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Cíle: 

• Žáci se seznámí s pojmem podzemní 

voda 

• Žáci poznají studny, bažiny, prameny vody 

• žáci poznají pramennou oblast řeky 

Chomutovky a prameny jeích přítoků 

 



Bažiny 

a 

močály 



Historie bažin: 

• Bažiny existují déle než dinosauři  

 

 



Co je bažina? 

• Bažina (močál, slať) je území prosycené vodou, na 
kterém rostou charakteristické rostliny (tzv. bahenní 
rostliny) a žijí také specifičtí živočichové. Je to zvláštní 
druh sladkovodního mokřadu, který představují habitaty 
s vyšším obsahem zvodněných rašelinných částic. 
Rozdílem mezi bažinou a močálem je ten, že bažina je 
povrch pokrytý rašelinou a rostlinstvem a na rozdíl od 
toho je močál lesem nebo územím zalitém pouze vodou. 

• Charakteristickým znakem bažin je pomalá průtočnost 
vody, která je často ještě více zpomalována rostoucí 
vegetací. Vznikají na plochých oblastech, kde je 
spádová křivka vodních toků velmi malá až skoro žádná. 

 



Studny 

• Studna je většinou svislé zařízení sloužící 
k jímání a odběru podzemní vody.Často se 
tímto termínem označují nejen kopané 
studny,ale i studny vrtané. Rozlišujeme 
studny s volnou hladinou a studny se 
zvednutou  hladinou.Pojem studánka se 
naproti tomu používá pro pramení 
vývěr,tedy místo,kde voda sama 
přirozeným způsobem vyvěrá na zemský 
povrch 



Typy Pramenů 



Karlovy Vary prameny 

 

 

• Hadí pramen 

 

• Typ památky: 15. karlovarský  

• minerální pramen  
Prvně zachycen: 2001 
Teplota: 30 °C 
Obsah CO2: 1600 mg/l 

 

• Pramen Karla IV. 

•    
Pvně zachycen: 1769 
Teplota: 64 °C 
Vydatnost: 4,8 l/min 
Obsah CO2: 250-450 mg/l 

 

• Železnatý pramen 

•  
Prvně zachycen: 1852 
Teplota: 11,9 °C 
Vydatnost: 1,8 l/min 
Obsah CO2: 1600 mg/l 

 

• Pramen Rusalka 

•  
Prvně zachycen: 16. století 
Teplota: 60,2 °C 
Vydatnost: 4-7 l/min 
Obsah CO2: 600 mg/l 



Prameny Chomutovky 

v Bezručově údolí 

• Poznámka 
Prvním přítokem (byť občasným) Chomutovky v Bezručově údolí ve 
směru od Chomutova je bezejmenná bystřina v levém svahu. Její 
koryto je hluboce zaříznuto, a tvoří tak cca 700m dlouhou rokli s 
větším spádem. V jejím průběhu si vytvořili vyznavači extrémního 
sjezdu na kole tréningovou trať. Potůček se objevuje zhruba ve 
střední části rokle mezi napadaným listím a kameny a po pár 
desítkách metrů končí cca o 100m níže v Chomutovce. Tento stav 
(březen-duben) ovšem neplatí po celý rok, po většinu roku je rokle 
suchá kompletně, popř. se vodoteč objevuje jen v průběhu několika 
málo metrů ve střední části, aniž by dospěla do Chomutovky. 
Uvedený vývěr ve skutečnosti souvisí s prameny Pod Krásnou 
Lípou 1,2 a 3, U cesty a Puklinový pramen pro které je souhrnným 
vývěrem po jejich částečném znovuzmizení v podzemí.  



Řeka Chomutovka 

• Říčka Chomutovka  pramení 

v rašeliništích v Krušných horách v okolí 

hory sv. Šebestiána  

• Přítokem je Křímovský potok 

• Kříží se z akvaduktem 

Podkrušnohorského převaděče 

• U Postoloprt se vlévá do řeky Ohře 

• Celkem je dlouhá 50,43 km 



Bezručovo údolí 

• Měří 13 km. 

• Vzniklo působením řeky Chomutovky 

• 2002 vyhlášeno přírodním parkem 

• Rozloha parku: 6500 ha (hektarů) 

• 380-850 m.n.m. 

• Přrhrady: Křimov, Kamenička 

• Patří mezi nejdelší v Krušných horách 

• Tři mlýny 



Vycházka do Bezručova údolí 

• Co vše jsme zde poznali:Co vše jsme zde 

poznali: Živočichy a rostliny, kteří tu žijí. 

 



V Bezručově údolí jsme 

vyplňovali pracovní 

listy a šli jsme podle 

mapy: z Chomutova 

okolo Povodí Ohře, 

Hřebíkárny a 

pramenu 

 



Vyskytuje se zde 

hornina svor, rula 

 

Tvar Bezručova údolí 

je V, protože řeka je 

zde na horním toku  

 

 

Hlavní důvodem, proč 

jsme se sem vydali, 

bylo abychom viděli 

pramen studánky. 

 

 



Předvánoční vycházku jsme si zpestřili zdobením 
vánočního stromečku pro lesní zvířátka 



Tři skupenství vody 

Co jsme poznali:                 

• Pozorovali jsme krystalky ledu pod 

mikroskopem 

• Kreslili jsme tvary vloček, druhy mraků, 

změny skupenství, koloběh vody  

• Povídali jsme si o skupenství vody 

 

 



 Pozorování krystalků ledu   



Vytváříme plakáty ke 

skupenstvím vody  




