
 
Na šťopkách 

 

5. kolo: VODA V KRAJINĚ 
 
 

ÚKOL:  
 
Voda tvoří důležitou součást krajiny, přináší živiny, vodu, vytváří tvář krajiny, některé biotopy jsou s ní 
přímo spojené a na ní závislé. I člověk v celé jeho historii je s vodou v krajině úzce propojen. Na jednu 
stranu ji potřeboval a potřebuje ke svému životu a činnosti (hospodářství, průmysl), na druhou stranu 
musí přemýšlet o dopadu záplav. 
Zkus najít ve svém okolí nějaký tok, který obsáhneš celý (potok), nebo jeho značnou, něčím zajímavou 
část (řeka). Ten zmapuj po celé délce z hlediska vlivu člověka na něj, znečištění, významu, morfologie 
atd. Vytvoř mapu toku s popisem jeho částí a prvků podle svého výzkumu. K tomu by ti mohly pomoci 
například tyto otázky: Jak je tok dlouhý, široký a hluboký? Jakým protéká prostředím? Neprotéká 
nějakým chráněným územím? Jsou na něm nějaké stavby (přehrady, bariéry, zpevněné břehy…) Neústí 
do něj nějaké výpustě? Co v něm žije? Bývají na něm záplavy? Co je jejich příčinou? Při své práci propoj 
terénní výzkumy s prací s mapou a psanými informacemi. Nezapomeň na fotodokumentaci a závěr – 
zhodnocení toku. Můžeš také navrhnout nějaká opatření nebo změny na toku. 
Dále je tvým úkolem vysvětlit, co znamená termín regulace toku a jak s tématem souvisí. Zkus také 
zjistit základní principy čištění vody na ČOV a popsat je, třeba pomocí schématu. 
 
ZÁBAVA A POTĚŠENÍ: 
 
Zkus si sestrojit nějaké plavidlo z přírodnin a stopni čas, za který ujede po tvém toku určitý úsek (např. 
100m). Pokud vás je víc, můžete také udělat závody vašich plavidel. Nezapomeňte nám plavidlo 
vyfotografovat. 
 
HODNOCENÍ: 
 
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument 
v některém programu Microsoft Office (Word, 
Powerpoint atd.) nebo Openoffice na adresu 
martina.cizkova@lipka.cz.  
Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, můžete 
práci převést do formátu PDF, nebo nám ho pošlete 
třeba přes www.uschovna.cz. 
 
 

Hodnotit budeme mapu toku, jeho popis 
a zhodnocení toku celkově, fotodokumentaci, 
vysvětlení termínu a popis procesů na ČOV. 
Ptejte se na cokoli, co bude potřeba, jsme tu pro vás. 
 
Uzávěrka je 26.4. 2012 
 

 


