
„Příběh  vody“



„Příběh vody“ 

Obsah výukového bloku – formy výskytu vody: světový oceán, 
podzemní vody, půdní vody, podzemní led a dlouhodobě zmrzlá půda, 
ledovce a stálá sněhová pokrývka, voda v jezerech, voda v bažinách, 
voda v korytech toků, voda v umělých vodních nádržích, voda 
v rostlinstvu a živých organismech, voda v atmosféře.
U forem výskytu vody, které jsou v našem regionu, uváděné příklady, 
fotografie.

Pracovní list – mapa místního regionu ( CHKO Železné hory ), lokalizace 
uvedených příkladů.

Návaznost na exkurzi – Velký Beranov





Vodní nádrž Seč



Vodní nádrž Křižanovice





Vodní nádrž Pařížov





Hubský rybník





Velký Rohozenský rybník





Přírodní rezervace Maršálka







Přírodní rezervace Mokřadla





Přírodní rezervace Zlatá louka









Pramen Doubravy



Doubravník



Údolí řeky Doubravy





Pramen Chrudimky





Čečkovice – pramen Stírka



Prameny

Prameny jsou  místa, kde podzemní voda přirozeně a volně vyvěrá na zemský povrch (nebo pod vodní hladinou).  
Podzemní voda putuje propustnými horninami a vytéká v nejnižších místech (např. v údolích) nebo přetéká v místech, 
kde narazí na nepropustné překážky nebo také vystupuje vzhůru působením přetlaku vody.  
Podle toho se rozeznávají prameny sestupné, výstupné a přelivné. Dále se prameny dělí podle charakteru cesty vody 
v horninovém prostředí (např. puklinové, vrstevní, zlomové, krasové).

Sestupné prameny (pramen je nejnižším bodem vodního sloupce):
- vrstevní (voda proudí po nakloněné vodonosné vrstvě nad nepropustnou vrstvou ve směru    jejího sklonu a v místě 
jejího porušení erozí volně vytéká)
- suťové (voda proudí sutí uloženou na nepropustné hornině a volně vytéká pod svahem)
-smíšené (voda vytéká v podobě suťového pramene, ale napájí jej jiný pramen, přikrytý pod sutí)

Výstupné prameny (nejnižší bod vodního sloupce je pod úrovní pramene, vývěr je důsledkem tlaku přetékající vody):
- vrstevní (voda stéká pod povrchem po nepropustné vrstvě, která se stáčí směrem vzhůru)
- zlomový (voda proudí po puklinách a v místech, kde je hornina porušena zlomem, vystupuje po zlomové ploše 
vzhůru)
-artéský (voda se vsakuje a hromadí v pánvovitě uložených propustných vrtvách, které jsou v centru pánve  překryty 
nepropustnými vrstvami) – většinou se otvírá uměle (vrtáním)

Přelivné prameny (voda se hromadí v pánvovitě uložených vrstvách a začne přetékat, když dosáhne okraje vrstev, které 
vystupují na povrch):
- krasový pramen (napájí ho voda vytékající z jeskynních prostor)



Pracovní list – Příběh vody - kvarta

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………
Třída………………………………………………………………………………………………….
Datum……………………………………………………………………………………………….

Do slepé mapy CHKO Železné hory zakreslete následující lokality:
A – PR Hubský
B –PR Maršálka
C – PR Mokřadlo
D – PR Strádovka
E – PR Údolí Doubravy
F – PR Zlatá louka
G – pramen Doubravy
H – pramen Chrudimky
I – vodní nádrž Seč
J – vodní nádrž Křižanovice. 
K –vodní nádrž Pařížov
L – vrch Homole u Sobíňova
M – Čečkovice



Vyhledejte odpovědi na tyto otázky:
U které obce se nachází rybník Hubský?.....................................................................
Jaká je nadmořská výška PR Maršálka?......................................................................
Který potok protéká PR Mokřadlo?............................................................................
Co je důvodem ochrany PR Strádovka?......................................................................
Vysvětlete jméno Sokolohrady…………………………………………………………………………………
Co tvoří geologické podloží PR Zlatá louka?................................................................
Kolik m3 vody zadržuje vodní nádrž Seč?...................................................................
Kdy probíhala výstavba vodní nádrže Pařížov?...........................................................
Která vodní elektrárna využívá vodu z nádrže Křižanovice?........................................
Jaké prameny má řeka Chrudimka?............................................................................
V jaké nadmořské výšce pramení řeka Doubrava?......................................................

Poznámky:




