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Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
Tel.: 476 708 706
E-mail: ecmost@vuhu.cz
URL: www.ecmost.cz, www.vuhu.cz
Zelená linka: 800 195 342 (Po - Pá: 6.15 - 18.00 hod.)

E K O L O G I C K É

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) je
otevřeným informačním střediskem o životním prostředí,
které funguje již od roku 2000. Svým charakterem (zejména
napojením na dispečinky průmyslových podniků
v regionu) je mostecké ekocentrum jediné svého druhu
v České republice. Činnost ECM se opírá především o aktivní
informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace
s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností
a hledání společných řešení environmentálních problémů
v regionu. Disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož
prostřednictvím zodpovídá dotazy veřejnosti.

Zelená linka (Po - Pá: 6.15 - 18.00 h)

NAŠE TÉMA

Začátek letní sezóny ve znamení sinic
Stejně jako každý rok můžeme počítat s varováním před koupáním
v kdejakém rybníku či přehradě. Důvodem často bývá výskyt
a následné přemnožení sinic neboli vodního květu – nepříliš vábně
vypadající zelenavý povlak pohupující se na vodním povrchu.
Málokdo z nás však ví, co vlastně přesně sinice jsou, jaké mají
vlastnosti, jak můžeme jejich vzniku předcházet a hlavně jaké nám
v kontaktu s nimi hrozí nebezpečí.
Sinice jsou nejbližšími příbuznými baktérií. Jsou velmi „aktivní“, lze je
najít jak ve vysokých teplotách (např. až 85 °C), tak i v teplotách pod
bodem mrazu (až -180 °C – tato teplota byla experimentální). Dokáží
přežít skoro všude, někteří vědci se domnívají, že ty nejstarší pocházejí
z období asi před 3,5 miliardami let. Sinice jinak také nazýváme
cyanobaktérie, mají velice často tendenci seskupovat se na hladině ve
formě zelené krupice, nejčastěji označujeme tento jev jako vodní květ.
V posledních letech dochází k velkém rozvoji těchto organizmů již na
počátku června.
Přemnožení sinic na vodních plochách je spojeno se zvýšeným
množstvím minerálních látek rozpuštěných ve vodě, především
s fosforem, tento proces nazýváme eutrofizace vody. Eutrofizace vzniká
v důsledku nadměrné koncentrace fosfátů, jenž jsou obsaženy
v umělých hnojivech, která se dostávají do vodních toků (tzv. výluhy
půd), ale také bývají poměrně četně zastoupeny v pracích prostředcích.
Fosfáty jsou částečně odbourány v čistírnách odpadních vod, ale stejně
většina z nich skončí ve vodách přírodních, kde právě ve velké míře
přispívají k rozvoji sinic a ke snižování celkové kvality vody.
Většina z nás se ráda osvěží, za horkého letního počasí, v kdejakém
rybníku či nádrži. Často si ale neuvědomuje, že se jedná o domov celé
řady živočichů a drobných organismů. Některé můžeme vidět pouhým
okem, jiné pouze pod mikroskopem. Bohužel mezi ty nejobávanější patří
sinice. Pro většinu lidí představuje kontakt s nimi, především pak pro
alergiky, velké riziko. Při kontaktu s kůží hrozí zarudnutí a různé ekzémy.
Některé sinice obsahují i toxiny. Ty mohou vyvolat různé reakce, od
lehkých otrav projevujících se střevními a žaludečními potížemi, přes
bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Riziko stoupá
s délkou pobytu ve vodě a koncentrací sinic v ní. Proto je jedním
z nejjednodušších způsobů, jak předejít všem komplikacím, vyvarování
se koupání v kontaminované vodě.
(...plné znění článku)

Foto na titulní straně: http://pixabay.com)
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Chytré hlavy opět v ekocentru
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Těžba a rekultivace
Ekocentrum realizovalo dne
12. června 2018 dva semináře,
které si v e-shopu vybrala
Základní škola Obránců
mírů v Mostě (11. ZŠ). Obou
seminářů na téma Těžba
a rekultivace se zúčastnilo
42 žáků.

v dávné minulosti, v době
středověku i v současnosti,
s podmínkami vzniku uhlí,
s vývojem jeho užití
pro rozvoj společnosti,
základními ustanoveními
horního práva, rozdílem mezi
hlubinným i povrchovým
způsobem těžby uhlí. Více

Žáci devátých tříd se
dozvěděli o využití nerostů

zelen á

Co dýcháme?
Dne 11. a 14. června se
konaly dva semináře na

téma ovzduší. Semináře
se účastnila Základní škola
Zdeňka Štěpánka v Mostě
v počtu 20 žáků a další
seminář absolvovalo 18 žáků
ze ZŠ Meziboří. Studenti se
dozvěděli o znečišťování
vnějšího i vnitřního ovzduší,
jaký rozdíl je mezi emisemi
a imisemi, jaké jsou zdroje
znečišťování ovzduší, jaký
vliv mají znečišťující látky
v ovzduší na zdraví člověka
a na ekosystémy, o
globálních, regionálních
a lokálních problémech
kvality ovzduší, seznámili
se s pojmy inverze a smog i
jejich příčinami atd. Žáci si
také vyzkoušeli, jak dlouho
vydrží bez vzduchu, jak
funguje spirometr a jak se
měří hlučnost hlukoměrem.
Na konci seminářů studenti s
lektorkou debatovali, např. o
tom, jak se mohou chovat k
ovzduší ohleduplněji.

b ezpl a tn á

V rámci programu Chytré
hlavy pro Sever 2018, který
vyhlašuje Vršanská uhelná
a.s., proběhly v Ekologickém
centru Most pro Krušnohoří
celkem 4 semináře, ve
kterých se žáci dozvěděli
něco o tom, jak se u nás těží,
rekultivuje a také co dýchají.
Vršanská uhelná a.s.,
ze skupiny Seven Energy,
v letošním roce opět vyhlásila
grantový program „Chytré
hlavy pro Sever“ na podporu
technického
a přírodovědného
vzdělávání. Školy si mohly
v e-shopu vybrat z pěti
nabídek, jednou z položek
byly i semináře Ekologického
centra Most pro Krušnohoří,
konkrétně Co dýcháme?
a Těžba a rekultivace.

8 0 0
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Seminář absolvovalo
celkem 17 žáků prvního
ročníku Zdravotnického
lycea. Studenti se v semináři

informace. Diskutovalo se
také o míře soběstačnosti
České republiky v obživě
obyvatelstva, co by se mělo
zlepšit a jakým způsobem
může cestu potravin ovlivnit
jedinec, obec a stát.
Věříme, že seminář byl pro
studenty přínosný a nabyté
znalosti a poznatky využijí ve
škole i v každodenním životě.

-

dozvěděli, proč potraviny
cestují a čím a jak může
být značena země původu
potravin na obalech, jaké
jsou typy hospodaření
v ČR. Jaké jsou dopady
cestování potravin na životní
prostředí a jak oni sami je
můžou zmírnit a ovlivnit
své zdraví při nákupu
potravin a další zajímavé

V pátek 8. června 2018
proběhl v učebně VÚHU a.s.
seminář “Cesta potravin” pro
studenty prvního ročníku
Zdravotnického lycea z VOŠ,
OA, SpgŠ a SZŠ Most.

link a

seminář cesta potravin

semináře v mateřských školách
Ekologické centrum Most pro
Krušnohoří bude v přůběhu
června a července realizovat
ekologické výukové
programy pro mateřské školy
- s názvem “Ekohrátky”.
Ekologické centrum se
dlouhodobě věnuje osvětové

činnosti, a to především na
základních školách.
V letošním roce obdrželo
dotaci od Ústeckého kraje,
která realizaci seminářů
pro nejmenší umožnila.
Výukovou oblastí bude
Mostecko a Litvínovsko.

Ekocentrum si pro malé
posluchače připravilo
celkem 4 výukové programy
zaměřené na Odpady,
Ovzduší a energii, Farmaření
a Přírodu.
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Dětský den v Pardubicích se vydařil
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V sobotu 2. června 2018 proběhl 17. ročník
Dětského Innogy super dnu na Dostihovém
závodišti Pardubice - AGROFERT PARK.
Součástí byl i stánek jednoho z hlavních
partnerů PARAMO, a.s. s názvem FUN PARK
UNIPETROL. Jeho součástí bylo i Ekologické
centrum Most a Kralupy, které si pro
návštěvníky připravilo spoustu zajímavých
aktivit.
V ekostánku si děti i dospělí
mohli vyzkoušet mnoho
zajímavých aktivit, např. složit
puzzle, projet ekobludištěm,
eko-křížovku či sudoku. Na
dalším stanovišti se zase

mohli dozvědět něco málo
o zvířátkách, např. o jejich
stravě.
Jednou z velmi oblíbených
aktivit bylo procvičování
smyslů, tentokrát čichu. Cílem

bylo poznat devět různých
vůní, určit správně zdroj vůní,
případně zápachů, protože
každému z nás voní něco
jiného.
(...plné znění článku)

K R U Š N O H O Ř Í

-

V rámci stánku FUN PARKU
UNIPETROL si mohli
návštěvníci vyzkoušet
adrenalinové a sportovní
atrakce, fotokoutek, ale také
se zapojit do aktivit ECMaK.

© archiv ECM

Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby

C E N T R U M

M O S T

P R O

Dne 4. května vypustily děti z 18. Základní
školy poblíž kostela Nanebevzetí panny
Marie v Mostě do řeky Bíliny 200 kilogramů
nových ryb. Vysazení ryb zorganizoval
a financoval Unipetrol za spolupráce se
Severočeským územním svazem Českého
rybářského svazu. Nechybělo zde ani
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří,
které pro děti připravilo zajímavé kvízy
a soutěže.

E K O L O G I C K É

Děti se nejprve přivítaly se
zástupci Českého rybářského
svazu a vyslechly si informace
o chovu a životě ryb, které
měly být vypuštěny do
řeky Bíliny. Dále se mohly
dozvědět zajímavé a poučné
informace, jak s rybami
zacházet a jak je o ně potřeba
pečovat. V připravených
kádích si pak děti ryby
prohlédly, chytily a samy
vypustily do řeky Bíliny.
Mezi zástupci ryb byli
především kapři obecní,
plotice obecné, cejni velcí
a štiky obecné, které se pro
děti staly nejatraktivnější
4

rybou. Chovem
a vysazováním původních
říčních ryb se přispívá
k jejich hojnému výskytu
a vyváženému vodnímu
společenství.
Během akce bylo pro děti
připraveno několik stanovišť.
U soutěže s lodičkami mohly
vyzkoušet svoji rychlost.
Dalším úkolem byla hra na
poznávání druhů ryb, které se
v řece Bílině vyskytují.
U stanoviště s kvízovým
testem musely správně
zodpovědět všechny otázky
týkající se života ryb a také
se vydaly na vodní stopu

© archiv ECM
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potravin, díky které zjistily,
kolik vody je potřeba na
výrobu daného produktu.
Děti byly z akce nadšené,
odnesly si odměny za pečlivé
splnění všech úkolů a také

spoustu nově nabitých
zkušeností i vědomostí.
Jak celá akce probíhala,
můžete shlédnout na
následujícím videu.
Autor článku: Kateřina Rybová

Semináře pro mostecké základky
Doprava je v současné době jedním
z hlavních činitelů, který snižuje kvalitu
životního prostředí. Seznámit žáky s touto
problematikou se rozhodlo Ekologické
centrum Most. Od 19. do 23. 3. 2018
probíhaly v mosteckém ekocentru semináře
pro 5. a 6. třídy místních základních škol.
Celkem proběhlo 10 seminářů, kterých se
zúčastnilo 219 žáků.

Zajímavým zjištěním pro děti
byla informace, že celková
délka silnic v České republice

(...plné znění článku)
Semináře „Doprava a životní
prostředí“
byly finančně
podpořeny
statutárním
městem Most.

link a

použít včetně zjištění,
která doprava je nejvíce
(chůze, kolo) a nejméně
ekologická (letadla). Děti
se také dozvěděly, podle

Lektorky s dětmi přečetli
desatero udržitelného
cestovního ruchu, a pověděli
si, jak cestovat zodpovědně
po České republice
i v zahraničí.

zelen á

Lektorky dětem vysvětlily,
co je to životní prostředí,
doprava, za jakým účelem
cestujeme a jaké dopravní
prostředky k tomu můžeme

Dalším novým pojmem, který
lektorky žákům osvětlily,
byla ekologická stopa.
Žákům bylo vysvětleno,
co znamená nešetrná a
šetrná dovolená, kterou
měli následně i navrhnout.
Součástí prezentace bylo i
poznávání 12 zajímavých míst
z Ústeckého kraje. Některá
místa žáci poznali sami, jiná
jim lektorky připomněly.

je necelých
56 000 km a přesahuje tak
obvod zeměkoule. Lektorky
s dětmi hodně diskutovaly
např. o tom, kam jezdí na
dovolenou, kam by se rádi
podívali, jaké jsou výhody a
nevýhody cestování nebo jak
často sami jezdí dopravními
prostředky. Na konci byl
žákům rozdán pracovní list,
který si všichni následně
zkontrolovali a zjistili tak
zda dávali během semináře
pozor, popřípadě si chyby
opravili a připomněli předané
informace.
b ezpl a tn á
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čeho nese Most svůj název
a jakou dopravu ve městě
máme, včetně zmínění
výjimečnosti tramvajového
spojení mezi městy Most a
Litvínov. Připomněli jsme
si, jak bezpečně cestovat na
kole a důležitost reflexních
prvků. Zaměřily jsme se i na
vysvětlení putování ropy až
do benzínových stanic. Žáci
si uvědomili, že pro výstavbu
silnic a dálnic je nutné
vykácet kus lesa nebo zabrat
louku či pole, kde dříve žili
živočichové.

-

© www.pixabay.com

let a každý den poškozují
mořské živočichy. Do roku
2050 má být v oceánech více
plastu než ryb.
Odpady, zejména plasty,
představují hrozbu nejen
pro zdraví našich moří
a pobřežních oblastí, ale i pro
naše hospodářství
a společnost. Většina odpadů
v moři vzniká při činnostech
na pevnině. Každoročně
skončí ve světových mořích
a oceánech přibližně
10 milionů tun odpadků (z
toho 8 milionů tun plastů).
Plasty, zvláště pak obalové
odpady z plastu, např. lahve
od nápojů a nákupní tašky na
jedno použití, jsou hlavním
typem drobného odpadu, se
kterým se lze setkat

v mořském prostředí. Na
tomto seznamu dále jsou:
poškozené rybářské sítě, lana,
dámské hygienické vložky,
tampony, vatové tyčinky,
prezervativy, nedopalky
cigaret, jednorázové
zapalovače atd.

3 4 2

každou minutu vyklopil plný
nákladní vůz plastového
odpadu. Plastový odpad
zabíjí každý rok až milion
mořských ptáků, 100 tisíc
mořských savců, mořských
želv a nespočet ryb. Plasty
zůstávají v ekosystému stovky

1 9 5

Množství vyprodukovaného
odpadu neustále roste,
zvláště toho plastového. Ten
ohrožuje nejen pevninu, ale
především moře a oceány.
Ročně v nich skončí přibližně
8 milionů tun plastů, to
je jako kdyby se do moře

8 0 0

Mořští živočichové v zajetí odpadu

Na rozdíl od organických
materiálů, plasty v přírodě
nikdy „nezmizí” a hromadí
se v přírodním prostředí,
zejména v oceánech.
Sluneční světlo, slaná voda
a vlny rozloží plasty na ještě
menší kousky. Trvá zhruba
500 let, než se jednorázová
plena nebo plastová lahev
rozloží na mikroskopické
částečky.
(...plné znění článku)
5

Včelařem na rok na zkoušku
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Láká vás chov včel, ale nevíte, zda byste to
zvládli? Můžete si to vyzkoušet na jeden rok
a uvidíte, zda se rozhodnete včely chovat
i nadále. Včelaření je krásná a ušlechtilá
záliba, která chovatele obohacuje o kontakt
s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti
o zákonitostech života rostlin i živočichů
a přitom přináší užitek při získávání včelích
produktů.

M O S T

P R O

K R U Š N O H O Ř Í

-

Včelařství patří k jednomu
z nejstarších oborů lidské
činnosti, v současné době
jeho význam vzrůstá. Díky
včelám naše krajina stále
ještě kvete a rostliny plodí.
Mimořádný význam včel
spočívá také v opylovací
činnosti v květech rostlinných
druhů ohrožených
vyhynutím. Včela je též
nezbytná i pro život ostatních
zvířat v přírodě. Např. většina
druhů ptáků se živí semeny,
plody, bobulovinami, které
se vyvinou jen za účasti
opylovatele, včely. Úspěšné
opylování je způsobeno

vynikající vlastností včel,
kterou je věrnost druhu
květu. V praxi to znamená,
že létavka, která naletuje na
květ určitého druhu rostliny,
navštěvuje tuto rostlinu tak
dlouho, až odkvete a nemůže
již poskytovat potřebnou
potravu.
Včelařit může začít každý,
kdo má dostatek nadšení
a trpělivosti. Prostorové
podmínky nejsou nezbytné,
stačí zahrádka nebo i jen
ústní dohoda s někým,
kdo vám povolí si na jeho
pozemek dát úly. Včelařit se

© www.pixabay.com

dá leckde, třeba uprostřed
města.
Včelí úly můžete najít i na
střeše pražského Rudolfina
nebo nákupního centra
Chodov. Nově jsou včelí
úly umístěné také na střeše
knihovny v Mostě. Med,
který tamní včelky produkují
uprostřed městského
sídliště, je velmi kvalitní
a srovnatelný s medem z
venkova. Počáteční náklady
na včelaření mohou být

vyšší, odhadem 20 000 Kč,
po nějaké době se vám
však vrátí. Podmínky pro
včelaře zlepšuje také dotační
podpora včelařů. Pustit se do
včelaření s takovou počáteční
investicí a s nejistotou, zda
vás bude tenhle náročný
koníček bavit, je riziko, které
mnohé odradí.
(...plné znění článku)
Autor: Jana Krátká

C E N T R U M

Plínky, plenky… jde to i bez nich

E K O L O G I C K É

Ať už miminko teprve čekáte anebo už ho
máte doma, určitě řešíte jeho hygienické
potřeby a zamýšlíte se nad tím, jaké budete
používat plenky. Někteří z nás zároveň
přemýšlí o jejich dopadu na životní prostředí
= odpadu. Dnes existuje mnoho způsobů, jak
pohodlně zvládnout přebalování, s pomocí
ekoplen anebo použití tzv. bezplínkové
metody.
© www.pixabay.com

Britská agentura pro životní
prostředí uveřejnila v roce
2008 studii, porovnávající
uhlíkovou stopu výroby
a používání látkových a
jednorázových plen. Závěr?
V případě praní látkových
plenek při 60 °C a “přírodním”
sušení na šňůře jsou látkové
pleny více než 2x energeticky
úspornější,
V případě praní na 90 °C a
sušení v elektrické sušírně
je výsledek opačný –
látkové pleny jsou téměř 2x
energeticky náročnější než
jednorázové.
Moderní jednorázové plenky
se obvykle vyrábí z látce
podobného vodotěsného
obalu, vlhkost odvádějící
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vnitřní vrstvy a absorbujícího
vnitřního jádra. První zmínka
o jednorázové plence se
objevila již v roce 1942 ve
Švédsku. První jednorázové
plenky měly vnitřek z mnoha
vrstev kapesníkového papíru
a byly schopny udržet
100 ml moče, což představuje
asi jedno močení.
Po roce 1960 se začala pro
absorpční jádro používat
celulóza a jednorázové
plenky se staly populárnější
u rodin, které si je mohly
dovolit. Od sedmdesátých
let se začaly masově vyrábět
i pro dospělé. Do České
republiky se dostaly až
v 90. letech.
(...plné znění článku)

Dešťová voda
Problematika sucha trápí nejen Českou
republiku, ale i celý svět. Spotřeba vody sice
v průběhu let klesla v Česku přibližně
o třetinu, přesto pitné vody neustále ubývá.
Až 70 % se využije pouze na splachování
WC a v koupelně. Poplatky za vodné
a stočné se za posledních třicet let zvýšily
stonásobně, i proto se lidé začali o spotřebu
vody zajímat mnohem více a hledají
různé alternativy. Jednou z možností, jak
snížit spotřebu pitné vody je využít vodu
dešťovou.

Co je dešťová voda?
Jak všichni určitě tušíte, déšť
jsou srážky vypadávající
z oblaků ve formě vodních
kapek o průměru větším
než 0,5 mm. Déšť může mít
různou intenzitu. Trvalý déšť
má obvykle průměr kapek
1 až 3 mm, ve spojení s
bouřkou se objevují lijáky
a přívalové deště, kdy se
vyskytují kapky o průměru až
6 mm a mají velkou pádovou
rychlost.
Kvalita dešťové vody

To ale neznamená, že
bychom z použití dešťové
vody měli mít obavu
– z výzkumů různých institucí
vyplývá, že chemické
znečištění srážkové vody
leží vesměs v hranicích
limitů pro jakost pitné vody.
Kvalita srážkových vod je
tedy naprosto vyhovující pro
splachování WC, praní prádla
nebo zálivku.

b ezpl a tn á

Při čištění vody využíváme
dvou základních postupů –
filtrace a sedimentace.

zelen á

Dešťové mraky vznikají
odpařováním, potom
bychom mohli dešťovou
vodu považovat teoreticky
za vodou destilovanou, tedy
čistou bez rozpuštěných
látek. Avšak v atmosféře
dochází ke kontaktu této
vody s různými chemickými
látkami, stejně jako při
průchodu atmosférou
směrem k zemi a následně
i na povrchu Země.

znečištěna jak přirozeně
(mořské soli, erozi půdy), tak
i lidskou činností, především
kouřovými plyny a dopravou.
Látky obsažené v atmosféře
mohou být přenášeny na
velké vzdálenosti. V dešťové
vodě se tak projevují jak vlivy
ze vzdálených oblastí, tak
i lokální znečištění.

(...plné znění článku)
Autor: Hana Matějková

link a

Dešťová voda může být

© www.pixabay.com

-

Arnika Milan Havel uvedl, že
se dosud málo řeší prevence
vzniku odpadů. Pokud se
to nezmění, stanovené cíle
podle něj budou jen obtížně
dosažitelné. Velké rezervy
jsou podle něj u odpadů
z firem. Mezi obcemi jsou
velké rozdíly, některé už
dokázaly produkci směsných
odpadů na obyvatele velmi
snížit. Rezervy mají obce
hlavně u kompostovatelného
odpadu. Podle Pilnáčka
analýzy ukazují, že bioodpady
tvoří až 40 procent směsného
komunálního odpadu.
Situace se začíná mírně
zlepšovat, starostové si
uvědomují, že biodpad
množství odpadu zvyšuje
zbytečně. “V této oblasti
byly vyhlášeny dvě výzvy,

podpořeno více než 300
projektů. Většina z nich je
na kompostéry,” řekl Tomáš
Prokop ze Státního fondu
životního prostředí.
Vedle posílení třídění chce
ministerstvo podpořit
zařízení pro materiálové
využití odpadu, tedy pro
recyklaci, a pro energetické
využití odpadů, což znamená
spalování a získávání
tepla, případně i elektřiny.
Z minulého operačního
programu EU pro životní
prostředí OPŽP 2007-2013
šlo do Česka na nakládání
s odpady téměř 13 miliard
korun.

3 4 2

Už do roku 2020 musí
kvůli skládkové směrnici
putovat ročně na skládky
o 800.000 tun směsného
komunálního odpadu méně.
Podle evropských cílů pro
oběhové hospodářství musí
dále Česko v roce 2025 využít
materiálově o milion tun
surovin více, než tomu bylo v
roce 2016. Uvedli to odborníci
na odpady na semináři v
Senátu, který pořádal výbor
pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí.

Jak uvedl Vojtěch Pilnáček
z ministerstva životního
prostředí (MŽP), pro zákaz
skládkování v roce 2024 se
připravuje nová legislativa,
která řeší užití odpadů
jako paliva. Poplatek za
skládkování, který platí obce,
se zvýší na 2000 korun za
tunu. Zvýšení má motivovat
obce k většímu předcházení
odpadům a třídění. “Výše
poplatku je nyní 500 korun, od
roku 2009 se nezvýšila,” řekl
zástupce MŽP. Podle kritiků,
například z České asociace
odpadového hospodářství,
nevedou taková opatření
ke zvýšení recyklace, ale k
přesměrování odpadů ze
skládek do spaloven.
Odpadový expert spolku
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Kvůli chystanému zákazu
skládkování, který má začít
platit v roce 2024, musí
Česko vyřešit, jak naložit s až
dvěma miliony tun odpadu
ročně, které zatím končí na
skládkách.

8 0 0

KAM S NÍM?

Převzatý článek:
www.ekolist.cz.
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SLOVNÍČEK

ZELENÁ DOMÁCNOST

Pro zlepšení orientace v pojmech,
souvisejících s životním prostředím, jsme
pro Vás připravili populárně naučný
slovníček.

Jak na smoothie?

w w w . ecmost . cz

O

Ozón
Namodralý plyn
s typickou vůní, která
je zřetelná např.
v létě po bouřce.

K R U Š N O H O Ř Í

-

Je tvořen tříatomovými molekulami
kyslíku. Ozon vzniká působením
krátkovlnného záření nebo elektrických
výbojů na dvouatomové molekuly
kyslíku, které rozštěpí na jednoatomové
kyslíkové radikály, jež se slučují
s molekulou kyslíku za vzniku ozonu.
Hlavní funkce ozonu v ozonosféře je
zadržování krátkovlnného záření od
Slunce a z kosmického prostoru, které by
jinak bylo pro život na Zemi nebezpečné.
Ozonovou vrstvu ničí některé látky
uvolňované člověkem, např. oxid dusný
a freony. V přízemní vrstvě atmosféry je
však ozon nežádoucí vzhledem k jeho
toxicitě dané silnými oxidačními účinky.

Oblíbili jste si smoothie? Nebo jste
si zrovna pořídili mixér a s přípravou
zdravých koktejlů teprve začínáte?
Připravte si super zdravé smoothie ke
snídani nebo ke svačině.
Základem každého zdravého smoothie
jsou suroviny. Používejte lokální a sezónní
ovoce a zeleninu. Na jaře například špenát,
ředkvičky nebo jahody. V létě listovou
zeleninu, borůvky, okurky. Na podzim
a v zimě jablka, hrušky, červenou řepu.
Do smoothie můžete směle přidávat i
super potraviny. Nemusíte hned sahat po
exotice, skvělé jsou například obyčejné
kopřivy, medvědí česnek nebo zelený
ječmen.

M O S T

P R O

Ozonová vrstva
Ozonosféra - oblast ve stratosféře ve
výšce asi 25 až 35 km obsahující vysoké
množství ozonu, který zde absorbuje
škodlivé ultrafialové záření. Poškození
ozonosféry způsobují freony.

E K O L O G I C K É

C E N T R U M

Ozonová díra
Jedná se o snižování koncentrace,
zřeďování ozonu v určitém místě
ozonosféry působením člověka. Ozon je
ničen mj. zejména chlorofluorovanými
uhlovodíky, tzv. freony, které jsou
neobyčejně stálé a z atmosféry je nelze
prozatím odstranit. Pozvolna stoupají
troposférou (asi 10 i více let), vystupují
do velkých výšek, kde setrvají po staletí
a trvale zřeďují ozonosferu. Tím uvolňují
průchod UV záření k zemskému povrchu,
což vyvolává poruchy zraku, rakovinu
kůže aj.

© www.pixabay.com

© www.pixabay.com

CO SE DĚJE...
Samosběr jahod 2018: Kde si nasbírat
jahody a ušetřit?
Milujete čerstvé jahody? Pokud člověk
nemá zahradu a nechce jahody kupovat
v obchodě, nabízí se samosběr jahod.
Přinášíme vám přehled míst
v jednotlivých krajích České republiky,
kde si můžete nasbírat jahody.
Níže najdete seznam všech oblíbených
míst v Ústeckém kraji. Aktuální informace
týkající se ceny, adresu i otvírací dobu
se dozvíte při prokliku přímo na stránky
jednotlivých plantáží.
Ústecký kraj
•
•
•
•
•
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Ozdravné smoothie z červené řepy
Červená řepa je plná vitamínu C, obsahuje
skupinu vitamínu B, draslík, vápník
a také betain, který podporuje činnost
jater. Červená řepa podporuje žaludeční
činnost, působí močopudně a pomáhá
vylučovat sůl z těla.
Na zdravé smoothie z červené řepy budete
potřebovat:
• 1 červenou řepu
• 1 mrkev
• 1 jablko
• lžičku citronové šťávy
• kousek čerstvého zázvoru
Řepu a jablko oloupejte, mrkev očistěte.
Pokrájejte na větší kusy. Přidejte lžičku
citronové šťávy a kousek zázvoru.
Rozmixujte, případně přidejte trochu vodu,
pokud šťáva bude moc hustá.

Farma Stebno
Zahrada Svádov
Farma Lotouš
Sady Louny (plantáže Žíželice,
Havraň, Lišnice, Hudcov)
Jahodárna Brozany

© www.pixabay.com

OKÉNKO z PŘÍRODY

ZAJÍMÁ NÁS...

Léčebný potenciál zázvoru

Světový den životního prostředí
připomíná, že každý rok do oceánů
vyhodíme 8 milionů tun plastů

Zázvor se užívá a používá v mnoha formách od
čerstvého kořene přes odvar, prášek, bonbony
až po kosmetické doplňky. Ale jeho účinků si
všímá i moderní věda.

zelen á
link a

Není na co čekat
V některých zemích už vlády plastovým hordám přestávají
jen přihlížet. Velmi aktivní je na tomto umělohmotném poli
například Velká Británie, odkud přicházejí zprávy o revoluci
v recyklaci kelímků na kávu. Málokdo totiž ví, že kelímky, ve
kterých si objednáváme „kávu s sebou“, se nerecyklují
a končí na skládkách, nebo v lepším případě v zařízeních na
energetické využití odpadu. Britové ročně vyhodí kolem
2,5 miliardy jednorázových kávových kelímků. Téměř
žádný z nich (přesně je to 99,75 %) se nerecykluje. Největší
ostrovní kavárenský řetězec Costa Coffee, který má tisíce
poboček v dalších více než 30 zemích, chce proto rozjet
projekt na podporu sběru takovýchto kelímků.
Zapojují se i menší podniky a instituce. A pro příklady
nemusíme chodit až do Spojeného království. Problémy
související s jednou použitými a vyhozenými kelímky, brčky,
tácky apod. rezonují i v České republice. Řada kaváren,
občerstvení a barů v kulturních zařízeních už poskytuje
alternativy a slevy pro zákazníky, kteří se s plastovým
nádobím rozloučí. Tipy na ně najdete zde zde.

8 0 0
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diabetiků,
silné
antioxidační
působení, prokázaly
též jejich protizánětlivé,
analgetické, hypolipidemické
nebo antipyretické účinky.
Bezesporu velkou výhodou
je jejich nízká toxicita
a bezpečnost užívání. Americká
léková agentura FDA je proto
řadí do bezpečných látek.
Příznivé účinky zázvoru
a jeho metabolitů, zejména
6-gingerolu, proti různým
druhům nádorů potvrdila řada
studií v in vitro
a in vivo modelech.
Mechanismů působení je
několik, látka se podílí na
apoptóze nádorových buněk
nebo na likvidaci volných
radikálů.
Rostoucí nádor potřebuje
zvýšené krevní zásobení. Na
růstu nových cév se podílí
i protein VEGF (Vascular
Endotelial Growth factor).
Jeho zablokování (případně
i gingerolem) způsobí
nedostatečné krevní zásobení
nádoru, a tím jeho pomalejší
růst, případně regresi. Pokusy
na zvířecích modelech ukázaly,
že gingeroly také dokážou
blokovat metastatickou aktivitu
u karcinomu prsu. Slibné
výsledky jsou popisovány
rovněž u nádorů tlustého
střeva a prostaty.
Gingeroly tak vlastně účinkují
podobně jako některé
protinádorové léky, například
monoklonální protilátka
bevacizumab (Avastin).
Článek převzat
z https://vesmir.cz

Spojené národy věnují dnešní den tématu
“BeatPlasticPollution” a kampani “Čistá moře”, která bojuje
proti znečištění z plastu zejména ve světových oceánech.
Kdokoli se může ke kampani připojit tady a vyjádřit svou
podporu při snižování, opětovném použití a recyklaci
plastů. Jaký je vzkaz pro tento den? Šetřte s plasty! Více zde.
Z během minulého týdne představené evropské strategie
pro plasty v oběhovém hospodářství vyplývá, že každý
rok se jenom na starém kontinentu vyprodukuje přibližně
25,8 milionu tun plastového odpadu. Na plážích EU tvoří
nejběžnější nalezené předměty z 50 procent plasty na
jedno použití. Globální roční produkce plastů vyšplhala
na 300 milionů tun, z toho nejvíce – 141 milionů tun –
připadá na obaly. Evropská komise proto navrhla zakázat
jednorázové plastové výrobky jako např. brčka, kelímky,
nádobí, příbory nebo míchátka. „Omezení škodlivého
plastového smetí je pro Evropu obchodní příležitostí. Můžeme
vytvořit udržitelné výrobky, po kterých bude v příštích
dekádách ve světě poptávka, a vlastně tak více ekonomicky
těžit z našich vzácných zdrojů,“ uvedla Komise na svém
Twitteru.

b ezpl a tn á

Zázvor lékařský provází lidstvo
od nepaměti. Kořen této
rostliny se používal v kuchyni,
ale také v léčitelství mnoha
kultur (od indické ájurvédy přes
tradiční čínskou až po africkou
medicínu).
V Evropě se objevuje zázvor ve
starém Řecku, po oslavách jím
tlumili nevolnosti. Středověk
jej objevil mimo jiné jako
příchuť do piva. Anglický
botanik William Roscoe dal
rostlině latinské jméno Zingiber
officinale v roce 1807. Vycházel
z řeckého jména zingiberis,
jehož předchůdcem je
sanskrtské slovo „shingavera“,
což znamená „mající tvar
jeleních parohů“.
Dnes se zázvor, nejlépe jeho
odvar, užívá podomácku
k léčbě kašle a nachlazení,
případně k tlumení nevolnosti,
mořské nemoci, zvracení.
Moderní věda ale zkoumá
zázvor i kvůli obsahu látek,
které chrání před záněty,
a dokonce i nádorovými
chorobami.
Nejvýznamnější skupinou
farmakologicky aktivních
látek obsažených v zázvoru je
skupina fenolů, odpovědných
za jeho palčivou chuť. Řadí se
mezi ně gingeroly – 6-gingerol,
8-gingerol, 10-gingerol
a jejich derivát 6-shogaol.
Studie potvrdily jejich slibné
protinádorové účinky, příznivý
vliv na trávicí soustavu, na
snížení hladiny cukru u

Životní prostředí dnes má svůj den. Letos pro něj
OSN zvolilo téma, které v poslední době rezonuje
na nejrůznějších úrovních světových, evropských
i národních. Znečištění moří a oceánů plasty. Podle
zprávy OSN se každoročně do mořské vody dostane
na 8 milionů tun plastu, které ohrožují kvalitu této
životodárné tekutiny i existenci živé přírody v ní.

Blbneme na kvadrát
Pozadu v boji s nadužíváním plastů nezůstává ani česká
vláda. Na nutnost omezit spotřebu jednorázového nádobí
poukazuje ve své letošní kampani DOST BYLO PLASTU
Ministerstvo životního prostředí. To ještě před případnou
regulací prosazuje dobrovolné dohody s restauracemi,
občerstveními v nákupních centrech, kavárnami, fast foody
nebo třeba s železničními a autobusovými dopravci.
(... plné znění článku)
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EKOLOGICKÉ CENTRUM NABÍZÍ
Ekologické centrum nabízí semináře s environmentální tématikou přímo ve Vaší škole. Bližší informace na Zeleném telefonu 800 195 342. Využít můžete též
email: ecmost@vuhu.cz. Nabídka témat je široká, a pokud si i tak nevyberete jsme schopni připravit program na míru Vašim požadavkům.
Doprava a životní prostředí
Seminář je určen pro 5. – 9. třídy ZŠ. Seminář se týká vlivu dopravy a cestovního ruchu na životní prostředí, kvalitu ovzduší,
vod, produkování odpadů, nadměrné čerpání přírodních zdrojů apod. Žáci se dozvědí, jak se cestovalo v minulosti, jak je
to dnes a co nás čeká v budoucnosti, ale také např. jak cestovat bezpečně.

w w w . ecmost . cz

Cesta potravin
Seminář je určen žákům 8. až 9. tříd ZŠ a studentům SŠ. Délka semináře je 2 vyučovací hodiny. Seminář má za cíl
upozornit na problematiku způsobu pěstování, výroby, úpravy a dopravy potravin, které téměř denně v supermarketech
nakupujeme, na jejich vliv na zdraví člověka a také na životní prostředí.
Staň se farmářem
Seminář Staň se farmářem přináší žákům 2. a 3. tříd ZŠ interaktivní a zábavnou formou informace o půdě a zemědělství.
Žáci získají přehled o základních plodinách pěstovaných na poli, seznámí se s hospodářskými zvířaty a podmínkami jejich
chovu. Po dobu semináře se stanou farmáři, kteří budou mít na starosti provoz celé farmy.

K R U Š N O H O Ř Í

-

Co dýcháme
Výukový program zaměřený na problematiku ovzduší. Studenti se během jeho průběhu dozvědí vše o znečišťování
a škodlivinách v ovzduší, jakým způsobem a kdo nejvíce znečišťuje, rady a návody na zlepšení ovzduší, ale také např. co
je to inverze nebo smog.

E K O L O G I C K É

C E N T R U M

M O S T

P R O

Těžba a rekultivace
Program je určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních dvou ročníků středních škol. V průběhu
semináře se studenti dozvědí zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního
práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí,
o způsobech a praktických aplikacích rekultivace. Seminář obsahuje i hru “Život jednoho lomu”, která demonstruje co lom
za dobu své existence zažije z hlediska technického legislativního i ekonomického, účastníci se také pokusí navrhnout
vlastní rekultivaci území po ukončení těžby.
Vzdělávací programy trvají 1-2 hodiny. Samotná výuka probíhá v multimediální učebně ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s., Most
- učebna je vybavena plátnem, kapacita učebny je max. 30 osob. Po dohodě lze realizovat i v místě určeném objednavatelem.

POZVÁNKY, AKCE
7-8 / 2018
Příměstské tábory 2018

Muzeum Most

Pořádá městské muzeum ve spolupráci s ARCHEOklubem Kadaň
Zaměření táborů - “Pračlovíček” a “Vojákem na
Kočičáku”
5. 7. 2018
Dny otevřených dveří na levandulové
farmě pod Řípem
Židovice

Za kouzlem Provence nemusíte až do Francie! Přijeďte
k nám a užijte si hezký den. Bude na vás čekat:
20 rozkvetlých kultivarů levandule na 5 polích
a levandulový ornament.

20. a 27. 7. 2018
NOC V ZOO
ZOO Děčín

Speciální akce pro děti, spaní ve velkém stanu přímo
v areálu zoo, večerní prohlídka zoo, táborák, soutěže,
kontakt se zvířaty.

18. 8. 2018
NETRADIČNÍ CHUTĚ PRALESA
ZOO Ústí nad Labem

Termín spjatý s Mezinárodním dnem orangutanů
připomene bohatství tropických pralesů, co vše
lidem poskytují, a představí ukázku a ochutnávku
exotických a netradičních pokrmů, koření a produktů.
Připomenuta bude také problematika palmového
oleje a další nebezpečí, která ničí životní prostředí při
získávání těchto produktů.

