
„Příběh  vody“



„Příběh vody“ 

Obsah výukového bloku – stručný přehled forem výskytu vody 
(viz kvarta), podrobný výklad „Kámen a voda“ – podpovrchová 
voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody 
v horninách, prameny, zjišťování výskytu podzemních vod.

Pracovní list – otázky na probíranou tematiku

Návaznost na exkurzi – vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou





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











Dlouhá mez – je označení úzkého pruhu křídových sedimentů, který se táhne ve směru 
SZ-JV v jižní okrajové části české křídové pánve. Je 35 km dlouhý, 4 km široký, jeho plocha 
je asi 80 km². 
Jednotlivá souvrství jsou  tvořena především slepencem, pískovcem, jílovcem a slínovcem.
V podloží se nacházejí metamorfované horniny, proniklé třeba vyvřelinami ranského
masivu. 
Zvodněný systém se rozpadá na dva samostatné subsystémy, oddělené výchozy 
krystalinika u Podmoklan: jižní – ždírecký – subsystém a severní – malečský – subsystém. 
Podzemní odtok v křídě Dlouhé meze se pohybuje od 1,5-2l/s km² do 3l/s km². 
Voda je využitelná k vodovodnímu zásobování, místy dochází k mírnému zvýšení 
dusičnanů. 
Významná jímací území jsou u Podmoklan a u Malče. 
Vodou je zásobováno  chotěbořsko, havlíčkobrodsko a hlinecko. 



Podpovrchová voda

Podpovrchová voda se nachází ve volných prostorách hornin pod zemským povrchem. Tyto volné prostory se 
nazývají buď průliny - u hornin usazených, některých sopečných,  ve zvětralinách a půdách, nebo pukliny – v 
pevných horninách. Podle zaplnění těchto volných prostor rozlišujeme dva druhy podpovrchové vody.

1) půdní vláha – voda, která se nachází v pásmu aerace (provzdušnění), je blízko zemskému povrchu a netvoří 
souvislou hladinu vody. 

2) podzemní voda – voda ve  vrstvě hornin, jejichž póry jsou zcela zaplněny vodou. Tato vrstva se nachází pod 
zónou aerace a označuje se jako zóna saturace (nasycení), neboli  zvodnělá vrstva nebo zvodeň. 

Hladina podzemní vody - hranici mezi oběma zónami









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)



Tektonicky založený pramenní vývěr P-40 v Podlažicích, stav k roku 1954. Vydatnost 
pramene kolísala v rozmezí 30 l/s – 80 l/s.



Výtok infiltrované vody na puklině ohebských rul 
pod zříceninou hradu Oheb

Přírodní odvodnění opuk vraclavského hřbetu u 
kostela Sv. Mikuláše.



Vrty – základní metoda geologického poznání

Historie a druhy vrtů (převzato z Ďurica D., Suk M. 2011)
1) pravěk – otvory do zemin za účelem získání vody,  prováděné stébly nebo oštěpy
2) Čína, dynastie Čou (1025 – 256 př. n. l.) – vrty na solanku, zemní olej – ropu, prováděné za pomocí vrtání „na laně“
3) Evropa – Francie, hrabství Artois (1126) – artéské vrty, prováděné za pomoci vrtání „na laně“
4) Anglie (1801) – vrtání na tyčích a na jádro
5) USA (1859) – vrtání za pomoci parního stroje 
6) Švédsko (1864) – vrtání systémem rotary

Dosažené hloubky vrtů ve světě
1 000 m – 1871 u Berlína (Německo)
2 000 m – 1893 u Paruschovitz (Německo)
9 101 m – 1994 Bavorsko 
12 607 m – 1992 Kola (Rusko)

Dosažené hloubky vrtů v Čechách a na Moravě
1 425 m – 1912 Frenštát
6 506 m – 1978 Jablůnkov

Použití vrtů
1) geologické mapování – do 100 m
2) provozní vrty (na vodu, indikační, monitorovací, vtláčecí, sanační, tepelná čerpadla) – do 1 000 m
3) vrty na ropu a plyn – do 6 000 m
4) výzkumné vrty – do 10 000 m



Holice v Čechách, výzkumný vrt, prouhloubení starého vrtu 
do hloubky 368 m (rok 1958).



Výron artéské vody z hloubky 313 m, Akciový pivovar Pardubice (1924).



Hloubení vrtu pro tepelné čerpadlo u rodinného domu 
ve Spojilu u Pardubic.





Hydrogeologický izolátor je horninové těleso, jehož propustnost je tak malá, že se 
v něm gravitační voda za stejných hydraulických podmínek pohybuje mnohem 
hůře než v okolních horninách. Je to horninové těleso s výrazně nižší propustností 
než je propustnost okolního horninového prostředí. 

Hydrogeologický kolektor je horninové těleso, jehož propustnost je v porovnání s 
propustností okolních hornin větší, a gravitační voda se za stejných hydraulických 
podmínek pohybuje mnohem snadněji. Jedná se tedy o horninové těleso s výrazně 
vyšší propustností než je propustnost okolních hornin. Část hydrogeologického 
kolektoru, která je nasycená podzemní vodou, se označuje jako zvodeň.



Pracovní list – Příběh vody – kvinta a 1.A

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

Vyhledejte odpovědi na tyto otázky:
U které obce se nachází rybník Hubský?.....................................................................
Jaká je nadmořská výška PR Maršálka?......................................................................
Který potok protéká PR Mokřadl?..............................................................................
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?.....................................................



Nakreslete schéma podzemní vody s napjatou hladinou

Jaký je rozdíl mezi suťovým a zlomovým pramenem? (nakreslete obrázky)

Co je to krasová podzemní voda?

Co udává vydatnost pramene?

V jakých prostorách se vyskytují podpovrchové vody a jaký je mezi nimi rozdíl?

Podle mapy zjistěte hlavní horniny tvořící geologické složení Železných hor.




