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I. Pozorování vody  



MMĚSÍCĚSÍC DDATUMATUM PPOČASÍOČASÍ TTEPLOTAEPLOTA  VODYVODY TTEPLOTAEPLOTA  VZDUCHUVZDUCHU ZZÁPACHÁPACH
VVODAODA ( (BARVABARVA,,  

LEDLED, …), …)

září 1. 9. 2010 oblačno, přeháňky 
(dešťové) 12,6 °C 19°C mírný (rybina) -

září 15. 9. 2010 slunečno, bezvětří 11,4 °C 17°C není -
říjen 1. 10. 2010 slunečno, větrno 8,8 °C 12°C není -
říjen 15. 10. 2010 zataženo, přeháňky 

(dešťové) 6,8 °C 11°C
není -

listopad 1. 11. 2010 oblačno, větrno 4,2°C 8°C tlející rostliny čirá

listopad 15. 11. 2010 jasno, větrno 6,6°C 9,5°C mírný (rybina) mírná zákal

prosinec 1. 12. 2010 zataženo sněhové 
přeháňky 1,5°C -4,1°C není -

prosinec 15. 12. 2010 sněhové přeháňky 0,8°C -5,5°C není u okrajů led

Měření  pH dne 8. 11. 2010

Námi zjištěné pH vody je 7-8

Voda je tedy neutrální s přechodem do zásady.
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II. Vodní tok v minulosti  



Labe (německy Elbe) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem 
a ústí estuárem do Severního moře.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') 
znamenalo prostě „(velká) řeka.“ Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.

Na horním toku Labe leží město, ve kterém žijeme a kde se také nachází „náš kousek řeky“.
Nedaleko Dvora Králové nad Labem se nachází přehrada Les Království, pozoruhodná zejména stylovým stavebním provedením.

Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi. Leží u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti 
proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje 
rozsáhlý lesní komplex Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno.

Od 3. září 1958 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá památka, od roku 1964 je údajně národní technickou 
památkou, od 1. července 2010 je národní kulturní památkou. Po ničivé povodni z roku 1897, která zasáhla údolí Labe až po 
Pardubice, bylo rozhodnuto o výstavbě dvou vodních děl, jež by přívalové vody zadržely – přehrad Labská (u Špindlerova Mlýna) a 
Tešnovská (dnešní přehrada Les Království). Podklady pro stavební projekt začalo roku 1903 připravovat Technické oddělení pro 
úpravu řek v Praze, vedené stavebním radou Ing. Josefem Plickou. Stavba proběhla v letech 1910–1920 (zdržení způsobila první 
světová válka). Stavební část provedla firma J. V. Velflík a strojní zařízení dodala firma Fanta a Jireš (obě společnosti rovněž z 
Prahy). Náklady na stavbu přehrady činily 4,7 milionu rakouských korun. Po dokončení výstavby šlo o největší vodní nádrž v 
tehdejší Československé republice.
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Obrázky - Přehrada Les Království 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_koruna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1903
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Labsk%C3%A1_(p%C5%99ehrada)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1897
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%AD_technick%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%AD_technick%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemovit%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kocl%C3%A9%C5%99ovsk%C3%BD_h%C5%99bet&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_T%C5%99eme%C5%A1n%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina


Na místě přehrady stál původně mlýn Tešnov, zvaný také Sýkorník.

Virtuální prohlídka přehrady na http://www.virtualtravel.cz/vodni-nadrz-les-kralovstvi.html
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http://www.virtualtravel.cz/vodni-nadrz-les-kralovstvi.html


Obrázky – „Náš kousek Labe“

Budování umělého koryta řeky.
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Takhle vypadalo Labe před vybudováním umělého koryta.

Fotografií se mnoho nezachovalo, ale většina historie Labe v „našem kousku“ je vyobrazena v dobových pohlednicích.
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Dolení železný most s dosud neregulovaným tokem Labe (dnešní Benešovo nábřeží).
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Erbenova ulice. Struha protékající touto ulicí původně sloužila jako mlýnský náhon. 
V šedesátých letech 20. Století byla voda svedena do potrubí a struha byla zasypána.

Další z dvorských mostů „Lávka“ přes Labe, která dodnes spojuje oblast Zálabí s vnitřním městem. 

Místo pod „Pušovým splavem“ sloužilo od roku 1915 také jako plovárna.
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Pohled na neregulovaný Hartský potok, zvaný Kacbach. Ve 
středověku byl zdrojem pitné vody pro celé město.

Pohled proti neregulovanému toku.
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Železný most přes Labe spojoval Hakenovu ulici (nyní 
Milady Horákové) s Neumannovou továrnou (vpravo). 
Později byl postaven níže po proudu nynější kamenný 
most Jana Palacha.

Regulace vodního toku má za následek rozlévaní řeky v době povodní do míst, kde původně tekla dále také omezení 
samočisticích schopností a okysličování. 

Regulace toku umožnila vystavění čistírny odpadních vod.
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III. Vegetace v     okolí řeky v     minulosti  



Stromy: olše lepkavá, bříza bělokorá, dub letní, topol osika, vrba jíva, buk lesní, habr obecný, javor mléč, 
javor babyka, vrba křehká a líska obecná, jírovec maďal

Keře: hloh obecný, bez černý, růže šípková, šeřík

Rostliny::  prvosenka jarní, pomněnka lesní, bojínek luční a lipnice luční (na březích v blízkosti luk), šťovík 
kyselý, rdesno hadí kořen, mochna husí, sedmikráska chudobka, kopretina bílá, smetánka lékařská, máta 
rolní, kopřiva dvoudomá, zvonek rozkladitý, kuklík městský, přeslička rolní, kostival lékařský, bršlice kozí  
noha, sedmikráska chudobka

V minulosti byla vegetace v okolí Labe rozmanitější, než je dnes. Naštěstí 
v námi vybrané lokalitě je vegetace stále pestrá, jelikož regulace vodního 
toku ji zasáhla pouze na okraji města. O některých druzích rostlin se 
můžeme jen domnívat, protože podrobnou dokumentaci rostlinstva jsme 
nesehnali.
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IV. Živočichové v     okolí řeky v     minulosti  

Obojživelníci: skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná

Ryby: lín obecný, kapr obecný, okoun říční, cejn velký (občasně), parma obecná

Ptáci: kachna divoká, čáp velký, potápka roháč, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, skorec 
vodní, labuť velká, kormorán velký, ledňáček říční, havran polní, kos černý

Savci: srnec obecný, králík divoký, ondatra pižmová, vydra říční, zajíc polní

Regulace toku měla za následek úbytek raka říčního, který se 
však postupně zase objevuje. (obr.:http://www.obecprlov.cz/)
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V. Odpovědi na otázky  



Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou 
eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a 
nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.

Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci často pocházejí z hnojiv používaných v 
zemědělském sektoru a dešti splavovaných do vodních toků, existují však i jiné signifikantní zdroje 
(u fosforu třeba některé prací prostředky, přicházející do řek kanalizací).

Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu (viz vodní květ) a posléze, po jeho masovém odumření, 
nedostatek kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení hmoty) a následné vymírání ryb a 
dalších organismů, zejména těch žijících u dna (toxické látky pocházející ze sinic, dekompozitorů a 
rozkládající se organické hmoty však mohou v extrémním případě působit na většinu či celou rybí 
populaci i další organismy v potravním řetězci). Dostatečnému přístupu kyslíku do spodních vrstev 
brání pyknoklina - vrstva oddělující vodu s odlišnou hustotou.

Eutrofizaci lze předcházet omezením znečištění vod: zabráněním splachů hnojiv ze zemědělské půdy a 
také čištěním odpadních vod.
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyknoklina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vym%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_kv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99emno%C5%BEen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivina


Schéma eutrofizace
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BSK5 = Biochemická spotřeba kyslíku. Je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy 
při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Stanovení 
BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při 
aerobních podmínkách. Nejběžnější rutinní, v celém světě používanou metodou, je tzv. zřeďovací 
metoda pro stanovení pětidenní BSK (BSK5).

BSK =Je zkratka pojmu Biochemická spotřeba kyslíku. Je to údaj, který se používá především při analýze vod 
(povrchových, odpadních apod.). Udává množství kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci biologicky 
odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda 
z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_chemie
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Ptáci, kteří u nás zimují

Zvonek zelený

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: pěnkavovití (Fringillidae)
rod: Carduelis

Carduelis chloris

Bažant obecný

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: hrabaví (Galliformes)
čeleď: bažantovití (Phasianidae)
rod: bažant (Phasianus)

Phasianus colchicus
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEant
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C5%BEantovit%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carduelis
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bnkavovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


Vrabec domácí

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: vrabcovití (Passeridae)
rod: vrabec (Passer)

Passer domesticus

Sojka obecná

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: krkavcovití (Corvidae)
rod: sojka (Garrulus)

Garrulus glandarius
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Garrulus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavcovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Passer&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrabcovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


Straka obecná

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: krkavcovití (Corvidae)
rod: straka (Pica)

Pica pica
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Ptáci, kteří odlétají do teplých krajin = tažní ptáci

Vlaštovka obecná

třída: Ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: Vlaštovkovití (Hirundinidae)
rod: Vlaštovka (Hirundo)

Hirundo rustica

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovkovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavcovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


Čáp bílý

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: brodiví (Ciconiiformes)
čeleď: čápovití (Ciconiidae)
rod: čáp (Ciconia)

C. ciconia
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Skřivan polní

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: skřivanovití (Alaudidae)
rod: skřivan (Alauda)

Alauda arvensis

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%99ivan
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sk%C5%99ivanovit%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C%C3%A1povit%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brodiv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


Jiřička obecná

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidae)
rod: jiřička (Delichon)

Delichon urbica
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Špaček obecný

třída: ptáci (Aves)
podtřída: letci (Neognathae)
řád: pěvci (Passeriformes)
čeleď: špačkovití (Sturnidae)
rod: špaček (Sturnus)

Sturnus vulgaris
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pa%C4%8Dek_(Sturnus)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pa%C4%8Dkovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99i%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovkovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


VI. Doplňkové úkoly  

Asi nejdůležitějším chráněným územím v blízkosti naší lokality je KRNAPKRNAP (Krkonošský národní park).

Konkrétní vymezení KRNAP (včetně OP) lze popsat takto: hranice s Polskem, Novosvětské sedlo, Hvězda, Jablonec nad Jizerou, 
Jizera po Arnoštov, Jizerka po Hrabačov, Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky, Kalná Voda, Babí, Žacléř. Bezprostředně sousedí s 
Broumovskou vrchovinou na východě, Jizerskými horami na severozápadě, v Polsku s Kotlinou Jeleniogórskou a Rudawami 
Janowickiemi. Krkonoše patří k hercynským pohořím vyvrásněným v prvohorách, před zhruba 600 milióny lety. Výrazně 
překračují horní (alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1250 m n. m. Vysokohorské rysy přírody krkonošských 
hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými severními a severozápadními větry, nízkými teplotami 
vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek. Krkonošský národní park byl vyhlášen 17. května1963 vládním nařízením č. 
41/1963, čtyři roky po polském Karkonoskem Parku Narodowem, který byl založen 16. ledna 1959. Roku 1986 byl národní park 
rozšířen o ochranné pásmo vyhláškou vlády č. 58/1986 Sb. Vládním nařízením č. 165/1991 Sb. byl znovu vyhlášen statut 
Krkonošského národního parku. Vyskytuje se zde asi 300 druhů obratlovců a přes 1200 druhů rostlin, včetně endemitů.
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CHKO (Chráněné krajinné oblasti):

http://cs.wikipedia.org/wiki/1986
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963


Nejbližší chráněná oblast je ČČESKÝESKÝ  RÁJRÁJ

O jedinečnosti Českého ráje již bylo napsáno mnohé. Stačí vystoupat na horu Kozákov, Veliš, Zebín, Tábor, Vyskeř či Kopaninu a 
rozhlédnout se do kraje. Hrady, zámky, lesy, rozmanitá pískovcová skalní města, hluboká údolí střídají rovinaté úseky a rybníky. 
Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí České republiky a je jen potvrzením kouzla krajiny a její různorodosti, a že byl 
nedávno vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci České republiky. CHKO Český ráj byla vyhlášena v roce 1955. Dnes je tato 
krajina jedním ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast patří mezi nejnavštěvovanější. A zatímco původní 
„chráněnka“ byla vyhlášena na 95 čtverečních kilometrech, dnes, po rozšíření v roce 2002, se rozprostírá na dvojnásobné ploše.

Skalní města: Hruboskalské skalní město, Prachovské skály, Klokočské a Betlémské skály, Příhrazské skály, Suché skály atd.

Rybníky:  Věžický rybník a Vidlák pod Troskami, Jinolické rybníky, Komárovský a Drhlenský, rybník na Branžeži či Žabakor

Zajímavosti: Arboretum na Bukovině u Hrubé Skály, Bozkovské dolomitové jeskyně, přírodní rezervace Babu u Kosmonos, 
přírodní památku Káčov severně od Mnichova Hradiště, kozákovské naleziště drahých kamenů atd. 
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O trochu dále a na druhou stranu leží úchvatné BBROUMOVSKOROUMOVSKO

http://www.cesky-raj.info/dr-cs/skalni-mesta-a-utvary/cesky-raj/vyvrelina-kacov.html
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=631&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=733&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=753&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=669&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=17&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=1218&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=1217&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=672&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=728&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=698&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=679&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=687&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=697&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=710&lanG=cs&xuser=705062623442408658
http://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?clanek=829&xuser=266822919822174722&lanG=cs&slozka=29988


Broumovský výběžek vyplňuje chráněná krajinná oblast o rozloze 41 000 ha, kterou tvoří podstatná část Broumovské vrchoviny. 
Horopisně se dělí do tří poměrně odlišných podcelků, Meziměstskou vrchovinu s hraničním pásmem Javořích hor a s Broumovskou 
kotlinou na červených permských usazeninách v úvalu Stěnavy. 
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NPR (Národní přírodní rezervace):

ŽŽEHUŇSKÝEHUŇSKÝ  RYBNÍKRYBNÍK

Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Nachází se v okrese Kolín u vsi 
Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Svou délkou 5,5 km je jeden z nejdelších 
rybníků v České republice. Dosahuje hloubky až 6 m. Leží v nadmořské výšce 204 m.

AADRŠPAŠSKOTEPLICKÉDRŠPAŠSKOTEPLICKÉ  SKÁLYSKÁLY

Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály byla vyhlášena již v roce 1933 na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých 
celků skalních měst. NPR se nachází zhruba v trojúhelníku vymezeném obcemi Adršpach (ZSJ Horní Adršpach), Teplice nad Metují 
a vrcholem Čáp nad vsí Skály. Na tomto území se po ústupu křídového moře vlivem tektonické a erozní činnosti včetně větrání 
vytvořily v původně souvislé pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály 
navzájem od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí. NPR je významná nejen svou geomorfologií, ale i výskytem řady chráněných 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplick%C3%A9_sk%C3%A1ly
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pa%C5%A1sk%C3%A9_sk%C3%A1ly
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1ly_(Teplice_nad_Metuj%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C%C3%A1p_(Adr%C5%A1pa%C5%A1skoteplick%C3%A9_sk%C3%A1ly)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Metuj%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pach
http://cs.wikipedia.org/wiki/1933
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumec_nad_Cidlinou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C4%9Bbrady
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDehu%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_rybn%C3%ADk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk


živočichů a rostlin.

BBROUMOVSKÉROUMOVSKÉ  STĚNYSTĚNY

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného 
nesouměrného hřbetu (Kuesta) Broumovských stěn. Nalézá se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod. Broumovské 
stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V 
závislosti na úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté Broumovské kotliny 
spadá hřeben stěnami. 
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KKOZÁKOVOZÁKOV

Kozákov (744 m), součást geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet, je nejvyšší horou Českého ráje. Čedičový 
vrch byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. V 
dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů. 
Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Na západním svahu Kozákova se nachází Měsíční údolí se 
dvěma velkými jeskynními převisy, pod nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Jihozápadní část hory o rozloze 
162,83 hektarů je od roku 1985 chráněna jako národní přírodní památka Kozákov.

BBABIČČINOABIČČINO  ÚDOLÍÚDOLÍ

Babiččino údolí je chráněné území a národní kulturní památka v okrese Náchod. Název údolí je odvozen od románu Boženy 
Němcové, Babička, jehož děj sem spisovatelka umístila. Jedná se o údolí Úpy severně od České Skalice poblíž zámku v 
Ratibořicích. Tuto krajinu Babiččiným údolím nazval poprvé roku 1878 spisovatel Otakar Jedlička působící ve Smiřicích jako 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smi%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Otakar_Jedli%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1878
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ratibo%C5%99ice_(%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dka_(novela)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_N%C3%A1chod
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1985
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polodrahokam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1hn%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ametyst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaspis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polick%C3%A1_p%C3%A1nev&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Broumovsk%C3%A1_kotlina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1chod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Broumov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace


lékař. Roku 1952 prohlásilo ministerstvo školství, věd a umění toto údolí za krajinnou a národní rezervaci, roku 1978 pak bylo 
prohlášeno národní kulturní památkou. K nejnavštěvovanějším místům údolí patří Staré bělidlo, domek čp. 7 u Viktorčina splavu.

V našem širokém okolí (tedy v Královéhradeckém kraji) se nachází spousta krásných míst, které jsou NRP a toto je jen výčet 
těch asi nám nejznámějších.

28

CCOO  JEJE  TOTO  NATURANATURA??

NATURA 2000 = SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské 
unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z 
evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
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OOBĚHBĚH  VODYVODY  VV  PŘÍRODĚPŘÍRODĚ

Oběh vody sice nemá počátek, ale oceány jsou příhodné místo, kde lze začít s jeho popisem. Slunce, které je strůjcem oběhu 

vody, ohřívá vodu v oceánech, a ta se vypařuje ve formě vodní páry do vzduchu. Stoupající vzdušné proudy unášejí vodní páru 

výše do atmosféry, kde nižší teplota poté způsobí kondenzaci vodní páry a její přeměnu do formy oblaků. Vzdušné proudy dále 

ženou oblaka nad zemí a částice vody tvořící oblaky se srážejí, rostou a poté vypadávají z oblohy jako srážky. Některé srážky 

padají jako sníh a mohou se hromadit jako ledové čepice a příkrovy či ledovce. V teplejším klimatu sníh s příchodem jara 

většinou taje a voda vytváří celoplošný odtok z tajícího sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů nebo na pevninu, odkud díky 

zemské tíži jako povrchová voda odtéká. Část odteklé vody napájí řeky, které poté odvádějí vodu do oceánů. Povrchový odtok a 

prosakující podzemní voda se hromadí jako sladká voda v jezerech a řekách. Ne všechna odtékající voda končí ihned v řekách, 

ale většina vody se vsakuje do půdy. Část této vsáklé vody zůstane blízko zemského povrchu a může znovu napájet povrchové 
vody (a moře) jako přítok z podzemní vody. Někdy nachází mezery v zemském povrchu a vynořuje se jako sladkovodní pramen. 
Mělká podzemní voda je vytahována kořeny rostlin a odpařována povrchem listů do atmosféry. Část podzemní vody prosakuje 
hlouběji a obohacuje zvodně (podpovrchové zóny nasycené podzemní vodou), které dlouhodobě obsahují velké zásoby sladké 
vody. Také tato voda je ale v pohybu a část znovu vtéká do moří, kde oběh vody "končí" a "začíná.

Koloběh vody: http://www.vodarenska.cz/file/94/
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http://www.vodarenska.cz/file/94/
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Má lidstvo dostatek vody?

Množství vody na Zemi je rozděleno velmi nerovnoměrně, a proto vznikají v mnoha oblastech problémy s jejím nedostatkem. 
Jedná se zejména o značnou část Afriky, Blízkého a Středního východu, území Velké pánve na západě USA, oblast při pobřeží 
Chile a Peru a o více než tři čtvrtiny plochy Austrálie.

Velké rozdíly v obnovitelných zásobách vody jsou rovněž mezi státy. Například na každého obyvatele Islandu připadá roční odtok 
674 tis. m3 vody. Vynikající podmínky má i Kanada nebo skandinávské země. Naproti tomu Kuvajt nemá prakticky žádnou sladkou 
vodu, takže veškerou její potřebu kryje odsolování mořské vody.

Česká republika patří k oblastem s mírně podprůměrným vodním bohatstvím. Podobně je na tom Polsko, o něco hůře Německo či 
Maďarsko.

Oceán – největší zásobárna vody na Zemi

Zemi lze právem nazývat oceánskou planetou. Z celkové rozlohy jejího povrchu 510,1 milionů km2 zaujímají oceány 70 %. A voda 
v oceánech a mořích tvoří 97% zásob vody na Zemi. Zbylé 3 % tvoří ledovce, povrchová voda na souši, podpovrchová voda a voda 
v atmosféře.

Česká republika nemá k oceánu přímý přístup, přesto je jím denně ovlivňována. V předpovědi počasí můžeme často slyšet, že k 
nám proudí vzduch z oceánu, aby přinesl vlhčí vzduch. 
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Ledovce – největší zásobárny sladké vody 

Převážná část sladké vody na pevnině je soustředěna v ledovcích (kolem 74 % sladké vody). Největší ledovec - Antarktický 
pevninský - má rozlohu 12, 6 mil. km2 a jeho průměrná tloušťka kolem 1 700 m přesahuje nadmořskou výšku Sněžky. Na území 
ČR  není  podnebí  příznivé  vzniku  ledovců,  ale  v minulosti  –  v dobách  ledových  -  se  na  našem  území  ledovce  vyskytovaly. 
Zajímavými pozůstatky výskytu horských ledovců jsou šumavská jezera.  



Podzemní vody – největší zásobárna kapalné sladké vody 

Pod zemským povrchem je shromážděno přibližně 97 % pevninské vody v kapalném stavu. Podpovrchová voda se zde vyskytuje ve 
dvou základních formách – jako půdní vláha nebo hlouběji jako podzemní voda. V České republice představuje podzemní voda 
ten nejlepší zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Podzemní vody celoročně zásobují podzemním odtokem povrchové 
toky. Zajišťují převážně v období sucha alespoň minimální průtok vody v korytech řek. Zásoby podzemní vody ve světě převyšují 
více než 3000krát objem vody v korytech řek. 
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Stojaté vody 

Z hlediska využitelnosti mají pro člověka větší význam jezera sladkovodní než jezera slaná.   Největší světová jezera přesahují 
svojí rozlohou plochu České republiky. Ve srovnání se světem jsou naše jezera velmi nepatrných rozměrů.  



Potoky a řeky

Ve srovnání s objemem veškeré vody na Zemi jsou v korytech vodních toků velmi malé zásoby vody, přesto 
mají řeky zcela mimořádný význam pro veškerý život na Zemi. 

Voda proudící potoky a řekami je nejpřístupnější, a proto také snadno zranitelnou částí celého oběhu vody v 
přírodě. Znečištění vody a umělé úpravy toků zredukovaly přírodní vodní bohatství našich řek.

Zásoby vytvořené člověkem

Lidé se odpradávna snaží zmírnit nerovnoměrnost odtoku a vytvořit zásoby vody tam, kde je jich potřeba. Na 
celém světě proto stále rostou zásoby vody v přehradních nádržích. Dnes zadržují pětkrát více vody, než se 
nachází v řekách. 
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Kolik litrů spotřebujeme za rok?

Abychom určili, kolik litrů spotřebujeme, jakožto čtyřčlenná domácnost vyzkoušeli jsme kalkulátor spotřeby vody.

Náš dohad byl 200 000 litrů.
Kalkulačka spotřebu určila přibližně na 198 540 litrů.

Odhad za měsíc jsme vypočítali z naší dohadované spotřeby, což činí asi 1670 litrů za měsíc.



Vyzkoušejte taky kalkulačku spotřeby: http://www.penize.cz/kalkulacky/spotreba-vody

Jaké množství vody přibližně spotřebuje vaše pračka za měsíc?

Máme jednu z těch starších praček, která má spotřebu 65l/4kg prádla. Pereme v průměru 4 týdně. 

Naše pračka tedy spotřebuje asi 1040 litrů měsíčně.

Jaké zařízení doma spotřebuje nejvíce vody? Odhadněte, kolik to je za den litrů. Jak je možné tuto vodu ušetřit?

U nás doma asi nejvíce vody spotřebuje toaleta, která za jedno spláchnutí spotřebuje 6 l. Průměrná čtyřčlenná rodina splachuje 
asi 20x za den. Což znamená, že za den spláchneme okolo 120 litrů (asi 3360 litrů za měsíc!). U toalet můžeme spotřebu vody 
značně zredukovat tím, že použijeme toaletu s dvojitým splachováním.

Kdyby se nejednalo o zařízení, mohli bychom říci, že nejvíce vody spotřebujeme na osobní hygienu (sprchování, koupání). 
Samozřejmě, že méně vody spotřebujeme, když se budeme spíše sprchovat než dopřávat si koupele.
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Jak funguje úsporná sprcha? Nyní již existuje mnoho technologií úsporných sprch, toto je jedna z nich.

Důležitá je také koupelnová baterie!

Nové baterie jsou důmyslně zkonstruovány; mají úsporné prvky zabudovány v sobě. Například 
páka při jejím běžném zvednutí pustí jen poloviční průtok vody, prudký proud se dá spustit jen 
stlačením páky do jiné polohy. I další baterie odměřují a dávkují množství vody, třeba ty s 
infračervenými a ultrazvukovými senzory pohybu. Senzor po minutě nebo kratší době vodu 
automaticky vypne. Tyto baterie se vyrábějí rovněž jako pod-omítkové - v umývadlovém i 
sprchovém provedení.

http://www.penize.cz/kalkulacky/spotreba-vody


Páková baterie nejen šetří vodu svou konstrukcí, ale také tím, že se dá lehce a jednoduše zavřít jedním dotykem. Máme-li v 
ruce zubní kartáček a kelímek, nejsme ochotni kroutit kohoutkem staré baterie a necháme vodu téct; pákovou baterii však 
eskamotérsky zvládneme zavřít jedním ťuknutím. U vylepšené baterie páka pustí při běžném zvednutí jen poloviční průtok vody, 
prudký proud se dá spustit jen stlačením páky do jiné polohy.

http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/39651vbateriegrohe.jpgOmezovač průtoku vody (například na 6 litrů/min.) pak zaručuje 
nízkou spotřebu vody.

Termostatické baterie jsou ještě šetrnější než pákové - proti běžným bateriím dokážou ušetřit až 50 % vody. Fungují na principu 
míchání studené a teplé vody (nastaví se požadovaná teplota vody a baterie automaticky míchá teplou a studenou). Jsou 
bezpečné a výborné pro děti; mají bezpečnostní pojistku, která zabrání opaření. Tyto baterie jsou dražší, ceny se pohybují u 
sprchových od 3.000 korun výše, ale mohou stát (podle značky) i 17.000 korun; nejlevnější umývadlové začínají zhruba těsně pod 
3.000 korunami.

Bezdotykové baterie vám poskytnou jen vodu opravdu nutnou k opláchnutí rukou. Senzor baterie pustí 
jednorázově pouze jeden litr vody. Další dávka je zablokovaná pružinou. Baterie případně umí ještě 
současně regulovat teplotu vody a omezovat její průtok. Má zabudovaný na sobě regulátor teploty vody; 
ten se může uzamknout nebo používat - nastaví se na předem teplotně smíšenou vodu.
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Šetřivé drobnosti

Využít se dají, a to už nyní, šetřiče vody. Pokud jste si nedávno kvalitní baterii, která něco vydrží a je 
rozhodně škoda ji vyhazovat, ale nepatří do tzv. kategorie úsporné, pořídili, úspory dosáhnete přidáním úsporného perlátoru 
nebo regulátoru toku, případně stop ventilu.

Samostatný stop ventil: v ceně kolem 50 Kč si můžeme koupit plastovo-chromový stop ventil se závitem, který se jednoduše 
našroubuje na sprchovou hadici. Výrobce garantuje ušetření až 200 korun měsíčně jen tím, že voda se vypne v okamžiku, kdy se 
mydlíme nebo šamponujeme.

http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/39651vbateriegrohe.jpg


Omezovače průtoku vody

Asi za 200 korun si lze zakoupit také samostatný průtokový regulátor ke sprše, který našroubujeme 
mezi baterii a sprchovou hadici. Průtok se dá nastavit na 8, 10, 12 nebo 14 litrů za minutu. Obvykle 
proteče sprchovou baterií při sprchování 25 litrů za minutu.

Úsporný perlátor: Zhruba za 200 korun si můžete koupit nástavec na baterii - úsporný perlátor, 
který odolává vápenným nánosům. Perlátor zakončuje trubici baterie a ve svých malých otvorech 
mísí proud vody se vzduchem. Vyjmutím nebo nasazením středového kroužku do perlátoru lze 
upravovat průtok vody od 4 do 14 litrů za minutu. Výrobci perlátorů mluví o úspoře vody a energie 
až 20 - 40 % při návratnosti investice do půl roku.
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Co se děje s dešťovou vodou, která steče ze střechy vašeho domu?

Voda je zachycována do okapů, které ji poté svádějí do butele. Tuto vodu využíváme jako vodu 
užitkovou, tzn., že s ní zaléváme zahradu, nebo myjeme auta.

Jaké jsou nejekologičtější prostředky na mytí nádobí?

Existují výrobky, které nesou českou ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. Tato značka sice 
neznamená, že výrobek je zcela ekologický a bez vlivů na životní prostředí (takovou věc člověk asi vyrobit nedokáže), ale 
certifikovaný výrobek je oproti jiným srovnatelným výrobkům šetrnější k životnímu prostředí. Každý certifikovaný výrobek musel 
projít testy, které mu předepisují směrnice pro udílení ekoznačky. Seznamy ekologicky šetrných výrobků i směrnice, které určují, 
na základě čeho je výrobek šetrný, naleznete na www.ekoznacka.cz. Ekologicky šetrný výrobek je garantován ministerstvem 
životního prostředí.

http://www.env.cz/
http://www.env.cz/
http://www.ekoznacka.cz/
http://www.ekoznacka.cz/


Značky ekologických přípravků na přírodní bázi. 

 Ecover

 Frosch

 Sodasan

 Sonett

 Urtekram
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http://www.priroda.cz/
http://www.cittadella.cz/cit/index.php
http://www.tvujdum.cz/
http://www.wikipeida.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://oldmaps.geolab.cz
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&show_all=0
http://asekol.cz
- možnosti vyhledávání http://google.cz/ 
- archiv města Dvůr Králové nad Labem
- kniha Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích (Vladimír Janeček)
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II. vojenské mapování
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III. vojenské mapování
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Nyní
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	Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.
	Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci často pocházejí z hnojiv používaných v zemědělském sektoru a dešti splavovaných do vodních toků, existují však i jiné signifikantní zdroje (u fosforu třeba některé prací prostředky, přicházející do řek kanalizací).
	Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu (viz vodní květ) a posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů, zejména těch žijících u dna (toxické látky pocházející ze sinic, dekompozitorů a rozkládající se organické hmoty však mohou v extrémním případě působit na většinu či celou rybí populaci i další organismy v potravním řetězci). Dostatečnému přístupu kyslíku do spodních vrstev brání pyknoklina - vrstva oddělující vodu s odlišnou hustotou.
	Eutrofizaci lze předcházet omezením znečištění vod: zabráněním splachů hnojiv ze zemědělské půdy a také čištěním odpadních vod.
	BSK5 = Biochemická spotřeba kyslíku. Je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při aerobních podmínkách. Nejběžnější rutinní, v celém světě používanou metodou, je tzv. zřeďovací metoda pro stanovení pětidenní BSK (BSK5).
	NPR (Národní přírodní rezervace):
	Kozákov
Kozákov (744 m), součást geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet, je nejvyšší horou Českého ráje. Čedičový vrch byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů. Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Na západním svahu Kozákova se nachází Měsíční údolí se dvěma velkými jeskynními převisy, pod nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Jihozápadní část hory o rozloze 162,83 hektarů je od roku 1985 chráněna jako národní přírodní památka Kozákov.
	V našem širokém okolí (tedy v Královéhradeckém kraji) se nachází spousta krásných míst, které jsou NRP a toto je jen výčet těch asi nám nejznámějších.
	Šetřivé drobnosti
	Omezovače průtoku vody
	Značky ekologických přípravků na přírodní bázi. 


