
Správné odpovědi na aprílový kvíz Agentury Koniklec 

1. Záměnou každodenního koupání v plné vaně za sprchování ušetří jeden člověk skoro 30 

tisíc litrů ročně (tolik vody, co se vejde do bazénu na obrázku)! 

(Ano, je to skoro 30 tis. litrů – objem bazénu na obrázku, při koupání ve vaně je to 365*100=36500 

litrů, při sprchování 365*20 = 7300 litrů, rozdíl = 36500-7300=29200 litrů.)  

2. V našich studních žijí korýši! 

(Ano, součástí tzv. biologického oživení studní je  například bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) či 

korýš rodu Niphargus) 

3. Na konferenci stran úmluvy na ochranu klimatu COP 21 v Paříži v roce 2015 se státy 

dohodly, že do roku 2025 bude globální teplota snížena o 2oC! 

(Apríl! Strany Rámcové úmluvy na ochranu klimatu se dohodly, že udrží oteplování do roku 2025 pod 

hranicí 2
o
C.  Na globální ochlazení  by byl potřeba zázrak nebo asteroid.) 

4. Existuje podezření, že některá barviva v sirupech, kompotech, marmeládách, jogurtech a 

dalších dobrotách mohou vyvolat nebo zhoršit hyperaktivitu dětí. Na obalech takových 

výrobků musí být varování! 

(Ano, jedná se o tzv. azobarviva a označování obalů je nařízeno Evropským parlamentem a Evropskou 

radou.) 

5. Voda vyčištěná v nejnovějších generacích domácích čistíren odpadních vod je po převaření 

pitná! 

(Apríl! Takové domácí čistírny zatím nemáme.) 

6. Vybitá baterie těžší než 1kg nepatří do nádob na zpětný odběr baterií a akumulátorů! 

(Ano, podle doporučení kolektivního systému Ecobat je tomu skutečně tak.) 

7. V místech křížení vodního toku a pozemní komunikace jsou budovány rybí přechody! 

(Apríl! Rybí přechody jsou umísťovány na tocích v místech, kde jsou přerušeny hrázemi, jezy, atd.) 

8. Dámské nylonové punčocháče je možné vyrobit z uhlí, vody a vzduchu! 

(Ano, nylon patří mezi ne-udržitelné materiály pro výrobu textilu, neboť se vyrábí z fosilních paliv.) 

9. Znečištěním řek došlo v České republice k vymizení lososa. Naposled byl přirozeně se 

vyskytující losos pozorován v Lovosicích! 

(Ano, stalo se tak 14. 11. 1948. Nyní probíhá program na vrácení lososa do naší přírody.)  

10. Platné nařízení Evropské hospodářské komise č. EEC 1677/88 stanovuje správnou míru a 

zahnutí okurek prodávaných v EU! 

(Apríl! Nařízení bylo zrušeno v roce 2009. ☺) 


