TRVEJTE
na svých
PRÁVECH!
STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před
zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než
živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují,
pokud prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně
označena, byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5, 602 00 Brno
PORADENSTVÍ
po – pá 9.00-16.00
tel.: 542 210 549, 542 210 778
poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz
Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím
členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně
jakoukoliv částkou dle Vašich možností.

Číslo bankovního účtu
2600115708/2010

Děkujeme...

SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

Pomáhají nám:

• TISKEM – formou informativních článků
• prostřednictvím ČESKÉHO ROZHLASU BRNO,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“ informuje
o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně
Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484
na frekvencích:
Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno „Senior
akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

PROSTĚJOV

www.asociace-sos.cz

MODRO
ZELENÁ
infrakstruktura

MODRO-ZELENÁ
infrastruktura

Regulační služby:
• regulace záplav
• regulace podnebí
• regulace nemocí
• čištění vody atd.

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, znamená variabilitu
všech žijících organismů. Jedná se o druhovou rozmanitost života ve všech jeho formách.

Kulturní služby:
• duchovní
• estetické
• vzdělávací
• rekreační atd.

DRUHOVÁ ROZMANITOST
ANEB BIODIVERZITA

Podpůrné služby:
• tvorba půdy
• primární produkce
• oběh živin atd.

Druhová rozmanitost je rozmanitost organismů na úrovni druhů.
Měřítkem druhové rozmanitosti je počet druhů živých organismů
na určitém území v určitém čase.
V současné době se odhaduje, že úbytek biodiverzity je 100 až
1000krát rychlejší, než kdyby byl způsoben pouze přírodními procesy.

Základními podmínkami pro biologický život vytváří klima, hydrologický cyklus a tvorba půdy. Veškeré zásahy a změny v ekosystémech mají za následek ohrožení kvality života pro člověka. Život lidí
a kvalita ekosystému byla vždy velmi úzce provázána.

Co biodiverzitu ohrožuje?
• hlavní příčinnou je lidská činnost
• degradace a ztráta biotopů
• vyčerpání přírodních zdrojů a ekosystémů
• znečištění prostředí a nemoci
• změny klimatu

EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
Za ekosystémové služby se považují přínosy, které poskytuje lidem
samotný ekosystém. Příkladem ekosystémové služby může být například samočištění vody nebo opylení rostlin hmyzem.
Ekosystémové služby můžeme rozdělit
do následujících kategorií:
Zásobovací služby:
• sladká voda
• potrava
• palivo
• dřevo a vláknina atd.

VÝHODY A NEVÝHODY
Ekosystém plní funkci propadu emisí či jiné formy odpadu vyprodukovaného ekonomickou činností. Celý ekonomický systém je závislý na přírodních zdrojích, jako jsou lesy, vody, sluneční energie atd.
Na druhou stranu poptávka po ekosystémových službách je v dnešní době tak vysoká, že představuje problém. Například aby mohla
země nabídnout vyšší zásobování potravinami, tak musí dojít k přeměně lesa na úrodnou půdu, ale pokud se tak stane, tak mohou poklesnout jiné ekosystémové služby, kterou budou mít stejnou nebo
dokonce vyšší ekosystémovou důležitost, např.: místa pro ekoturismus, lesy, čistá voda nebo omezování sucha.
Výsadba nepůvodních dřevin ve městě, jako například nějaké exotické stromy nebo keře, může zapříčinit ohrožení jednotlivých organismů. Na jednotlivé druhy rostlin jsou totiž vázány konkrétní druhy
živočichů. Je prokázáno, že i neinvazivní druhy exotických rostlin
jsou pro původní ekosystémy nebezpečím. Mimo jiné i tím, že omezují rozmanitost hmyzu a tím nepřímo snižují početnost ptactva.
Lidské požadavky na ekosystému v budoucnu stále porostou, ale
ekosystému tento tlak už možná nebudou schopny zvládnout.

Stavba silnic, továren a obytných domů ničí biotopy rostlin a
živočichů. Jestli městský rozvoj nebude zohledňovat potřeby
přírody, našemu okolí bude brzy dominovat beton.

BIODIVERZITA VE MĚSTECH
Městská zeleň
• zeleň vytvořená člověkem v zastavěném území obce. Její prostorové uspořádání navrhl člověk a nadále ji udržuje Zahrádka
• pozemek ve vlastnictví, nájmu nebo podnájmu fyzické, sloužící
k zahrádkářské činnosti, se stavbou a zařízením nebo bez nich
Významným faktorem pro městské environmentální funkce
jsou zahrádkářské osady, které často plní svou funkci lépe než
městské parky.
Zahrádky jsou něco jako plíce města a ochlazují ho v horkých
dnech. Navíc dávají městské krajině bohatší faunu i flóru. Živočišné druhu nacházejí v zahrádkách nejen potravu, ale i úkryt.
Ve stromech jsou příznivé podmínky pro hnízdění ptáků.
Bohužel v dnešní době biodiverzita z měst rapidně mizí. Mizí
spousta druhů opylovačů jako jsou motýly, samotářské včely
a spousty dalších. Za ubývání hmyzu ve městech může například časté sečení luk a parků, které následně neudrží biodiverzitu. S úbytkem hmyzu mizí také spousta ptáků, jelikož nemají
potravu.
Rozkvetlé louky a parky by mohly na první pohled vadit nejvíce
alergikům, ale může tomu být přesně naopak. Pravým problémem pro alergiky naopak může být rozsekaná vegetace, která
daleko více víří alergeny.

Potřebuje poradit
i s jiným problémem?

