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PodzeMní vody

Cíl
Výzkumem podzemních vod pokračuje vaše studium geologických objektů a pochodů; stanete se 
hydrogeology. Nezapomeňte, že hydrogeologie je dnes jedním z nejdůležitějších geologických oborů. 
Zajímá se sice o vodu, kterou nevidíme, protože se hromadí pod povrchem, ale tato voda je nejcennější 
surovinou, jakou známe. Někde vytéká na povrch sama, většinou ji však pro svoji potřebu čerpáme my. 
Při práci  na tomto miniprojektu poznáte, že mezi teorií a praxí není ostrá hranice. Něco nastudujete 
v knížkách, vyčtete v mapách a kronikách, něco se dozvíte od znalců a také si sami vyzkoušíte v terénu.  
K tomu, abyste posoudili, jak se zásobuje vaše město vodou, kde 
a jak se čerpá a rozvádí, jak se čistí a zda vystačí i pro vaše děti 
a jejich děti, potřebujete vědět, jak se podzemní voda pod zem 
dostala, kudy proudí, zda se obnovuje a řadu dalších věcí.

Sami budete uvažovat, jak podzemní vody chránit, jak jimi 
neplýtvat a jak pomoci přírodě, aby se zásoby nevyčerpaly. 
A v neposlední řadě se pobavíte při měření vydatnosti pramenů 
a při pátrání po studánkách.

Podzemních vod je na pevnině mnohem víc než vod 
povrchových. Je to sice k neuvěření, ale je to tak. Čísla najdete 
v pracovních listech. oceánu se objemem svých vod sice rovnat 
nemohou, ale šlapou na paty vodě vázané v ledovcích a věčném 
sněhu a ledu. Ostatní vody jsou svým objemem daleko a daleko 
za vodami podzemními. 

Rozvíjení dovednosti
Vybrali jsme několik činností, které vám přiblíží výzkum a využití 
podzemních vod. Pokusíte se pátrat v literatuře a na mapách. Pohovoříte se znalci místních poměrů, 
porozhlédnete se po místním muzeu, kronikách.

Zopakujete si místní geologii. Vždyť HYDRO – GEOLOGIE, to je propojení vody a neživé přírody. Pak 
se vyzbrojeni teoretickými poznatky vydejte do terénu. Zakreslit do topografické mapy vodní toky, 
umělé i přirozené vodní nádrže pro vás jistě bude hračka. 

Také bude potřeba zjistit, jakou vodu vlastně pijete? Kde jsou její zdroje, jak se rozvádí? 

Určitě si prohloubíte vaše znalosti dějin, třeba vás studánky zavedou k poutním místům.

Z původní vodárny v Heřmanově 
Huti je dnes vyhlídková věž.
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Startujeme. Pěkně od začátku!

Zopakujte si význam základních hydrogeologických výrazů, což jsou zejména: kolektor a izolátor, zvodeň, drenáž, 
permeabilita a transmisivita, pórovitost, vsak neboli infiltrace, vydatnost. Teď se soustřeďte na to nejdůležitější: 
V jakých horninách můžeme očekávat vydatné zdroje podzemní vody? 

Pomůcky: 
• běžné geologické vybavení – kladívko, kompas, rýč (pro měření vsaku)
• topografická mapa, popř. podrobný plánek vašeho města
• geologická a hydrogeologická mapa (stačí v měřítku 1 : 50 000, je k nalezení na www.geology.cz); 
postačí jedna pro celý tým
• turistický průvodce, hlavně materiály o vašem městě, na informačním středisku, obvykle na radnici, 
vám je ochotně poskytnou, navíc i poradí
• pracovní texty Podzemní vody
• hodinky s vteřinovou ručičkou a kalibrovaná nádoba na měření vydatnosti 
• blok nebo sešit, psací potřeby, dobrý bude i milimetrový papír.
Pro specialisty též záznamy o počasí, tzn. kdy byla sucha, kdy naopak mnoho srážek, kdy byly 
povodně? V kterých letech bylo hodně sněhu? Tál rychle nebo postupně?

Úkol první – infiltrace vody
Zopakujte si definici podzemní vody, 
pak nakreslete ideální profil od povrchu 
do hloubky několika desítek metrů. Odshora 
dolů tam bude: Půda s půdní vlhkostí, pod 
ní zóna nenasycená čili nesaturovaná a pak 
zóna saturovaná. To je kolektor, pod ním 
bude izolátor. Nezapomeňte, že podzemní 
voda je v saturované zóně, v té, kde jsou 
póry vyplněny vodou.

Nezapomeňte, že všechna srážková voda se nevsákne. Ani zdaleka, část steče po povrchu, část se odpaří. Ze sněhu tolik vody 
nazmar nepřijde. Pokud není půda zmrzlá, odtává spodek sněhové vrstvy pomalu, takže se skoro všechna voda vsakuje. Pro 
doplnění zásob podzemních vod je vždy příznivější bohatá sněhová nadílka! Mocná a pomalu odtávající sněhová pokrývka. 



3hMiniprojekt

4

PodzeMní vody

Víme, že voda se do podzemí dostává z atmosférických srážek. Pod 
povrch se vsakuje, infiltruje, až se gravitací dostane do vhodného 
kolektoru. Ten může být hluboko pod povrchem, takže vsakování bude 
trvat dost dlouho. My tolik času nemáme, proto budeme měřit rychlost 
vsaku nehluboko pod povrch a jednoduše: 

• vyberte dvě místa, jedno na povrchu s pískem, druhé s hutnou jílovitou 
půdou;  

• počkejte na pořádný liják. Hned po dešti vyryjte rýčem dvě zhruba 0,5 m 
hluboké sondy (za dozoru pedagoga na místech, kde to nikomu nevadí); 

• změřte, do jaké hloubky půda nebo jakákoli hornina zvlhne za 10 minut, 
za hodinu, za den; 

• srovnejte rychlost vsaku z obou lokalit. Pak vyhledejte  obecné údaje 
o rychlosti vsaku z učebních textů. Souhlasí čísla, nebo se ta vaše liší? Rozpraskaná a svinutá půda po velkém 

lijáku a dvou horkých suchých dnech.

Úkol druhý – na geologii záleží 
Pověřte dva nebo tři členy z vašeho výzkumného 
týmu, aby zjistili geologické složení vašeho 
území. Jak jsme naznačili, najdete to na internetu 
nebo si obstaráte geologickou mapu. Všechna 
vaše práce je teď zaměřena na podzemní vody.

Proto odpovězte na otázky:

a) Jsou na povrchu čtvrtohorní uloženiny jako písky 
a štěrky? Pokud ano, jak mocné? Není část vašeho 
území na říční nivě s mocnými jemnozrnnými 
nivními sedimenty? Pokud máte v okolí mohutné 
štěrky a hrubší písky, je naděje, že budou zvodnělé 
a dobrým zdrojem podzemní vody. 

b) Jak vypadá geologický podklad? Je to 
hydrogeologická pánev nebo hydrogeologický 
masiv?Říční štěrky v korytě slovenské řeky Hron.
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V prvním případě oblast tvoří uložené horniny a v jejich sledech by se mohly střídat kolektory a izolátory, což je pro 
zdroj podzemních vod nejvýhodnější a pro vaši oblast ideální. Třeba je vaše oblast v české křídové pánvi a pak máte 
na podzemní vodu štěstí.

V druhém případě jsou geologickým podkladem vašeho území vyvřeliny, přeměněné horniny, případně staré uloženiny. 
Půjde tedy o hydrogeologický masiv, pórovitost je puklinová a zvodně budou omezeny na porušené a zvětralé zóny. 

Česká křída i s hruboskalským skalním městem 
je hydrogeologickou pánví.

Nejvýše nad třetihorní vulkanické horniny 
Českého středohoří ční Milešovka.

Napište o vašich geologických poznatcích krátkou 
zprávu. Hlavně připojte, co tyto geologické podklady 
znamenají pro zdroje podzemních vod.

Srovnejte vaše poznatky s hydrogeologickou mapou 
v měřítku 1 : 50 000. Doporučujeme, abyste se napřed 
věnovali svým výzkumům a teprve pak vyhledali 
hydrogeologickou mapu. 
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Úkol třetí – zásobování vodou 
Teď z vás budou vodohospodáři! Zjistíte, jaká je 
ve vašem městě či kraji situace v zásobování vodou. 

Odpovězte na tyto otázky:

a) Kde jsou zdroje podzemní vody, jak je voda 
rozváděna?

b) Kolik domácností je zásobováno ze studní?

c) Je ve městě čistírna vod?

d) Kolik vody je podzemní a kolik povrchové?

e) Ovlivnila dlouhodobější sucha zásobování vodou?

f) Doporučil někdy místní úřad omezit spotřebu 
vody, nebo dokonce zakázal zalévání a plnění 
bazénů?

g)  Neohrozila zásobování pitnou vodou povodeň?

h) Jsou obyvatelé spokojeni se zásobováním  
a s kvalitou pitné a užitkové vody?

Na podkladě odpovědí na otázky napište krátkou zprávu.

Vodárna ve Vrutici u Litoměřic.

Čistírna odpadních vod v Semilech.
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Úkol čtvrtý – ochrana podzemních vod 
Podzemní vody jako cenný přírodní zdroj musíme 
chránit před nadměrným čerpáním a samozřejmě 
i před znečištěním. Nevhodné stavební zásahy 
mohou někdy zvodeň zcela zničit. Už víme, že 
pro oblasti minerálních vod  je hrozbou hornická 
činnost, proto také byly vytyčeny hranice, kterou 
důlní činnost nesmí překročit. 

Vašim úkolem dnes bude zodpovědět tyto otázky:

a) Byla nebo dosud je ve vámi zkoumané oblasti 
důlní činnost – hlubinné doly, jámové lomy, 
štěrkovny nebo pískovny? Tak velké, že by mohly 
ohrozit zásoby podzemních vod?

b) Probíhají na tomto území nějaké velké stavební 
práce? Nejsou tam vyhloubené jámy, které by se 
zatápěly? Musí se čerpat podzemní voda?

c) Není ve vašem kraji chemický průmysl, rafinérie? 
Nepíše se o nějakých haváriích?

d) Co doprava? Byly zaznamenány nějaké havárie 
s úniky nebezpečných látek z kamionů a cisteren? 
Víte dobře, co dokáže pár litrů benzinu a nafty!

e) Co odpady? Nejsou u vás známy nebezpečné 
nezajištěné odpady, z nichž by se mohly vsakovat 
pod povrch kontaminanty? Tady by vaše práce 
mohla přinést důležité poznatky! Návštěva skládek 
ovšem vyžaduje povolení, přítomnost pedagoga 
a vaši opatrnost!

Opět napište o vašem bádání krátkou zprávu.

Jámový lom Velká Amerika nedaleko Karlštejna.

Jedna z mnoha divokých skládek.
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Úkol pátý – z podzemí na povrch
Pramen je výron podzemní vody na povrch. Pokud je hladina podzemní vody blízko u povrchu, může se krajina 
zamokřit a objeví se mokřady, tzn. bažiny a močály.
Začneme mokřady, jistě znáte svůj kraj a v něm zamokřená území. Vyznačte je do mapky a krátce popište. 
Zjistěte, nejde-li o chráněná území.

Teď je řada na pramenech, nejdříve si zopakujte, které jsou ty tři základní typy, pak se po nich sami v terénu 
podívejte. 
V literatuře najdete o pramenech spoustu údajů, mnoho je jich na internetu. V databázi Českého 
hydrometeorologického ústavu je seznam pozorovaných pramenů, na internetu najdete i údaje jiných organizací.
Můžete si do zápisníku udělat seznam pramenů, o kterých víte a které jste při tomto miniprojektu našli. 

A odpovídejte na otázky:

a) Nepramení náhodou ve vaší oblasti nějaká naše větší řeka? Jak tento pramen vypadá? V jaké je nadmořské 
výšce? Je přírodní nebo upravený? Možná si pamatujete (vaši rodiče určitě) na zajímavý televizní seriál 
o pramenech našich řek, kde prameny hledal a jejich vodu ochutnával herec Luděk Munzar.

b) Jaký je vztah vybraných pramenů ke geologickému složení? Vyvěrají ze sutě, ze zvětralin, na rozhraní různých 
druhů hornin, na puklině, v krasové oblasti?

c) Jsou u vás některé známé prameny opředené pověstmi, legendami, zázraky? Jsou u nich památné kameny nebo 
dokonce kapličky? Co si myslíte o jejich „léčivé“ vodě?  Nevede dokonce k takovému prameni poutní cesta?

Pramen Moravy na Králickém Sněžníku.Mokřad Chalupská slať v Národním parku Šumava.
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Pro zábavu si můžete vybrat jeden z takových pramenů, napsat o jeho historii o jeho současném stavu, posoudit, je-li 
ohrožen a přidat něco o geologickém složení okolí.

Důležitým úkolem bude prozkoumat vydatnost vybraného pramene. Vyberte si k tomu nějaký vhodný pramen 
a v pravidelných intervalech – buď každou hodinu, nebo každý den v určitou hodinu – odebírejte vzorek vody. Počítejte, 
kolik vody vyteče za vteřinu nebo minutu. Zjistili jste vydatnost pramene. 

Při odběrech se můžete střídat, zanášejte údaje do grafu a získáte časovou křivku. Pozorujte závislost na dešťových 
srážkách i na jiných událostech, těch přírodních i ovlivněných člověkem.

Vaše zpráva o tomto výzkumu může být velmi zajímavá.

Objevy skutečně čekají na vás.

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