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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                     Ústí nad Labem 8. 1. 2019 
 
JAKÝ JE NEJVYŠŠÍ A NEJSTARŠÍ STROM V ČR, KDE NALEZNETE NEJVÍCE 
PTAČÍCH OBLASTÍ A JAKÁ JE U NÁS DÉLKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ? 
 
Sérii plakátů vytvořených k výročí 25 let statistiky životního prostředí na Českém 
statistickém úřadě (ČSÚ) prezentuje od začátku roku 2019 Vědecká knihovna 
UJEP.  
 
Životní prostředí je velmi složitým a zranitelným systémem, který se v čase mění  
a vyvíjí. Všechny změny ve společnosti, ať již ekonomické, sociální aj., se dříve či 
později projeví i na životním prostředí. Stále se zvyšující nároky na ochranu životního 
prostředí spojené s řadou aktivit na mezinárodní i národní úrovni vyvolávají rychle 
rostoucí poptávku po environmentálních informacích. 
 
K výročí 25 let statistiky životního prostředí v České republice ČSÚ seskupil na ploše 
12 plakátů obecné informace k základním datům, se kterými pracuje tamní oddělení 
statistiky životního prostředí. Jedná se o hromadné údaje, publikované časové řady, 
srovnání či zajímavosti. Informace jsou doplněny přehlednými grafy a zajímavou 
infografikou.  
 
„Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou 
surovinou 21. století a obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh 
jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje,“ říká Ing. Miloslava Veselá, vedoucí 
oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ, a dodává: „Samostatné oddělení statistiky 
životního prostředí na Českém statistickém úřadě shromažďuje a publikuje 
environmentální data od roku 1993.“ 
 
Založila ho tehdy prof. Ing. Iva Ritschelová jako součást Krajské statistické správy 
v Ústí nad Labem. Umístění oddělení v severních Čechách mělo tehdy své 
opodstatnění, neboť severočeské pánevní okresy patřily v 80. letech k oblastem 
s nejvíce znečištěným životním prostředím. A tyto skutečnosti byly také důvodem, proč 
výstava plakátů putovala z pražského ústředí ČSÚ právě na Univerzitu J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, kde prof. Iva Ritschelová vykonávala v letech 2007–2011 post 
rektorky.  
 
Expozici plakátu nyní vystavuje od 3. 1. do 28. 2. 2019 Vědecká knihovna UJEP 
ve svém volném výběru. Graficky i obsahově zajímavý počin seznamuje na prvním 
listě s informacemi o ČSÚ, tedy kdo se na úřadě věnuje statistice životního prostředí, 
s kým úřad spolupracuje a jak data zjišťuje. Další plakáty pak přinášejí informace  
k tématům: voda, odpady, výdaje na ochranu životního prostředí, půda, lesy, 
emise, chráněná území, environmentální účty, udržitelný rozvoj a jeho indikátory 
a rámec statistiky životního prostředí.  
 
„Každý plakát v úvodu obecně informuje o konkrétním tématu a popisuje jeho historii  
a také způsob zjišťování a zdroje dat,“ vysvětluje Michal Novotný, ředitel odboru vnější 
komunikace ČSÚ. Zbývající část pak představuje nejdůležitější ukazatele, které úřad 
sbírá, zpracovává a publikuje.  
 
Vstup do Vědecké knihovny UJEP je zdarma. Naleznete ji v Kampusu UJEP v Ústí 
nad Labem na adrese Pasteurova 5. Otevírací dobu mají od pondělí do čtvrtka (8:00–
20:00 h), v pátek (8:00–17:00 h) a v sobotu (8:00–12:00 h). 
 
Příloha: Plakáty – Výstava 25 let statistiky životního prostředí ČSÚ 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Výstava 25 let statistiky životního prostředí 
ČSÚ ve Vědecké knihovně UJEP; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=8af579c1-eae6-173e-082b-
bb0e1a2a7665 
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