
Je Labe čistá řeka? Je dnes čistější než byla před 20 lety? Kteří živočichové navštěvují v zimě okolí toku? 
Jaká je historie plavby na Labi a existují zde nějaké konfl ikty s ochranou přírody? To jsou hlavní témata, 
která budete řešit ve třetí etapě.

POZOROVÁNÍ ŘEKY. PLAVBA NA LABI. KVALITA VODY:
1.  Stopy zvěře. Pozorujte při zimních výpravách k řece okolní terén a zkuste nalézt stopy živočichů. Pod-

le dobrého klíče k určování stop určete co nejvíce druhů zvířat. Jako pomůcku můžete využít i tabulku 
v příloze. Stopy zakreslete či vyfotografujte. Pokud uvidíte v okolí řeky živočichy, zapište si jaké. Důle-
žité je přitom přijít k vodě vícekrát, protože při jediné návštěvě nemusíte např. volavku nebo tchoře 
potkat.

2.  Plavba na Labi (historie a současnost), konfl ikty plavby a ochrany přírody. Zpracujte toto téma 
např. ve formě eseje. Rozsah 2–3 strany. Možné zdroje informací (najdete v nich další odkazy):

  Multimediální ročenka životního prostředí: 
                     http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=17
  Kampaň Arniky Živé Labe: http://www.voda.arnika.org/kampan-zive-labe
  Internetové zpravodajské servery

3.  Posouzení kvality vody v řece a srovnání dnešního stavu s minulostí. Je Labe čistá řeka? Je dnes 
čistější než byla před 20 lety? Zde máte možnost porovnat výsledky z hydrobiologického průzkumu 
a event. i z chemické analýzy vzorku vody v první etapě s informacemi, které zjistíte o kvalitě vody 
nyní. Odkazujeme přitom do návodu v zadání 2. etapy podobně zaměřené soutěže Arniky Voda živá, 
kterou hledejte na webu na této adrese: http://www.toxik.arnika.org/res/data/086/009491.pdf. Nalez-
nete zde významné odkazy na internetu, níže uvádíme přehled nejdůležitějších z nich:

   Vodohospodářský informační portál: http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ 
Zvolte Evidenci ISVS, množství a jakost vody; zde hledejte v profi lech pro sledování jakosti povr-
chových vod.

   Portál Českého hydrometeorologického ústavu – VODA:  
                     http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer
       Zvolte část VODA, dole klikněte na Jakost vody IS Arrow, vyhledejte profi l ve vašem městě a zkuste 

si třeba najít, jak se měnila v minulosti koncentrace dusičnanu nebo rtuti.
  Povodí Labe, s.p.: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/
   Mezinárodní komise pro ochranu Labe – systém pro předávání informací o případech havarijního 

znečištění vod v povodí Labe: http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=42&L=1 
    Odkazy na hlavní znečišťovatele toku dnes a v minulosti hledejte v rozcestníku na stránkách multi-

mediální ročenky životního prostředí agentury CENIA: 
       http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=74
    Další užitečné odkazy na téma havárie na tocích najdete opět v multimediální ročence: 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=75

III. Etapa: 

ZIMNÍ VÝPRAVY K VODĚ
(leden – únor 2011)



4.  Změřte pravidelně ve stejnou denní dobu (alespoň jednou za měsíc) teplotu vody a vzduchu (a příp. 
i pH). Opět stručně popište barvu a průhlednost vody, výskyt řas a eventuelní zápach. Sledujte při tom 
počasí. Výsledky pozorování a měření zapište do tabulky.

3 OTÁZKY:
1.  Vysvětlete pojem bioakumulace. Znáte některé látky, které mají schopnost bioakumulace a vyskytují 

se ve vodním prostředí?

2. Co je to vodné a stočné?

3.   Vyjmenujte alespoň 5 druhů našich vlhkomilných dřevin. Najdete je i na vašem území v okolí řeky 
Labe? Vyfotografujte je.

DOPLŇKOVÉ (NEPOVINNÉ) ÚKOLY:
1.   Místní koloběh vody protékající vaším kohoutkem. Představte si, co se děje s vodou, která proteče 

každé ráno vodovodním kohoutkem ve vaší škole nebo ve vaší domácnosti. Jakou cestu musí ura-
zit? Popište tuto cestu vody: od zdroje pitné vody, přes vodárnu, vodovody, vodojemy, rozvody vody 
v domě, kohoutky (armatury), sifon, odpadní potrubí, kanalizaci, čističku (žumpu, septik), osud znečiš-
ťujících látek zachycených čistírnou odpadních vod (co se děje s kalem z ČOV?) i těch, které pokračují 
dále. Vhodné je doplnit popis např. fotografi emi, nákresy, plánky a dalšími údaji. Můžete při tom využít 
výsledky vlastních měření a sledování vody ve své domácnosti z předchozí etapy. 

  Zamyslete se, co by se stalo, pokud byste vylili do umyvadla např. lahvičku nějaké toxické látky, která 
se nerozloží, ale v prostředí přetrvává velmi dlouho (mezi takovéto látky patří například dnes již zaká-
zaný pesticid DDT). Kde taková látka skončí? Může se k vám vrátit v pitné vodě nebo i jinou formou? 

2.   Fotografi cká soutěž. V zimě často vznikají z ledu pozoruhodné útvary či obrazce. Vytvořte kontrastní 
fotky zajímavého ledu (nemusí to být led na řece). Buďte ovšem při fotografování velmi opatrní! Z fo-
tografi í můžete potom ve škole uspořádat výstavku. Výstavu lze pojmout i tak, že vytvoříte 1–2 plakáty 
s tématikou soutěže, ve kterých budete informovat spolužáky o své činnosti.

3.   Uspořádejte veřejnou prezentaci ve škole nebo před větší skupinou lidí (např. ve skautském oddílu, 
na přírodovědné či ochranářské soutěži apod.) a seznamte je s tím, co jste v soutěži už zjistili/zažili. 
Přednášku/besedu zdokumentujte, nejlépe prostřednictvím fotografi í.

Zašlete vše do 6. března 2011 na email: labske-pribehy@arnika.org 
(anebo poštou na adresu: Arnika, Labské příběhy, Chlumova 17, 130 00 Praha 3).

Nejdůležitějším zdrojem pro zadání dílčích úkolů v této etapě byla již tradičně činnost Sněmu dětí pro životní pro-
středí Agentury Koniklec (Manuál Voda 2008 a jednotlivá měsíční zadání) a dále multimediální ročenka životního 
prostředí Vítejte na Zemi… (kapitola Voda) realizovaná agenturou CENIA.

Pokud se budete potřebovat o čemkoli v soutěži poradit – obraťte se na Mgr. Vendulu Krčmářovou, 
tel.: 596 244 314, 776 756 352, e-mail: labske-pribehy@arnika.org.


