
Ing. Jan Tichý, Benátky nad Jizerou 

➢ Přírodní zákony žádný mocný politik nezmění

➢ Příroda z různých úhlů pohledu

➢ Dokonalost, vše funguje tak, jak má



Co jsme se učili ve škole
Přírodopis, biologie, přírodní vědy

 Na základce: prvouka, přírodopis, vlastivěda

 Biologie: 

 Od jednoduchého ke složitějšímu

 Buňka, řasa, prvoci, láčkovci…

 botanika, zoologie, biologie člověka



Co jsme se učili ve škole
Přírodopis, biologie, přírodní vědy

 učili jsme se převážně popis a třídění:

 Co je blizna a pestík

 Jednoděložné, dvouděložné

 Plži, mlži, hlavonožci, blanokřídlí, rovnokřídlí

 Ryby, obojživelníci, plazy, ptáci a savci

 Soustavy: trávicí, vylučovací, nervová, pohlavní



Co jsme se učili ve škole
Plevele, divočina, škodlivé nebo aspoň 

neužitečné rostliny



Co jsme se učili ve škole
přírodní vědy

fyzika: 

z bodu A, který je vzdálen od bodu B 5 km, vyjede traktor, 
který jede rychlostí …… 

chemie:

ný, natý, itý, ičitý…. H2SO4 

A k tomu připočtěme zeměpis a matematiku (rovnice, 
zlomky, procenta… integrály, derivace)



Co jsme se ve škole neučili
 Unikaly nám souvislosti

 Jak se v přírodě chovat

 Jak se zastavit a vnímat přírodu

 Jak v přírodě přežít, jak se nebát

 Jak přírodu číst? To uměli staří sedláci

 Že se příroda mění, že se snaží adaptovat na nové 
podmínky, že se dokáže znovu zrodit, necháme-li ji 
být (bývalé výsypky po těžbě hnědého uhlí)



Co jsme se ve škole neučili
Biotop bohatý na život



Co jsme se ve škole neučili
 Celkový (celostní) pohled

 Ekologii – vzájemné vztahy a ovlivňování mezi 
rostlinami, živočichy, prostředím

 Vyjma koloběhu vody v přírodě 

 a potravinového řetězce 

 Zajímavé seznámení s chemií a fyzikou, pokusy, kde a 
jak se v životě s chemií, fyzikou (ale i biologií) 
potkáváme a k čemu nám jsou znalosti dobré



Jak přírodě rozumět?
 Jako třeba sedláci, nebo skauti

 Spíše ji vnímat, prožívat, intuitivně pocítit

 Pochopit, že funguje a že důležitá je rovnováha a snaha 
každé výrazné vychýlení do rovnováhy vrátit

 Lidské zásahy jsou nutné, ale měly by být k přírodě 
šetrné



Jak přírodě rozumět?

Žluna a strakapoud



Jak přírodě rozumět?
 Co počasí, podnebí, klimatické změny? 

 Sucha, povodně, vichry, bouřky, zemětřesení…

 Hledat řešení, 

jak se adaptovat, 

přizpůsobit, 

 trvale udržitelný 

rozvoj



Voda základ života
 Voda (H2O) 

 Zdroj života – pijeme, myjeme se v ní, koupeme, 
osvěžujeme

 Známe tři skupenství, koloběh vody v přírodě

 Známe vodu sladkovodní, povrchovou, podzemní

 Vodu slanou, mořskou

 Upravenou vodu – pitnou a vodu odpadní (čištěnou)

 Vodou plýtváme, proč splachujeme (či zaléváme) 
pitnou vodou?



Voda základ života



Voda základ života
 Problémy působí jak její nedostatek (sucho),                

tak nadbytek (povodně, bleskové záplavy)

 Vodu (zejména pitnou) hlídáme, zákony, vyhlášky, 
normy,

 Úpravny vody, vodárny, vodovod, ochrana vodních 
zdrojů

 Vodu znečišťujeme a zároveň čistíme

 ČOV – čistírny odpadních vod, kanalizace, septiky 
(vývoz)



Vzduch, který dýcháme
 Známe složení vzduchu, potřebujeme kyslík (21 % obj)

 Převažuje dusík, další složky – problematika 
skleníkových plynů – zejména CO2 a CH4

 Složky atmosféry, troposféra a stratosféra

 Různé role ozonu ve stratosféře (ochrana před UV 
zářením, ozonová díra) a škodlivý troposférický ozon

 Škodliviny jako polétavý prach, popílek, oxidy dusíku, 
oxidy síry (kyselé deště) 



Vzduch, který dýcháme



země, která nás živí
 Stojíme nohama pevně na zemi?

 Generace předků živila země, využíváme dřevo, 
kámen, nerosty, kovy a zemědělskou půdu

 Nejcennější je orná půda, jak s ní zacházíme?

 Málo ji chráníme, hodně ji zastavujeme (sklady, domy, 
silnice, parkoviště), zalíváme asfaltem a betonem

 Chybí půda pro pěstování obživy, voda se neudrží v 
krajině, rychle odteče a ještě napáchá mnoho škody, 
nevyužijeme ji k závlahám 



země, která nás živí
 Stromy



Ekologie
 Základní pojmy 

 Cíl: cítit rozdíl mezi pojmy ekologie a životní prostředí 

 Ekologie – normální věda – nauka o vztahu živých 
organismů vůči sobě navzájem a vůči jejich prostředí 



Ekologie
Ekolog – je především vědec !

Mezi základní pojmy ekologie patří 

EKOSYSTÉM

 Ekotop (biotop)

 Místo (lokalita), která má nějaký přírodní charakter, 
který ovlivňuje tamní formy života a jejich vzájemné 
působení 



Příklady ekosystému 



Příklady ekosystému 



Příklady ekosystému 



Co je důležité pro ekosystém
➢Stabilita systému

➢Druhová diverzita (rozmanitost)

➢Vnitřní a vnější prostředí, 

➢To co je může ohrozit, narušit 

➢Zásah člověka

➢Znečištění

➢ Invaze cizích druhů



Existují zcela přírodní ekosystémy?
 V Česku – spíše ne, pokud ano tak jsou malé, roztroušené 

a člověk neměl potřebu do nich zasáhnout (zpravidla, 
protože se bál)

 Příklad: 
 přírodní rezervace SOOS u Fr.Lázní

 zbytky lužních lesů (za Břeclaví)

 Příklady ze světa
 Tropické pralesy, vulkány, pouště, nehostinné horské vrcholy, místa 

v hlubinách oceánů, Antarktida 



Antropogenní systémy
Většina ekosystémů je antropogenních, čili ovlivněná 

činností člověka 

Příklady:

- Vstavačové louky v Bílých Karpatech 

- Stepi, lesostepi (v okolí Milovic, Benátek n.J.)

- Rybníky

- Lesní biotopy   



Životní prostředí 
Pojem chápeme šířeji,

Neboť do něj zahrnujeme činnost člověka, jeho vliv na 
přírodu a prostředí v němž žije 

Vycházíme z ekologie, neboť jde o vztahy člověka k 
přírodě, ke svému prostředí a vzájemnému ovlivňování



Složky ŽP 
 Ovzduší

 Voda 

 Odpady 



„lidské“ prostředí – příklady 



„lidské“ prostředí – příklady 



Vliv člověka 
 Pozitivní 

 Člověk může své chyby a způsobené škody napravit

 Přijme zákony na ochranu životního prostředí

 Chová se k přírodě šetrně, nerabuje vyčerpatelné 
přírodní zdroje

 Chrání přírodu, pomáhá živočichům a rostlinám, třídí 
odpad 

 Trvale udržitelný život



Vliv člověka 
 Negativní 

 Člověk se chová zpupně, jen s vidinou svého zisku bez ohledu na 
následky

 Rabuje přírodní zdroje a suroviny

 Zabírá další a další plochy pro sebe

 Nenávratně ničí tropické pralesy a vytváří nové pouště 

 Člověk je jediný tvor na světě, jenž si dokáže pod sebou podříznout 
větev

 Heslem je PO NÁS  POTOPA !



Trochu filozofie
 Je ještě za minutu dvanáct ? 

 Umíme se poučit z historie ?

 Dokážeme se na planetě uživit a napojit ? (když je nás 
tak moc)

 Změníme se? Pod tlakem nebo sami od sebe?

 Nebo dopustíme (nejen zničení lidstva), ale i celé 
planety? 



Trochu filozofie
 V přírodě vše funguje, má to své zákonitosti

 Lze zde nalézt kouzlo (krásu) i moc (konec lidských 
civilizací, vymření dinosaurů)

 Proti sopkám, zemětřesení a klimatickým jevům jsme 
bezmocní, 

 nezbývá než je přijmout, adaptovat se na změny



Trochu filozofie - východisko
 Naděje je vždy

 Co tedy dělat?

 Nebát se, nepodělat se z toho

 Žít přítomností (tady a teď)

 Nepodléhat manipulaci a závislosti

 Pomoci může moudrost předků obsažená např.            
v příslovích

 Snažit se mít nadhled, držet se rovnováhy, přirozenosti 
a přiměřenosti



závěr
 Čerpejme moudrost a kouzelnou moc od Matky 

přírody

 Buďme s ní v souladu, nesnažme se ji ovládnout a 
zachovejme ji budoucím pokolením

 A pak bude líp!

 Vždyť sami jsme jen systémem tvořeným z 
jednotlivých buněk a jejich soustav, shlukem atomů a 
zhmotnělou formou energie, co drží pohromadě

Děkuji za pozornost


