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Chrudimka v minulostiChrudimka v minulosti

Založení a historie m staě
Chrudim je velmi staré město. Lidé se zde usadili už před cca 6 000 lety. První 
písemná zmínka je ale až z roku 1055. V roce 1276 bylo založeno  královské město 
Chrudim Přemyslem Otakarem II. Ve středověku se Chrudim nacházela na cestě na 
Moravu, takže byla jedním z předních měst. Od 16. století, po úpadku vlivu 
královských měst, byla Chrudim i nadále správním centrem. V roce 1871 sem byla 
zavedena železnice, začal se také rozvíjet průmysl. Nyní má Chrudim  celkovou 
rozlohu 3 315 ha a zhruba 24 000 obyvatel. 

Základní informace o eceřZákladní informace o eceř
Chudimka pramení v CHKO Žďárské vrchy nedaleko obce Filipov cca 680 m. n. m. 
Dříve se řece říkalo také Ohebka nebo Kamenice. Dékla řeky je 104,4 km. Rozloha 
povodí je 858,5 km2.

Vodní stavbyVodní stavby
Přehrady postavené na Chrudimce mají převážně vodárenský význam. Využívány 
jsou také k rekreaci a výrobu elektrické energie.
Hamry
Seč (2 nádrže)
Křižanovice (2 nádrže)
Největší z nich je přehrada Seč. Dokáže zadržet až 22 mil m3 vody a výška hráze je 
42 m.
Nejstarší je přehrada Hamry. Byla postavena v roce 1912.

eka vŘeka vŘ         ChrudimiChrudimi    
Crudimka vCrudimka v         minulostiminulosti    
Až do 20. let  20. století se tok řeky v Chrudimi nijak výrazně neupravoval. Existovaly 
zde pouze náhony pro mlýny. Břehy řeky přirozeně zpevňovaly topoly ( Populus 
spec.) , olše (Alnus 
spec.) nebo různé 
křovinné porosty. 
Pouze se v minulosti 
používala pro 
splavování dřeva do 
papírny ve Svídnici. 
První regulační 
opatření byly 
provedeny v roce 
1921 a 1922. 
Napřimování a 
stabilizace toku 
pokračovala až do 
poválečných let.
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fotografie z roku 
1908, břehy řeky 
v přirozeném stavu

Využívání řeky v minulostiVyužívání řeky v minulosti
 Chrudimka byla využívána zejména pro pohon mlýnů, valch, brusíren, stoup a také 
pro zásobování vodou. Od bočních ramen vedla síť náhonů. Ty zároveň sloužily jako 
odlehčovací kanály při povodních. Existovaly zde také četné splavy, které vzdouvaly 
vodu do náhonů.  Až do 20. století sloužila také jako kanalizační sběrač. Pro větší 
vodní dopravu se řeka nevyužívala z důvodu častého nízkého stavu vody.

Historické povodněHistorické povodně
Povodně ve městě byly před regulací toku a výstavbou přehrad na Seči a 
v Křižanovicích poměrně časté. Ve městě je spád řeky již menší, tvoří nivu a na 
levém břehu je široké údolí. Nejčastější příčinou povodní bylo tání sněhu nebo průtrž 
mračen. Nejstarší zaznamenaná povodeň v Chrudimi byla v roce 1445. Zvláště velké 
povodně byly v roce 1804, 1880 a 1883. Povodně Chrudim zasáhly například také 
v letech 1723, 1734, 1767, 1824, 1846, 1862. Časté zápalvy se zančně omezily před 
2. sv. válkou díky výstavbě velkých nádrží (Seč, Křižanovice) výše na řece. 

po povodni 13. 8.  
1880

Řeka nyníŘeka nyní
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Řeka městem protéká v regulovaném (vyberonovaném) korytu. Tento stav příliš 
nepřeje přirozené biodiverzitě. Proto se v letech 2001 až 2004 přistoupilo k rozsáhlé 
revitalizaci jednoho z chrudimských mlýnských náhonů. Jedná se o náhon 
k takzvanému Koželužskému mlýnu, který se nachází u divadla K. Pippicha. Tento 
projekt byl finacován městem Chrudim i státem. Snaha byla přiblížit vzhled náhonu 
co nejvíce přirozenému stavu. . Byly vytvořeny umělé meandry (viz. obrázek)
  

(zdroj http://www.chrudim-
city.cz/index.asp)

Monitorování podmínekMonitorování podmínek
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PP    ovinné otázky    

1.1. Vysv tlete pojem eutrofizace. Co jí zp sobuje?ě ůVysv tlete pojem eutrofizace. Co jí zp sobuje?ě ů    
Eutrofizace je znečištění vody nadměrným přísunem živin. Jedná se zejména o 
dusičnany a fosfor. Lidově se tomuto jevu říká vodní květ. Při nadměrném množství 
minerálních látek se hladnina vody celá pokryje zelenými řasami a sinicemi. U 
tekoucích vod způsobuje nepřirozeně tmavě zelené zbarvení řas na kamenech.
Existuje také tzv. přirozená eutrofizace. Minerály se do vody dostávají výplachem 
z půdy a rozkladem mrtvých organismů. Tento typ obohacování živinami probíhá ve 
všech vodách, problém nastává pouze, když je živin nadbytek, což je vždy vlivem 
eutrofizace antropogenní.

Způsoby kontaminaceZpůsoby kontaminace
Dusičnany - Nejčastěji splachem z přehnojených polí, dále je možnost kontaminace 
ze septiků.
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Datum Čas

Teplota 
pomalu 
tekoucí 

vody

Teplota 
rychle 

proudící 
vody

Teplota 
vzduchu

pH Barva Zápach

27. 10. 
2010

9:00 6,9 °C 6,1 °C 8 °C 7
průhledn

á
velmi 
slabý

03. 12. 
2010

13:00  1 °C  1,5 °C  -6 °C 7 průhledn
á

velmi 
slabý



Fosfor - Nejčastěji splach z polí. Dříve se do vody dostával také z pracích prášků, 
které obsahovaly velké množství fosforu.

Dopady eutrofizaceDopady eutrofizace
Díky tomu, že je voda hodně obohacena o živiny, vytváří tak ideální prostředí pro růst 
řas a sinic. Na jaře, při teplotách nad 110C řasy a sinice začínají růst. Sníží se 
průhlednost a voda zároveň začne být nevhodná pro jakékoliv využití (rekreace, pití), 
protože sinice produkují alergeny. Na konci léta (v srpnu) začnou řasy a sinice 
odumírat. Vytváří se CO2  a spotřebovává se O2. Díky tomu začnou hynout ryby.
- znehodnocení vody 
- úhyn ryb
- ve vodárenských nádržích řasy ucpávají filtry
+ v nádržích s intenzivním rybím hospodářstvím mohou řasy a sinice sloužit jako 
potrava pro ryby

Opatření proti eutrofizaciOpatření proti eutrofizaci
• odstranit příčiny
• vysazování býložravých ryb
• provzdušňování vody
• použití herbicidů a chemických látek

(obrázek pochází ze serveru  
http://ekolist.cz/ )

2. Co je to BSKCo je to BSK    5??
Tato zkratka znamená biochemická spotřeba kyslíku.
Ukazuje množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy při rozkladu organických 
látek při biochemických pochodech. Slouží k nepřímému stanovení organických látek, 
které se rozkládají za aerobních podmínek. Test probíhá po dobu 5ti dnů za 
konstantní teploty 200C. Stanovovat můžeme buď bez ředění vzorku, nebo zřeďovací 
metodou.
 Čím větší je úbytek kyslíku, tím větší je znečištění vody.
BSK5  se musí stanovit do 24 hodin po odběru vzorku.

3.3. Na podzim se n kte í ptáci za ínají shromaž ovat uě ř č ďNa podzim se n kte í ptáci za ínají shromaž ovat uě ř č ď      
vodních ploch. Jmenujte alespo  5 pta íchdruh , které uň č ůvodních ploch. Jmenujte alespo  5 pta íchdruh , které uň č ů   
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nás u vodních ploch zimují a 5 takových, které odlétají donás u vodních ploch zimují a 5 takových, které odlétají do  
teplých krajin.teplých krajin.

Zimující druhyZimující druhy
Ledňáček říčníLedňáček říční     (Alcedo atthis)

•• vyskytuje se vvyskytuje se v  Evropě, Asii a Severní Africe podélEvropě, Asii a Severní Africe podél  
čistých tekoucích vodčistých tekoucích vod

••  v v  ČR se vyskytuje celoročně, zimuje zde 400-800ČR se vyskytuje celoročně, zimuje zde 400-800  
jedincůjedinců

•• dorůstá 15 - 16cm, hnízdí vdorůstá 15 - 16cm, hnízdí v  noře vyhrabenénoře vyhrabené  
vv  říčním břehu, snáší 6 - 7 vajecříčním břehu, snáší 6 - 7 vajec

•• živí se malými rybkami, které polyká vživí se malými rybkami, které polyká v  celkucelku
•• na naší lokalitě jsme výskyt pozorovali během léta ina naší lokalitě jsme výskyt pozorovali během léta i  

zimyzimy

Polák velkýPolák velký   (Aythya ferina)
• Hojně se vyskytuje na velkém území Evropy a Asie a k životu preferuje hlubší 

a rozsáhlejší typy stojatých vod.
• Početně na našem území hnízdí, pravidelně a velmi 

početně na něm i zimuje a protahuje přes něj. Každým 
rokem u násn zimuje přibližně 3 - 7 000 jedinců a hnízdí 
zhruba 10 - 20 000 párů, od druhé poloviny 20. století se 
však počet hnízdících párů na našem území viditelně 
snižuje.

• Dorůstá přibližně 42 - 49 cm, Hnízdo v podobě nehluboké 
jamky v zemi si buduje převážně v porostech rákosů a 
ostřic. Ročně do něj klade průměrně 6 - 12 vajec.

• Pod vodou požírá zejména některé druhy měkkýšů, vodní rostliny, malé druhy 
rybek a jiné menší obratlovce, nad vodou vyhledává převážně vodní hmyz, 
semena a trávu.

Kopřivka obecnáKopřivka obecná   (Anas strepera)
• Žije na rozsáhlém území Evropy, Asie a 

Severní Ameriky.
• Pravidelně a nepočetně se vyskytuje také na 

území České republiky, ve větším počtu ji lze 
na našem území zastihnout především v létě 
a při průtahu, ojediněle u nás zůstává i přes 
zimu. Na našem území hnízdí přibližně 1 
500–30 000 párů a zimuje pouze 50–100 
jedinců.

• Dorůstá 46 - 56 cm. Hnízdo si staví na zemi a obvykle bývá dobře ukryté v 
porostu rákosů
 nebo jiných vodních rostlin. Snáší obvykle 7–13 vajec.

• Živí se převážně vodními rostlinami, v létě je v jejím jídelníčku zastoupen také 
drobný vodní hmyz.
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Kachna divokáKachna divoká   (Anas platyrhynchos)
• vyskytuje se na celém území Euroasie, Severní Ameriky. Obývá nižší polohy, 

jejím biotopem jsou tekoucí i stojaté stojaté vody, ústí řek.
první kachna divoká se rozhodla v Praze vyvést mláďata roku 
1915.Koncem 90. let byl počet hnízdících párů v Česku 
odhadován na 30 - 60 tisíc kusů.

• dorůstá 50 - 60 cm, hmotnost se pohybuje okolo 690 – 1300 g 
a rozpětí křídel činí 81 - 95 cm.

• mezi živočišnou potravu patří ryby, savci, plazi,...
• na naší lokalitě jsme ji pozorovali v létě i v zimě

ČíČí    rka obecná       (Anas crecca)
• vyskytuje se na území Evropy a Severní Ameriky
       nejmenší kachna vyskytující se na území ČR
• dorůstá 34 – 38 cm
• hnízdo si s oblibou staví na vřesovištích
• samice vysedí 8 – 10 vajec
• živí se drobným hmyzem, rybami,...
• na naší lokalitě jsme ji pozorovali v létě i v zimě

HavHav    ran polní       (Corvus frugilegus)
• Vyskytuje se prakticky v celé Evropě s 

výjimkou severní části Skandinávie a 
Islandu, a v širokém pásu od západní Asie 
až po východní pobřeží Japonska.

• V Česku hnízdí jen místy, především v 
nížinách kolem řek, v lesících v zemědělsky 
obhospodařované krajině, ale také ve 
městech.  Hnízdí v koloniích na různých 
místech republiky, jako jsou např. Veltrusy, 
Pardubice, Chrudim, či Veselí nad Lužnicí.

• Dorůstá 45–47 cm, Hnízdí v koloniích. Objemné, neupravené hnízdo z 
větví staví zpravidla na vrcholech stromů a během dubna až května do něj 
klade 3-5 vajec.

• Je typickým všežravcem, vyhledává převážně 
žížaly, hmyz i jeho larvy a odpadky, v menší míře 
požírá i ovoce a ptačí vejce, dokáže ulovit i 
menší savce.

• Na naší lokalitě je unikátní havraní kolonie, jedna 
z mála tohoto druhu u nás.

OO    dlétající druhy    
Volavka popelaváVolavka popelavá   (Ardea cinerea)
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• Obývá prakticky celou Evropu, zcela chybí pouze na velkém území 
Skandinávie, velmi rozšířená je i v Asii a obývá také Afriku, konkrétně její 
severní a subsaharskou část.

• V ČR se vyskytuje prakticky na celém jejím území až po nadmořskou 
výšku 730 m a hnízdí zde v počtu 1 - 1,4 000 párů a zimuje v počtu 3 - 
6 000 jedinců.  Jelikož byla v minulosti často lovena, na území mnoha států 
Evropy, včetně ČR, je v současné době chráněným druhem. Je 
obyvatelem prakticky všech typů vod bohatých na potravu.

• Dorůstá 84 - 102 cm. Hnízdo, staví v korunách vysokých stromů. Snáší 3 - 
5 (nejčastěji 4) vajec

• Žere ryby různé velikosti, požírá však také obojživelníky, měkkýše, hmyz a 
jiné bezobratlé, malé ptáky a savce, často plení i hnízda vodních ptáků.

Jeřáb popelavýJeřáb popelavý   (Grus grus)
• Jeřábi jsou tažní ptáci, zimují ve Středomoří a v Malé Asii, kam odlétají v 

průběhu července a srpna, na hnízdiště se vrací během března a dubna.
• V Česku se vyskytuje na několika málo místech 

(např. Rožďalovické rybníky a Českolipsko. 
Počty hnízdících párů se v současnosti zvyšují 
a přibývá i hnízdních lokalit. V současnosti zde 
žije odhadem max 30 párů.

• Dorůstá 115 cm. Jeřábi vyhledávají rybníky s 
rozsáhlými rákosinami, případně bažinatými 
územími, ve kterých si z rostlinného materiálu 
staví kupovitá hnízda. Snáší obvykle 2 vejce.

• Živí se hmyzem, rostlinami, zrním a hlízami 
nebo kořínky.

Lžičák pestrýLžičák pestrý   (Anas clypeata)
• Hnízdí v severních oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky a jako 

ojedinělý tulák se občas vyskytuje 
také v Austrálii.

• Pravidelně, ale nepočetně hnízdí 
(140 - 200 párů), protahuje a 
ojediněle i zimuje (10 - 60 jedinců) 
na území České republiky, kde v 
současné době náleží již mezi 
kriticky ohrožené druhy (CR).

• Dorůstá 50 cm. Hnízdí na ostrůvcích 
v třtině a ostřicových porostech 
poblíž vody. Snáší 8-12 vajec.

• Žere např. korýše nebo larvy hmyzu. 

Potápka roháčPotápka roháč (Podiceps cristatus)
• vyskytuje se na celém území Evroy a je nejrozšířenějsím 

druhem z řádu potápek
• na našem území hnízdí 3500 až 7000 párů
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• přezimuje zde nejvíc 2000 párů, zbytek odlétá na zimoviště
• dorůstá 46–51cm, rozpětí křídel měří 59–73 cm

• živí se hlavně rybami, pod hladinou dokáže vydržet až 3 minuty
• na naší lokalitě jsme je pozorovali pouze v létě

Polák chocholačkaPolák chocholačka   (Aythia fuligula)
• je rozšířený v Evropě a Asii
• délka těla: 40 – 47 cm, rozpětí křídel:72 cm, hmotnost až 1, 4 

kg
• v České republice je polák chocholačka stále hojnou plovavou 

kachnou, ačkoli se její stavy pomalu snižují především díky 
úbytku jejího přirozeného biomu

• požírá drobné měkkýše, vodní hmyz
• na naší lokalitě je pouze přes léto, nezimuje zde

NeNe    povinné     
úkoly

Chrán né územíěChrán né územíě   
vv          okolíokolí      
monitorovanémonitorované  
lokalitylokality

( obrázek pochází ze serveru 
http://www.pardubickykraj.cz )

Naše lokalita je součástí 
PP Ptačí ostrovy. 

Historie PP PtačíHistorie PP Ptačí  
ostrovyostrovy
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Velká část PP se rozkládá na Velkém a Malém Střeleckém ostrově. Dnes se zde 
nachází městský park Střelnice. Kolem roku 1822 jej navrhl zahradník 
Ochsenhauser. Původně byl ale tento park veřejně nepřístupný, sloužil jako střelnice 
ostrostřeleckého spolku. Probíhaly zde i ostré střelby. Od roku 1919 po zániku spolku 
park pustl. Za obnovu se zasloužil Český svaz ochránců přírody. Oblast PP ležela 
v 18. st. mimo město, až ve 20. století kolem něj vznikla průmyslová část města.

CharakteristikaCharakteristika
PP byla vyhlášena v roce 1997. Má rozlohu 11,76 ha. Skládá se z Malého a Velkého 
Střeleckého ostrova a strání nad náhonem. PP protéká řeka Chrudimka, je zde 
několik pramenů a slepé rameno řeky. Ostrovy vznikly díky síti náhonů, které byly 
vybudovány zhruba v 15. století. Nejcennější částí PP je Malý ostrov.

Předměty ochranyPředměty ochrany
Hlavním důvodem vyhlášení byla ochrana toku Chrudimky a přilehlých náhonů. Dále 
také zbytky přirozených lužních porostů a suťová javořina. V parku Střelnice byla 
však skladba dřevin změněna. V PP rostou hlavně javory (Acer spec.) , habry 
(Carpinus spec.) , topoly (Populus spec.) , jasany (Fraxinus). Je zde velmi rozvinutý 
jarní aspekt, můžeme zde nalézt sasanku hajní (Anemoe nemorosa) a 
pryskyřníkovitou (A.  ranunculoides) , křivatec žlutý (Gagea lutea), a dýmnivku 
bobovitou (Corydalis intermedia) nebo dutou ( C. cava).
Předmětem ochrany je také fauna. Zejména pak kolonie havrana polního (Corvus 
frugilegus). Havrani začali v Chrudimi hnízdit od roku 1953. Kolonie hnízdící v parku 
Střelnice se považuje za největší v Pardubickém kraji. Z ptactva se zde dále 
vyskytuje žluva hajní (Oriolus oriolus), pravidelně zde hnízdí ledňáček říční (Aceldo 
atthis) a další. vyskytují se zde také skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha 
obecná (Bufo bufo).

Planetární ob h vodyěPlanetární ob h vodyě

Vysvětlení pojmuVysvětlení pojmu
Rozlišujeme dva koloběhy vody v přírodě. Velký (planetární) a malý cyklus. Opakuje 
se v pravidelném cyklu. Je to uzavřený koloběh, nemá tedy počátek ani konec. 
Probíhá na naší planetě již miliardy let. Během koloběhu voda mění skupenství. 
Energii pro průběh koloběhu dodává hlavně sluneční záření, dále pak také gravitace. 
Do cyklu se zapojuje voda povrchová, podpovrchová, voda v živých soustavách a 
také voda v atmosféře (cca do 20 km nad zemským povrchem = v troposféře)
   Malý oběh vody   - Tento koloběh probíhá pouze v rámci pevniny nebo oceánu. 
Voda, která se vypaří z povrchu pevniny/oceánu dopadá v podobě srážek opět pouze 
na pevninu/oceán. Probíhá pouze na úrovni krajiny, nebo ekosystémů.
Velký oběh vody - Voda cirkuluje mezi pevninou a oceánem. Voda odpařená 
z oceánu se ve formě mraků dostává pomocí vzdušných proudů nad pevninu. Tam 
vodní pára v oblacích kondenzuje, vznikají srážky a ty dopadají na pevninu. Zde se 
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buď znovu odpaří, nebo odtékají do světového oceánu v podobě povrchových, nebo 
podzemních vod.

VýznamVýznam
Voda je základní stavební jednotkou všech živých organismů na Zemi a je jednou ze 
základních podmínek pro život. Je zároveň základním klimatickým faktorem (počasí) 
a vytváří hydrosféru (vodní obal Země).

Průběh kPrůběh k    oloběh    uu    
Výpar - Výparem mění voda své skupenství z kapalného na plynné. Vypařená voda 
se dostává do atmosféry jako vodní pára. Vznikají oblaka a ta jsou horizontálním 
prouděním vzdušných proudů (větrem) unášena nad pevninu. Množství vodních par 
v atmosféře udává vlhkost vzduchu. Výpar se měří v mm/s (hod) nebo v l(g)/m3. 
Intenzitu výparu ovlivňuje barva povrchu, množství slun. záření, teplota a vlhkost 
povrchu, atd. Vlivem poklesu teploty v atmosféře vodní pára v oblacích zkondenzuje 
a dopadá na zemský povrch v podobě srážek. Výpar vody z ledu je vyšší než výpar 
vody ze sněhu. Při zakrytí povrcu vegetací klesne výpar z půdy až o 60%.
Pojmy k vlhkosti vzduchu:  E = maximální vlhkost vzduchu, max. množství, které je 
vzduch schopen pojmout při určité teplotě
                                              e = skutečná vlhkost vzduchu, okamžitý obsah vodních 
par ve vzduchu (g ⋅ m-3)
 Vlivem poklesu teploty v atmosféře vodní pára v oblacích zkondenzuje a dopadá na 
zemský povrch v podobě srážek.
                                             rosný bod = teplota, při které je vzduch maximálně 
nasycen vodní parou
Možnosti vypařování:  volně z vodní hladiny (cca 1% z celkového množství 
vypařené vody)
                                      transpirace = rostlina ztrácí vodu v plynném skupenství, 
souvisí s transpiračním koeficientem - množství vody v g, které musí rostlina vypařit, 
aby vytvořila 1kg sušiny), cca 45% z celkového množství vypařené vody
                                      evaporace = výpar z povrchu půdy, cca 14 z celkového 
objemu vypařené vody 

Srážky - Voda se vypařila a ve formě oblaků se přemístila nad pevninu. Zde, vlivem 
poklesu teploty opět zkondenzovala a ve formě srážek se dostává na zemský povrch. 
Mraky, ze kteých na zem dopadají srážky se nejčastěji tvoří do výšky 2 km. 
Rozlišujeme srážky horizontální (kondenzace páry) a vertikální (atmosferické). 
Třetinové pravidlo: z určitého objemu srážkové vody, která dopadne na souš se 1/3 
vypaří, 1/3 odteče v podobě vodotečí a 1/3 se vsákne.

Odtok - Část vody se z místa, kam dopadla ve formě srážek dostává zpět do 
světového oceánu. Odtéká buď povrchovými vodními toky, nebo pod povrchem.
Povrchový odtok:    řeky   = odtok vody zpět do oceánů díky gravitaci
                                vodní nádrže = část vody se nahromadí ve vodních nádržích 
(následuje výpar)
Podpovrchový odtok: většina vody se nejprve dostává pod povrch
                                     význam pro rostliny  = difuzí přes kořenový systém vstřebají 
vodu → transpirace 
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                                     napájení povrchových vod = část vsáklé vody, která zůstane 
blízko povrchu zpětně napájí toky i vodní plochy
                                      podzemní prameny = část cesty zpět do oceánu urazí pod 
zemským povrchem, ale vynoří se jako vyvěrající pramen
                                      zásoba podzemní vody = voda, která se vsákne hlouběji a 
narazí na nepropustnou vrstvu horniny, se stává zdrojem podzemní vody   

Tající a mrznoucí voda - 74% veškerých světových zásob pitné vody je vázáno 
v ledovcích. I tato voda je součástí cyklu, i když nemění své skupenství tak rychle. 
Sněhové srážky, které dopadnou v místech věčného ledu, nebo na horské ledovce, 
se zde hromadí. Ledovce ze severních oblastí mohou být mořskými proudy odneseny 
do mírnějšího klimatu, kde led roztaje a voda v něm vázaná se zapojí do cyklu.  

Voda vVoda v          koloběhukoloběhu     
 Z dlouhodobého hlediska se všechna voda ( cca 1 500 mil. km3), která se na Zemi 
vyskytuje, podílí na oběhu vody. Některá má však periodu, se kterou se dostává 
z jedné části koloběhu do jiné, velmi dlouhou.
Podpovrchová voda : Dělí se na půdní a podzemní. Půda obsahuje 30 - 40 % vody. 
Do koloběhu se dostává výparem z půdy, transpirací z rostlin, vsakováním do 
vodních toků/nádrží, nebo vývěrem na povrch.
                                     půdní voda = veškerá voda, která se vyskytuje pod povrchem, 
ve všech třech skupenstvích, netvoří souvislou plochu, dělí se na gravitační (pohyb 
směrem dolů, kapiláry větší než 0,2 mm, využitelná pro rostliny), kapilární (pohyb 
všemi směry, kapiláry menší než 0,2 mm, využitelná pro rostliny), vázaná (vázaná 
v horninách a minerálech, pro rostliny nevyužitelná, mohla by se stát součástí 
koloběhu, pokud by proběhly procesy, které by změnily složení hornin a minerálů) 
                                      podzemní voda = voda, která se přirozeně vyskytuje pod 
zemským povrchem, vyplňuje pukliny a vytváří souvislou hladinu, patří sem i voda 
drenážní a ve studních, dělí se na vodu s volnou hladinou a s napjatou hladinou
Povrchová voda : Voda ve vodních tocích, nebo nádržích. Buď se odtokem dostává 
do oceánu, nebo se vypařuje. 
Atmosférická voda : Voda v atmosféře se vyskytuje nejčastěj ve formě vodní páry. 
Na zem se dostává zkondenzováním.
                                   typy srážek =  déšť - voda v kapalné fázi, 3 typy dešťů 
( termické - výstup vzdušných proudů, místní lijáky ; orografické - vzinkají při 
přechodu přes pohoří ; cyklunální - frontální, přes celé území)
                                                        sníh - forma ledu, ledové krystalky jsou 
seskupeny do sněhových vloček. Vzniká za teplot pod bodem mrazu 
                                                        kroupy - vznikají v bouřkových mracích, na ledové 
krystalky přimrzají částečky vody
                                                        rosa - voda se sráží v podobě kapek na 
předmětech, které mají nižší rosný bod vzduchu
                                                       jinovatka - přízemní námraza, vzniká při teplotách 
pod bodem mrazu
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Znečištění vody vZnečištění vody v  koloběhukoloběhu
Voda není v koloběhu znečišťována rovnoměrně. Například v horních tocích řek 
(oblast pstruhového nebo lipanového pásma) je voda poměrně čistá, vyskytuje se 
zde přirozený ekosystém a funguje samočistící schopnost vody. Jak se voda dostává 
do svého dolního toku přibývá znečištění, mizí samočistící schopnost a narušuje se 
ekosystém. V oceánech je voda znečišťována zejména ropnými látkami. V oceánu se 
škodliviny dále šíří díky mořským proudům. Po odpaření se mohou škodliviny do 
koloběhu také dostat. Při příznivých podmínkách se v ovzduší může NH3 přeměnit na 
NOx. Ty se naváží na vodu a vznikají HNO3 což je jedna z látek, která způsobuje 
kyselé deště. V ovzduší se vyskytují také SO2. Při navázání na vodu vznikne kyselý 
déšť ( SO2 + H2O → H2SO3). Kyselé děště při dopadu na vodní hladinu dále znečištují 
hydrologický cyklus.
Člověk do koloběhu nezasahuje pouze znečišťováním, ale i tím, že upravuje své 
okolí. Odvodňováním, rovnáním toků a odstraňováním vegetačního krytu způsobuje 
zrychlení koloběhu a snížení obsahu podzemní a půdní vody.

Labe vLabe v  planetárním oběhu vodyplanetárním oběhu vody
Labe, jako jedna z největších řek Evropy má na hydrologický koloběh určitý vliv. 
Pramení v Krkonoších na Labské louce (1 387 m.n.m.). Celková délka toku je 1 329 
km(v ČR 358,3km). Rozloha povodí je 144 055 km² (v ČR 51 394 km²). Českou 
republiku opouští u Hřenska. V Německu se vlévá do Severního moře u přístavu 
Cuxhaven.
Významní znečišťovatelé v ČR
Synthesia Pardubice
Spolana Neratovice
Spolchemie Ústí nad Labem
Lovochemia Lovosice
Chemotex Boletice nad Labem
Ze všech těchto podniků se do toku dostává zejména chemické znečištění. Pokud se 
tyto látky dostanou do Severního moře, mohou být mořskými proudy dále roznášeny 
po světovém oceánu a stávají se součástí hydrologického cyklu. 
Díky ochraně se ale kvalita vody v Labi zvyšuje.

Voda vVoda v         domácnostidomácnosti    

A. Culková Z. Málková V. Raiserová
typ domu RD RD RD 
počet lidí v domě 3 5 3
spotřeba vody za 
měsíc

12 750 l 18 000 l 9 000 l

spotřeba vody za rok 153 000 l 215 400 l 110 800 l
spotřeba vody 
pračkou za měsíc

800 l 900 l 600 l

nejvíce vody 
spotřebuje

pračka a myčka pračka pračka 
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V našich domácnostech spotřebuje nejvíce vody pračka. Nejvíce vody ušetříme, když 
budem prát pouze plné dávky prádla. Obecně také pračky s plněním zvrchu 
spotřebují více vody.

Úsporná sprchaÚsporná sprcha
Rychlé sprchování je obecně úspornější, než koupání ve vaně. V dnešní době se 
vyrábějí úsporné sprchy se zabudovanými omezovači vody a čidly pro senzor 
pohybu. Existují také úsporné pákové baterie, fungují na podobném principu. Cena 
těchto výrobků je však vyšší. Vhodnou alternativou je, zakoupit si samostatný stop - 
ventil, který šetří vodu tím, že jí sám po určité době vypne. Zakoupit se nechá také 
samostatný perlátor. Ve sprchové hlavici mísi vodu se vzduchem a šetří tak vodu.

Dešťová vodaDešťová voda
Voda, která steče ze střech našich domů je odvedena do kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že bydlíme v rodinných domech, využíváme dešťovou vodu v létě k zalévání 
záhonů.
EKO prostředky na nádobíEKO prostředky na nádobí
Podstatou ekologických přípravků na mytí nádobí je, že neobsahují fosfáty. 
Nezpůsobují proto eutrofizaci povrchových vod. Ekologické přípravky na mytí nádobí 
jsou sice dražší, ale většinou mají úsporné dávkování. Nyní se nechají sehnat už i 
v kamenných drogeriích. V internetových obchodech je ale většinou větší výběr. 
Ekologické přípravky vyrábí například firma ECOVER, Almawin nebo Green Force.
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