
 

 

1. kolo: Výprava k vodoteči – voda páteř krajiny 
 

O co jde? 
Tvoje první cesta, kde můžeš mít oči Na šťopkách a vidět něco zajímavého, tě zavede k vodnímu toku. 
Vyber si zajímavý potok nebo říčku a vydej se na její průzkum. Můžeš-li, jdi proti jejímu proudu až k 
prameni. Je-li příliš daleko, jdi alespoň několik kilometrů podle vody a pokus se splnit následující 
úkoly. Konečnou podobou tvého výzkumu bude prezentace v některém programu Microsoft office 
(Word, Powerpoint atd.) nebo Openoffice, použít můžeš Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou 
práci můžeš převést do formátu PDF. Tato práce ti poslouží jako odrazový můstek a základna do 
dalších kol. 
 

A. Doma v teple 
Když třeba prší nebo se ti zrovna nechce ven, pokus se odpovědět na následující otázky o svém 
vodním toku. Pracuj s mapami (turistická, topografická...), využij knížky nebo internet. Inspiraci 
můžeš najít třeba v internetových odkazech. 
 
TIP: Výsledkem této části by mohla být třeba přehledná tabulka. 
 Leží tvůj tok v nějakém chráněném území? 
 Jak je dlouhý? 
 Jaký je rozdíl nadmořských výšek pramene a ústí? 
 Do povodí které řeky patří? 
 Jaká je plocha tohoto povodí? 
 Kde se nachází nejbližší rozvodí od tvého domova? 
 Ve kterých měsících je ve vodních tocích nejvíce vody a proč? 
 Vzpomeň si, nebo se zeptej rodičů a prarodičů, jestli byla ve tvém okolí někdy nějaká větší 

povodeň a kdy to bylo? Zkus vypátrat značky po nejvyšším stavu vody poblíž toku. 
 Vysvětli pojmy: povodí, rozvodí 
 
 

B. Měření okolo vody 
Pokus se změřit šířku svého vodního toku. Při pochůzce pravděpodobně zjistíš, že vodoteč je různě 
široká na různých místech. Jaké nejširší a nejužší místo jsi našel? Hloubku je nejlépe měřit 
následujícím způsobem (  obrázek č. 1). Udělej několik takovýchto měření a pokus se najít ta nejmělčí 
a nejhlubší místa. Jak tato místa vypadají? Obyčejným teploměrem změř a zaznamenej teplotu vody 
na různých místech (hlavní tok, tůňka, slepé rameno).Vždy nech teploměr ve vodě dostatečně 
dlouhou dobu a zaznamenej i čas měření. Pokus se změřit rychlost proudu (námět jak to udělat 
najdeš v sekci Jak na to). 
 
TIP: Výsledkem této části by mohla být třeba přehledná tabulka. 
 

C. Fotografická dokumentace 
Fotoaparát, ať už samostatný nebo třeba v mobilu, je velkou pomůckou k okumentaci tvého 
výzkumu.Vyprav se s ním k toku a vyfotografuj: 
 Místa člověkem silně ovlivněná (3) x místa co nejvíce přírodní (3) 
 Břeh vymílaný vodou X břeh náplavový, kde tok ukládá nesený materiál 



 

 Nějaké protipovodňové opatření (jestli se ti nepodaří žádné nalézt zkus 
 nějaké navrhnout a nákres situace vlož do své prezentace) 
 Místo nejvíce znečištěné odpadky 
 Soutok s dalším vodním tokem 
 Vyústění trubek, rour a výpustí do vodního toku 
 Místo, kde voda vydává nejsilnější zvuk 
 Vodní bezobratlé živočichy, které se ti podaří ulovit  síťkou 
 U všech snímků uveď datum pořízení, kde místo leží a popiš ho. 
 

D. Širší souvislosti 
Vyber si jedno místo na toku a nakresli příčný profil jeho údolí včetně rozměrů a využití půdy (asi tak 
jak to je na obrázku 2 ). Najdi místa, o kterých si myslíš, že mohou mít vliv na kvalitu vody (ať už v 
dobrém nebo ve zlém) a zdůvodni svůj výběr (než se vydáš do terénu zkus zjistit co kvalitu vody 
ovlivňuje, abys věděl co hledat a na co se zaměřit). 
 

E. Zábava a potěšení 
Mlýny sloužily lidem k využití vodní energie od nepaměti. Dokážeš vyrobit fungujících vodní mlýnek, 
jaký je třeba na obrázku 3? Nemusí být ze dřeva, klidně použij k jeho výrobě třeba rozřezanou PET 
lahev nebo krabici od mléka. Nezapomeň jeho fotku přiložit do prezentace. 
 

Jak to provést a co k tomu budeš potřebovat? 
 Na měření vzdáleností a hloubek ti bude stačit obyčejný skládací nebo svinovací metr, můžeš ale 

také označit potřebnou stupnici na klacek nebo provázek. 
 Na měření teploty ti pro naše účely stačí jakýkoli běžný pokojový teploměr. 
 Na měření rychlosti proudu je nejlepší pingpongový míček nebo jiný plovoucí předmět, který 

přiděláš na dostatečně dlouhý provázek, potom budeš potřebovat stopky (bývají v mobilech) 
nebo alespoň hodinky s měřením vteřin, protože dráha kterou míček uplave, dělená časem, za 
který se to povede, udává rychlost proudu. 

 Na lovení vodních bezobratlých budeš potřebovat síťku. Můžeš si jí koupit v akvaristických 
potřebách nebo si ji sám vyrobit. Stačí na to jen dostatečně dlouhý a pevný drát na jehož konci 
uděláš oko, jako síťovinu můžeš použít třeba kus z maminčiných starých punčocháčů.Taky se dá 
použít kuchyňské plastové sítko našroubované na delší dřevěné rukojeti. Vždy když vodní 
bezobratlé nalovíš (nezapomeň důkladně prošmejdit nejen volnou vodu, ale i opad ležící na dně a 
ponořené části rostlin), dej je do nádobky s vodou, aby během tvého pozorování nestrádali a pak 
je zase pust zpět. 

 Při fotografické dokumentaci se neobejdeš bez fotoaparátu, kdyby byl ale pro tebe z jakéhokoli 
důvodu nedostupný, dej nám to vědět a nahraď fotky třeba kresbami. 

 
Hodně štěstí! 
 
 
 



 

Kde získat knihy a informace 

 Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní prostředí. 
 Na stránkách http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php najdeš seznam základních organizací Českého 

svazu 
 ochránců přírody, některé z nich půjčují nebo prodávají vhodné knížky, kromě toho jsou tu i další knihovny: 
 Knihovna ekologického institutu Veronica 
 Knihovna sdružení Nesehnutí 
 Knihovna Ekocentra Brno 
 Dobroruková, J, Dobroruka, L.J. (2001): Malá tajemství přírody 
 Kovář (2004): Ochrana před povodněmi 
 Králová editor (2001): Řeky pro život 
 Němec a kol. (2006): Voda v České republice 
 Novák (2005): Prameny řek 
 Pačes (1982): Voda a Země 
 Štěrba (1986): Pramen života 
 Zapletal (1986): Výpravy za dobrodružstvím 
 rybářská literatura 
 http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/hydro.html 
 http://hydro.chmi.cz/hpps/ 
 http://www.chmu.cz/ 
 Obr. 1 (převzato z Králové 2002) 
 Obr. 2 
 Obr. 3 (zdroj: www.domek.cz) 


