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I. Pozorování řeky  
1. Jarní odlov bentosu  
 

První odlov  

 

23. března jsme se vydali na první odběr bentosu na stanoviště Hrubá luka N + P. 

Jelikoţ byla zima, museli jsme zvolit jinou metodiku, proto jsme pouţili dreč (dredge).  

 

Druhý odlov 

 30. března se konal druhý odlov na stanovišti Verdek. Na tomto stanovišti se nám 

odlov pomocí dreče podařil, protoţe je zde slabší proud a měkký usazený materiál. 

 

Třetí a čtvrtý odlov bentosu 

 

Probíhal 1. a 11. května na všech stanovištích. Byl velice úspěšný, teplota vody uţ 

byla vyšší, a proto jsme nemuseli lovit drečí. 

 

Dreč 

Dreč se skládá z plátěného vaku, který propouští vodu a ne bentos, upevněného na 

ocelovém trojúhelníku. Tento trojúhelník je uchycen pomocí řetězů a provazu. Měli jsme 

problém se vzduchem, který nadnášel dreč na hladině, tento problém jsme vyřešili vhozením 

kamenů do vaku. 

 

Metodika odlovu pomocí dreče:  

 

Dreč odhodíme do řeky a potom počkáme, aţ se ponoří, potom táhneme dreč po dně. 

Při tom dreč hrne usazený materiál a nabírá ho do vaku. Potom se dreč vytáhne a chycený 

materiál se přesype do kýble s vodou, odkud se pak klasicky vybírají chycené ţivočichové. 

 Na stanovištích Hrubá luka se nám dreč moc neosvědčila, díky silnému proudu 

a tvrdému, kamenitému dnu. Avšak odlov se nám podařil udělat klasickým způsobem ze 

břehu. Do vody se moc nedalo jít, kvůli její nízké teplotě. Ale také jsme sledovali druhotné 

stopy a fotili nově pučící pupeny. 
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Práce s drečí: 

 odhození dreče     táhnutí dreče po dně 

 vytáhnutí z vody     přesypání bentosu 
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  přebírání bentosu    překvapivý nález 
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2. Fotogalerie větviček 
 Následující fotografie jsou srovnáním větviček stromů na jaře a v zimě. 

hloh obecný 

vrba smuteční 

javor mléč  
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trnovník akát 

javor klen 

jírovec maďal 
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bez černý 

jasan ztepilý 

olše lepkavá 
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3. Přehled chemického rozboru vody a odchycených ţivočichů 
 

lokalita 
lokalita 1 

(Verdek) 
lokalita 2 

(Splav) 
lokalita 3 

(Hrubá luka N) 
lokalita 4 

(Hrubá luka P) 

pH 
 

7 

 

7, 5 

 

7,5 

 

7, 5 

tvrdost [°d] 
 

8 

 

8 

 

8 

 

9 

nitráty 

[mg/l] 

 

5 - 10 

 

5 - 10 

 

5 - 10 

 

5 - 10 

Fe [mg/l] 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Živočichové 
(počet) 

30. 3. 2011 
larva much 

 

1. 5. 2011 

chrostík (se 

schránkou) 

mlţ 

pijavice 

blešivec 

pijavka 

máloštětinatec 

jepice 

 

 
2x 

 
 

48x 

 

5x 

4x 

13x 

1x 

1x 

9x 

 

11. 5. 2011 

chrostík (se 

schránkou) 

jepice 

chrostík (bez 

schránky) 

larva komára 

larva 

pakomára 

larva 

muchničky 

 

 

2x 

 

27x 

7x 

 

3x 

4x 

 

1x 

11. 5. 2011 

chrostík (se 

schránkou) 

chrostík (bez 

schránky)  

jepice 

pijavice 

larva much  

mlţ 

blešivec 

 

3x 

 

12x 

 

33x 

1x 

11x 

3x 

24x 

1x 

11. 5. 2011 

chrostík (se 

schránkou) 

chrostík (bez 

schránky) 

pijavka 

jepice 

blešivec 

mlţ 

potápník 

kukla 

chrostíka 

 

23. 3. 2011 

jepice  

chrostík (se 

schránkou) 

mlţ 

pošvatka 

larva much 

číhalka 

 

15x 

 

15x 

 

3x 

28x 

35x 

3x 

1x 

2x 

 

 

 

16x 

10x 

 

3x 

1x 

4x 

1x 

 

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

Hruba luka P- lokalita pod výpustí čističky odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

V rámci této etapy jsme lovili dvakrát v březnu a květnu. V březnu díky tání sněhu, 

byl vysoký stav vody, proto jsme nemohli lovit pomocí cedníků a pouţili jsme dreč. Avšak 

lov pomocí dreče se na dvou stanovištích nepovedl kvůli kamenitému dnu.  

Na zbylých stanovištích byly naše úlovky minimální. Domníváme se, ţe to bylo způsobeno 

právě výše zmíněným vysokým stavem vody, který nutí ţivočichy schovat se hlouběji do dna. 

To se nám potvrdilo, protoţe v květnu, kdy je niţší stav vody a pomalejší rychlost proudu, 

byly naše vzorky početně bohaté.  
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4. Fotogalerie odchycených ţivočichů 
Fotografie byly pořízeny fotoaparátem Canon, přiloţeným k okuláru stereoskopické 

lupy  

jepice        okruţanka 

kamomil 

chrostík se schránkou (vytáhnutý ze schránky)   schránka chrostíka 
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larva muchničky 

larva pakomára 

chrostík bez schránky (Hydropsyche sp.)     pošvatka 
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  blešivec       ţíţalice 

pijavka (hltanovka) 

  klešťanka       potápník 
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bruslařka 

pijavka (bělivka) 

 chrostík bez schránky (Rhyacophila sp.)    beruška vodní 
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jepice (plochý typ) 

číhalka 
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II. Měření teplot 
Grafy teplot 
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Tabulka teplot 
 

Lokality Datum 
Teplota Počasí 

Vody Vzduchu  Vítr 

Hrubá 
luka 
N + P 

27. 3. 2 6 Slunečno Bezvětří 

3. 4. 4 16 Jasno Slabý 

10. 4. 7 15 Jasno Silný (teplý) 

17. 4. 9 17 Slunečno bezvětří 

1. 5. 14 22 Jasno Silný  

Splav 

27 . 3. 2 5 Slunečno Slabý 

3. 4. 4 16 Jasno Slabý 

10. 4. 6, 5 14 Jasno Silný 

17. 4. 9 16 Polojasno Slabý 

1. 5. 14 22 Jasno Silný 

Verdek 

25. 3. 3,5 12 Zataženo Slabý 

1. 4. 4,5 17 Polojasno Bezvětří 

8. 4. 3,5 13 Polojasno Silný 

15. 4. 2 9 Zataženo Slabý 

29. 4. 13,5 22 Polojasno Slabý 
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III. Povodně 
1. Povodně na Labi, Dvůr Králové nad Labem, 9. 3. 2000 

     Benešovo nábřeţí  

Foto Ing. Tomáš Papeţ, dne 8. 11. 2000 
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parkoviště u supermarketu 

Rašínovo náměstí  

parovod (vpravo – po povodni) 
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2. Povodňová ochrana 

 
Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe 

 
„Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe“ byl vypracován v rámci MKOL na základě 

„Zmapování stávající úrovně povodňové ochrany v povodí Labe“ ze dne 31. 1. 2001 a na 

základě vyhodnocení poznatků ze záplav v srpnu 2002. Tento dokument, který byl schválen 

na 16. zasedání MKOL ve dnech 21. 10. – 22. 10. 2003 v Erfurtu, obsahuje pro povodí Labe 

po jez Geesthacht níţe uvedené hlavní body: 

 

– Zásady pro 

 zvýšení retenčního účinku v povodí 

 vymezení, vyhlášení a vyuţívání záplavových území 

– Stanovení úkolů ke zpracování studií pro 

 zjišťování povodňových rizik a škod 

 obnovu bývalých záplavových ploch na 15 lokalitách, kde se zvaţuje moţnost 

oddálení ochranných hrází od toku (2 700 ha), a vytvoření dalších retenčních prostor 

na 16 lokalitách, kde by mohly být případně zřízeny manipulovatelné odlehčovací 

poldry (178 mil. m3) 

 posouzení vlivu velkých údolních nádrţí na Vltavě, Ohři a Sále (Saale) na průběh 

povodní na Labi 

Tyto studie by měly být do roku 2005 rozpracovány natolik, aby z nich mohla MKOL vyvodit 

další doporučení. 

– Poţadavky na technická zařízení s látkami ohroţujícími jakost vody v oblastech ohroţených 

povodněmi 

– Odstranění technických nedostatků na ochranných hrázích podél Labe a hrázích proti 

zpětnému vzdutí na přítocích Labe v Německu. Do roku 2015 by tedy mělo být 

rekonstruováno 548 km hrází (45 % stávajících hrází), coţ si vyţádá finanční náklady ve výši 

560 mil. EUR. 

– Realizace opatření technické ochrany před povodněmi na základě studií odtokových poměrů 

pro nejvíce ohroţená města a obce v České republice 

– Zdokonalení povodňového informačního systému pomocí 

 vybudování společného mezinárodního předpovědního povodňového systému 

 modernizace technického vybavení hlásných a předpovědních povodňových profilů a 

meteorologických měřicích sítí 

Společný předpovědní povodňový systém České republiky a Německa bude moţno dále 

zkvalitnit na základě vyuţívání moderních a zdokonalených modelů. Cílem je prodlouţit dobu 

předpovědí a zvýšit jejich přesnost. 

– Doporučení 

 ke zlepšení povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a ke zkvalitnění 

vlastní prevence 

 ke zlepšení informovanosti veřejnosti a ke zvýšení povědomí o nebezpečí povodní 

Plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ se bude pravidelně 

vyhodnocovat. První bilance byla provedena k 31. 12. 2005, další bude vypracována k 31. 12. 

2008 

  

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=176&L=1#_blank


- 20 - 

 

První zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2003 – 

2005 

 
Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe MKOL je významným nástrojem přes 

hraničního a vnitrostátního managementu povodňových rizik na toku Labe. Tímto plánem 

byly vyvozeny dalekosáhlé důsledky z povodní v srpnu 2002 a převedeny do konkrétních 

akcí. V hodnoceném období 2003 – 2005 bylo u hlavních témat - 

 analýza povodňových rizik, 

 hlásný a předpovědní povodňový systém a 

 opatření ke zlepšení retenčních účinků a opatření technické povodňové ochrany 

- dosaţeno významných výsledků, resp. došlo k posunu na strategické úrovni. Zapojení 

nevládních organizací a řešení relevantních výzkumných projektů na evropské a národní 

úrovni rozhodujícím způsobem přispěly k transparentnosti jednotlivých akcí a k integraci 

současného stavu znalostí. V První zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany 

v povodí Labe“ jsou obsaţeny výsledky, kterých bylo dosaţeno v uplynulých třech letech. 

 

Druhá zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2006 - 

2008 

 

Od roku 2003 tvoří Akční plán povodňové ochrany Mezinárodní komise pro ochranu 

Labe (MKOL) základ pro česko-německou spolupráci v oblasti realizace ochrany před 

povodněmi a protipovodňové prevence v povodí Labe. Byl vypracován na základě prací 

zahájených vrámci MKOL v polovině 90. let, jako jsou analýzy vniku povodní, zmapování 

stávající úrovně povodňové ochrany a strategie povodňové ochrany. Při jeho zpracování byly 

vyuţity i poznatky a zkušenosti z katastrofální povodně v srpnu 2002. První bilance opatření 

realizovaných v rámci Akčního plánu v letech 2003 – 2005 byla zveřejněna v srpnu 2006. 

Povodeň na jaře 2006 nejen prověřila funkčnost jiţ realizovaných opatření, ale především 

potvrdila správnost zvoleného přístupu a nezbytnost pokračovat v důsledné realizaci opatření 

Akčního plánu, jejichţ cílem je zejména 

 posílení schopnosti krajiny zadrţovat vodu v ploše povodí, v korytech toků 

a v údolních nivách, 

 ochrana ohroţených oblastí technickými opatřeními, sniţování potenciálu škod 

v ohroţených oblastech především na základě zmapování povodňových rizik, 

 zdokonalování předpovědních a hlásných povodňových systémů, 

 informovanost veřejnosti a senzibilizace na riziko povodní. 

Během povodně na jaře 2006 poskytly příslušné instituce v České republice a německé 

spolkové země na Labi názorný příklad, jak lze prvků řízení povodňových rizik od varování, 

přes manipulaci na údolních nádrţích aţ po konkrétní opatření povodňové ochrany účinně 

a efektivně vyuţít k ochraně lidských ţivotů a majetku a k odvrácení nebezpečí. 

 

  

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=82&L=1#_blank
http://www.ikse-mkol.org/fileadmin/download/1_Bericht/MKOL-1%20Zprava-Akcni%20plan%20povodnove%20ochrany.pdf#_blank
http://www.ikse-mkol.org/fileadmin/download/1_Bericht/MKOL-1%20Zprava-Akcni%20plan%20povodnove%20ochrany.pdf#_blank
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=82&L=1#_blank
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=176&L=1#_blank
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=176&L=1#_blank
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=335&L=1#_blank
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Protipovodňová ochrana města Dvůr Králové nad Labem  

(informace získány na oddělení Všeobecné vnitřní zprávy a pro rozvoj a investice města MěÚ 

Dvůr Králové n/L) 

 

V roce 2007 byla vypracována studie k projektu „Labe – Zvýšení protipovodňové 

ochrany města Dvůr Králové nad Labem“. S touto studií se město ucházelo jako navrhovatel 

na Ministerstvu zemědělství Praha (dále jen MZe) o zařazení do programu 129 120 – Podpora 

prevence před povodněmi II. MZe nechalo vypracovat posudek u Hydroprojektu Praha. Závěr 

tohoto strategického experta je, ţe projekt z hlediska ekonomické efektnosti nesplňuje 

poţadovaná kritéria, a proto meziresortní pracovní skupina vyslovila nesouhlas s tímto 

návrhem o zařazení do projektu 129 120. O nový posudek byla poţádána katedra 

hydrotechniky stavební fakulty ČVUT V Praze, která tento projekt posoudila jako 

ekonomicky výhodný. V současnosti se čeká pouze na finance na realizaci projektu. 

 Protipovodňová ochrana by měla být rozdělena na dvě části: prevence a popovodňová 

opatření. V první části se konají jarní prohlídky Labe v záplavových oblastech, dále v těchto 

oblastech musí být obyvatelé i vlastníci nebytových prostor seznámeni s povodňovým plánem 

a v budoucnosti by se mělo realizovat ohrázkování Labe. K popovodňovým aktivitám patří 

odstraňování škod a naplavenin a sčítání škod. 

 V současnosti zpevněné koryto udrţí jen průtok Q20 (dvacetiletá voda) a 

s ohrázkováním by měl být udrţen průtok Q100 (stoletá voda). Vně městské zástavby by 

ohrázkování mělo být v podobě zpevněných valů a v intravilánu by mělo být tvořeno 

betonovou zídkou. 
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Mapa města Dvůr Králové n. L. s vyznačením plánovaných proti povodňových opatření 

 

Vysvětlivky:  

 Silné červené čáry představují plánované valy. 

 Slabé červené čáry představují plánované betonové zídky. 
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IV. Odpovědi na otázky 
I) Revitalizace 

Revitalizace nebo-li obnova vodních toků je proces nápravy nevhodně upravených 

toků k původnímu, přírodě blízkému stavu. Revitalizací se napravují regulace toku provedené 

hlavně v 20. století. Regulace toků zapříčinila jejich zrychlení a napřímení toku, coţ mělo za 

následek více povodní v niţších částech toku, zničení významných mokřadních biotopů 

a výrazné zhoršení schopnosti samočištění vody. 

Hlavními cíli revitalizace je obnova funkce ekosystémů okolo vodních toků, zvýšení 

retenční schopnosti krajiny, zvýšení stability extrémního průtoku ročních sráţek, zvýšení 

samočistících schopností toku, náprava nevhodně provedených úprav a znovuzprovoznění 

migračních tras některých organismů.  

Hlavní cíle: 

1. Zlepšení retenční schopnosti krajiny 

 Zlepšení moţnosti řeky a jejího okolí přijímat a odvádět velké mnoţství vody, a tím 

zabránit povodním. Toho se dá dosáhnout například vysazováním stromů okolo břehů, čímţ 

je břeh také zpevněn, nebo vytvořením zákrutů, které jsou základem pro budoucí meandry. 

2. Zvýšení účinnosti samočistících procesů vody 

 Lze dosáhnout zpomalením a prodlouţením toku, které souvisí s mnoţstvím meandrů 

a zákrutů na vodní trase. Tím se voda zpomalí a částice hlíny se usadí. A protoţe břeh není 

zpevněný, tak zde částice nečistot postupně migrují mezi vodou, kde je přístup kyslíku, a 

hlouběji ve dně za nepřístupu kyslíku. Díky tomu dochází k jejich postupnému rozkladu. 

3. Znovuzprovoznění migračních tras některých organismů 

 Obnovení přístupnosti migračních tras např. mihulí říčních nebo lososa obecného. 

Toho se dá dosáhnout například postavením stupňovitých přechodů na stranách jezů, které 

spojí hladinu řeky nad jezem a pod jezem. Tato úprava je např. na Labi v Ţirči. 

V okolí našeho města nejsou ţádné jiné příklady revitalizace. Tok Labe pod Dvorem Králové 

je nezpevněný a i v současné době je jeho podoba přírodě velmi blízká, proto je zde přirozené 

prostředí včetně meandrů a jarních záplav přilehlých luk. 

  

II) Jak nejčastěji vzniká mrtvé říční rameno? 

 

Nejčastěji vniká mrtvé říční rameno z meandru, který se v místě ohybu spojí a vytvoří tak 

narovnané koryto a mrtvé říční rameno. V anglicky psané literatuře se díky svému tvaru 

označuje jako oxbow lake. 
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III) Co můţe způsobit příval či povodeň? 

 

A) U nás: 

1) Tání sněhu – Na jaře můţe dojít k rychlému oteplení. V důsledku toho rychle taje 

sníh. 

2) Přívalový déšť – Mohutné sráţky po velkém převáţně letním výparu. 

3) Dlouhodobé vytrvalé sráţky – Např. povodně 2002 

4) Špatné řešení kritického mnoţství vody – Chyba v lidském faktoru. 

5) Protrhnutá přehrada – Špatná, nebo zastaralá a neudrţovaná, konstrukce přehradní 

hráze. 

B) Další moţnosti ve světě: 

6) Tání ledovce – Tání velké ledové plochy. 

7) Monzun – Vzniká díky různé rychlosti ohřevu pevniny a oceánu. Dělí se na letní a 

zimní, během letního prší a během zimního je sucho. 

8) Obrácení proudu při tsunami – Příval mořské vody přetlačí přitékající sladkou 

vodu v řece. 
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V. Doplňkové úkoly 
1. Koupání na Labi 

 

Plovárna 
 

Kdyţ v roce 1897 rozsáhlé povodně 

zasáhly město Dvůr Králové nad 

Labem, bylo rozhodnuto o postupné 

regulaci břehů Labe. Na tento podnět 

začala roku 1911 stavba přehrady 

Les Království, která skončila aţ 

v letech 1918 – 1919. Součástí 

regulace byly jezy. Jeden z nich ,,U 

Pušů‘‘, vyrostl nad městem. U něj se 

ve 20. letech zbudovala plovárna, 

které se mezi lidmi začalo říkat 

Hamburk. Nad jezem byly kabinky 

a pod jezem bylo dřevěné molo. 

Činnost plovárny skončila ve třicátých letech a následovala výstavba místního koupaliště. 

 

2. Článek v místním tisku 
 

Tento článek bude publikován v  místním periodiku Listy Královedvorské radnice na 

začátku června. A také je umístěn na stránkách naší školy www.gym-dk.cz. 

Klub NATURA v programu Labské příběhy 

Rádi bychom Vás seznámili s právě probíhajícím ekovýchovným a vzdělávajícím programem, 

který pořádá nezisková organizace Arnika. Tato organizace spojuje lidi usilující o lepší 

ţivotní prostředí. Projekt je ve formě soutěţe, která má vést mladé lidi k objevování 

jedinečného vodního toku a učit studenty pracovat s veřejně dostupnými daty o ţivotním 

prostředí. Soutěţ je součástí projektu Labe – ţivot s velkou řekou.  

       Do řešení soutěţe se pustila naše pětičlenná skupina – Šárka Vondrová, Eliška Janáková, 

Jan Frieda, Josef Pojezdný a Tomáš Sychra (všichni jsme studenti 3.C královédvorského 

gymnázia) pod dohledem Mgr. Lucie Pírkové a Mgr. Jiřího Hotového. Celkově je do soutěţe 

zapojeno 13 skupin ze základních a středních škol, které leţí na toku Labe. Projekt byl 

naplánován na čtyři etapy: první etapou byla „Podzimní řeka“ (září – říjen 2010), druhou 

etapou „Labe v minulosti“ (listopad – prosinec 2010), třetí etapou „Řeka v zimě“ (leden – 

únor 2011) a čtvrtou etapou „Jarní řeka“ (březen – duben 2011).  

 Na konci října 2010 byla odevzdána zpráva z první etapy, ve které byla zapsána 

průběţná sledování ze čtyř vybraných lokalit na Labi – Verdek – skála, Splav a Hrubá luka 

nad a pod čističkou. Kaţdý z nás měl za úkol provádět pravidelná měření na jiţ zmíněných 

lokalitách (např.: teplota vody, vzduchu, základní chemický rozbor vody apod.). Jako další 

úkol jsme měli udělat hydrobiologický průzkum vody, coţ byl odlov bentosu (drobní 

obyvatelé dna řeky). Také byla zapsána vegetace na břehu toku. Po odeslání první zprávy 

jsme se umístili na druhém místě.  

 Na konci prosince 2010 jsme sepsali podobnou zprávu z druhé etapy, která jiţ podle 

názvu byla zaměřena na srovnání současného stavu toku a toku v minulosti. Odbornou 

konzultaci nám poskytl Ing. Mokrý, který pracuje na místní pobočce Povodí Labe. Dále jsme 

http://www.gym-dk.cz/
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hledali v kronikách města, v dobových článcích a v časopisu Krkonoše. Po vyhodnocení 

druhé etapy jsme se umístili na prvním místě společně s SZeŠ a VOŠ Chrudim (Střední škola 

zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim).  

 Zpráva z třetí etapy se odevzdávala na konci února 2011. Obsahovala zápis 

pravidelných měření teploty vzduchu a vody, záznamy o výskytu ţivočichů (přímá 

pozorování a stopy), přidali jsme i fotografie pupenů stromů, které lemují břehy v místech 

našich pozorování. V neposlední řadě byla součástí této etapy soutěţ o nejhezčí fotografii 

kontrastního ledu a dále pak nepovinný úkol – veřejná prezentace, kterou jsme provedli na 

skautské vile ve 4. dívčím oddílu. Po této etapě jsme se umístili na 1. místě a průběţně jsme 

na 1.-2. místě. 

 V současné době doděláváme zprávu ze čtvrté etapy. Na jaře jsme se zaměřili na 

postupný rozvoj pupenů stromů, stále jsme prováděli pravidelná měření teploty vody a 

vzduchu a základní chemický rozbor vody, sledovali jsme výskyt ţivočichů v okolí toku a 

opět jsme provedli odběr bentosu. Součástí této etapy byla i zjištění protipovodňových 

opatření ve Dvoře Králové n/L a přehled povodní na toku Labe.  

 Nevíme, jak celkově naše hodnocení dopadne, na jakém skončíme místě. První cena je 

sice velice lákavá, dobrodruţná plavba po Labi, ale to nebylo naším hlavním cílem. Jsme rádi, 

ţe jsme se během této soutěţe dověděli mnohé o řece, která protéká naším městem, a naučili 

jsme se týmové práci, kdy musíme spoléhat jeden na druhého.  
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VI. Celkové vyhodnocení projektu 
 

Seznam bentických ţivočichů námi chycených 
 

Plţi: kamomil říční. 

Mlţi: okruţanka sp.,  

Krouţkovci: –    máloštětinatí: nitěnka, ţíţalice 

– pijavky: hltanovka, bělivka 

Korýši: blešivec potoční, beruška vodní 

Hmyz: – jepice: zástupci čeledí Heptagenide, Baetide, Caenidae 

 – pošvatky: 1 druh 

 – ploštice: klešťanka, bruslařka 

 – brouci: potápník, 2 druhy 

 – chrostíci se schránkou: zástupci čeledi Limnephilidae, 2 druhy 

 – chrostíci bez schránky: rody Hydropsyche, Rhyacophila, Plectrocnemia 

 – dvoukřídlí: komár, pakomár, muchnička, číhalka, tiplice 

 

Všechny odebrané vzorky ţivočichů byly poskytnuty Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 

Králové pro výukové účely. 

 

Seznam rostlin (abecedně řazeno): 

 bez černý, bojínek luční, bršlice kozí noha, bříza bělokorá, buk lesní, čekanka obecná, čistec 

lesní, dub červený, dub letní, habr obecný, hloh obecný, hluchavka bílá, chmel otáčivý, chrpa 

modrá, jabloň, jahodník obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, jeřáb ptačí, jestřábník 

sp., jetel luční, jírovec maďal, jitrocel větší, kakost luční, konopice sličná, kopřiva dvoudomá, 

kostival lékařský, kostřava sp., krušina olšová, krvavec toten, křídlatka sp., kuklík městský, 

lípa srdčitá, lípa širolistá, líska obecná, lopuch sp., netýkavka malokvětá, netýkavka ţláznatá, 

olše lepkavá, ostruţiník maliník, ostruţiník ostruţina, pámelník poříční, pampeliška sp., 

pelyněk černobýl, pcháč sp., pcháč zelinný, přeslička rolní, růţe šípková, řebříček obecný, 

silenka nadmutá, smetánka lékařská, svízel sp., svlačec sp., šeřík obecný, topol bílý, topol 

osika, trnovník akát, třešeň, vikev plotní, vikev ptačí, vlaštovičník větší, vrba jíva, vrba 

křehká, vrba smuteční, vrba sp., zlatobýl kanadský, zvonek rozkladitý. 
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Srovnání výsledků teploty 
 

Nejniţší teplota vzduchu byla -13°C, a byla naměřena 26.12 na lokalitě 2 (splav). 

Nejvyšší teplota vzduchu byla 22°C, a byla naměřena 29.4 a 1.5 na všech lokalitách. 

  

Nejniţší teplota vody se pohybovala okolo 0 – 0,5°C , a byla naměřena častěji, protoţe 

voda nemůţe mít niţší teplotu. Při naměření těchto hodnot byl okolo břehu většinou led. Tyto 

hodnoty byly naměřeny na všech čtyřech lokalitách. Nejvyšší teplota vody byla 14°C, a byla 

naměřena 1.5 na lokalitě 1 (Verdek). 

 

Průměrná teplota podle etap soutěţe 

 
Etapy voda vzduch 

2. 3,42°C -0,99°C 

3. 0,94°C 0°C 

4. 6,33°C 14.8°C 

 

Vzduch ve druhé a třetí etapě byl průměrně chladnější neţ voda, protoţe voda má 

dobrou schopnost akumulace tepla, coţ také napomáhá bentickým a jiným organismům přeţít 

zimu, protoţe by musel být opravdu silný mráz, aby voda promrzla i na dně. Ve čtvrté etapě 

byl vzduch teplejší, protoţe voda se pomaleji otepluje neţ vzduch. 

 

Celkové hodnocení průběhu teplot: 
 

V průběhu měření od poloviny listopadu do prosince postupně klesla teplota vody z 7 

– 8 °C na 1 °C, kde se ustálila. Teplota vzduchu kolísala. V zimě se teplota vody pohybovala 

mezi 0 – 2°C. Teplota vzduchu kolísala podle počasí. Na konci března se teplota vzduchu 

zvedla a kolísala mezi 6 – 22°C. A voda mezi 2 – 14°C. 

 

Srovnání chemických výsledků: 
 

Na všech stanovištích se pH pohybovalo mezi 7 a 7, 5pH. Vodivost vody jsme měřili 

jen v první etapě, protoţe poté jsme neměli přístroj na její měření, ale jinak byl její průměr 

 rozmezí od 6 – 8°d. Ale jednou bylo na 

lokalitě 4 (Hrubá luka pod výtokem z čističky odpadních vod) naměřeno 9°d. Nitráty byly 

v podstatě stabilní, ale jejich měření bylo ve stupnici po 5, takţe se jejich koncentrace 

pohybovala od 5 do 10 mg/l. Ţelezo bylo naprosto stabilní, bez jakýchkoli výkyvů, jeho 

koncentrace měla stálou hodnotu 0mg/l. 
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Druhová pestrost bentických organismů v lokalitách 

 
Lokality Počet druhů 1.etapa Počet druhů 4.etapa 

Verdek 4 8 

Splav 7 7 

Hrubá luka N 11 7 

Hruba luka P 16 12 

celkový počet kusů organismů 154 352 

 

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

Hruba luka P- lokalita pod výpustí čističky odpadních vod ve Dvoře  Králové nad Labem. 

 

Srovnání výsledků chycených zvířat a rostliného sloţení břehů: 
 

Za dobu všech čtyř etap, bylo chyceno 26 druhů bentických ţivočichů. 

Rostliné sloţení břehů a jejich okolí čítalo 69 druhů a z toho 29 druhů dřevin a 40 druhů 

bylinného patra. 
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VII. Závěrem – mimo soutěţ: 
Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům, protoţe se nám soutěţ velice líbila. 

Mnohé jsme se naučili a osvěţili si své znalosti. Při počítání jednotlivých ţivočichů jsme si 

procvičili i matematiku . Dále jsme se naučili nové metody rozboru vody (pH, Fe aj.). 

Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Díky tomuto projektu jsme navázali na 

podobnou mezinárodní soutěţ – Školy za ţivé Labe, které se Klub NATURA účastnil v letech 

1999 – 2002. Naši předchůdci také zkoumali tok Labe, avšak jejich stanoviště se nacházela na 

odlišných místech od našich současných. Stejně jako my lovili bentos, prováděli chemické 

rozbory a navíc určovali stupně znečištění na jednotlivých stanovištích. V roce 2002 se také 

zúčastnili další soutěţe – Koupel v řece, jejími hlavními tématy byly staré plovárny, moţnosti 

jejich obnovy a projekt nové plovárny. Cena za 1. místo byly peníze od německých partnerů 

na stavbu nové plovárny. Klub NATURA obsadil krásné 2. místo, takţe se plovárna ve Dvoře 

Králové nikdy neobnovila.  

 

Projekt nové plovárny 

a) Vstup 

b) Pokladna a půjčovna slunečníku 

c) Občerstvení 

d) Boxy na věci 

e) Kabinky 

f) Opalovací prostor 

g) Plavčík  

h) Ponton 

i) Hřiště  

j) Dětský koutek 

k) Stojan na kola 

l) Ekologické WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky našeho projektu budeme prezentovat 15. 6. 2011 na ČVUT Praha. 

 


