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22. duben – Den Země 

 
Oslava jara a především upozornění na důležité téma ochrany životního prostředí je 
každoročně na celém světě zasvěceno datu 22. dubna.  

Životní prostředí je zjednodušeně řečeno soubor složek neživé přírody (ovzduší, půdy, vody)  
a živých organismů včetně člověka. Vzájemným působením faktorů mezi sebou se zabývá věda 
zvaná ekologie. 

Moravskoslezský kraj je i v posledních letech z hlediska ovzduší jedním z nejzatíženějších krajů 
v republice, byť se situace pomalu zlepšuje. V podzimním a zimním inverzím období býváme 
vystaveni i smogovým situacím, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) seniorům, chronicky nemocným osobám a rodičům 
malých dětí doporučuje sledovat informace o stavu znečištění ovzduší, které jsou poskytovány 
ČHMÚ a rovněž i pravidelně zveřejňovány na webových stránkách KHS MSK  (www.khsova.cz). 
V době těchto epizod je vhodné zkrátit svůj pobyt venku na nezbytně nutnou dobu. Naopak 
v době vhodných rozptylových podmínek je doporučeno být v přírodě aspoň 20-30 minut 
každý den.  

Stav vod a dostupnost k pitné vodě je pro zdraví člověka velmi důležité. V našem regionu je 
většina domácností napojena na veřejné vodovody, některé domácnosti však využívají 
k zásobování vodou studny. V letních měsících, v době koupací sezóny, na našich stránkách 
naleznete i přehledné hodnocení stavu vod využívaných k rekreaci v našem kraji a jejich 
zhodnocení z hlediska rizika využití ke koupání. Vlivem vysokých letních teplot se voda stává 
úživnou a často se v ní rozmnoží sinice. Ty mohou být pro vnímavé jedince zdraví nebezpečné. 
Problematický bývá i výskyt cerkárií v posledních letech. 

KHS MSK se každoročně aktivně podílela na oslavách Dne Země a se svým stánkem byla 
přítomna na akcích po celém Moravskoslezském kraji. Vlivem pandemie a z toho plynoucích 
omezení musíme z našeho 
kalendáře vypustit i toto 
oblíbené datum setkávání. 
Veřejnost se ale může do oslav 
zapojit i sama, například 
úklidem odpadu kolem 
bydliště, přemýšlením nad 
svou „ekologickou stopou“  
a jejím snížením například 
vědomým šetřením s pitnou 
vodou, zhasínáním zbytečně 
svítících žárovek v domácnosti, 
tříděním odpadu, případně 
využíváním MHD nebo jízdy na 
kole při přesunu do zaměstnání 
a dalšími aktivitami.  
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Při úklidu okolní přírody, využívání MHD i dalších aktivitách je však třeba mít v této nelehké 
době na paměti řádné mytí a dezinfekce rukou, nošení roušky, dodržování rozestupů  
a potřebný vzájemný respekt. 

 

Zveřejněno dne 22.4.2021 
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