
IV. Etapa: 

JARNÍ ŘEKA
(březen – květen 2011)

Přichází jaro a nás čeká poslední část soutěže. Rozhodli jsme se nakonec ulehčit vám práci tím, že po 
vás nebudeme chtít závěrečnou shrnující zprávu, ale pouze poslední průběžnou zprávu. Můžete ji ale 
pojmout šířeji a napsat do ní např. také to, co vás na soutěži zaujalo a co vám účast v soutěži přinesla. 
Zde jsou úkoly poslední etapy…

POZOROVÁNÍ ŘEKY:
1.   Jarní odlov bentosu. Pozorování živočichů kolem řeky. V předjaří znovu uspořádejte na vybraných 

místech na mělčinách u břehů řeky odlov drobných bezobratlých živočichů. Pokuste se jich co nejvíce 
určit. Srovnejte vzorek s podzimním odlovem.  Probudili se už obojživelníci? Sledujte návrat tažných 
ptáků ze zimovišť. Vše zaznamenávejte.

2.  Pokračujte v pravidelném měření vody (teplota vody, sledování počasí, zpracování do tabulky).

3.   Povodně na Labi (historie a současnost), protipovodňová ochrana. Patrně největší přírodní kata-
strofy u nás a v celé střední Evropě způsobují v posledních desetiletích ničivé povodně. Člověk také 
mnohem více zodpovídá za průběh a důsledky povodní tím, jakým způsobem obývá a využívá krajinu. 

Všimli jste si některých protipovodňových opatření ve svém okolí, která nás mají ochránit? Vaším úkolem 
je nyní taková opatření nalézt a zdokumentovat. Hledejte např. lokální hráze ve městech nebo přehrady na 
horních tocích, dále tzv. suché poldry v krajině, přemýšlejte o zpevnění břehů vhodnými dřevinami. Nacházíte 
ve vašem okolí naopak úpravy, které mohou průběh povodní zhoršit? Jde např. o vybetonovaná koryta toků, 
odlesnění a zlikvidované mokřady či slepá říční ramena. 

Zdroje informací:
  –  Víte, co je záplavové území? Bývá zakresleno v mapách. V zastavěných oblastech podél vodního 

toku lze očekávat významná povodňová rizika a povodňové škody – viz. Atlas záplavového území 
toku Labe: http://www.dibavod.cz/index.php?id=13

  –  Vyhodnocení nedávných povodní v dokumentech ČHMÚ: http://voda.chmi.cz/pov/index.html

  –  Informace o povodňové ochraně jako jednom z důležitých témat Mezinárodní komise pro ochranu 
Labe (MKOL): http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=79&L=1

  –  Rozcestník k dalším informacím (aktuální on-line informace o stavech vody na tocích, odkazy na 
zajímavé články apod.) naleznete i na stránkách: 

     http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=62



3 OTÁZKY:
1.  Vysvětlete pojem revitalizace vodního toku. Znáte ze svého okolí některé příklady?

2.  Jak nejčastěji vzniká mrtvé říční rameno?

3.  Jaká situace může způsobit příval či povodeň? Zkuste najít 3 různé příčiny.

DOPLŇKOVÉ (NEPOVINNÉ) ÚKOLY:
1.   Koupání v Labi. Plovárny (v minulosti a dnes). Od nepaměti až do 60. let 20. století se lidé běžně 

v Labi i jeho slepých ramenech koupali. Řeka byla přirozenou součástí životního prostředí obyvatel 
žijících na jeho březích. Radovánky na přírodních řekách, jezech a šlajsnách dopřávaly zdarma všem 
stejné pocity jako tobogány či kaskády v dnešních aquaparcích. Viditelnou připomínkou tehdejšího 
koupání jsou historické plovárny. Zapátrejte, jestli i vaše město není bohaté na takovou historii plová-
ren. Myslíte si, že koupání v řekách prožije v blízké době opět svoji renesanci?

 
 – Můžete zkusit uspořádat Koupací den: http://arnika.org/slavnosti-labe

2.  Sepište a publikujte alespoň jeden článek v místním či regionálním tisku nebo ve školním časopi-
se. Pojměte jej jako zajímavou shrnující zprávou o vaší činnosti v soutěži. Ať není příliš dlouhý, doplňte 
jej o poutavé fotografi e. Nebojte se oslovit redakci místních nebo regionálních novin a svůj článek jim 
nabídněte. 

Poslední průběžnou zprávu zašlete do 15. května 2011 

na email: labske-pribehy@arnika.org 

(anebo poštou na adresu: Arnika, Labské příběhy, Chlumova 17, 130 00 Praha 3).

Zdroj: činnost Sněmu dětí pro životní prostředí Agentury Koniklec (živel Voda), 
multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi… (kapitola Voda), 

aktivity programu Ochrana přírody sdružení Arnika

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Vendulu Krčmářovou, tel. 596 244 314, 776 756 352, 
e-mail: labske-pribehy@arnika.org


