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Cíl
Z pracovních listů jste se dozvěděli, co jsou povrchové vody, kde se vyskytují a v jakém množství a složení, jaký
mají význam pro lidstvo. Nyní se pokuste tyto znalosti sami použít. Spojíte teoretické znalosti s prací v terénu,
budete rozlišovat jednotlivé druhy povrchových vod, zamyslíte se nad jejich vznikem a pokusíte se navrhnout
jejich využití. Rozpoznáte vztahy mezi povrchovou vodou, charakterem zemského povrchu a atmosférickými jevy.
Víte již, jak probíhá koloběh vod, a můžete tak určit, jaké místo v něm mají povrchové vody na území, které
budete zkoumat.
Naučíte se napsat zprávu o výsledcích vašeho výzkumu. Třeba to bude váš první podobný literární výtvor.
Jako vzor použijete starší dokumenty a náš návod a určitě vám pomůže pedagog.         
Víte dobře, jak důležitá je voda pro každého z nás, víte, že si jí musíme vážit a chránit ji. Můžete k tomu přispět,
vždyť objevy čekají na vás!
Pomůcky:
• topografická mapa, do které vyznačíte vámi zkoumané území; postačí i novější turistická mapa
v měřítku 1 : 50 000, geologickou mapu stejného měřítka můžete získat na stránkách České geologické
služby www.geology.cz
• poznámkový blok a spolehlivé psací potřeby
• běžný turistický kompas nebo přijímač GPS na určení souřadnic, což dnes není už nic mimořádného,
ani pro mladé badatele
• několik plastových lahví na odběr vody, stačí půllitrové
• Národní atlas České republiky nebo Atlas krajiny České republiky; stačí vypůjčit z knihovny a v něm nalistovat
stránky o atmosférických srážkách a vodstvu; vyhledávání dalších podkladů necháváme na vaší iniciativě.

Ukázka jedné z mnoha
geologických map České
republiky. Sami je můžete
objevit na www.geology.cz.
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Moderní přijímače GPS jsou
neocenitelným pomocníkem.
Vydrží hodně, ale do vody je
radši neponořujte.

Berounka pod Tetínem.
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Rozvíjení dovednosti
Čeká vás samostatná výzkumná práce! Měla by být kolektivní
a v její organizaci vám jistě pomůže pedagog. Vaše nápady
a podněty budou vždy vítány. Jen si uvědomte, že každého
výzkumníka mohou potkat nezdary. Třeba ve starších zprávách
nenajdete to, co hledáte. Stane se, že něco „nového“ vyzkoumáte,
ale pak objevíte, že na to přišli dávno před vámi jiní. Nevadí,
vaši trpělivost a nadšení to neohrozí a zkusíte to jinak. I to patří
k výzkumné práci.
Povrchové vody budete studovat v místě vašeho bydliště a školy.
Doporučujeme takové území, které je omezeno přírodními
hranicemi, třeba řekou, hlubokými údolími, hřbetem, lesy, nebo
umělými hranicemi, jako dálnicí, železniční tratí, okrajem sídliště.
Pokud se budete pohybovat v zamokřeném území, dobře se obujte
a pracujte pod dohledem pedagoga.                         
Zajímavou možností zkoumání na vašem území může být zatopený
lom s potápěčskou stanicí. V tomto případě si promluvte s potápěči
o prostředí, hloubce, oživení vody. Nezkoušejte se sami potápět
bez dohledu a svolení!

Jeden ze stovek opuštěných
a zatopených žulových lomů je
u Žumberka v Železných horách.

Postup prací na miniprojektu
Zopakujte si podle pracovních listů, slovníků a učebnic, jaké jsou druhy
povrchových vod, jak rozlišit přírodní a umělé nádrže, stojaté vody od tekoucích,
co jsou tůně a mokřady.
Prostudujte všechny dostupné údaje o povrchových vodách na vašem území.
Informace najdete nejspíše v knihovně, informačním centru, obecním úřadu
i jinde, např. organizace „Povodí“ vydává souborné knížky o řekách a dalších
povrchových vodách.
Doporučujeme: Najít údaje o atmosférických srážkách v současnosti a minulosti,
o mimořádně velkých průtržích a bouřích, o sněhové pokrývce a jejím odtávání
s uvedením případného vlivu na povodně.
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Tůně a mokřady na slepém rameni
Labe u Poděbrad.
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Úkol první – vodní toky
Z mapy obkreslete řeky a jejich přítoky. Začněte
největšími a postupujte k menším. K jakému úmoří
patří hlavní vodní tok, tedy do jakého moře směřuje
odtok? Víte dobře, že u nás jsou jen tři možnosti.
Pokud vašim územím protéká hlavní tok,
charakterizujte jej: jak široké je koryto, jsou v něm
ostrůvky, jak vypadá říční niva. Meandruje řeka ? Má
mrtvá ramena? Je řeka regulovaná, tok napřímený?
Jak rychlý je proud, jsou v korytu víry, jsou na řece
přírodní nebo umělé překážky? Jak vypadá okolní
krajina, do jaké míry je ovlivněna lidskou činností?  
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Obvyklý tvar koryta řeky s valy a sedimenty.
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Prozkoumali jste současný obraz říčního toku. Jak vypadala řeka v minulosti nedávné i geologické, měnila své koryto?
Podle starých map zjistíte její stav třeba před 100 lety.
Geologická minulost vaší řeky, to je jiný problém. Kdo ji chce odhalit, může si najít paleogeografické mapy naší
republiky z období třetihor a starších čtvrtohor. Je až neuvěřitelné, jak se za posledních 10 milionů let změnil obraz
naší říční sítě.
Úkol druhý – malé vodní toky
Vaší oblastí neprotéká velká řeka a budete se věnovat
říčkám a větším potokům. Stopujte směr jejich toku,
tak zjistíte, ke kterému povodí patří. Potoky pak
popište podobně jako řeky. Všímejte si hlavně toho,
jak hluboko se zařízly do podkladu, zda meandrují,
mění svoje koryto, zda je ovlivňuje lidská činnost.
Jsou kolem toků chráněné oblasti? Pokud ano,
zjistěte, co chrání – zda krajinu, rostliny, zvěř,
nebo geologickou zajímavost?
Jihočeská Malše pramení sice v Rakousku,
avšak ústí do Vltavy a Labem se její vody
dostanou až do Severního moře.

Hladina vodních toků a jejich průtok jsou proměnlivé, občas potoky téměř vysychají, někdy se vody i velkých řek
rozlévají mimo koryto. Jejich stav ovlivňují mimořádně vysoké srážky, nebo naopak sucho, někdy rychlé tání sněhu.
Úkol třetí – na množství záleží

Úkol čtvrtý – vodní nebezpečí

Existuje ve vašem území reálné nebezpečí
povodní? Došlo k nějakým katastrofálním
záplavám nedávno, nebo jsou zaznamenány
v literatuře a kronikách z dřívějších období?
Postihla oblast třeba stoletá voda?

Odeberte vzorky vody z místních toků a sledujte,
zda jsou zakalené suspenzí, zbarvené organickými
látkami. I jejich kyselou či zásaditou reakci můžete
zjistit pomocí lakmusového papírku.

Jak vypadá ochrana před povodněmi, jsou
postaveny hráze nebo nádrže, které vodu zadrží?
Je zajištěno varování pro obyvatele?
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Dokážete posoudit, jak je složení vod ovlivněno
průmyslovou, stavební, hospodářskou a dopravní
situací? Rozhodněte sami a svůj názor porovnejte
se stanoviskem příslušných orgánů.
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Česko je zemí rybníků. Není divu – již Keltové a Slované
se rybníkářství věnovali, dodnes obdivujeme dílo Jakuba
Krčína a Štěpánka Netolického. Naše známá definice říká,
že rybníky jsou uměle vytvořená vodohospodářská díla
s přírodním dnem a se zařízením umožňujícím regulovat
stav hladiny vody. Nevystihuje však krásu rybníků
v krajině. Jistě jich dost najdete i ve vaší oblasti.
Horusický rybník je svou vodní plochou 412 ha třetím
největším rybníkem v Česku. Kolem něj vede železniční trať
z Tábora do Českých Budějovic.

Úkol pátý – rybníky
Vyberte několik největších nebo nejzajímavějších rybníků a podrobně je popište v tomto pořadí:
• Název, proč se tak jmenuje (někdy se to těžko zjišťuje).
• Rozloha, tvar.
• Účel založení; je rybník chovný, závlahový, okrasný, parkový,
retenční, usazovací, odkalovací, městský, požární? Nebo jiný?
• Čím je napájen, jakým potokem. Nebo je to rybník nebeský (co to
znamená)?
• Jak vypadá hráz, jak je dlouhá, z čeho je vybudovaná?
• Vypouští se, vápní se voda? Jak vypadá dno po vypuštění? Je hodně
zabahněné?
• Jsou na okraji rybníka mokřady?
• Jsou tam pravidelné výlovy? Je tam zákaz lovu ryb?
• Jak vypadá voda, je průzračná, zakalená, zbarvená do červena,
tmavá?

Domácí rybníček se vším, co k němu
patří. I s rybkami a vodníkem.

• Přelila nebo protrhla se někdy za povodně hráz?
• Něco navíc: Trocha historie, jsou zprávy, že u vás nějaké rybníky zanikly? Bývalo jich víc nebo míň?
Když podle skutečnosti odpovíte na všechny otázky, udělá si každý dobrou představu o rybníkářství ve vašem kraji.
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S tím, že ve vaší oblasti jsou přírodní jezera, příliš nepočítáme. Pokud ovšem nejste ze Šumavy, která má jezera ledovcová.
Připomeneme si, že geografové za jezera považují jen přírodní sníženiny na zemském povrchu trvale nebo dočasně
vyplněné vodou a nemající spojení s mořem. Je však pravděpodobnější, že někde kolem vašeho bydliště bude přehrada.
Úkol šestý – vodní nádrže
Charakterizujte přehradní nádrž a samotnou přehradu nejbližší vašemu bydlišti:
• kdy byla postavena ..........................................................................................................................................................
• jaká řeka teče do přehradní nádrže ...............................................................................................................................
• jak vysoká a dlouhá je hráz ...........................................................................................................................................
• jaká je plocha přehradní nádrže .....................................................................................................................................
Tyto údaje pak můžete ještě doplnit:
• jak hluboká je nádrž ........................................................................................................................................................
• zaplavila voda při napouštění nějaké vesnice ...............................................................................................................
• hlavní účel stavby přehrady – dodává pitnou a užitkovou vodu, vyrábí elektřinu, chrání před povodněmi,
je to rekreační oblast ..........................................................................................................................................................
Můžete ještě zjistit, zda nádrž v zimě zamrzá, zda se v létě tvoří vodní květ.

Za mokřady do mokra
Mokřad, to je slovo, které možná ani neznáte. Bažina, slať,
močál, blata, rašeliniště, to všechno patří mezi mokřady.
Jsou to zamokřená území s mělkou hladinou podzemní
vody, případně i místa kolem pramenů.
Nepodceňujme je! Jsou bohatou zásobárnou povrchové
vody a určitě nějaký mokřad najdete i ve vašem okolí.
Pokud ano, pusťte se do něj (pozor, jen obrazně, močály
mohou být nebezpečné, kromě toho je mnoho z nich
chráněným územím).
Mokřady kolem Labe jsou opravdu mokré,
přecházejí do tůní a nevysychají.
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Úkol sedmý – mokřady
Zapisujte odpovědi na otázky jako u jiných povrchových vod:
• geografická lokalizace, rozloha .....................................................................................................................................
• je mokřad na říční nivě, v prameništi, v lese, na louce ..............................................................................................
• ztrácí při déletrvajícím suchu vodu ..............................................................................................................................
• druh vegetace (můžete se poradit s odborníkem botanikem) ...................................................................................
• jsou tam ptáci, jací .........................................................................................................................................................
• jde o chráněnou oblast ..................................................................................................................................................
• je mokřad průchodný po hatích, vedou jím turistické stezky ...................................................................................
Nakonec ještě vypátrejte něco o legendách, kterými jsou většinou mokřady opředeny. Určitě vám pamětníci
nějaké prozradí.

Závěrečná zpráva
Výsledky vašeho výzkumu nezůstanou jen v poznámkách v notesu, ale budou sepsány v podobě závěrečné zprávy.
Jak bude vypadat? Pomůžeme vám, nabízíme strukturu:
Název (např. „Výzkum povrchových vod v okolí
Českých Jalovic“)
Údaje (vaše jméno, jméno odpovědného pedagoga,
škola, místo, rok)
Úvod (napište, proč jste povrchové vody zkoumali,
můžete dodat, že je to součást projektu „Vědou
ke vzdělání, vzděláním k vědě“)
Předmět zkoumání (jaké vody jste zkoumali – řeky,
rybníky, nádrže, mokřady; kdy a jak dlouho trval
výzkum; jak byl organizován, zda byl rozdělen
na skupiny?
Nezapomeňte na poděkování pedagogovi a všem,
kteří pomáhali i radou a informací, škole, knihovně
a dalším)
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Vymezení území (měla by být uvedena rozloha, hranice
podle zeměpisných souřadnic, podle komunikací toků,
reliéfu povrchu; administrativní začlenění vašeho území
– kraj, okres)
Geografická a geologická situace (nížina, rovina,
pahorkatina nebo vrchovina; geologické složení
povrchu; zástavba)
Hydrologická situace (povrchové vody, kolik a jaký
druh)
Popis zkoumaných povrchových vod (podle návodu
uvedeného u jednotlivých skupin povrchových vod
v pracovních listech)
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Zhodnocení (jak vypadá celkově situace povrchových
vod? Jsou tam chráněná území? Nejsou vody ohroženy?
Pokud ano, jak se situace řeší a co byste navrhovali?)
Závěr (zdůraznit nové poznatky, vyplývající z vašeho
výzkumu).
Přílohy: Seznam literatury, kterou jste použili
a odvoláváte se na ni.
Obrazová dokumentace: Určitě někdo z vás bude
fotografovat. Přiložte proto do zprávy několik zdařilých
fotografií s popisky. Přiložit můžete i nákresy.

Popis režimu podzemních a
povrchových vod na území dotčeném
těžbou hnědého uhlí u obce Braňany
s predikcí vývoje při pokračování
hornické činnosti v hranicích
projednávaného POPD Lomu Bílina
na období 2008-2030
Autor: Ing. Petr Hrazdíra
oblastní specialista ČGS pro hydrogeologii
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Titulní stránka závěrečné
zprávy o hydrologickém
výzkumu podzemních
a povrchových vod v území
ohroženém těžbou uhlí.

Věříme, že se povrchovým vodám a miniprojektu budete věnovat s chutí, možná i s nadšením a že váš výzkum
bude prvním krůčkem k další práci.
Objevy opravdu čekají na vás.

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