
I. Etapa: 

PODZIMNÍ ŘEKA 
(září – říjen 2010)

Na počátku bude nejdůležitější vybrat si vhodné místo na řece pro svá pozorování. Nechceme 
Vás hned zahltit úkoly, proto jsme zvolili v této etapě spíše aktivity pro pozorování řeky 
a života kolem ní.

POZOROVÁNÍ ŘEKY 
– PRŮZKUMNÁ FÁZE:

1.        První výprava k vodnímu toku. Výběr vhodné lokality ke sledování: rozumně dlouhý členitý 
úsek s mělčinami, do 1 km, na jednom břehu řeky – buď ve městě, ve volné krajině či nejlépe na 
přechodu obou typů krajiny; ideálně takové místo, u kterého půjde porovnat, jak vypadá dnešní 
stav se stavem řekněme na konci 19. století; vybrat si můžete i některý z přítoků řeky Labe, není 
ale vhodný zcela regulovaný/vydlážděný vodní tok bez vegetace. Na výběru místa hodně záleží, 
proto mu věnujte velkou pozornost.

2.        Co nejpodrobnější hydrobiologický průzkum mělčin a břehů vody ve sledované lokalitě (odlov 
bentických živočichů) při této, nebo další výpravě (pozor: ta se musí uskutečnit ještě v září, nebo 
nejpozději začátkem října). Určování podle klíče (Rezekvítek Brno). Viz návod v příloze Drobní 
živočichové dna.

3.        Pozorování rostlin a živočichů v okolí velké řeky při výpravách. Jaké ve vodě žijí ryby? (zeptejte 
se rybářů) Které stromy zpevňují břehy? Zahlédnete vodní ptáky? Poznáváte rostliny kvetoucí 
u vody?

4.        Průzkum vlivu člověka na vodu a celé okolí řeky. Popis, jak území využívají lidé. Jsou zde divoké 
skládky, výpusti odpadních vod, drobné průsaky vody z polí a luk? Rostou na břehu stromy, je 
břeh zastavěný lidskými sídly, jsou v blízkosti louky a pole? Protéká řeka chráněným územím?

5.        Pravidelná měsíční měření teploty vody a vzduchu (příp. i pH), spolu se stručným popisem barvy 
a průhlednosti vody (zákal), výskytu řas a zápachu (tato měření se provádějí hned na místě). 
Sledování počasí. Zpracování do tabulky. Viz návod v příloze Teplota vody.



3 OTÁZKY:
1.    Vysvětlete pojem regulace vodního toku.

2.    Co je to niva?

3.     Které savce můžete potkat v blízkosti našich vodních toků? Mohli byste je najít i v okolí řeky 
Labe?

DOPLŇKOVÉ (NEPOVINNÉ) ÚKOLY:
1.     Sledujte v tisku články o Labi po celou dobu konání soutěže. Články si vystřihujte a archivujte. Na 

každý výstřižek připište název novin a datum vydání. Nebo si zřiďte elektronický archiv, pokud 
budete články stahovat z internetu.

2.     Proveďte jednoduchou chemickou analýzu vzorku vody ve školní laboratoři a za pomoci učitele 
chemie – např. stanovení některých iontů přítomných ve vodě (chloridy, železo, vápník, sodík), 
vodivosti (museli byste na to mít přístroj), příp. BSK a dusičnany podle vybavení laboratoře.

Výstupem první etapy soutěže bude Vámi zpracovaný vlastní plánek či mapka sledované lokality. 
Popíšete zde přírodní podmínky a změny způsobené lidskou činností (koryto řeky je vybetonované, 
narovnané, jinak zpevněné, nebo řeka meandruje?). 
Budeme rádi, pokud při tom využijete vlastní fotografi e. 
Půjde o velice jednoduchý morfologický monitoring (lze k němu rovněž využít tabulku v příloze č. 3).

Spolu s odpověďmi na tři položené otázky zašlete vše 
do 31. října 2010 na e-mail: labske-pribehy@arnika.org

(anebo poštou na adresu: Arnika, Labské příběhy, Chlumova 17, 130 00 Praha 3).

Inspirací pro zadání úkolů se staly Výpravy za dobrodružstvím Miloše Zapletala a dlouholetá činnost 
Sněmu dětí pro životní prostředí Agentury Koniklec.

Pokud se budete potřebovat o čemkoli v soutěži poradit – obraťte se na Mgr. Vendulu Krčmářovou, 
tel.: + 420 222 781 471, e-mail: labske-pribehy@arnika.org.


