
II. Etapa:

LABE V MINULOSTI
(listopad – prosinec 2010)

Jelikož počasí dlouhým vycházkám kolem vody už tolik nepřeje, obrátíme svou pozornost k 
tomu, jak řeka vypadala kdysi. Ponoříme se do detektivního pátrání v archivech i v literatuře, 
a také na internetu.

V předchozí etapě soutěže jste se seznámili s významem pojmu regulace vodních toků. Labe bylo 
převážně regulováno počátkem 20. století. Hlavním úkolem pro nastávající období bude vyhledávání 
dokumentů, které nám představí řeku a život lidí kolem ní v minulosti. Pro náš účel bude stačit doba 
řekněme na konci 19. století. 

Půjde nám v této soutěži především o porovnání „biologických aspektů“, tedy o porovnání 
rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů tehdy a dnes. Jde o bádání zajímavé, ale stejně tak i 
nelehké. Narážíme při tom na určité meze, co vůbec můžeme přesně zjistit. Pro srovnání jednotlivých 
rostlinných a živočišných druhů (jejich početnosti a vůbec druhové rozmanitosti) nebudete mít 
pravděpodobně k dispozici pro tak dlouhé období potřebná historická srovnání. Pokuste se proto 
získat základní představu o řece dnes a v minulosti alespoň na základě srovnání dobových fotografi í, 
abyste si uvědomili, jak moc bylo Labe v průběhu času změněno.

POZOROVÁNÍ ŘEKY; 
SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU TOKU S MINULOSTÍ:

1.      Jak vypadal vodní tok (ideálně „náš“ kousek řeky) na konci 19. století? Hledání dobových fotogra-
fi í. Srovnání s výsledky z předchozí etapy – zjištěné úpravy: Jak se změnilo využívání řeky člově-
kem? Kdy ke změnám došlo a proč? Co dobrého lidem přinesla regulace řek (obecně)? Co jsme 
naopak ztratili? Změny se mohou týkat jak přírody, tak i práce a života lidí kolem řeky. Můžete vyu-
žít internet (historické letecké snímky jsou např. na adrese http://kontaminace.cenia.cz/, mapy 
na adrese http://oldmaps.geolab.cz/ – regulace řeky lze nejlépe porovnat na II. a III. vojenském 
mapování), navštívit muzeum, vyhledávat v odborné literatuře, kontaktovat odborné pracoviště 
(ichtyologie, entomologie, ornitologie, botanika).

2.    I v sychravém počasí navštivte vaše místo u řeky a zaznamenejte, jak vypadá řeka v zimním obdo-
bí. Při vycházkách změřte teplotu vody a vzduchu (příp. i pH). Přidejte stručný popis barvy a prů-
hlednosti vody (zákalu), event. výskytu řas a zápachu. Zaznamenejte, jaké bylo při měření počasí. 
Zjištěné údaje zpracujte do tabulky.



3 OTÁZKY:
3.     Vysvětlete pojem eutrofi zace. Co ji způsobuje?
4.     Co je to BSK5?
5.      Na podzim se někteří ptáci začínají shromažďovat u vodních ploch. Jmenujte alespoň 5 ptačích 

druhů, které u nás u vodních ploch zimují a 5 takových, které odlétají do teplých krajin.

DOPLŇKOVÉ (NEPOVINNÉ) ÚKOLY:
6.      Ochrana přírody: Nachází se v blízkosti vaší lokality chráněné území (národní park, chráněná 

krajinná oblast, přírodní rezervace)? Je toto území chráněno v rámci celoevropské sítě Natura 
2000? Popište krátce, co je předmětem ochrany. Možný zdroj informací na internetu: http://
www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quick-
fi lter=3&show_all=0

7.      Planetární oběh vody se zaměřením na význam řeky Labe v něm: Popište podrobně, co se děje při 
tzv. velkém vodním oběhu. Co vše záleží na fungování velkého vodního cyklu? Zmínit se můžete 
také o klimatické změně, přenosu znečištění z vnitrozemí řekami až do moře, čistotě dešťových srá-
žek a dalších otázkách, které vás zaujaly. Vhodné je doplnit odborný text obrázkem. Vedou z moře, 
do kterého ústí řeka Labe, nějaké mořské proudy do světového oceánu, nebo se z něj voda spíše 
vypařuje? Zkuste zpracovat široký okruh zdrojů, minimálně ovšem 2 publikace. Rozsah cca 2 strany. 
Možný zdroj informací na internetu: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html

8.     Voda v domácnosti:  – Odhadněte, kolik litrů vody spotřebuje vaše domácnost za měsíc a za rok
            – Jaké množství vody přibližně spotřebuje vaše pračka za měsíc?
            –  Jaké zařízení doma spotřebuje nejvíce vody? Odhadněte, kolik to je za 

den litrů. Jak je možné tuto vodu ušetřit?
            – Jak funguje úsporná sprcha?
            – Co se děje s dešťovou vodou, která steče ze střechy vašeho domu?
            – Jaké jsou nejekologičtější prostředky na mytí nádobí?
         Po zpracování úkolů si můžete zahrát hru Vyper sněhulákovi prádlo :-) 
        http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/$pid/CPRJ6WECYXIH/$FILE/Energie.swf

Výstupem této etapy bude krátké stručné pojednání, ve kterém srovnáte dnešní podobu toku, ideálně 
vašeho místa, s podobou na konci 19. století (anebo starší). Připojíte odpovědi na 3 otázky a případně 
i zpracované doplňkové úkoly – ty, které jste si vybrali. 

Zašlete vše do 31. prosince 2010 na email: labske-pribehy@arnika.org
(anebo poštou na adresu: Arnika, Labské příběhy, Chlumova 17, 130 00 Praha 3).

Zdrojem pro zadání dílčích úkolů byla opět činnost Sněmu dětí pro životní prostředí Agentury Koniklec 
(živel Voda) a inspirací kniha Jana Čáky Zmizelá Vltava.
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.


