




změny v krajině (vegetace, odlesnění)

eroze

zhutňování půd

eutrofizace

acidifikace

znečištění nejrůznějšího druhu

invazní druhy – propojování povodí



• napřimování toků

• odlesnění krajiny

• odvodnění krajiny (mokřady atd.)

• rozšiřování sídel, velké zpevněné plochy

• zhutňování půd





dostupnost vody v m3 na osobu za rok

Oblasti vodního stresu mají k dispozici 1700 m3 na osobu a rok.



• je nadměrné u obou typů vod (zemědělství, průmysl, odběr domácností)

• problém navracení degradované vody do recipientu/krajiny





• je nadměrné u obou typů vod (zemědělství, průmysl, odběr domácností)

• problém navracení degradované vody do recipientu/krajiny

• exploatace krajiny a organismů (overexploitation/overharvesting = 

přelovování)



rozložení celosvětového 

lovu mořských ryb

sardel peruánská

obnova trvala 20 let



• největší sladkovodní jezero na světě

• endemické cichlidy (přes 500 druhů)

• přelovení Tilapia a pokles úlovků v 50. letech

• introdukce dravé ryby Lates niloticus (robalo nilský, „nilský okoun“)

• zpočátku sporadické nálezy, v 80. letech boom

• cichlidy „nezvládly“ kombinaci přelovení a predace nilským okounem

• turbidní voda eutrofizovaného jezera vedla navíc k potlačení pohlavního výběru 

stále běžná cichlida 

Haplochromis nyererei



akvakultura jako možné řešení potřeb lidí



• vzniká v důsledku „kyselých dešťů“, kdy se do atmosféry dostává SO2

(zejména z hnědého uhlí s vysokým obsahem S) a oxidy dusíku NOx

(hlavně vysokoteplotním spalováním v motorech aut)

• SO2 oxiduje na SO3 a dává vznik H2SO4, která prší v kyselých deštích, 

často velmi daleko od zdroje znečistění ovzduší = dálkový přenos

• mokrá vs. suchá depozice (depozice = spad); suchá depozice v ČR 

představuje asi 2/3 celkové depozice síry = hlavní zdroj okyselování 

• dešťová voda neznečistěná exhalacemi s oxidy S a N obsahuje  

anionty HCO3
- a má hodnoty pH kolem 5,6

• v průmyslových oblastech je  pH deště kolem 4,0 až 4,5 (lokálně klesá 

ke 3)





• od poloviny 20. století doložen dálkový transport oxidů S a N, jejich 

spad ve Skandinavii a následná acidifikace vod zejména na území s 

vyvřelinovým podkladem

• kolem ¾  celkové depozice S na území Švédska pocházelo z 

průmyslových oblastí  střední a západní Evropy a  Anglie

• podobně postiženou oblastí jsou jezera na kanadském žulovém štítu

Z toho plyne vliv geologických podmínek.







teplota vody na jihočeské 

přehradě Římov

zvyšování oxidu uhličitého



dostupnost vody v m3 na osobu za rok

Oblasti vodního stresu mají k dispozici 1700 m3 na osobu a rok.



• pojmy virtuální voda a vodní stopa

• indikátor celkové spotřeby vody

• zelená (evapotranspirace), modrá (objem vody spotřebovaný při 

výrobě) a šedá voda (znečištění v průběhu výroby)



• bodové vs. plošné zdroje (plošné na schématu)



• https://www.youtube.com/watch?v=gMwQaHtK904

Kaspické moře

VN Orlík

https://www.youtube.com/watch?v=gMwQaHtK904




ČOV neodstraní všechny polutanty, některé se navíc kumulují v 

potravních sítích.



• koncentrace PCB a DDT ve svalech štiky švédského jezera

• úbytek souvisí se zákazem jejich používání





Velká jezera v Severní Americe: počet a způsob introdukcí (1840-2003)


