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I. Zimní výpravy k     řece  

1. Stopy zvěře a fotografie živočichů

Naše lokality se nacházejí na frekventovaných trasách chatařů a ,, pejskařů “, kteří 
neúmyslně ničí stopy zvířat, proto máme stop málo, pouze z lokalit 3, 4 na Hrubých lukách, 
kde jsme našli stopy zajíce polního, krtinu, vchod do nory, vývržek dravce na větvi a v řece 
jsme viděli plavat kachny divoké (viz. fotografie).

zajíc polní

 
krtina krtka obecného
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vchod do nory hryzce vodního

vývržek dravce
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kachna divoká
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2. Pupeny stromů

Jelikož jsme nebyli příliš úspěšní v hledání a fotografování stop zvěře, rozhodli jsme 
se nahradit tento nedostatek fotoherbářem pupenů stromů a keřů na našich lokalitách v zimě.

Lokalita č. 1 Verdek

jasan ztepilý

vrba křehká

6



olše lepkavá

líska obecná
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Lokalita č. 2 Splav

olše lepkavá (foto viz. lokalita č. 1 Verdek)

lípa srdčitá

hloh obecný
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vrba smuteční
javor mléč
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trnovník akát

javor klen
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Lokalita č. 3, 4 Hrubá luka 

Olše lepkavá (viz. foto lokalita č. 1 Verdek), trnovník akát, javor klen, javor mléč, lípa 
srdčitá, hloh obecný, jasan ztepilý (lokalita č. 2 Splav)

jílovec maďal

bez černý
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buk lesní 

vrba sp.
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jeřáb ptačí

bříza bělokorá
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II  . Plavba na Labi  

Historie

První, doložená vodní doprava byla již v době bronzové. V této době vznikala podél 
toku Labe nejstarší pravěká hradiště tzv. lužické kultury. Z této doby bylo vyloveno několik 
bronzových  předmětů  pod  Tříkřížovým  vrchem  u  Lovosic.   Labe  se  stalo  významnou 
dopravní tepnou také v době římské. U Malých Žernosek nedaleko Lovosic bylo postaveno 
první  překladiště,  které  se  nacházelo  na  českém území.  Těžil  se  zde  kámen  pro  výrobu 
ručních  kamenných  mlýnů.  Tyto  kameny  byly  nalezeny  v povodí  řeky  Labe  v Německu 
kolem Magdeburku. Z ranného středověku pocházejí zprávy, které popisují rozvinutý obchod 
na Labi.  Zachováno byl  mnoho  písemných  dokladů,  které  uvádějí  například  výše  celního 
poplatku  (cla).  Dalším  zdrojem  příjmů  byl  také  dovoz  soli  z Německa.  V okolí  Halle  a 
Magdeburku se těžila sůl a vozila se po Labi do Čech, kde byla měněna za dobytek, obilí, 
víno, keramiku a otroky. Obchod se solí pomohl rozvoji nových měst na severu Čech a tím 
pomohl i rozvoji dalšího obchodu. 

Další  zprávy o českých „kupcích a plavcích“  pocházejí  ze 13.  a 14.  století.   Byly 
nalezeny  různé  doklady  o  placení  cla  z různých  míst  v Evropě.  Například  na  plavbě  za 
flanderským suknem se kupci  plavili  po saském Labi  a  již zmíněné  doklady se  nalezly i 
v Kolíně nad Rýnem. Dokonce byla nalezena zmínka o plavbě na Baltském moři. V této době 
se také rozšířil  obchod na další české řeky (např.: voroplavba na Vltavě). Českými  centry 
obchodu byla města Litoměřice, Roudnice, Mělník a Ústí nad Labem. Zahraničním centrem 
pak bylo město Pirna v Sasku. Po horním toku Labe byly splavovány kmeny pro kutnohorské 
doly. Plavba po proudu byla většinou řízena pomocí vesel a plachet. Proti proudu pomáhali 
plavbě  tzv.  pomahači,  což  byly  skupiny 6  -  12  nádeníků  z polabských  vesnic,  vedených 
předákem, které vlekly lodě proti proudu. Takto si lodě předávali vždy na konci vesnice, kde 
je  převzali  další  nádeníci.  Dostávali  za  práci  dobře zaplaceno  a  to  bylo  cenným zdrojem 
příjmů polabských obyvatel. 

Rozvoj  moderní  dopravy nastal  v 18.  století.  Císařovna  Marie  Terezie  vydala  tzv. 
Navigační  patent,  který  vyhlásil  splavné  toky  za  majetek  státu.  Od  té  doby  musely  být 
spravovány právě státem,  který na sebe převzal nejen kontrolu nad tokem ale i  povinnost 
hradit všechny vzniklé výdaje.

V letech  1897  –  1913  byla  vybudována  soustava  několika  zdymadel  na  Labi 
a plavební kanál u Hořína.   

Další možnost pro rozvoj plavební dopravy se naskytla v 19. století. Rakouský stát se 
snažil osvobodit labskou plavbu od celních poplatků a zavést plavební řád na Labi. Změna 
podmínek vedla k založení Pražské plavební společnosti v roce 1822.
 O vlastnících  a  stavitelích  lodí  toho bohužel  víme  málo.  Počátkem 16.  století  byl 
v Děčíně založen cech plavců a stavitelů lodí. Předpokládá se tedy, že centrum stavby lodí 
bylo právě zde. Z údajů o celních poplatcích se dalo odvodit, že lodě vezly obvykle 1,5 – 4 
tuny nákladu. Pro srovnání, nejtěžší tehdejší vůz byl schopen uvézt v zápřahu se 2 - 4 koňmi 
400 - 600 kg. Některé lodě byly však poměrně větší.  Avšak tyto lodě mohly plout jenom 
několikrát ročně.  

Současnost

V současnosti je Labe splavné pro celou plavbu z  Chvaletic přes Kolín, Mělník do 
Střekova.  Regulovaný  úsek  ze  Střekova  na  hranice  je  nejobtížnější,  má  nedostatečnou 
plavební hloubku. Potřeba úsek kanalizovat naráží na odpor ochránců přírody. Splavnění Labe 
z Chvaletic do Pardubic je projekt s cílem prodloužit splavnost o 24 kilometrů. Projekt opět 
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naráží  na  nešetrnost  k životnímu prostředí.  V současnosti  je  úsek  z Chvaletic  do Vrchlabí 
splavný pouze pro sportovní lodě. 

Plavba a životní prostředí

V  porovnání  se  silniční  nebo  železniční  dopravou  je  lodní  doprava  ohleduplnější 
k životnímu prostředí v okolí řeky. Malé sportovní lodě nezatěžují řeku a její okolí prakticky 
vůbec.  Dokonce,  i  když  srovnáme  velké  lodě  s  ostatními  druhy  dopravy,  jsou  také 
jednoznačně šetrnější k životnímu prostředí (menší produkce CO2). Splavnost řeky se váže na 
ponor velkých lodí. Umělé zvyšování  hladiny vody může být  někdy v rozporu s ochranou 
přírody v okolí řeky.
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III. Porovnání údajů o kvalitě vody v řece s     I. Etapou  

Vzhledem k tomu, že jsme nezískali údaje o kvalitě vody v minulosti, provedli jsme 
ještě jedno měření hodnot na našich stanovištích a srovnali s údaji v I. etapě. 

Tabulka z I. etapy 

Lokalita lokalita 1
(Verdek)

lokalita 2
(Splav)

lokalita 3
(Hrubá luka N)

lokalita 4
(Hrubá luka P)

vodivost [µS/cm] 13, 7 13, 9 12, 4 13, 5

pH 7, 5 7, 5 7 7 – 7, 5

tvrdost [°d] 8 8 6 8

nitráty [mg/l] 10 5 - 10 10 10

Fe [mg/l] 0 0 0 0

Body 3,66 4,71 5,00 4,33

Hrubá luka N - lokalita nad výpustí čističky odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.
Hrubá luka P – lokalita pod výpustí čističky odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

Tabulka z     III. etapy  

Lokalita lokalita 1
(Verdek)

lokalita 2
(Splav)

lokalita 3
(Hrubá luka N)

lokalita 4
(Hrubá luka P)

pH 7, 5 7 7, 5 7, 5

tvrdost [°d] 8 7 8 7

nitráty [mg/l] 10 5 10 5

Fe [mg/l] 0 0 0 0

 
Vodivost jsme nezjišťovali, protože jsme tentokrát neměli k dispozici měřící přístroj. 
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Výsledky:

Na všech stanovištích se pH pohybovalo mezi 7 a 7, 5. 
Tvrdost vody zůstala na prvním stanovišti stejná, na druhém stanovišti klesla o jednotku, na 
třetím stanovišti stoupla o dvě jednotky a na čvrtém stanovišti klesla o jednotku.
Při stanovení nitrátů se mění hodnoty vždy o pět jednotek, z toho hlediska lze říci, že hodnoty 
zůstaly téměř stejné.
Při stanovení železa jsme dosáhli stejného výsledku.
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IV. Tabulky a g  rafy teplot  

Grafy teplot

.
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N – Hrubá luka nad čističkou

P – Hrubá luka pod čističkou
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Tabulka teplot

Lokality Datum Teplota Počasí
Vody Vzduchu Vítr

Hrubá 
luka
N + P

23. 01. 2011 1 -3 Roztrhaná oblačnost Slabý
30. 01. 2011 0, 5 -10 Svítí slunce Bezvětří
  6. 02. 2011 1 6 Svítí slunce Slabý
13. 02. 2011 2 2 Jasno Bezvětří
20. 02. 2011 1 1 Svítí slunce Slabý
27. 02. 2011 0, 5 -4 Jasno Slabý

Splav

23. 01. 2011 1 -2 Roztrhaná oblačnost Bezvětří
30. 01. 2011 0, 5 -10 Svítí slunce Bezvětří
  6. 02. 2011 1 7 Svítí slunce Slabý
13. 02. 2011 2 2, 5 Jasno Bezvětří
20. 02. 2011 1 1 Svítí slunce Slabý
27. 02. 2011 0, 5 -3 Jasno Bezvětří

Verdek

22. 01. 2011 1 -4 Zataženo Slabý
29. 01. 2011 0, 5 -9 Svítí slunce Slabý
  5. 02. 2011 1 5 Zataženo Bezvětří
12. 02. 2011 1 3 Jasno Slabý
19. 02. 2011 1 2 Roztrhaná oblačnost Slabý
27. 02. 2011 0,5 4 Jasno Slabý
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V. O  dpovědi na otázky  

1. otázka

Bioakumulace 
Jako bioakumulace se označuje růst koncentrace chemické látky v organismu. Dochází 

k  ní  obvykle  v  rámci  tzv.  potravní  pyramidy,  kdy se  v  každé  trofické  (potravní)  úrovni 
zvyšuje  koncentrace  látky  v  organismu  vzhledem ke  konzumaci  organismů  nižší  trofické 
úrovně. Např. v řetězci „plankton - ryby - dravé ryby - člověk“ je pravděpodobně nejvyšší 
koncentrace dané bioakumulativní látky v lidském těle. Organismy, v nichž se akumulují tyto 
látky, mohou být využity jako bioindikátory stavu životního prostředí.

Bioakumulační  látky-  dioxiny,  DDT,  hexachlorbenzen  (HCB),  polychlorované 
bifenyly (PCB), xylenové pižmo, polyaromatické uhlovodíky, polybromované difenylethery 
(PBDE) nebo dioxiny.

2. otázka 

Vodné je platba za odběr vody z veřejného vodovodu.
Stočné je platba za čištění vypuštěné vody a zaplacení cesty vody do čističky (kanalizace).

3. otázka

Vlhkomilné  dřeviny nalezené  na  našich  stanovištích:  olše  lepkavá,  vrba  křehká,  vrba 
smuteční, topol osika, topol bílý. 

V  kapitole  I  jsou  fotografie  větviček  s pupeny  olše  lepkavé,  vrby  křehké,  vrby 
smuteční a dalšího neurčeného druhu vrby.
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VI. D  oplňkové úkoly  

1. Místní koloběh vody

Náš místní koloběh vody začneme v artézských studnách a skončíme v řece Labi.

a) Artézské studny

Fungují na základě různé propustnosti vrstev zemské kůry. U nás ve Dvoře Králové 
nad Labem máme díky artézským studnám jednu z nejlepších vod v republice.

1.Hhladina podzemní vody, 2. Podzemní voda, 3. Nepropustná vrstva, 4., 5. Vrt (artézské studna), 6. Výška 
podzemní hladiny, 7.Zlom

b) Vodárna

Zde se voda z artézských studní upravuje pro další použití.  Při zjišťování místního 
koloběhu vody,  jsme zjistili,  že v podloží se nachází  radon, který dále přechází  do vody, 
a proto se voda musí čeřit. Pak se voda nahání do potrubí, která vedou do domácností. Použitá 
voda odtéká do septiků.

vodárna na Hrubých lukách
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c) Septik 

Septik se používá k částečnému uskladnění fekálního odpadu.

d) Stoková síť 

Je to soustava trubních rozvodů k odvádění odpadních vod do ČOV. Je pro nás velmi 
prospěšnou, protože by se zde jinak šířily nebezpečné nemoci. 

e) Čistička odpadních vod

Slouží  k  čistění  odpadních  vod,  rozdělují  se  podle  velikosti  a  typu  čistírenského 
procesu.  Voda  zde  prochází  třemi  etapami  čištění.  Nejdříve  přichází  mechanické  čištění 
(primární), zde se nachází lapák štěrku, který zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (štěrk, 
dlažební  kostky).  Dalším  stupněm  jsou  česle,  ty  odstraní  hrubé  plovoucí  nečistoty.  Poté 
následuje lapák pásku, který odstraňuje minerální suspenze. Lapák tuků pracuje na základě 
různé hustoty materiálů. Tato cesta se souhrnně nazývá ochranná část. 

Dalším  stupněm  je  biologické  čistění,  probíhá  v  biologickém  reaktoru.  Zde  je 
znečištění  vody  odstraňováno  pomocí  mikroorganismů  (aktivovaný  kal).  Tyto  organismy 
odstraňují biologické znečištění a pomáhá odstranit i fosfor a dusík. Oddělení větších pevných 
mikročástic od vody se nazývá sedimentace, provádí se v sedimentačních nádržích. 

Posledním stupněm je tzv.  terciární čištění.  V této fázi  jde především k odstranění 
fosforu a hygienizaci vody (odstranění patogenů). 

1 strojní  česle 2 lapák písku 3 nátok splašků 4 reaktor SBR 5 kalojem 6 spojná šachta 7 odtok  
vyčištěné vody
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Vyčištěná voda se vypouští do řeky Labe, nedaleko od poslední lokality (Hrubá luka P).
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2.   Povodně na Labi  

(Poznámka: tento úkol byl v původním zadání.)

V minulosti  již  mnohokrát  Labe  způsobilo  značné  potíže  nejen obyvatelům Dvora 
Králové  nad Labem.  V jarních  obdobích,  kdy roztával  sníh,  byly  poměrně  silné  záplavy. 
A proto byla postavena přehrada Les Království (Tešnov).

Bezpečnostním podnětem pro výstavbu přehrady na Labi byla katastrofální povodeň 
v červenci roku 1897. Řečištěm v místě přehradního profilu protékalo tehdy 330 m3/s., což se 
blížilo stoleté vodě. Tato povodeň způsobila ve vysoce zalidněném průmyslovém kraji mezi 
Dvorem Králové nad Labem a Jaroměří velké škody na budovách a na orné půdě odplavením 
ornice, zanesením štěrkem a pískem a zničením úrody. Řešení bylo tehdy v zájmu zábrany 
těmto  škodám neodkladné.  Největší  zaznamenané  povodňové  průtoky:  červen  –  červenec 
1897 – 330 m3/s, květen 1941 – 217 m3/s, únor – březen 1946 – 311 m3/s, leden 1948 – 284 
m3/s.

Deštivé  počasí  v  roce  1981  vyvolalo  prudké  tání  sněhu  na  horách  a  v  podhůří 
s následnými povodněmi. Přítok od labské údolní přehrady v Tešnově činil kolem 340 m3/s., 
což odpovídá stoletému průtoku. 

V noci z 11. na 12. března 1981 se vlivem silných dešťů a tání sněhu v Krkonoších 
rozvodnilo Labe. Městská povodňová komise vyhlásila 12. března 1981 ráno stav ohrožení. 
Místní závody učinily neprodleně svá opatření. Povodeň vyvrcholila kolem 12. hodiny, kdy 
voda protékala přelivy Tešnovské údolní přehrady s maximálním průtokem kolem 120 – 150 
m3/s. Postižené závody n. p. Tiba a ČSAO ihned zahájily evakuační práce, aby snížily škody 
na nejnižší  míru.  Kolem 13. hodiny 12. března protékalo Labem 306 m3/s,  což způsobilo 
zatopení celého labského nábřeží od závodu n. p. Tiba Verdek, Vorlech a Zálabí, až po ČSAO. 
V závodě n. p. Tiba Zálabí byl postupně zatopen celý tiskárenský provoz, až po skládárnu. 
Teprve 13. března začala voda opadávat. 

I v lednu 1982 se vyskytly velké povodně v důsledku dešťových srážek a rychlého tání 
sněhu.  Ve  dnech  5.  –  7.  ledna  byly  zaznamenány  na  horním  a  středním  Labi  největší 
kulminační průtoky, opakující se jednou za 10 let. 

V roce 1997 se Těšnovská přehrada sice zaplnila až po korunu hráze, Labe ve městě 
dosahovalo  svou hladinou až  k vrchu nábřežních  zdí  a  cca  0,5 m od vrchu kleneb dvou 
městských mostů, ale k větším škodám na majetku nedošlo.

Dne 9.3.2000 povodeň vážně poškodila lávku spojující ulice Eklovu a Poděbradovu. 
Na základě odborného posouzení statiky byla uzavřena a bylo třeba ji nákladně rekonstruovat. 
Protékalo zde tehdy 375 m3/s. 

Deštivý  počátek  měsíce  prosince  roku  2007  zapříčinil  zvednutí  hladiny  Labe. 
Povodňová komise vyhlásila druhý povodňový stav (ohrožení). Dlouhotrvající déšť však ustal 
a situace se uklidnila.
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3.   Kontrastní fotografie ledu     
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4. Prezentace našeho projektu

Dne 4. 3. 2011 náš tým uskutečnil prezentaci projektu Labské příběhy v PowerPointu . 
O naší práci jsme vyprávěli skautskému dívčímu oddílu ve Dvoře Králové nad Labem. Na 
schůzku  sešlo  10  skautek.  Naše  prezentace  trvala  cca  15  minut,  poté  jsme  pro  skautky 
připravili hru ,,Seřaď města na toku Labe od pramene k ústí“. Prezentace je bavila a zajímala 
a měly připraveny spoustu hodnotných dotazů.

Úvod do prezentace + logo klubu NATURA

Eliška Janáková při prezentaci III. etapy
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Tomáš Sychra, Šárka Vondrová a Jan Freda při prezentaci – odebírání bentosu

vypracování naší hry
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