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Puklinový pramen 
● Pramen podzemní vody je přírodním odvodněním 

geologické stavby krajiny, které je podmíněno řadou 

hydrogeologických a geomorfologických podmínek. 

Jimi se řídí vznik pramenů, stálost míst výronů, 

vydatnost, teplota atd. 

 

 



Schéma vzniku pramene 



Oběh vody 

● Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý 

oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, 

doprovázený změnami skupenství. 



Artéský vrt 

Artéský vrt   - navrtá-li se napjatá zvodeň (tj. kolektor s vodou pod tlakem izolovaný nepropustným nadložím i podložím), vystou
Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní. 
 
 



Hydrogeologická pánev s 

napjatou zvodní. 

 



Brněnská přehrada 
● Brněnská přehrada nebo Vodní nádrž Brno, dříve též Kníničská 

přehrada, je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 

56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky. 

Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se 

využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k 

rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. 



Františkovy Lázně 
Léčivé účinky tamějších pramenů jsou známy od 15. století. 

Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé - byla 

prodávána i po celém Německu. Je doloženo, že v roce 

1700 v Německu prodej františkolázeňské vody převýšil 

objem vody pocházející ze všech německých lázní. Město 

bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první 

slatinné lázně na světě. 

Františkův pramen 



Rudické propadání 
Rudické propadání leží ve střední části CHKO Moravský kras severně od města 

Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice. Spolu s Býčí skálou tvoří druhý nejdelší 

jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 

13 kilometrů.Propadání Jedovnického potoka - Rudické propadání je 

nejmohutnější propadání v Moravském krasu. Vody Jedovnického potoka 

postupně padají až do hloubky 90 metrů. V propadání se tak nalézá jeden z 

nejvyšších vodopádů v České republice. V jeskyni se také nalézá Rudická 

propast, nejhlubší česká suchá propast, a Obří dóm, jedna z největších 

jeskynních prostor v Česku. Srbský sifon pak tuto jeskyni spojuje s Býčí 

skálou. 



Pramen Labe 
Pramen Labe je označení místa na hřebeni Krkonoš, pro turistické účely symbolicky upraveného jako počátek řeky Labe. Nachází se v nadmořs



Karlovy Vary-Vřídlo 

Karlovy Vary je statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kol



Vřídlo 

 



Rudý pramen 
Pramen Vltavy se nachází cca 5,5 km jihojihozápadně od obce Kvilda na Šumavě, 600 metrů od hranice s Německem.Místo je přístu



Sucho 

Sucho je forma přírodní katastrofy, která se projevuje 

nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich 

kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání 

rostlinstva v zasažené oblasti a k následnému vymírání 

živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému. V moderní 

době je sucho hlavním problémem zemědělců, kteří vlivem 

nedostatku srážek v určitém časovém období nemají 

dostatek vody k zavlažování hospodářských rostlin. 

Sucho se projevuje praskáním vyschlé půdy. 



Pórovitost půdy 

● Pórovitost půdy je fyzikální vlastnost půdy 

vyjadřující objem všech prostor mezi 

pevnými částicemi. Tato číselná hodnota se 

udává v procentech. Stanovuje se 

pyknometry, nebo se vypočítává. 



Hladová voda 
Hladová voda je bývalé poutní místo. Stály zde 

lázně beroucí vodu ze zdejšího posvátného 

pramene,postavené společně s křížovou 

cestou. Scházeli se sem poutníci z širokého 

okolí. Později zde přibyla i hospoda. S 

prodejem lihovin přibýval počet poutníků, 

kteří zneucťovali toto místo. Proto byla 

hospoda uzavřena a s ní i lázně. Dnes se ze 

zdejšího pramene odebírá voda do 

kunvaldského vodovodu. Voda byla 

nejkvalitnější široko daleko a dokonce se 

uvažovalo i o tom, že by se do ní nemusel 

přidávat chlor. Ale s vyšší spotřebou vody 

se musely navrtat nové prameny,které byly 

méně kvalitní a tak se do vody musí chlor 

přidávat i na dále. 


