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Například na AIDS umírají lidé o 52 

let dříve, ale nemocí je zasaženo 

"pouze" 36 milionů lidí. V tom se 

nemoc liší od znečištěného ovzduší, 

které musí dýchat až 75 procent 

světové populace, tedy pět a půl 

miliardy lidí.

Z měření Chicagské univerzity vyšlo, 

že nejvíce zasažené jsou průmyslové 

státy Asie. Dlouhodobě jsou na tom 

nejhůře Indie a Čína. V 

nejznečištěnějších indických městech 

se obyvatelům může zkrátit život až o 

jedenáct let, v čínských městech až o 

sedm.

Nejlépe na tom je Srí Lanka, 

Austrálie nebo Jamajka, kde ovzduší 

život nezkracuje vůbec.

Když se celosvětové hodnoty 

zprůměrují, vyjde, že každý člověk v 

současné době žijící na Zemi zemře 

o 1,8 roku dříve. To celkově dává 

12,8 miliardy let.



V květnu letošního roku vydalo Světové 
ekonomické forum (World Economic
Forum, WEF) žebříček deseti nejvíce 
znečištěných měst na světě. Šest z nich se 
přitom nachází v Indii, v souvislosti s 
kterou světová média hovoří doslova o 
humanitární katastrofě. Například v Dilí, 
hlavním a druhém největším indickém 
městě, které je podle žebříčku WEF 
sedmým nejvíce znečištěným městem na 
světě, lidé dýchají zamořený vzduch, 
který je ekvivalentní vykouření 50 cigaret 
denně.
Server The Conversation však hovoří o 
environmentální krizi v celém rozvojovém 
světě. Problémem je právě vysoké 
znečištění vzduchu, které bylo již v roce 
2015 podle citované studie The Lancet 
Commission zodpovědné za více než 9 
milionů lidských úmrtí.

https://www.weforum.org/agenda/2018/05/these-are-the-worlds-most-polluted-cities
http://www.abc.net.au/news/2018-02-24/air-pollution-in-india-risks-becoming-a-humanitarian-catastrophe/9469922
https://theconversation.com/is-china-worsening-the-developing-worlds-environmental-crisis-100284
https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health


Vědci mají podezření, že 

znečištění ovzduší by kromě 

zdravotních problémů či horších 

školních výsledků mohlo mít vliv i 

na zvýšenou kriminalitu. Některé 

současné studie naznačují, že 

tam, kde lidé dýchají 

nejšpinavější vzduch, se nejvíce 

krade či zabíjí. Ačkoli to dnes 

vypadá jako sci-fi, můžeme se 

jednou dočkat toho, že policie 

bude monitorovat čistotu ovzduší 

a rozmísťovat své síly podle 

aktuálního výskytu zplodin, píše 

web stanice



Nejvíce znečištěným místem u nás jsou 

Veřňovice, část Dolní Lutyně poblíž Bohumína. 

Ke stovce v evropském měřítku nejhorších sídel 

ale patří i velká města jako Ostrava nebo Brno, 

kde nadměrnou koncentraci zdraví škodlivého 

polétavého prachu způsobují především 

auta. Přestože Praha obsadila až sto 

pětadvacátou příčku, tamější vzduch je dvakrát 

horší než v severských metropolích jako jsou 

Helsinky nebo Stockholm.

Špinavé ovzduší zabíjí

Čtyřicet procent znečištění polétavým prachem 

v České republice pochází ze spalování uhlí v 

domácích kotlích. Ministerstvo životního 

prostředí se snaží problém řešit takzvanými 

kotlíkovými dotacemi, ještě donedávna ovšem 

bylo možné získat peníze i na kotel určený právě 

ke spalování uhlí.



Znečištěné ovzduší podle Světové 

zdravotnické organizace (WHO) 

ohrožuje devět z deseti obyvatel 

planety. Podle organizace je nutné, 

aby se situace začala urychleně 

řešit, především změnou dopravy 

nebo snižováním emisí v průmyslu. 

Znečištění ovzduší ve světě je podle 

WHO spojeno s úmrtím zhruba tří 

milionů lidí ročně. Na 90 procent 

těchto úmrtí připadá na chudé 

země. Česká republika patří do 

oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší na 

světě.

WHO zveřejnila v květnu žebříček 

znečištění ovzduší, podle kterého 

Česko patří do regionu s nejlepší 

kvalitou ovzduší na světě. Z měst v 

ČR byly nejhůře hodnoceny Havířov 

a Český Těšín.
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Z psychologického hlediska jsou nejdůležitější problémy životního prostředí, které v lidech 

vyvolávají nejsilnější emoční odezvu
• environmentální katastrofy

• globální klimatické změny

• vymírání přírodních druhů

Existují environmentální emoce, které se objevují v hlavním vysílacím čase a na 

titulních stránkách novin: jsou vyvolány environmentálními katastrofami

Oběti různých environmentálních katastrof často trpí depresemi a posttraumatickou stresovou 

poruchou.

Existují však také emoce, které v lidech vyvolávají „každodenní“ a dlouhodobé problémy 

životního prostředí.
Takové emoce jsou méně výrazné, málo uvědomované, sdílené a často také vytěsňované z 

lidské mysli, podle psychologických výzkumů vyvolávají u významné části populace 
chronicky ́ stres.Stres se projevuje širokým spektrem příznaků- zvýšenou úzkostí, depresemi, pocity únavy, 

hyperaktivitou; psychosomatickými potížemi, jako jsou zvýšený krevní tlak, poruchy imunity, 

migrény, bolesti svalů a kloubů.

Pro popis emocí prožívaných v souvislosti s environmentálními problémy používá termín 

ekoúzkost (záchvaty „paniky, ztráty chuti k jídlu, podrážděnosti, slabosti a nespavosti).
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„Poskytněme lidem co nejvíce odborných informací o environmentálních problémech a 

jejich řešeních. Pokud se lidé seznámí s faktickou rovinou problémů, uvědomí si jejich 

závažnost a budou ochotni podílet se na potřebných řešeních.“

Informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy.

Informace lidé často překrucují podle toho, jak se jim to hodí. „

Informace neosloví každého

Informacemi se nelze vyhnout emocím.

Naději na úspěch mají ty informace, které jsou psané srozumitelným a čtivým jazykem, které 

propojují vědecké poznatky s běžným životem posluchačů a otázkami, které si kladou.

INFORMACE
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Spolehlivým způsobem, jak se

ochránit před pocity ohrožení, je také zpochybnit 

důvěryhodnost nositele informací,

typicky tedy ekologických aktivistů.

Globálními environmentálními hrozbami se řada lidí 

odmítá zabývat s odůvodněním, že lidský důvtip a 

vědeckotechnický rozvoj si s nimi jistě poradí.
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VYVOLÁNÍ STRACHU

Problémy životního prostředí obvykle představují nějaké riziko – pro nás, naše 

blízké, společnost či celé lidstvo, chráněné i nechráněné rostliny a živočichy, ekosystém či 

život na Zemi. Vědomí rizika přitom v lidech často přirozeně vyvolává menší či větší strach.

Environmentálním problémům čelíme často nepřímo, prostřednictvím informací a obrazů 
od odborníků, politiků, aktivistů nebo učitelů.

Studie opakovaně dokazují, že STRACH bohužel většinou nefunguje.

Lidé vystavení ohrožení se jen málokdy chovají racionálně, environmentální hrozby 

vyvolávají v lidech často také obrany, jako jsou popření, bagatelizace, racionalizace...

Lidé v krizi mají také sklony k falešným řešením - lidé mají sklony naplňovat ty scénáře budoucnosti,

které si umějí nejlépe představit.

„Pokud se tedy obrázek ‚pekla na zemi‘ stává tím, ktery ́ si představujeme nejjasněji, 

nejkonkrétněji a nejčastěji, začínáme očekávat, že se skutečně naplní... Natvrdo řečeno: 

mluvte o pekle a peklo taky dostanete.“
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Vyvolávání strachu je hra s ohněm, která často v lidech podněcuje iracionální chování a dokáže napáchat i 

velké škody. 
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POCIT VINY

Pocity viny se podle výzkumů významně podílí na altruistickém chování lidí, tedy na dobrovolném a nezištném 

pomáhání druhým lidem, společnosti a přírodě...

Klíčovým je vnitřní přesvědčení lidí o tom, jak by se měli v současné situaci správně zachovat. Morální pocit 

odpovědnosti rozhoduje o tom, zda se člověk zachová šetrně k životnímu prostředí, reaguje tak přes polovina 

obyvatel. 

“Začneme ekologickou stopou, snižující se biodiverzitou, kritikou supermarketů, tím kolik tisíc kilometrů 

najezdí džíny, než si je obléknu, a kolik CO2 unikne kvůli výrobě jednoho mého trička, kolik vypustím denně 

odpadů, co způsobuje jejich nelegální dovoz do třetího světa, a končilo se tím, jak mi zlé firmy vymývají hlavu 

greenwashingem, zatímco na mě ve všem, co vezmu do ruky, číhají záludné chemikálie. Po dočtení má 

člověk intenzivní pocit, že jediný́ morálně přijatelný způsob, jak se ekologicky šetrně zachovat, je oběsit se na 

konopném provazu a nechat se zkompostovat.“

Moralizování dráždí lidi nejen vyvoláváním pocitů viny, ale také tím, že jim někdo říká, jak se mají chovat. 

Dochází k vzniku tzv. psychologické reaktance, hovorově nazývané jako „šprajc“: „Pokud lidé slyší ‚musíš 

udělat tohle‘, mnoho z nich automaticky zareaguje ‚ne!‘.“ Reaktanci v lidech vyvolává pocit, že dochází

k omezení jejich osobní svobody či že jsou manipulováni. Reagují pak často vztekem a agresí.
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Co rozhoduje o tom, jakým způsobem se lidé pocitům ohrožení postaví?

První strategie - emoce
do určité míry se kryje s obrannými 

mechanismy. Lidé v takovém případě neřeší 
reálný problém, ale utíkají před svými 

nepříjemnými pocity do racionalizace, 

bagatelizování, popření apod. Vedle

Druhá strategie – problém

člověk zkouší přímým jednáním omezit zdroj 
ohrožení. Tato strategie se vyznačuje 

soustředěním, tolerancí k nejistotě, empatií, 

snahou člověka o objektivní přístup, logickou 

analýzou, propojením pocitů a představ.

Co však rozhoduje o tom, zda lidé čelící ohrožení zvolí strategii zaměřenou na emoce („strčí 

hlavu do písku“), či strategii zaměřenou na problém („postaví se problému čelem“)? 
Výzkumy ukazují, že si lidé vybírají strategii podle toho, zda věří, že je v jejich silách problém 

vyřešit. Pokud jsou přesvědčeni, že problém zvládnout nedokážou, volí spíše strategii 

zaměřenou na emoce.
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JAK S LIDMI MLUVIT

Živá vize
silná vize, nejde pouze o problémy, ale o hodnoty – jde o inspiraci místo strachu. Vize získává 

pozornost lidí na dlouhou dobu. 

Pravda o problémech životního prostředí
Pro práci s jakoukoliv cílovou skupinou je klíčová důvěryhodnost – důvěryhodnost učitele, 

aktivisty, úředníka nebo politika, důvěryhodnost organizace, oboru i celé profesní 

skupiny. Důvěra hraje stěžejní roli v tom, jak lidé vnímají sdělované informace. Mezi 

nejdůležitější parametry srozumitelné komunikace patří:
• vizuální závislost

• jazyková srozumitelnost

• přiměřená odborná náročnost

• kvantitativní negramotnost

• uvažování v krátkodobé perspektivě

Dostupné a realistické řešení
• lidé dokážou takové řešení vlastními silami zrealizovat
• lidé uvažují spíše v krátkodobých perspektivách a ty dlouhodobé je většinou 

nedovedou účinně oslovit



RESPEKT A VLASTNÍ NÁZORY

Sdělovat lidem, co si mají myslet a jak se mají chovat, je velmi často kontraproduktivní, v 

mnoha lidech vyvolává taková komunikace „šprajc“ a naštvanost. Přitom lidé chtějí být 

užiteční, důležití...

Lidé musí dostat prostor problém prozkoumat a vyjádřit se k němu. Důležité je i rozhodnutí jak 

chtějí prostředí chránit.  Tento proces snižuje emoce. Nucené nebo koupené chování nemá 

většinou dlouhého trvání. 

ANGAŽOVANOST
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Zdroj: Mapa české environmentální angažovanosti 2015 Speciální report z výzkumu Občanská 

angažovanost 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský
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Zdroj: Mapa české environmentální angažovanosti 2015 Speciální report z výzkumu Občanská 

angažovanost 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský
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Zdroj: Mapa české environmentální angažovanosti 2015 Speciální report z výzkumu Občanská 

angažovanost 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský

Motivy občanské angažovanosti

1. NAŠTVANOST

Je spojená s touhou po pořádku, bezpečí a spravedlivém trestu, ale také po svobodě a nezávislosti.

2. SDRUŽOVÁNÍ

Vyjadřuje touhu spojovat lidi, společně se bavit, věnovat se dětem a mládeži.

3. HARMONIE SE SVĚTEM

Zdravý a přirozený život, nenásilí, částečně alternativnost či new age.

4. DEMOKRATICKÝ IDEALISMUS

Pravda a láska musí zvítězit nad zlem a nenávistí. Touha po světě respektujícím lidská práva, světě bez válek a 

totalitních režimů.

5. SOUCIT

Touha pomoci, když někdo nebo něco trpí, strádá, je v ohroženÍ

6. NÁBOŽENSKOST

Touha angažovat se ve prospěch víry a církve, morálky a kultury společnosti.

7. ENVIROMENTALISMUS

Ochrana přírody a životního prostředí.

8. ANTISITÉMATISMUS

Celkově kritický pohled na současný ekonomický, politický a společenský systém

9. POLITICKÉ REFORMÁTORSTVÍ

Touha žít v moderně fungujícím státu, který propojuje liberální občanská práva, kvalitní veřejné služby a úctu k 

tradici a kultuře.  
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Poděkování:
PhDr. Janu Krajhanzlovi, Ph.D.

Člen Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně.

Zdroj: Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí, Odborný text, LIPKA - Brno 2012  
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Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region.

více informací na adrese www.i-AIR Region.eu
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