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Podzemní vody

Práce s pracovním listem 
Cíl
Seznámení žáků s problematikou podzemních vod.  Vysvětlení 
pojmů, které se k podzemním vodám vztahují, jako je 
hydrogeologie, hydrologie a potažmo i speleologie a další. 
Poukázání na důležitost ochrany podzemních vod, na nebezpečí, 
které se skrývá v kontaminaci těchto zdrojů, a také na nezbytnost 
správného hospodaření s nimi. Cílem je rovněž vybídnout žáky 
k pozorování jejich okolí, aby si uvědomili přímé souvislosti 
našich činů se vzhledem a kvalitou životního prostředí kolem 
nás. Obeznámení žáků s koloběhem vody na Zemi s důrazem 
na vody v podzemí. Nahlédnutí pod „pokličku“ nadložních hornin 
a vizualizace podzemních zvodní. V neposlední řadě také přiblížení 
vzniku minerálních a termálních vod a jejich další využití.  

Rozvíjené dovednosti
Aktivní vyhledávání nových informací a jejich posouzení.  Rozvíjení 
logického a kritického myšlení a pozorovacích schopností, utváření 
vlastního názoru na základě nově nabytých informací. Propojování 
znalostí do souvislostí a podpora globálního uvažování o přírodních 
zdrojích a jejich ochraně.

Pomůcky
• Pracovní listy, psací potřeby, pokud možno počítač s přístupem 

na internet – pro případné dohledání některých obrázků 
a doplňujících informací a zhlédnutí krátkých filmů

• 3 skleněné nebo plastové průhledné nádoby (např. 5l sklenice 
od okurek), konvička s vodou, stopky, hrubý štěrk (nebo jiné 
úlomky hornin), písek, hlína a jíl pro demonstraci vsakování 
vody do různých typů substrátů

• Malé akvárium nebo průhledná plastová nádoba, písek, jíl, štěrk, 
hlína, konvička s vodou pro ukázku vyvěrání pramene

• Plastová láhev, kus látky nebo ponožka, dřevěné uhlí a popel 
z ohniště, jemný písek, drobné kamínky, mech, nůž a kalná 
voda z řeky nebo rybníka na výrobu filtru na vodu

• Nejprve si projděte pracovní list, podle úrovně žáků zhodnoťte, do jaké 
hloubky budete téma probírat, popř. vynechte některé složitější pojmy, 
ale téma není tolik náročné ani abstraktní a mohlo by být žákům bližší. 
Než dětem rozdáte materiály, zeptejte se jich na některé termíny, které 
se v pracovních listech vyskytují (např. hydrologie, minerální a krasové 
vody, infiltrace…), a pokuste se je společnými silami objasnit.

• Úvodní kapitola vás seznámí s problematikou podzemní vody a její 
důležitostí pro existenci lidské populace. Také je v ní vzneseno pár 
otázek, na které najdete později v textu odpovědi. Úkolem je vzbudit 
zájem a aktivizující formou navést žáky do daného tématu.

• Čtvrtá strana je věnována vědcům, kteří mají co do činění s vodou, 
a přiblížení jejich práce. Dále uvádí, jak funguje koloběh vody na Zemi 
a co je třetinové pravidlo; v pravé liště uvidíte, jaké je rozdělení vod 
na zeměkouli. 

• Následuje kapitola o vsakování vody, kde se setkáte s pojmy jako 
infiltrace, drenáž a doba setrvání, čekají vás zde také nelehké otázky, 
k jejichž rozuzlení by vám mohl pomoci pokus (viz doplňující hry a tipy). 

• Dále se dozvíte, co je pórovitost hornin a jak moc ovlivňuje pohyb 
podzemních vod. Nelekejte se pojmů jako transmisivita, permeabilita,  
izolátor, kolektor a zvodeň, využijte jednoduchého pokusu k objasnění 
vzniku pramenů (viz doplňující hry a tipy) a názorně půjde vše lépe.

• Na straně 11 vás čekají informace o rychlosti pohybu podzemních 
vod, ale také polemika ohledně obnovitelnosti těchto vod, která donutí 
přemýšlet.  

• Další stránky se věnují významným vodním zdrojům a dílům, která 
zásobují naše velká města. Pokud máte podobnou nádrž či vodárnu 
v okolí, doporučuji si zde zařídit prohlídku, nebo alespoň zajít k nádrži 
a povyprávět třeba i o historii a osudu vesnic, které jsou dnes pod 
vodou, a samozřejmě také o významném zásahu do krajiny. 

• O minerálních a krasových vodách se dočtete na straně 14 a čeká 
vás zde také malá matematická otázka. Na další straně je na několika 
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obrázcích znázorněn vznik pramenů a jejich jednotlivé typy; můžete 
si udělat výpravu k blízkému prameni a pokusit se zjistit, jak vznikl. 
Nezapomeňte sledovat i pravou lištu, kde se dočtete zajímavosti ohledně 
pramenů, jejich registru a také zábavnou historku o tom, jak si někdo 
myslel, že dělá seriózní výzkum. Dočtete se zde i o uctívání pramenů, 
nebo co je třeba Šaratica a Zaječice.

• Naše země je protkána mnoha prameny a i přes malou rozlohu se pyšní 
mnoha lázeňskými zařízeními, založenými právě na vývěru minerálních 
a termálních vod s mnoha léčivými účinky. Také proto jsme tomuto 
speciálnímu tématu věnovali několik stran v pracovním listu. 

• Na straně 20 v pravém sloupečku najdete tabulku, kde je uvedeno pH 
jednotlivých tekutin, se kterými se můžete setkat, můžete ji doplnit 
o vaše vlastní měření (pokud máte ve škole pH metr); vyzvěte žáky, aby 
přinesli různé minerální vody, také vodu z místního rybníka, z kohoutku, 
a můžete začít testovat. Z vlastní zkušenosti vím, že nakonec budete 
měřit pH všech možných tekutin, které žáky napadnou (zajímavá je 
Coca-cola, poté již ani nemusíte moc vysvětlovat, že tento nápoj není 
z nejzdravějších).

• Na konci vás čekají zajímavé informace o souvislosti slapových jevů 
s kolísáním hladiny podzemních vod a další podivuhodná propojení sil 
v podzemí, která vědce nenechala v klidu a vzniklo tak nové odvětví 
výzkumu.

• Poslední kapitola je věnována vlivu člověka na stav podzemních 
vod, jejich znečišťování, přílišnému čerpání, ale na druhé straně také 
jejich ochraně.  Popovídejte si o nějaké známé události v souvislosti 
s nedostatkem podzemních vod, nebo s jejich znečištěním; např. ničivá 
sucha ve Španělsku, nadměrné odčerpávání a ztráta zdrojů v roce 2008 
(odkaz č. 1) a další souvislosti jako třeba zemětřesení, které se projevilo 
na vzdálených místech (odkaz č. 2). Můžete také vhodně využít událost, 
která se stala ve vašem blízkém okolí, jako třeba kontaminace studny či 
jiného zdroje pitné vody. Doporučuji zadat žákům jako domácí úkol, 
aby se zeptali rodičů a známých, zda se na nějakou podobnou událost 
nepamatují, a poté si o tom společně povyprávějte. 

Doplňující hry a tipy

Úvodní povídání 
Dříve než rozdáte pracovní listy, uspořádejte diskusi na téma podzemní 
voda. Zeptejte se žáků, co si pod tímto termínem představují. Co můžeme 
považovat za podzemní vodu, zda je možné ji nějak znečistit, nebo o ni 
dočista přijít a jak ji můžeme chránit. Nápady zapisujte na tabuli, aby je 
měli všichni na očích. Poté rozdejte pracovní listy, kde vás čeká také mnoho 
všetečných otázek. Na spoustu z nich jistě už najdete odpověď na vaší 
tabuli.

Ukázka vsakování vody 
Cílem této činnosti je názorně dětem ukázat, jakou rychlostí se voda vsakuje 
do různých substrátů, aby měly lepší představu o tom, jak to vypadá, když 
zaprší na jílovitý, nebo naopak písčitý povrch, a jak dlouho může trvat, než 
se voda dostane do horninového podloží (tedy jestli vůbec).

Žáky rozdělíme do tří skupinek, každá dostane jednu sklenici, štěrk a určitý 
druh substrátu (písek, jíl, hlínu), konvičku s vodou a stopky: 

1. Na dno nádoby umístěte 5–10 cm mocnou vrstvu štěrku. 

2. Na ni nasypte zvolený substrát téměř k povrchu.

3. Začněte zalévat nádobu vodou z konvičky a zapněte stopky.

4. Sledujte, jak dlouho bude trvat vodě, než se v písčitém, hlinitém  
 a jílovitém substrátu dostane na dno mezi štěrk.

5. Vyhodnoťte výsledky měření a porovnejte substráty podle propustnosti.

Vyvěrání pramene ve třídě 
Na tomto pokusu si žáci vizualizují koloběh vody v půdě a podloží, zjistí, 
jak fungují nepropustné a propustné vrstvy pro vodu a jaký mechanismus 
způsobuje vyvěrání pramenů. 
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1. Do akvária nebo plastové nádoby nasypte na dno vrstvu písku.

2. Na ni zhruba 10 cm silnou vrstvu jílu (z předchozího pokusu už víte,  
 že jíl je téměř nepropustný), do ní prstem vytvarujte 3 cm hluboká koryta.

3. Zasypte jíl vrstvou štěrku, na ni přijde vrstva písku a nakonec hlína. 

4. Právě jste si vymodelovali miniaturu půdního a horninového profilu,  
 teď už stačí jen vzít konvičku a spustit do vaší krajiny vydatný deštík. 

5. Po chvíli čekání se voda vsákne a uloží se do koryt vymodelovaných  
 v jílu, který ji dál nepropustí. 

6. Poté stačí nasimulovat gravitaci (zvolna nakloňte nádobu) a voda začne  
 vyvěrat v podobě pramínků.

demonstrace filtrace vody
Tento pokus již někteří z vás znají z předchozího metodického materiálu 
Půdy a voda, ale dobře se hodí i k tomuto tématu. Připodobníme si proces 
filtrace vody v půdě a horninách. Dešťová voda steče po rostlinách, dostane 
se do půdy, kde protéká organickými a anorganickými částečkami, čistí se 
přes horniny a pak někde vyvěrá v podobě křišťálově čisté studánky.  
My si tento proces znázorníme jednoduchým „zálesáckým“ způsobem 
filtrace vody. Plastovou láhev obrátíme hrdlem dolů, uřízneme dno, 
malý kousek látky umístíme do hrdla nádoby, na něj naskládáme kousky 
dřevěného uhlí z ohniště a zasypeme lehce popelem, dále nasypeme jemný 
písek, na něj dáme vrstvu drobných kamínků a znovu zasypeme jemným 
pískem. Nakonec odšroubujeme víčko, utvoříme malý vak z látky, který 
naplníme mechem a připevníme místo víčka k hrdlu láhve. Takto vzniklý 
filtr umístíme nad sběrnou nádobu a pomalu naléváme vodu do filtru 
a sledujeme proces filtrace. Ve sběrné nádobě budeme mít nakonec čistou 
vodu bez mechanických nečistot, kterou je ale před konzumací ještě 
nutno převařit. Děti si uvědomí, jak probíhá proces filtrace vody v přírodě 
a zároveň dostanou dobrý tip, jak si poradit v nouzi na cestách.

Vydala Česká geologická služba, Praha, 2014, www.geology.cz. Foto na titulní straně: fotolia.com

Internetové odkazy

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/16913-spanelsko-trapi-sucho-situace-je-
kriticka-predevsim-v-katalansku/

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/282358-cerpani-podzemni-vody-
spustilo-retezovou-reakci-proto-ve-spanelsku-padaly-domy.html

http://www.geology.cz/mujkousekzeme/veda/ziva-voda zajímavý článek 
o podzemní vodě

http://www.csfd.cz/film/286910-voda-duch-vody/  krásný dokument o vodě, 
doporučuji shlédnout a vybrat pasáže pro děti

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10237775499-voda-rovna-se-
existence/21038254732/ dokument bohužel nelze spustit, ale dočtete se zde 
mnoho zajímavých informací, ze kterých můžete dále čerpat
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