

posuzování dle zákona 

EIA. K aktuálním 

možnostem patří výlepové 

plochy a nástěnky . 

ANO 

 

Využití více možných 

ploch a tím i zrychlení 

přístupu občanů 

k aktuálním informacím. 

Popřípadě i zvýšení 

počtu výlepových ploch 

v obci. Dále zveřejňovat 

co nejvíce informací na 

vlastních www 

stránkách. 
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Osvětová 

činnost 

(výstavy 

aj.) 

Využití spíše k ukázkám 

poškozeného ŽP a jeho 

vlivu na člověka, pořádání 

besed s občany o ŽP, 

využití poznatků ze strany 

občanů a zpětná 

informovanost občanů o 

výsledcích spolupráce.  

NE Pořádání výstav 

fotografií, propagace o 

ochraně ŽP ve školách 

apod. a tím nejen 

informovat, ale i 

preventivně působit. 

Regio- 

nální 

média 

V tomto případě se jedná o 

rozhlas např. Radia CR1, 

Blanik, Impuls, Sever, dále 

o místní kabelovou televizi 

Dakr a  UPC, vysílání TV 

Lyra. Tato všechna media 

jsou dostupná velkému 

množství občanů a jsou 

velice vhodné předávání 

informací o ŽP a nejen o 

něm. 

NE Spolupracovat s těmito 

medii a tím 

zprostředkovat více 

aktuálních informací 

občanům.  

Internet Město Duchcov má zřízené 

vlastní webové stránky 

www.duchcov.cz, které 

využívá k poskytování 

informací např. z historie 

města, o činnosti 

zastupitelstva, informace o 

kultuře, školách, informace 

pro návštěvníky města, 

jsou zde i informace 

z úřední desky atd. 

Bohužel chybí zde odkaz 

na informace o životním 

prostředí.  

ANO Doporučení je v rozšíření 

informací o ŽP 

s odkazem na aktuální 

stav např. ovzduší v obci 

nebo umístit na www 

stránkách města přímý 

odkaz na Český 

hydrometeorologický 

ústav, kde jsou velice 

podrobné aktuální 

informace ze všech 

regionů ČR  
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Telefon Informování pomocí 

telefonu je zde využíváno 

při zhoršeném stavu ŽP, 

ato k informování škol, 

školských zařízení, 

domovů s pečovatelskou 

službou a místní 

nemocnice. V těchto 

případech se jedná o velice 

rychlé a účinné předávání 

informací. Nevýhodou 

tohoto prostředku je jeho 

využití pouze pro tyto výše 

jmenované organizace, ale 

pro širší veřejnost toto 

neefektivní. 

ANO Ponechat tento 

prostředek a jeho 

využívání ke stejným 

účelům jako doposud a 

pro širší veřejnost ho 

doplnit o některý již výše 

jmenovaný a účinnější 

prostředek pro šíření 

informací jako např. 

rozesílání SMS atd. 

Letáky Duchcov jako město 

využívá této metody spíše 

sporadicky. Naposledy 

došlo k využití letáků 

v roce 2007, kdy proběhlo 

zjišťování, zda občané 

souhlasí s výstavbou 

nových parkovacích ploch 

na sídlištích. 

ANO Lze je využívat jako 

formu zjišťování názorů 

a postojů obyvatel města 

například při „konfliktu“ 

mezi výstavbou a 

ochranou přírody a 

krajiny. 

 

 

 

Z možných doporučení by mohly ve své činnosti dále vycházet samosprávné 

orgány obce, a to: zastupitelstvo, rada a komise výstavby a ŽP. 
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5.2.1 Vybrané situace – měření hluku v obci Duchcov  

     Měření hluku v Duchcově je prováděno jedenkrát měsíčně, vždy ve večerních a 

nočních hodinách. Měření provádí Laboratoř technické diagnostiky VÚHU a.s., Most 

na žádost Městského úřadu Duchcov. Měření je prováděno dle ČSN ISO 1996-Měření 

hluku prostředí, a to vždy na třech místech obce, konkrétně:  

1. ulice Mlýnská-venkovní prostor, asfaltová plocha s nejbližší budovou 10m. 

2. ulice Horská cesta 24- venkovní prostor, asfaltová plocha . 

3. ulice V. Soboty-venkovní prostor, asfaltová silnice s nejbližší budovou 30m. 

     Při měření hluku ve venkovním prostoru jsou zaznamenávány meteorologické 

podmínky. Dále jsou rovněž sledovány průjezdy automobilů, vlaků, průlety letadel, 

štěkot psů a další vlivy, které mohou měření ovlivnit.  

Tabulky měření hluku za rok 2007   

 

Tabulka č.2 -měřící místo: ulice Mlýnská                              

měsíc 1/ 

07 

2/ 

07 

3/ 

07 

4/ 

07 

5/ 

07 

6/ 

07 

7/ 

07 

8/ 

07 

9/ 

07 

10/ 

07 

11/ 

07 

12/ 

07 

Lmin 36,3 34,9 29,3 31,3 32,6 33,3 31,6 33,8 33,7 34,1 34,8 31,4 

Lmax 42,1 42,7 38,4 44,1 40,1 43,8 39,9 43,7 42,3 43,4 44,7 42,7 

L-Aeq 39,5 39,6 34,8 36,5 36,6 38,9 35,3 37,9 39,2 39,3 40,3 38 

 

Tabulka č.3-měřící místo: ulice Horská cesta 24                              

měsíc 1/ 

07 

2/ 

07 

3/ 

07 

4/ 

07 

5/ 

07 

6/ 

07 

7/ 

07 

8/ 

07 

9/ 

07 

10/ 

07 

11/ 

07 

12/ 

07 

Lmin 32,5 32,3 27,9 29,6 36,5 31,3 32,6 35,1 33,3 29,4 32,4 32,2 

Lmax 41,4 43,3 43,2 38,8 49,4 45,9 42,2 45,1 41,9 38,2 49,5 41,8 

L-Aeq 37,5 38,5 36,9 34,5 43,3 39,7 37,7 39,8 38,4 34,0 38,9 37,8 

 

Tabulka č.4 -měřící místo: ulice V. Soboty                               

měsíc 1/ 

07 

2/ 

07 

3/ 

07 

4/ 

07 

5/ 

07 

6/ 

07 

7/ 

07 

8/ 

07 

9/ 

07 

10/ 

07 

11/ 

07 

12/ 

07 

Lmin 35,2 34,5 29,5 22,1 31,2 29,9 22,1 30,8 31,3 25,7 28,8 29,7 

Lmax 41,9 41,1 37,6 43,3 40,8 40,2 32,6 39,7 39,1 36,6 37,7 37,1 

L-Aeq 38,5 37,9 33,6 36,1 35,6 34,0 27,4 35,7 35,2 31,1 33,8 33,3 
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Vysvětlivky :  

1. Lmin-minimální naměřená hladiny hluku v dB (A) 

2. Lmax-maximální naměřená hladiny hluku v dB (A) 

3. L-Aeq- průměrná  naměřená hladiny hluku v dB (A) 

     U měření průměrných hodnot v tomto případě označovaných jako LAeq je 

standardní nejistota měření stanovena na ± 1,2 dB (A). 

 

5.2.2 Vybrané situace – měření koncentrace prachu v obci Duchcov  

     Měření prachu, odborně nazývané jako měření koncentrace suspendovaných částic 

PM 10 ve volném ovzduší provádí v Duchově Laboratoř imisních a emisních měření při 

VÚHU Most. Měření je prováděno na jednom z nejfrekventovanějších míst 

v Duchcově, ato na stanovišti u nemocnice. Měřící zařízení je umístěno přímo v areálu 

nemocnice na střeše objektu plynové kotelny v uzavřené skříni. 

Metody měření: 

1. Odběr denních vzorků 

     Provádí se v týdenním cyklu obsluhy. Je v něm zařazeno 8 odběrných hlavic, které 

se po 24 hodinách přepínají postupně vždy v intervalu 0:00 až 24:00 hod. Osmá hlavice 

slouží k tomu, aby nedocházelo během výměny filtrů k narušení kontinuity odběrů. 

Odběr denních vzorků je prováděn automaticky v týdenním cyklu obsluhy. Použitý 

automatický vzorkovací systém AOJ TPRO je postaven na bázi klasické gravimetrické 

metody. 

2. Odběr směrových vzorků 

     Provádí se tak, že každá z 5 odběrových hlavic je pevně určena pro odběr vzorku při 

určitých definovaných podmínkách, daných rychlostí a směrem větru, doba odběru je 

volitelná. Koncentrace prachu se stanoví vztažením hmotnosti stanovené gravimetricky 

diferenčním vážením k objemu odebraného vzorku ovzduší.  

     Z protokolu o výsledcích měření vyplývá, že se jedná pouze o informativní měření 

na žádost Městského úřadu a tudíž není autorizovanou zkouškou ke stanovení 

směrových koncentrací a výsledky nelze porovnávat s žádným přípustným limitem. 

 

Výsledky měření: 

1. odběr denních vzorků 

     Hodnoty denních koncentrací suspendovaných částic PM10, získané přepočtem 

z celkové prašnosti TSP vynásobené koeficientem 0,8 zahrnující tyto parametry:   
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•••• aritmetický průměr 

•••• median 

•••• minimální změřenou hodnotu 

•••• max. změřenou hodnotu 

•••• četnost hodnot převyšujících nejvyšší přípustnou denní prům. 

koncentraci pro suspendované částice PM10 IHd=50µg.m-3 . 

2. odběr týdenních směrových vzorků 

     Přehled těchto výsledků je uváděn pro směry sever (S), východ (V), jih (J), západ (Z) 

a stav při rychlostech větru menších než 0,5 m/s. Výsledky tohoto měření bohužel 

chybějí z důvodů poruchy na směrové odběrové části. 

 

Tabulka č.5 –průměr. denní koncentrace suspendovaných částic PM10 za rok 2007 

 

Měsíc 

 

1/ 

07 

2/ 

07 

3/ 

07 

4/ 

07 

5/ 

07 

6/ 

07 

7/ 

07 

8/ 

07 

9/ 

07 

10/ 

07 

11/ 

07 

12/ 

07 

Min. hodnota <13 <13 <13 <13 <13 <13 17 14 <13 <13 <13 <13 

Max. hodnota 84 82 117 80 161 67 155 64 73 104 183 106 

Median 21 29 34 29 23 37 62 37 34 34 36 31 

Průměr 28 32 38 33 29 36 65 37 36 41 49 45 

N hod>Ihd 4 4 8 5 2 3 20 4 5 7 13 9 

Počet měření 31 28 31 30 31 30 31 28 20 29 28 19 

 

Vysvětlivky:  

      1.   Měsíc- časový úsek, ve kterém bylo měření prováděno. 

2. Min. hodnota-jedná se o minimální naměřenou hodnotu ze všech měření 

v daném období- pokud hodnota klesne pod 13 µg/m3 přístroj jí nezaznamená. 

Nejmenší možná hodnota měření je 13. 

3. Max. hodnota- jedná se o maximální naměřenou hodnotu ze všech měření 

v daném období. 

4. Medián-jedná se o upravenou hodnotu průměru o povolené odchylky. 

5. Průměr- jedná se průměrné hodnoty ze všech měření v daném období 

6. Nhod>Ihd-udává kolikrát byla v daném období překročená maximální povolená 

koncentrace. 
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      7.   Počet měření- udává kolikrát v daném období bylo měření provedeno. 

     Z tabulky měření vyplývá, že největší koncentrace byla v červenci, kdy i průměrná 

naměřená hodnota koncentrace za celý měsíc byla vyšší než povolená mez, ato 50 

µg/m3. Dále byla koncentrace zhoršená v měsících listopadu a prosinci, kdy se 

průměrná hodnota naměřené koncentrace blížila k maximální povolené hodnotě. 

V ostatních měsících jsou hodnoty průměrné a přibližně stejné bez větších výkyvů.  
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6. Doporučení ke zkvalitnění 

Doporučení vyplývá z tabulky o informačních prostředcích využívaných ve městě 

Duchcov, a to nadále využívat tyto informační prostředky: 

• Městský rozhlas - častější využití tohoto prostředku k informování občanů města 

a to i v preventivních případech, a ne až při značném zhoršení podmínek v obci 

• Městský zpravodaj (Duchcovské noviny)-zprostředkovávat více informací o ŽP, 

působení na chování občanů dlouhodobými výzvami k ochraně ŽP, třídění 

odpadu apod. Vhodné je také zveřejňování článků na webových stránkách města 

Duchcova. 

• Úřední deska – její používání upravuje zákon č.500/2004 Sb., Správní řád  

• Výlepové plochy a nástěnky – využití více možných ploch a tím i zrychlení 

přístupu občanů k aktuálním informacím. Případně i zvýšení počtu výlepových 

ploch v obci. Zajistit inventuru těchto informačních prostředků a pověřit subjekt 

provozem. 

• Internet – rozšíření informací o ŽP s odkazem na aktuální stav např. ovzduší 

v obci nebo umístění na webových stránkách města přímého odkazu na Český 

hydrometeorologický ústav, kde jsou velice podrobné aktuální informace ze 

všech regionů ČR 

• Telefon – Ponechat tento prostředek a jeho využívání ke stejným účelům jako 

doposud a pro širší veřejnost ho doplnit o některý již výše jmenovaný a účinnější 

prostředek pro šíření informací jako např. rozesílání SMS atd. 

• Letáky  - Lze je využívat jako formu zjišťování názorů a postojů obyvatel města 

například při „konfliktu“ mezi výstavbou a ochranou přírody a krajiny 

 

Tyto již fungující informační prostředky obce rozšířit v rámci lepší informovanosti 

občanů města o následující: 

• Zasílání SMS - zajistit možnost registrace uživatelů mobilních telefonů, kteří 

mají zájem o sdělování informací o zhoršeném stavu ŽP na území města a 

následné zavedení tohoto informačního prostředku do praxe. 

• Osvětová činnost (výstavy, aj.)-pořádání výstav fotografií, propagace o ochraně 

ŽP ve školách apod., a tím nejen informování, ale i preventivní působení na 

občany. K této činnosti více využívat i stávajících zařízení města Duchcov. 
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Městské knihovny, Muzea města Duchcova, Domu kultury Duchcov, 

mateřských a základních škol atp. 

Velmi důležitou částí ŽP je i ekologická výchova, ke které přispívá i např. stav 

péče o zeleň v Duchcově. V té souvislosti působit na realizátora této péče, TS 

města Duchcova, s. r. o.  

• Regionální média – spolupracovat s těmito médii a tím zprostředkovat více 

aktuálních informací občanům. 
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7.     Závěr 

    Závěrem bych chtěl zdůraznit, že ochrana v oblasti životního prostředí a ochrany 

přírody a krajiny, by neměla být jen úkolem orgánů státní správy a samosprávy (dále jen 

obcí), ale úkolem všech občanů a výsledkem vzájemné spolupráce.  

     Na jedné straně právě občané nesmějí zůstávat lhostejní k tomu co se děje v jejich 

okolí a na druhé straně obce jim musejí vycházet vstříc v řešení jejich podnětů a 

problémů. Příkladem je zřizování infolinek sloužících k poskytování aktuálních 

informací o stavu životního prostředí, dále k přijímání hlášení, poznatků, či stížností 

obyvatel a v neposlední řadě k poradenství občanům v oblasti legislativních záležitostí 

životního prostředí či ekospotřebitelství. 

     Kromě poskytování informací na základě dotazů a podnětů občanů, by mělo být 

snahou obcí šířit informace také aktivně v souladu s principy Aarhuské úmluvy. Zásadní 

roly by měl již v dnešní době hrát internet, dále sdělovací prostředky, vydávání 

publikací, letáků, apod. Další velice důležitou činností je osvěta, výchova a vzdělávání 

ve všech věkových kategoriích. 

    V dnešní době a aktuálně se vstupem České republiky do „Schengenu“ a tím 

otevřením společných hranic států by obce měly ještě více spolupracovat v rámci 

euroregionů a tím rozšiřovat nabídku informací o životním prostředí občanům.  

Jen vzájemnou spoluprací a rychlým šířením informací lze udržet udržet zdravé životní 

prostředí a předcházet jeho dalšímu poškozování. 
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Poznámky 

 
1/   V Londýně v roce 1952 zemřelo v důsledku znečištěného ovzduší (smog) 1500 

osob. Tehdy si širší okruh lidí poprvé uvědomil, že vztah mezi ERP a přírodou není 

jednosměrný, tj. nelze se pouze zajímat o využívání přírodních zdrojů, ale je nutno 

se zabývat i následným zpětným působením přírody nejen na člověka, ale i na 

všechny složky ŽP. 
 

2/   K akumulaci látek z původně nezávadné na koncentraci pro organismy 

nebezpečnou dochází v potravních řetězcích. Jako klasický příklad je možno uvést 

akumulaci DDT, insekticidu, za jehož objev získal švýcarský vědec Miller v roce 

1948 Nobelovu cenu. V současné době je již používání DDT v mnoha zemích 

zakázáno, neboť bylo prokázáno jeho škodlivé, především mutagenní působení na 

živé organismy. Odhalení těchto škodlivých účinků však trvalo 20. let. Prvotní 

podezření souviselo s vymíráním vodních ptáků na jednom z kanadských jezer, kde 

bylo DDT aplikováno proti komárům. Analýzy prokázaly koncentraci DDT ve vodě 

v množství 5.10/-5mg/l. Další důkladná šetření však prokázala, že koncentrace DDT 

se v potravním řetězci zvyšuje s neočekávanou rychlostí. Již v planktonu byla 

nalezena koncentrace DDT o tři řády vyšší (4.10/-2). V malých rybkách živících se 

planktonem byla koncentrace opět o řád vyšší a u dravých ryb již byla zjištěna 

koncentrace DDT 2 mg/kg. Vodní ptáci živící se rybami již měli ve svém organismu 

koncentraci DDT 25mg/kg. Hlavní příčinou vymírání byl proto vysoký obsah DDT 

ve vejcích ptáků, který způsobil tak vysokou křehkost skořápky, že vejce nebylo 

možno vysedět. 
 

3/   Jako jeden z poučných případů negativních důsledků stavebních aktivit člověka 

na ŽP je možno uvést stavbu hydroelektrárny na řece Radan, vytékající z jezera 

v blízkosti arménského hlavního města Jerevan. Provoz elektrárny způsobil pokles 

hladiny jezera o 17 m, což vedlo k základní změně ekosystému jezera. Jezero, které 

mělo dříve vodu o stejné teplotě, se začalo v létě přehřívat a v zimě zamrzalo. 

Průhlednost vody klesla z 20 m na 7 m, snížil se obsah kyslíku ve vodě, kde se 

objevily sinice. Tato eutrofizace představovala značné snížení kvality vody, což 

znamenalo další výdaje, neboť jezero sloužilo jako zdroj vody pro Jerevan. Proto 
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byl vybudován 48 km dlouhý kanál, který do Sevanu přivádí část vody z řeky Arpa, 

čímž však došlo ke zvýšení hladiny jezera jen o 17 cm. 

 
4/   Dokument “Státní politika životního prostředí“ (SPŽP)  

schválila vláda ČR  usnesením č.323 dne 14. dubna 1999 
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Tabulky 

 

Tabulka č. 1 – informační prostředky a jejich využití v obci                     

                      - čerpáno z konzultací s pracovníky odboru výstavby a ŽP MÚ Duchcov  

 

Tabulka č. 2 –Měření hluku v obci Duchcov za rok 2007 

                      -čerpáno z měření vypracovaných Laboratoří měření hluku VÚHU a.s., 

Most 

                -měřící místo: ulice Mlýnská  

 

Tabulka č. 3 –Měření hluku v obci Duchcov za rok 2007 

                  - čerpáno z měření vypracovaných Laboratoří měření hluku VÚHU a.s.,       

Most                                    

                   - měřící místo: ulice Horská cesta                       

 

Tabulka č. 4 –Měření hluku v obci Duchcov za rok 2007 

               - čerpáno z měření vypracovaných Laboratoří měření hluku VÚHU a.s., 

Most 

                - měřící místo: ulice Václava Soboty  

 

Tabulka č. 5 – průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 za rok 2007 

v obci Duchcov 

                      -čerpáno z měření vypracovaných Laboratoří imisních a emisních měření 

VÚHU    a.s., Most 

                -měřící místo: staniště Duchcov u nemocnice       
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Grafy 

 

 

Graf č. 1 -Měření Ozonu v Severočeském kraji. Stav ke dni 25. 2. 2008  

         - čerpáno z webových stránek:  www.chmu.cz 
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Obrázky 

 

Obrázek č.1- Pohled na povrchový důl v SHP. 

                    - čerpáno z webových stránek : www.sdas.cz. 

 

Obrázek č. 2- Pohled na Teplice a okolí z Komáří vížky  

                     – foto Milan Slepička 

 

Obrázek č. 3 - Pohled na Chemopetrol  Litvínov 

                      – foto Milan Slepička 

 

Obrázek č. 4  -Pohled na náměstí s nádvořím duchcovského zámku v pozadí 

                       - čerpáno z webových stránek: www.duchcov.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


