
Jmenuji se Ester a je mi 23 let. Žiji v Evropě, v České republice. Vystudovala jsem 

vyšší odbornou školu, obor grafika a fotografie. V současné době pracuji pro jedno 

grafické studio. Náplní mé práce je přinášet lidem informace o přírodě a životě v ní 

prostřednictvím fotografií a také tvořit reklamní materiál související s ochranou přírody. 

 

Celé své dětství jsem vyrůstala na vesnici v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 

Tehdy jsem měla možnost se setkávat s nádhernou přírodou, která v té době ještě 

nenesla stopy po lidských zásazích jako dnes a nebyl zde ještě tak patrný vliv 

globálního oteplování na naši přírodu. 

 

Největším problémem, který si myslím, že nastal a stále se prohlubuje, je nedostatek 

vody v přírodě. Vzpomínám si, že v době mého dětství jedna zásobárna vody stačila 

pokrýt potřeby obyvatel celé naší vesnice. Ve vesnici tehdy žilo kolem tisíce obyvatel. 

Když mi bylo 16 let byla obec již nucena přemýšlet o vybudování další zásobárny vody, 

neboť v letních měsících se již začal projevovat nedostatek jak pitné, tak i užitkové 

vody. Lidé ve vesnici postupnou modernizací života potřebovali stále více a více vody, 

ať už díky svým bazénům, tak i přibývající technice v domácnostech jako jsou např. 

myčky, pračky atd. V současné době je již ve vesnici čerpána voda ze dvou zásobáren 

a už jen stěží vystačuje stále se zvyšujícím potřebám obyvatel. Toto však není jedinou 

příčinou, proč je vody nedostatek, hlavní příčinou je počasí. Vlivem globálního 

oteplování je počasí stále teplejší a sušší, srážek, ať už v podobě deště nebo sněhu, 

je stále méně. Nedostatek vody se projevuje i na přírodě. Louky mají tu krásně zelenou 

barvu, už jen v jarních měsících, potom se jejich zelená barva vytrácí a nahrazuje ji 

žlutá až hnědá. Také vymizely krásné luční květy, kterých bývalo na loukách tak 

mnoho. Dnes se vyskytují jen v některých oblastech a v mnohem menším množství. 

Některé druhy rostlin, které se dříve běžně na loukách vyskytovaly, už známe jen 

z atlasů a dříve chráněné vzácné rostliny nenajdeme v dnešní přírodě už vůbec. 

 

Původcem celého ničení přírody je člověk se svou technikou a je to zase člověk, který 

v konečném důsledku zavinil i to, že se naše planeta otepluje. Člověk upřednostňuje 

zájmy ekonomické před zájmem o ochranu přírody, což v budoucnu jistě přinese 

obrovské problémy celému lidstvu. Pokud si včas neuvědomíme obrovskou důležitost 

zachovávat přírodu v její původní podobě a pečovat o ni tak, aby v ní mohli žít i další 

generace, může se stát, že i samotné lidstvo, tak jako příroda bude postupně upadat 

a zanikat. 


