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III. Etapa:

Zimní výpravy k vodě
(leden - únor)

Pozorování řeky – průzkumná fáze:

1. Měsíční měření:
Tabulka měření vody, vzduchu a počasí (2010/2011):

2.

Měsíc
Teplota 

vody
Čas 

měření
Teplota 
vzduchu

Počasí Voda

Září - - - - -

Říjen 4 °C 10:33 6 °C
Slunečno, 

jasno, 
bezvětří

Barva: čirá, 
lehce 

nažloutlá

Zápach: 
rybina, tlející 

rostliny

Listopad - 15:20 5,5 °C
Polojasno, 
bezvětří

Úpa byla 
v tomto 
období 
zamrzlá

Prosinec 0°C 12:45 4,7°C
Skorojasno, 

vítr
Barva: čirá

Leden 0°C 14:45 -5°C
Zataženo, 

vítr
Barva: čirá

Únor 0°C 14:30 -6°C
Jasno, 

bezvětří

Úpa byla místy 
zamrzlá. Barva: 
čirá

Březen

Duben



3. Vybraný úsek v období (leden - únor):

Žádné změny se na našem vybraném úseku (leden - únor) neuskutečnili. Pozorovali 
jsme změnu počasí  (viz  obrázek  č.  1,  2,  3).  Ze živočichů jsme viděli  kachnu divokou,  skorce 
vodního (viz obrázek č. 4, 5). U těchto ptáků jsme také pozorovali, jak loví bezobratlí.

FOTOGRAFIE (Fotografie foceny – 25. 2. 2011)

a) Náš úsek

(obrázek č. 1 - náš úsek 
v zimě)



(obrázek č. 2 – jez v 
zimě)



(obrázek č. 3 – náš 
úsek v zimě)

b) Živočicho
vé

(obrázek č. 4 – 
kachny divoké)



(obrázek č. 5 – 
skorec vodní, 
obrázek 
z www.biolib.cz)



4. Stopy zvěře:

Z důvodu špatného počasí (žádný sníh, mráz, tvrdá země) a také ze špatného přístupu k 
břehu, jsme žádné stopy nepozorovali. Alespoň jsme využili knihu Stopy od Miroslava 
Bouchnera a našli jsme stopy pozorovaných zvířat (kachna divoká).

Kachna divoká – její stopy



3 OTÁZKY:

1. Co je to bioakumulace?

Biakumulace - je nashromažďování látek v těle organismu. Důsledkem je konzumace vyšších 
organismů organismy nižšího stupně v potravní pyramidě. 

Bioakamulativní látky:

• Těžké kovy  -  nebezpečné pro lidi, zvířata i rostliny. Nejzávažnější negativní vlastností 
těžkých kovů je právě jejich schopnost bioakumulace. 
(Například,  když  menší  ryba  sežere  rostlinu,  která  obsahuje  určité  malé  množství 
nějaké  nebezpečné  látky  schopné  bioakumulace,  zvýší  se  několikanásobně 
koncentrace této látky v těle této menší ryby. Pro ni však tato látka zpočátku nemusí 
být toxická. Pokud tuto rybu uloví jiná větší ryba, obsah dané látky se v jejím těle 
opětovně navýší (právě tím, že větší ryba sní více malých ryb   v ní se pak toxické 
látky více hromadí). Pokud větší rybu, která strávila menší rybu, uloví jiný predátor, 
koncentrace nebezpečné látky se znovu navýší.  Pravděpodobnost,  že tento dravec 
příčinou  velkého  množství  nebezpečné  látky  v  těle,  dojde  zdravotní  újmy,  nebo 
dokonce zemře, se tak mnohokrát zvětší. 

• Exotoxiny  - látky, které jsou škodlivé pro člověka, ale i pro vodního živočicha. Vznikají 
díky eutrofizaci, při které dochází k rychlému množení sinic a řas, které během svého 
života i po smrti uvolňují z těla pro nás toxické látky – ve vodě rozpustné exotoxiny.

• Dále potom různé toxické látky (chlorované uhlovodíky, organofosfáty…)

2. Co je vodné a stočné?

Vodné -  je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu - za výrobu a distribuci pitné 
vody.

Stočné -  je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací - za odvedení (odkanalizování) 
odpadní vody a její čištění.

• Způsob stanovení cen

Kalkulace cen vody a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny 
(Cenový  věstník  MF ČR).  Zpracovatelem je  provozovatel  vodohospodářské  infrastruktury, 
který návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení.



• Činitele ovlivňující výši ceny

Podstatnou složkou cen je nájemné, které společnost platí majitelům vodohospodářské 
infrastruktury.  Další  položkou  je  spotřeba  chemikálií  (k  úpravě  surové  povrchové  vody), 
spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace 
kalů.

• Jak šetřit s pitnou vodou? Využitím dešťové vody.

Pomocí nadzemních zásobníků.
Jímaní dešťových srážek do nádrží, dřevěných sudů, van a dalších nádob na našich 

zahradách,  nám umožní  použít  tuto  dešťovou  vodu  k zalévání  rostlin.  Pokud máme tyto 
nádrže otevřené, musíme počítat s tím, že do nádrží budou padat různé listy a hmyz, voda se 
potom  více  kalí.  Proto  musíme  dešťovou 
vodu  používat  často  anebo  tyto  nádrže 
uzavřít víkem. 

3. Vlhkomilné dřeviny v ČR:

 Jasan ztepilý -  Fraxinus excelsior

Místo výskytu: Vlhké lesy, břehy řek.

 Vrba křehká - Salix euxina

Místo výskytu: Břehy řek. 

 Jasan úzkolistý - Fraxinus angustifolia



Místo výskytu: Lesy a břehy řek

 Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos

Místo výskytu: Vlhké lesy

 Javor mléč - Acer platanoides

Místo výskytu: Vlhké horské lesy



DOPLŇKOVÉ (NEPOVINNÉ) ÚKOLY:

2. Fotografická soutěž: (všechny fotografie byly vyfoceny 25. 2. 2011, na řece Úpě)

Fotografie č. 1 – Ledové plameny na řece Úpě



Fotografie č. 2 – Zamrzlé vlnky na řece Úpě



Fotografie č. 3 – Hranolky ledu 





Fotografie č. 4 





Fotografie č. 5 – Bublinky 





Fotografie č. 6 – Střepinu ledu
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