Metodika ekologické olympiády, ročník 25.
Téma: kvalita vody, půdy a ovzduší (v lidských sídlech)

Letošní ročník ekologické olympiády se pohybuje na hranici biologie, chemie a fyziky. Jde o
velmi komplexní téma, ona kvalita či můžeme používat i termín čistota jednotlivých složek
životního prostředí na sobě bezprostředně závisí. Vždyť čistota půdy ovlivňuje to, jak bude
vypadat povrchová ale i podzemní voda, čistota ovzduší přímo působí na kvalitu vody a půdy.
Proto je téma pojato takto komplexně a na krajském kole si můžete vybrat třeba jen jednu
složku.
Náročná bude i praktická část letošní EO, na důkladná měření potřebujete drahé přístroje a
delší dobu měření. Ideální je pak vzorky posílat do laboratoří, kde rozbory mohou stát
stovky, ale i tisíce korun. V tomto ročníku se více jak kdy jindy hodí využít nějaký dlouhodobý
domácí úkol.
Na následujících stránkách najdete nápady na jednoduché praktické úkoly, nápady na
netradiční poznavačky, na práci s mapovými podklady a dalšími veřejně dostupnými daty.
Odkazy na webové stránky, literaturu i významné instituce, kam můžete zajít na exkurzi či si
pozvat někoho na přednášku. Mezi jednotlivými tématy, tedy půdou, ovzduším i vodou
budeme volně skákat.
Zdroje:
ILO, 2019. World Employment and Social Outlook – Trends 2019. International Labor
Organization
Lal, R. & B.A. Stewart. 2007. Urban Soils. CRC Press
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A. Praktické úkoly, pokusy, měření

A1. Vlastnosti toku (vody)
Jedním z námětů pro praktickou činnost může být výzkum kvality vodních toků či zdrojů
v nejbližším okolí žáků. Žáci mohou pracovat ve skupinách a každá skupina provede odběr
vody z vybrané lokality na jiném místě. Tuto vodu mohou podrobit jednoduchému výzkumu a
určit, zda a jak je znečištěná. Průzkumu můžeme podrobit i vodu srážkovou, kterou studenti
zachytí např. na školním pozemku.

A1.1. Zkoumání vody:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Měření teploty
Měření pH
Zjištění průhlednosti včetně barvy a zákalu
Zjišťování pachu
Orientační rozlišení tvrdosti
Orientační stanovení organického znečištění vody manganometricky
Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanovou metodou
Zjišťování vybraných iontů a látek – např. chloridů, dusičnanů apod.
Zjišťování obsahu kyslíku
Sedimentace
Obsah kyslíku BSK5, teplota, rychlost, průtok

A1.2. Odlov organismů žijících ve vodě
-

vodní organismy a jejich určování
výzkum kvality vody pomocí bioindikátorů
určení kvality vody na základě biotického indexu

Pro vlastní odlovy v blízkosti vaší školy jsme Vám připravili tabulku s biotickými indexy druhů,
které můžete v naší přírodě najít. Biotický index dané lokality se pak spočítá podle vzorce:
Biotický index = součet biotických indexů nalezených druhů / počet nalezených druhů (pokud
naleznete jiné druhy, než jsou v tabulce, nezapočítávejte je vůbec) Biotický index se
pohybuje od 10 do 1, přičemž nejvyšší kvalita vody má biotický index 10 a nejnižší 1.

SKUPINA

BODY

SKUPINA

BODY

Pošvatky

10

brouci

5

Chrostíci

10

tiplice, muchničky

5

Raci

8

ploštěnky

5

Vážky

8

střechatky

4

Jepice

7

plži– točenka, praménka,

plži – zubovec,

plovatka, okružák

3

bahenka, kamomil

6

okružanky

3

mlži

6

pijavky

3

blešivec

6

beruška vodní

3

motýlice a šidélka

6

pakomáři

2

ploštice

5

máloštětinatci

1

A1.3. Pozorování negativního vlivu těžkých kovů na buňky vodních řas – degradace buněk
např. šroubatky v roztoku modré skalice
A1.4. Měření rychlosti vysychání půdy v porovnání s meteorologickým měřením – dešťové
srážky, teplota vzduchu a půdy
A1.5. Zadržení vody v krajině
Studenti mohou vytvořit a případně realizovat vlastní návrh opatření, která povedou
k zadržení vody ve vybrané lokalitě (místo školy, bydliště).
A1.7. Teplota ve městě
Studenti se pokusí odhadnout teplotu a nakreslit vlastní termosnímek na dvou odlišných
lokalitách. Pracují s termokamerou, změří a porovnají povrchové teploty naměřené na
místech s vegetací a bez vegetace (např. park x vydlážděné náměstí).
A1.8. Výzkum samočistící schopnosti vody
Pomocí secciho desky nebo válce sledujeme, jak se mění průhlednost vody směrem od zdroje
znečištění (hráz rybníka, přepad ČOV). Můžeme porovnávat nejen průhlednost, ale i další
faktory (biotický index, BSK5…).
A1.9. Výroba miničističky vody
Pomocí štěrků, písků a dalších filtrů, aktivního uhlí apod. mají za úkol studenti vyrobit co
nejčistší vodu.
A1.10. Výroba modelu kořenové čističky odpadních vod

A2. vlastnosti půdy
Základním předpokladem pro provádění pokusů je správný odběr a úprava vzorků půd. Proto
prvním námětem na praktické cvičení je právě odběr půdních vzorků v terénu, jejich
průměrování, homogenizace a sušení. Lze porovnat půdu na poli, v lese, ve městě apod.
Neméně významný je také správný popis stanoviště. Terénní cvičení může zahrnovat práci
s GPS, buzolou, fotoaparátem, metrem či geologickou mapou. Průzkumy je vhodné vybírat v
blízkém okolí školy nebo bydliště studentů a posílit tak u nich vztah k místu.
Průzkum základních vlastností půdy může být prováděn v terénu. V terénu lze provést
například tato určení:
a) Orientační stanovení půdního druhu smyslovým hodnocením
b) Určení struktury a barvy půdy (odhadem nebo přesněji podle Munsellovy barevné
škály)
c) Posouzení vlhkosti půdy podle vzhledu a podle pocitu, který vyvolává na suchou ruku
Jiné vlastnosti půdy je vhodnější zjišťovat v laboratoři. Zde jsou náměty na jednodušší
laboratorní experimenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Určení hodnoty pH půdy – pomocí UIP nebo pH metru
Stanovení vlhkosti půdy vysušovací metodou
Srovnání propustnosti různých druhů půd pro vodu
Schopnost půdy zadržovat vodu
Určení zhutnění půdy
Přibližné stanovení uhličitanu vápenatého v půdě
Důkaz vápníku v půdě
Důkaz chloridů v půdě
Důkaz síranů v půdě
Důkaz železa v půdě
Důkaz humusu v půdě a odhad jeho obsahu
Stanovení humusu v půdě ze ztráty hmotnosti žíháním
Stanovení dusičnanů pomocí Nitrat-testu

Pro praktické pokusy lze využít přenosnou pokusnou laboratoř např. Test-lab nebo
Ecolabbox.
A2.1. Zasakování vody
Zhodnoťte, jak dobře v daném území dochází k zasakování vody a k zadržení vody v půdě.
Využijte terénní nebo laboratorní stanovení vlhkosti půdy, rychlosti vsakování a schopnosti
půdy zadržet vodu (viz část “Analýza městské půdy – fyzika” tohoto dokumentu),. Navrhněte,
jak v daném území situaci zlepšit.
A2.2. Utužení půdy
Zhodnoťte v daném území utužení půdy. Využijte např. Vizuální posouzení struktury, měření
vlhkosti půdy a rychlosti vsakování (viz část “Analýza městské půdy – fyzika” tohoto
dokumentu). Navrhněte, jak v daném území situaci zlepšit.
A2.3. Zasolení půdy v okolí silnic
Zasolení půdy měříme pomocí vodivosti ve vodním výluhu.
Měřič vodivosti lze zakoupit za ca 1700 Kč
(např. https://www.conrad.cz/meric-vodivosti-voltcraft-lwt-03-atc-0-19999-us-cm.k101138)
Postup měření vodivosti v půdě:
Připravíme vodní výluh půdy (poměr 1:5), tedy do šroubovatelné skleničky navážíme 5 g
vysušené půdy a přidáme 25 ml vody nebo 10 g půdy a 50 ml vody. Pro relativní
porovnání půd podobné vlhkosti lze použít i půdu vlhkou a použít podobný objem (např.
malý “panák” (20 ml) + 100 ml), ale nelze pak použít tabulku níže. Dobře protřepeme a
zfiltrujeme přes filtrační papír, případně necháme půdu jen usadit 30-60 min a opatrně
měříme vodivost ve vodě nad usazeninou.

A2.4. Život v půdě

1. Spočítejte žížaly
Vykopejte půdu alespoň o objemu 20x20x20 cm a spočítejte kolik za daný čas (5, 10
minut) najdete žížal.
Více informací: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/1-1-earthworms/
2. Pokryvnost
Odhadněte, kolik půdy na dané ploše není pokryto vegetací nebo opadankou (listím)
Princip: Na holé půdě (místech bez pokryvu) dochází k degradaci půdy.
Více informací: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/2-0-bare-soil/
A2.5. Hodnocení kvality půdy
Navrhněte formulář/postup pro hodnocení kvality půd ve vaší obci a vyhodnoťte
pomocí něj půdu na zvoleném místě/ve vymezeném území. Vytvořte variantu, která
vyžaduje jen posouzení v terénu a výbavu, kterou máte k dispozici, a pak variantu, ve
které byste mohli využít i složitějšího vybavení a laboratorních analýz a. Zdůvodněte
ukazatele, které jste vybrali.
Příklad obdobných formulářů (soil health card, soil quality card):
o NRCS:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/health/assessme
nt/?cid=nrcs142p2_053871
o Ohio State University https://ohioline.osu.edu/factsheet/sag-1
A2.6. Analýza městské půdy – fyzika
Např. odeberte půdu ze dvou míst v uvedené oblasti, kde čekáte nejvýraznější rozdíly v
kvalitě půdy (např. zahrádka vs. půda u silnice nebo orná půda) nebo jejichž porovnání
vás zajímá z jiného důvodu, porovnejte, vysvětlete rozdíly.
Fyzikální ukazatele kvality půdy:
1. Zrnitost půdy (půdní druh)
Princip: Půdní druh stanovujeme na základě zrakového a hmatového posouzení.
Pracovní postup:
Zeminu v misce zvlhčíme vodou a vzorek posuzujeme roztíráním mezi prsty. Ze
zeminy dále zhotovíme váleček, který dále tvarujeme a hodnotíme podle následující
tabulky:
Ze zeminy lze vytvarovat jenom kuličku nebo zeminu nelze tvarovat vůbec. Hmatem
zřetelně cítíme zrnka písku. Zemina nešpiní ruce. …….. LEHKÁ (písčitá)
Ze zeminy lze vytvarovat kratší váleček, který se při stáčení láme. Hmatem cítíme
zrnka písku. ……….. STŘEDNÍ (hlinitá)
Ze zeminy lze vytvarovat delší váleček, který můžeme stočit. Hmatem necítíme zrnka
písku nebo jen méně zřetelně. Zemina silně špiní ruce. ……….. TĚŽKÁ (jílovitá)
Princip: Z hlediska vodního režimu a zadržení živin v půdě jsou nejlepší půdy střední
zrnitosti (hlinité). Naopak méně kvalitní jsou půdy extrémně jílovité a písčité.

Existují také složitější postupy, například v Pokusech s půdou nebo Soil 4 Youth,
Lesson 1 nebo na webu NRCS (standardní protokol USDA).
2. Vlhkost půdy (=obsah vody v půdě)
.

terénní odhad

Zdroj: Tab. 3 Stupnice půdní vlhkosti (podle Nováka) (Němcová, 2007, str. 41)

b. laboratorní stanovení
Odeberte vzorek půdy např. 1 polévkovou lžíci na zváženou papírovou lodičku, vše
zvažte, vysušte v mikrovlnce na 2 (a více) 4-minutové cykly, mezi cykly na minutu
mikrovlnku otevřte kvůli větrání, po vysušení znovu zvažte, od obou vah odečtěte
váhu lodičky
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_050957.pdf
Hmotnostní vlhkost půdy (%) = (váha po - váha před) / váha před * 100
Pokud zároveň stanovíte objemovou hmotnost půdy, viz níže, můžete přepočíst
obsah vody také na objem půdy, což je vhodnější pro porovnání různých půd.
Objemová vlhkost (g/cm3) = objemová hmotnost / podíl sušiny * (hmotnostní
vlhkost/100)
Pro zajímavost: Spočítejte, kolik vody momentálně zadržuje 1 m2 této půdy do
hloubky 10 nebo 100 cm a porovnejte momentální vlhkost půdy s maximálním
množstvím vody, které může půda zadržet (úkol 11).
3. Objemová hmotnost půdy
Je důležitým parametrem pro zhodnocení míry zhutnění půdy. Vyjádří se jako
hmotnost suché půdy na objem půdy (např. g/cm-3).
Odeberte neporušený vzorek půdy Kopeckého válečkem (nebo pomocí podobného
improvizovaného válečku např. plechovka od konzervy s odříznutým dnem, objem
alespoň 100 ml), půdu z válečku vytlačte do zváženého pytlíku, půdu i s pytlíkem
zvažte dohromady. Na menším vzorku stanovte, jakou má vzorek obsah vlhkosti,
pokud jste tak již neučinili v předešlém úkolu : Odeberte např. polévkovou lžíci půdy,
zvažte ji před sušením a poté ji znovu zvažte po vysušení v troubě/mikrovlnce. Podíl
sušiny = váha po vysušení / váha před sušením.
Objemová hmotnost = ((váha vlhké půdy s pytlíkem - váha pytlíku) * podíl sušiny) /
objem válečku
Tab. x Kategorie objemové hmotnosti (Kutílek, 1966, příloha č. 8 k vyhlášce č.
275/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) zdroj: Sáňka a Materna, 2004

Více
informací
v
AJ
včetně
videa,
zde:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=nrc
s142p2_053870

4. Stabilita půdních agregátů
a.
stanovení
pomocí
mobilní
aplikaci
Slakes
(https://play.google.com/store/apps/details?id=slaker.sydneyuni.au.com.slaker&hl=en)
b.
klasické stanovení bez mobilní aplikace: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/12-slake-0-8/
Princip: Slaking = rozpadavost agregátů, čím pomaleji se agregát rozpadá ve vodě, tím lépe.
Při klasickém testu je ale potřeba agregáty vysušit alespoň 24 hodin předem, tzn. lze
kombinovat s variantou, kdy si týmy usušenou půdu přivezou za domácí úkol nebo
týmům vzorky připravit předem. Mají-li půdy podobnou vlhkost, lze test použít i pro
kvalitativní porovnání několika vzorků i bez předchozího sušení.
5. Vizuální posouzení struktury (VESS, visual evaluation of soil structure)
https://www.sruc.ac.uk/info/120625/visual_evaluation_of_soil_structure
přiřazení skóre 1-5 (1 - dobrá struktura půdy, půda bohatá na agregáty snadno
proniknutelná kořeny rostlin a vodou, 5 - špatná struktura půdy, zhutnělá půda se
zhoršenou schopností vsakovat vodu)
6. Měření rychlosti infiltrace (vsakování)
https://soils.sectormentor.com/soil-tests/1-3-infiltration-rate/
Po odstranění vegetace je zatlučen válec o známém průměru do hloubky cca 10-20
cm, do kterého nalijeme známé množství vody, a změříme, za jak dlouho se všechna
vody vsákne. Kvalitnější půda s vyvinutou strukturou bude vsakovat vodu rychleji, což
je žádoucí jak z hlediska eroze, tak z hlediska zadržení vody v krajině - prevence
sucha, povodní. Pomalejší infiltrace zvyšuje riziko povrchového odtoku a tedy vodní
eroze. Povrchový odtok je také poměrně rychlejší než odtok podpovrchový a pro
prevenci vzniku povodní je tedy žádoucí, aby se co nejvíce srážkové vody vsáklo do
půdy. Utužení půdy zhoršuje infiltraci.
Více informací v AJ včetně videa, zde:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=nrc
s142p2_053870
7. Snadnost zarytí rýče
Princip: kvalitní půda s dobrou strukturou půjde proniknout rýčem relativně snadno
Nevhodné pro porovnání půd, které se silně liší v zrnitosti (jílová vs. písčitá)
Více informací: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/1-4-spading-ease/
8. Hloubka sondy
Princip: Zjistěte, jak hluboko zajede sonda při použití stejného úsilí (např. váhy celého
těla)
Podobně jako předchozí test vypovídá o struktuře půdy, případně o hloubce půdy a
obsahu kamenů - čím hlouběji, tím lépe.
Více informací: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/1-6-probe-depth/

9. Hloubka vrchní vrstvy půdy/horizontu A
= jak hluboko sahá tmavěji zabarvený horizont A, tmavá barva = organická hmota, čím
hlouběji, tím lépe
Více informací: https://soils.sectormentor.com/soil-tests/1-5-topsoil-depth/
10. Hloubka půdy
= jak hluboká je půda k horninovému podloží nebo k horizontu C, čím hlubší, tím
lepší. Zadrží více vody a obsahuje více živin, více prostoru pro kořeny.
Pozn. Nutno často vrtat hluboko, 1-2 m.
11. Schopnost půdy zadržet vodu
Odeberte neporušený vzorek půdy Kopeckého válečkem (nebo pomocí podobného
improvizovaného válečku např. plechovka od konzervy s odříznutým dnem, objem alespoň
100 ml), položte je na misku nebo hluboký talíř a najte na půdu zvrchu postupně určité
množství vody, změřte kolik vody proteče a kolik vody půda zadržela
 čím více půda zadrží vody, tím lépe, prevence povodní a sucha
Obdobou je položení zváženého (a ideálně vysušeného) Kopeckého válečku s půdou na
misku s vodou. Zvážením válečku nebo změřením objemu zbylé vody změříme, kolik vody
půda do sebe nasákla kapilárním vzlínáním.
Další variantou je použití porušeného vzorku půdy (např. odebraný jen lopatkou), který
vložíme do nálevky s filtračním papírem. Nálevky lze vyrobit z PET lahví a místo filtračního
papíru můžeme jen udělat otvory do víčka.
12. Obsah skeletu
Odhadněte, jaký objem nebo hmotnost zaujímají kameny větší než 2 mm (hmotnost =
přesívání vysušené půdy přes síto, objem = promnutí půdy mezi prsty v terénu)
 čím méně skeletu, tím lépe, půda s vyšším podílem skeletu zadrží méně vody, rychleji
vysychá, kameny mohou také bránit prorůstání kořenů
A2.7. Analýza městské půdy - chemie
Chemické ukazatele kvality půdy:
1. pH
Standardně se pH měří v laboratoři za použití elektrody, to poskytuje přesnější měření, ale
elektroda je relativně drahá. Existují i terénní pH metry na principu elektrody, které jsou
rovněž relativně drahé. Nejlevnější, i když méně přesné řešení je použití pH papírků. Lze
použít libovolné indikační papírky s vhodnou stupnicí, např. https://www.mjkrasazdravi.cz/kompava-indikacni-ph-papirky--4-0-7-5--100-ks/
Žádoucí je rozsah pH asi 5.5-7.5, ale záleží na typu žádaného rostlinného společenstva.
Konec papírku vložíme do výluhu (stejného jaký připravíme na stanovení vodivosti, tedy
poměr půdy a vody 1:5, např. 10 g půdy a 50 ml vody, lze použít i poměr 1:1, dobře
promíchat), v němž jsme nechali půdu usadit na dno.

Více informací v AJ včetně videa zde:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=nrcs142p2
_053870
2.

Elektrická vodivost (obsah solí)
viz. praktický úkol A4

3.
a.

Obsah organické hmoty (=humusu)
Odhad na základě partikulované organické hmoty
POH (partikulovaná organická hmota) je v širším smyslu veškerá okem
viditelná organická hmota v půdě, tzn. úlomky listů, větviček, zbytky mrtvých
zvířat.
POH o průměru menším než 2 mm představuje 10-30% veškeré organické
hmoty v půdě, z jejího množství lze tedy hrubě odhadnout celkový obsah
organické hmoty v půdě. POH lze také použít pro porovnání dvou různých
půd, jelikož většinou platí, že půda obsahující více POH bude mít i větší
celkový obsah organické hmoty.
Z půdy ji lze oddělit buď ručně (pinzetou) nebo smísením půdy z vodou a
sebráním materiálu plovoucím na hladině suspenze (organická hmota, která
není vázaná na minerální částice je totiž lehčí než voda), např. pomocí
čajového sítka.
Z obsahu celkové organické hmoty v půdě lze odhadnout obsah uhlíku v půdě,
který představuje průměrně 58% оrganické hmoty.
b. Odhad podle barvy
Hrubě lze obsah organické hmoty odhadnout podle barvy, např. pomocí
barevné
tabulky,
kterou
lze
koupit
zde:
https://pubsplus.illinois.edu/product/color-chart-for-estimating-organicmatter-in-mineral-soils-in-illinois
NEBO pomocí následující tabulky (Němcová, 2007):
Půda světlá – šedohnědá................... slabě humózní ............má 1–2% humusu
Půda hnědá........................................ mírně humózní ...........má 1–4% humusu
Půda tmavě hnědá............................. středně humózní .........má 2–4% humusu
Půda černohnědá............................... silně humózní .............má 4–5% humusu
Půda černá ........................................ velmi humózní............má více než 5%
humusu
c. Stanovení žíháním
Standardně se obsah organické hmoty stanoví jako tzv. ztráta žíháním (losson-ignition), kdy se půda žíhá po dobu 4 hodin při 550°C. Nejmodernější
metodou je pak stanovení obsahu uhlíku v elementárním analyzátoru. Pro
účely EO lze použít méně přesné žíhání nad kahanem.
Princip:

Z hmotnostního rozdílu nevyžíhaného a vyžíhaného vzorku půdy stanovíme %
organických látek.
Materiální prostředky:
váhy, lžička, porcelánový žíhací kelímek, Bunsenův kahan (příp. elektrická
pícka), zápalky, kovová tyčinka, kleště, exsikátor (pokud nemáme, nevadí),
vysušený vzorek půdy, nepovinné: exsikátor, trojnožka, síťka, triangl
Pracovní postup:
Do zváženého kelímku odvážíme 10 g vysušené zeminy a za míchání kovovou
tyčinkou jej žíháme po dobu 15 min. Žíháme kelímek přímo v kleštích nebo na
trojnožce, viz. obrázek v dobře větrané místnosti. Po vychladnutí kelímku
(ideálně v exsikátoru) jej zvážíme a z rozdílu hmotnosti vyjádříme % obsah
všech organických látek).
Obsah organické hmoty (%) = ((váha půdy s kelímkem po vyžíhání - váha
kelímku) - 10 g)/10 g *100

4.
Obsah dusíku a fosforu
Papírky pro orientační stanovení - nutno zkontrolovat/předem otestovat, zda je škála
papírků vhodná. Při dosažení nejtmavší barvy je potřeba vzorek zředit a ředění zohlednit ve
výpočtu obsahu dusičnanů.
dusík: http://www.mercishop.cz/zbozi/z1253450091313-dusicnanydusitany-0-10-25-50-100250-500mgl-no3-0-1-5-10-20-40-80mgl-no2/
fosfor: http://www.mercishop.cz/zbozi/z1253450091320-fosforecnany-0-3-10-25-50100mgl-po43/
Více informací v AJ včetně postupu a videa zde:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=nrcs142p2
_053870

Další varianta stanovení dusíku (viz. Němcová, 2007) . Lze využít např. tento JBL
PROAQUATEST
NO3
dusičnany
(22
EUR
za
40
testů):
https://www.jbl.de/cs/produkty/detail/8673/jbl-proaquatest-no3-dusinany

A2.8. Zastavění půdy – práce s mapami
Zjistěte, jak se v čase vyvíjel podíl zastavěné půdy ve vašem městě/ve vymezené oblasti např. srovnání nynějšího stavu se stavem v minulosti
Zhodnoťte, jak je vymezená oblast vhodná pro zasakování vody do půdy.

A3. OVZDUŠÍ
A3.1. Měření prašnosti
ve vzduchu je mnoho škodlivých látek, které se měří speciálními přístroji. Prašnost se ale dá
sledovat i jednoduše. Studenti vyberou ve městě např. cestou do školy místo, které jim
připadá prašné a místo s dostatkem zeleně okolo. Na tato místa schovají pokusná měřidla
prašnosti. Pokusným měřidlem může být Petriho miska, na kterou je nanesena vrstva krému.
Petriho misku musí žáci umístit tak, aby do ní nenapršelo, například pod stříšku, pod mostní
konstrukci. Použít můžeme také lepenku.
A3.2. Adaptace na změnu klimatu
Studenti mohou ve skupinkách zhodnotit dopady změny klimatu na město a navrhnout
konkrétní místní opatření na zmírnění a přizpůsobení se těmto dopadům.
A3.3. Znečištění ovzduší v obci = procházka
Pozorování kvality ovzduší v obci nebo městské části
Studenti dostanou mapu obce / městské části, zakreslí si do ní procházku o délce zhruba
jednoho kilometru, která půjde residenční čtvrtí, okolo hlavní silnice, parkem nebo klidnější
částí atd., aby zahrnovala různorodé části města (ale musí být především bezpečná). V
průběhu procházky zaznamenávají, ve které ulici byl jaký počet kouřících komínů domů / aut
/ průmyslových podniků, nejhorší mohou vyfotit, pokud mají tu možnost. Ke každému
pozorování zapisují přesný čas a místo (např. křižovatka ulice x a y). Procházku zopakují
třikrát s odstupem alespoň 3 hodiny a porovnají záznamy. Zamyslí se nad tím, které zdroje
jsou v dané lokalitě nejproblematičtější, kde cítili největší zápach a kouř, kde jsou tzv. hotspoty (místa se soustavně vyššími koncentracemi), zdali pozorovali prostorovou či časovou
variabilitu znečištění, jak si myslí, že by bylo možné kvalitu ovzduší v dané lokalitě zlepšit.
Do protokolu přiloží mapu s vytyčenou trasou (lze vytvořit pomocí mapy.cz) a
meteorologické podmínky a parametry kvality ovzduší nejbližší stanice ČHMÚ, které jdou
stáhnout zpětně po dobu tři dnů od pozorování. Myslí si, že se kvalita ovzduší na lokalitě liší
od naměřených hodnot stanicí a proč?
A3.4. Kvalita vnitřního ovzduší

Pro tento úkol je třeba se domluvit s některým odborným pracovištěm na zapůjčení přístrojů
a odborný dohled, v Praze a okolí např. s Dr. Janem Hovorkou z Ústavu pro životní prostředí.
V uzavřené místnosti (např. třídě ve škole) budou měřit souběžně dva přístroje s vteřinovým
zápisem dat: DustTrak DRX (hmotnostní koncentrace PM1, PM2,5, PM10) a PTrak (početní
koncentrace aerosolu). Studenti budou zapisovat jednotlivé události a čas a pozorovat, jak na
ně reagují přístroje. Po 3 minutách bude zapálena svíčka, která bude hořet po dobu 5 minut,
pak se zhasne a nechá plápolat. Po pár minutách se zapne přenosný ventilátor a následně se
vypne. Dále studenti budou chodit po místnosti a šoupat nohama, vyklepávat deku, otevřou
okno, atd. Po ukončení experimentu se jim poskytnou data z přístrojů, z kterých si v Excelu
vytvoří graf. V protokolu vysvětlí, proč došlo někde ke zvýšení hmotnostních koncentrací a
jinde jen početních, který zdroj se projevil jako nejsilnější, jaké částice si myslí, že jsou
nejnebezpečnější z hlediska zdraví...
B. Malá maturita
Otázky, které studenti znají dopředu a na KK EO si vylosují jednu, o které potom 10 minut
mluví. Hodnotíme hloubku znalostí, zda o problematice mluví celý tým, jak odpovídají na
otázky poroty k danému tématu. Tady jsou příklady otázek.
B1. Ovzduší
1. Složení vzduchu, přirozené a antropogenní látky v ovzduší, cyklus dusíku a kyslíku
2. Znečištění způsobené dopravou, nebezpečné plyny, těžké kovy, historie znečištění
dopravou
3. Průmyslové znečištění ovzduší, způsob odsíření elektráren, princip kyselého deště
4. Problematika lokálních topenišť, problematika zimní inverze (jak vzniká a co
způsobuje)
5. Problematika ozonové vrstvy, ozonová díra a její historie
6. Skleníkové plyny, jejich vznik a výskyt, princip skleníkového efektu
7. Aerosol a aerosolové částice, jejich rozdělení a vliv na zdraví člověka
8. Znečištění vnitřního ovzduší
9. Přirozené znečištění ovzduší, písek a prach, sopečná činnost…
10. Znečištění ovzduší v Evropě a ve světě
11. Vliv znečištění ovzduší na zdraví lidí
B2. Půda
1. Definice půdy, její složení, obsah vzduchu, vody, pedogeneze
2. Typy a druhy půd v ČR
3. Ohrožení půdy erozí, příčiny a následky
4. Ohrožení půdy utužením, příčiny a následky
5. Chemické znečištění půdy, významní znečišťovatelé
6. Edafon, významní zástupci, jejich funkce, dekompozice, vznik humusu
7. Ukazatele kvality půdy
8. Problematika a ohrožení lesních půd
9. Problematika a ohrožení zemědělské půdy, BPEJ
10. Ztráta půdy zástavbou, zasakovací pásy, nakládání z půdou ve městech
11. Zákon o ochraně půdy
B3. Voda

1. Charakteristika přírodní vody v ČR (potoky, řeky, jezera, rybníky, podzemní voda),
vlastnosti čisté tekoucí vody (pH, vodivost, BSK5…)
2. Eutrofizace, příčiny, řešení, důsledky
3. Chemické znečištění vody, pesticidy, hormony a léčiva ve vodě
4. Biologické znečištění vody, sinice, bakterie
5. Princip čištění odpadní vody, typy ČOV
6. Problematika rybníků a rybníkářství
7. Znečištění podzemních vod
8. Kontaminace vod způsobená zemědělskou výrobou
9. Kontaminace vod způsobená těžbou, průmyslem, tepelné znečištění
10. Znečištění moří
C. Dlouhodobá měření a pozorování
C1. VODA
C1.1. Čistota srážek
C2. PŮDA
C2.1. Biologické vlastnosti půd
B2.1.1. Měření respirace půdy
půdní respirace = CO2 vyprodukovaný půdními organismy (zejména mikroorganismy) v půdě,
měřením respirace lze získat představu o biologické aktivitě půdy, vysoká respirace značí
dobré oživení půdy a intenzivní rozklad organické hmoty
a.

stanovení titrací
Princip: Do sklenice uzavřeme půdu alespoň na 3 dny, CO2 uvolňovaný z půdy
lapáme do roztoku hydroxidu sodného. Množství CO2 zachyceného v
hydroxidu stanovíme titrací kyselinou chlorovodíkovou.
Protokol najdete v Příloze 1 tohoto dokumentu.
b. stanovení pomocí kitu Solvita
Tato
jednodušší
zato
dražší
varianta
je
popsaná
zde:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?
cid=nrcs142p2_053870 Cena 429 USD na 33 vzorků.

C2.1.2. Měření rychlosti rozkladu (dekompozice)
Zapojte se do projektu Teabag Index. V rámci něj vyberte místa ve vaší obci, kde očekáváte
největší rozdíly v rychlosti rozkladu a dle protokolu Teabag Index zakopejte pytlíky se
zeleným čajem a roibosem na 90 dní. (Lze i na kratší dobu, ale rozdíly budou méně výrazné)
http://www.teatime4science.org/
Porovnejte měření Teabag Index a respirace půdy. Intenzivní rozklad opět značí vysokou
aktivitu organismů, dostatek živin.

C2.3. Kompostování
1. vermikompostování
Založte vermikompostér, sledujte kolik a jakého bioodpadu do vermikompostéru dáváte a
jak se vyvíjí počet žížal, na závěr zvažte množství získaného kompostu. Navrhněte, kam byste
ve své obci mohli vermikompost dát a zlepšit tak kvalitu půdy.
http://www.kompostuj.cz/vime-jak/vyrobte-si-komposter/jak-si-vyrobit-vermikomposter/
2.

klasické kompostování

Postavte u vaší školy kompostér, kam mohou studenti z celé školy nosit bioodpad.
Způsobu, jak na to je mnoho.
Návody např. zde: http://www.kompostuj.cz/vime-jak/vyrobte-si-komposter/
Nebo například Johnson-Su kompostér:
https://www.csuchico.edu/regenerativeagriculture/bioreactor/bioreactor-instructions.shtml
C3. OVZDUŠÍ
C3. 1. Znečištění ovzduší lokálními topeništi - dotazník
Každý tým vyplní dotazník (Příloha 2), ve kterém případně na konci sám navrhne další
doplňující otázky. Dá je také vyplnit lidem z obce, ve které bydlí, ideálně, aby zahrnuly různé
věkové skupiny, zaměstnání apod. Můžou zkusit dát vyplnit dotazník i lidem, kteří soustavně
kouří a zamořují obec emisemi z domácího vytápění, třeba to povede ke zlepšení situace.
Vyplněné dotazník mohou organizátoři EO poskytnout projektu CONSPIRO (Dr. Jan Hovorka,
Jan Bendl, Ústav pro životní prostředí UK v Praze), který má za cíl snížení emisí z lokálních
topenišť ve střední a východní Evropě pomocí vzdělávání, cílené pomoci občanům (např.
pomoc s dotacemi), úpravy legislativy a podobně.

D. Další zdroje
D1. VODA
Sdružení
TEREZA
v
rámci
svého
https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Materialy/4-Voda.pdf

projektu

Ekoškola:

D2. PŮDA
Němcová,
2007.
Školní
pozorování
a
pokusy
s
půdou.
práce. https://theses.cz/id/7c53ap/downloadPraceContent_adipIdno_1192
Pokusy
s
půdou,
https://is.muni.cz/el/1441/jaro2010/CH2RC_4P1L/POKUSY_PUDA.pdf

Diplomová
MUNI

Soil 4 Youth https://soil4youth.soilweb.ca/activities/
Soil Science Teacher Resources https://www.soils4teachers.org/lessons-and-activities

Testy kvality půdy https://soils.sectormentor.com/soil-tests/
Soil Health for Educators.
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=nrcs14
2p2_053870
Ohio Soil Health Card - jednoduché
https://ohioline.osu.edu/factsheet/sag-1

terénní

posouzení

kvality

půdy.

Soil Quality for Environmental Health www.soilquality.org
Cornell
Comprehensive
Soil
Health
https://soilhealth.cals.cornell.edu/training-manual/ Teorie a poznávačky

Assessment

E. Odkazy a literatura:


















https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PL4.pdf
https://theses.cz/id/7c53ap/downloadPraceContent_adipIdno_1192
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-levne-overit-kvalitu-pudy-navasi-zahrade-nebo-poli
https://globe-czech.cz/cz/badatelstvi
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vyucovaci_lekce_terenni&site=puda_m
oduly
https://www.veronica.cz/pozvete-zizaly-domu-na-bioodpad-s-duvtipem
https://www.zemedelec.cz/ochrana-pudy-proti-erozi/
http://www.adaptacesidel.cz/doskol/wp-content/uploads/2015/08/Metodika-BadaniZasakovaci-Teplota.pdf
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/adaptace-sidel-na-zmenuklimatu/
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=ucebni_celek_terenni&site=vzduch_mo
duly
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vyucovaci_lekce_terenni&site=voda_m
oduly
https://www.ekorada.cz/wp-content/uploads/2019/03/Metodika-EVVO_web.pdf
https://www.alik.cz/a/zabavna-chemie-jak-zavrit-mrak-do-lahve
https://docplayer.cz/44071292-Chemicke-experimenty-pro-ekoskoly.html
http://www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/videogalerie/metodiky-laboratornichcviceni/korenova-cisticka.html?page=6
http://www.otevrenaveda.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/projekty/otevrena
veda/kurzy-pro-pedagogy/metodiky-laboratornich-cviceni/biologie/02_Co-zije-vevode_web.pdf
https://olympiada.vscht.cz/media/filer_public/a3/c1/a3c11298-8dc2-4d12-adbc4bd3736e5324/55_d_sk_praxe_zadani.pdf










http://portal.chmi.cz/#!
http://www.recetox.muni.cz/nc/
http://www.genasis.cz/index-en.php
http://www.szu.cz/oddeleni-hygieny-ovzdusi-a-odpadu-1
https://www.cdv.cz/snizeni-zateze-zivotniho-prostredi/
https://www.brnenskeovzdusi.cz/
https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ovzdusi-vevrope/r~ae416d48cee611e984c6ac1f6b220ee8/



F. Doporučení odborníci a instituce
Voda
Ovzduší
Dr. Jan Hovorka (Ústav
jan.hovorka@natur.cuni.cz)

pro

životní

prostředí,

Přírodovědecká

fakulta,

Půda
UK. Ústav pro životní prostředí PřF. Olga Vindušková (Univerzita v Antverpách,
olga.vinduskova@gmail.com)
ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Katedra pedologie a
ochrany půd
Mendelu. Fakulta lesnická a dřevařská. Ústav geologie a pedologie.
UPOL. Přírodovědecká fakulta. Katedra ekologie a životního prostředí.
Ústav půdní biologie Akademie věd. České Budějovice. Veronika Jílková
jilkova.veronika@gmail.com
Česká pedologická společnost https://pedologie.czu.cz
ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Brno
VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy). Praha
Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Recetox (Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí) Dr. Milan Sáňka
Příloha 1
Stanovení bazální respirace půdy titrační metodou
Cíle úlohy

1.
2.

Zjistit, jaká je respirace půdy ve dvou různých půdách.
Zjistit, jak zasolení (příměs soli) ovlivní respiraci v těchto půdách. (5 g kuchyňské soli na 10 g
půdy)

Princip metody
Oxid uhličitý (CO2) produkovaný půdními organismy se absorbuje v roztoku hydroxidu
sodného (NaOH). Množství nezreagovaného hydroxidu se stanoví titračně kyselinou
chlorovodíkovou (HCl).
CO2 + přebytek NaOH → Na2CO3 (případně NaHCO3) + H2O + NaOH
+ HCl + BaCl2 (+ indikátor) → 3 NaCl + BaCO3 + 2H2O (+ přebytečná kapka HCl způsobí změnu
pH a barevnou změnu roztoku)
Chemikálie: 0.5 M NaOH, 0.5 M BaCl2 (10.4 g BaCl2 ve 100 ml vody), 0.1 M HCl, fenolftalein
(indikátor), nepovinné: borax, metyloranž (indikátor)
Pomůcky: 12 skleněných lahviček s širokým hrdlem (např. skleničky od přesnídávky), 12
malých plastových kalíšků o objemu alespoň 10 ml, které se vejdou do lahvičky, váhy, lžička
Postup práce
Od každé z půd navážíme 10 g přesáté čerstvé půdy do čtyř skleněných lahviček. Do
dvou lahviček k půdě přidáme 5 g kuchyňské soli. Čtyři lahvičky zůstanou prázdné a budou
přestavovat kontrolu (blank). Do dvou z nich rovněž přidáme 5 g sůl. Lahvičky si dobře
označíme.
Do sklenic dále vložíme kalíšek s 3 ml 0,5 M NaOH (pro vzorky i blanky). Sklenice
uzavřeme víčkem (dobře dotáhneme, aby nedocházelo k úniku CO2) a necháme inkubovat při
laboratorní teplotě alespoň 3, ideálně 6 dní. Zaznamenáme čas založení inkubace.
Připravíme si 0,1 M roztok kyseliny chlorovodíkové (HCl) a stanovíme faktor kyseliny,
což se provádí titrací přesně naváženého 0,2 g boraxu (tzv. primární standard), indikátorem
je metyloranž.
Poznámky:
Pro účely EO lze vynechat stanovení faktoru kyseliny (předpokládat, že c(HCl, přesná)=0,1
M). Získáme méně přesný výsledek, ale ušetříme za borax a metyloranž. Jako skleněné
lahvičky lze použít lahvičky od přesnídávky, marmelád apod.
Chceme-li si ušetřit počet skleniček a práci, můžeme vynechat opakování (tzn. každou půdu a
blank mít jen jednou) nebo přidávání soli.

Bilanční rovnice: Na2B4O7.10H2O (s) + 2 HCl (aq) = 2 NaCl (aq) + 4 H3BO3 (aq) + 5 H2O (l)
Faktor HCl: f = (c (přesná))/(c (teoretická) )
c (HCl, přesná) = f * c (teoretická) = (2 * m (g))/(M (g/mol)* V (ml) * 〖10〗^(-3) )
zkrácený vzorec pro výpočet c(HCl, přesná):

m – navážka boraxu
M – molární hmotnost boraxu
V – spotřeba kyseliny
Po ukončení inkubace NaOH z kalíšku vylijeme do kádinky a kalíšek ještě 2x vypláchneme
destilovanou vodou a taktéž vylijeme do kádinky (abychom do kádinky dostali všechen NaOH
z kalíšku). Do kádinky přidáme 3,5 ml BaCl2 a několik kapek fenolftaleinu (indikátor).
Titrujeme až do odbarvení vzorku (= bod ekvivalence) a zaznamenáme spotřebu HCl.
Zaznamenáme čas titrace vzorku.

Výpočet respiračního toku

Vbl, Vs – spotřeba HCl na titraci blanku a vzorku v ml
Koeficient k = 0,5 protože 2 OH- na 1 CO2
M – molární hmotnost uhlíku

Příloha 2
Dotazník ke kvalitě ovzduší ve Vaši obci v zimním období

Tento dotazník je součástí projektu CONSPIRO („dýchat společně“), který má za cíl zjistit
informace o vytápění domácími topeništi a stavu ovzduší v obcích.

Získané informace od Vás budou anonymizovány, a proto se nemusíte bát otevřeně
odpovídat.
Kvalita ovzduší ve Vaší obci
Jaká je podle Vás kvalita ovzduší, které dýcháte ve Vaší obci v zimním období (v topné
sezóně)? (hodnocení 1 až 5 jako ve škole)
1 (nikdy není cítit zápach kouře)
2 (občas je cítit zápach kouře ze vzdáleného okolí)
3 (kouř nás zasahuje pravidelně ze sousedství)
4 (velmi často nás obtěžuje kouř)
5 (při inverzích je situace neúnosná a máme pocit zdravotního ohrožení)

Jak byste celkově zhodnotil(a) kvalitu ovzduší ve Vaší obci V ZIMNÍM OBDOBÍ VE VEČERNÍCH
HODINÁCH? (hodnocení 1 až 5 jako ve škole)
1 (stejná jako přes den)
2 (mírně zhoršená)
3 (výrazně zhoršená)
4 (často hustý dým při naložení kamen na noc)
5 (neúnosná, máme pocit zdravotního ohrožení)

Jak byste celkově zhodnotil(a) kvalitu ovzduší ve Vaší obci V ZIMNÍM OBDOBÍ PŘES DEN?
1 (dobrá)
2 (pokud je větrno, je dobrá)
3 (pokud je inverze je zhoršená)
4 (pokud je inverze je neúnosná)
5 (Nedostatečná)

Stalo se, že BĚHEM UPLYNULÉ ZIMY jste v důsledku znečištění ve vaší obci… [označte výroky,
které jsou pravdivé]
{zase budou nějaké zaškrtávací čtverečky}
●

měl(a) strach o své zdraví

●

měl(a) podrážděné oči

●

měl(a) podrážděný nos

●

kýchal(a)

●

měl(a) sucho v krku

●

pociťoval škrábání v krku

●

měl špatný průběh léčby horních cest dýchacích a plicních onemocnění (virózy,
chřipky, angíny)

●

měl(a) problémy s dýcháním

●

trpěl(a) bolestmi hlavy

●

musel(a) změnit své aktivity

●

musel(a) zůstat uvnitř domu

●

vyvětrat v domě

●

zavřít okenice

●

použít v domě čističku vzduchu

●

přestal(a) otevírat okna

●

pociťoval(a) jste potřebu mýt si ruce nebo obličej

●

musel(a) pít více vody, než obvykle

●

cítil(a) venku nepříjemný zápach

●

cítil(a) uvnitř domu nepříjemný zápach

●

zaznamenal znečištění záclon či oblečení na venkovním sušáku

●

si všiml, že byl smog

●

jste si pomyslel, že znečištění vám zhoršuje kvalitu života

●

jste přemýšlel(a) nad tím, že se přestěhujete jinam

●

měl jsem pocit ohrožení mého zdraví chemickými látkami a prachem

Je ve Vaší obci občas cítit zápach ze spalovaného odpadu a věcí, které nepatří do kamen?
(palčivý zápach)
ANO
NE
Nevím

je v sousedství někdo, kdo si myslíte, že spaluje mokré dřevo?
ANO
NE
Nevím

Je vaše obec plynofikovaná nebo má centrální výtopnu na biomasu?
ANO
NE
Nevím

Cítíte se postiženi tím, že v sousedství topí uhlím?
ANO
NE
Nevím

Dochází v zimním období ve vaši obci k teplotním inverzím, kdy se vytváří „poklička“ kouře
nad obcí?
ANO
NE
Nevím

Souhlasili byste s tím, kdyby starosta obce nebo nějaký nadřazený orgán zakázal spalování
pevných paliv, pokud je obec plynofikovaná?
ANO
NE
Nevím

Oslovili jste již Vašeho souseda, protože vás nadměrně obtěžoval kouřem z komína ?
ANO
NE

Víte, co můžete dělat v případě, že Váš soused ustavičně zamořuje okolí kouřem a nepomáhá
domluva?

ANO
NE

Vlastní zkušenosti s vytápěním

Využíváte ve Vašem domě topení na pevná paliva (dřevo, dřevěnou štěpku, brikety, uhlí,
koks apod.)?
Ano -> odpovězte prosím na další otázky
Ne -> přejděte prosím k další sekci

Označte prosím ty výroky, které jsou ve Vašem případě pravdivé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Často na noc přivíráme komínovou klapku.
Při topení dřevem zjišťujeme jeho proschlost (vlhkost).
Někdy musíme koupit nekvalitní uhlí.
Každý rok si necháváme čistit komín.
Každý rok si necháváme dělat revizi kotle.
Náš kotel je starší než tři roky.
Spalujeme občas i jiný materiál, než je dřevo, uhlí nebo koks, který primárně není
určen ke spalování (lakované dřevo, plasty a další odpad)

Pozorujete někdy nadměrný kouř z Vašeho komína a nevíte si rady, jak ho zmírnit?
ANO
NE

Byli byste rádi za informace o tom, jak správně a efektivně topit? V případě, že ano,
zaškrtněte, jakou formou byste informace rádi obdrželi:
-tištěná příručka, článek na internetu, video, mobilní aplikace, rozhlasem, informační tabule
v obci ....

Snažili jste se snížit v rámci domu / bytového družstva spotřebu energie na vytápění
úspornými opatřeními jako zateplením, solárními panely či kolektory a podobně?
ANO
NE

Pokud ne, měli byste o to zájem? (do poznámky můžete uvést podrobnosti)

Uvažujete o změně typu vytápění?
ANO
NE
Váš pohled na znečištění ovzduší z domácího vytápění:

Zajímáte se aktivně o kvalitu ovzduší, které dýcháte?
ANO
NE

Myslíte, že v zimě může být v malé obci v blízkosti komínů kvalita ovzduší několikanásobně
horší, než ve velkoměstě z důvodu domácího vytápění?
ANO
NE

Jaké myslíte, že může mít kouř z domácího vytápění efekty na zdraví člověka? (zaškrtněte):
-astma, rýma, chřipka, snížená imunita, rakovina plic, snížená potence, změna DNA,
předčasné úmrtí, chronická obstrukční porucha, bronchitida

Jak si podle Vás vedou následující druhy paliva vzhledem ke zplodinám z komína? Přiřaďte
čísla 1-5, kdy 1 je nejšetrnější:
-

Mokré dřevo, suché dřevo, černé uhlí, hnědé uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety,
komunální odpad, štěpka, plyn, ...

Setkali jste se s následujícími termíny a víte, co znamenají? (Zaškrtněte, které znáte)
- PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren, smog, teplotní inverze, špatné
rozptylové podmínky, ventilační index, black carbon, saze

Identifikační údaje:
Jste…
muž
žena

Kolik je Vám let?
____

Kolik dětí do 18 let žije ve Vaší domácnosti?
____

Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

základní
středoškolské bez maturity
středoškolské s maturitou
vysokoškolské
Název obce a kraje, kde bydlíte (poštovní směrovací číslo)

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi. V rámci našeho výzkumu bychom Vás rádi ještě jednou
kontaktovali a položili Vám přibližně pět dodatečných otázek. Pokud byste s tím souhlasil(a),
uveďte zde prosím svou kontaktní e-mailovou adresu:___________________

Upozornění
Informace získané z dotazníku budou sloužit pro potřeby SCIENCE-IN v rámci projektu
CONSPIRO Okomentovaný souhrn obdržených příspěvků a podnětů bude zveřejněn na webu
projektu CONSPIRO v ,…(datum).
Vaše osobní údaje zahrnující emailovou adresu, zpracováváme pouze po dobu trvání projektu
a nikomu Vaše údaje nepředáváme. Zpracování osobních údajů probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm.
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Generální partner soutěže

Partneři soutěže

