
PRAKTICKÉ ÚKOLY: 
•	 výběr	menšího	vodního	toku	(potoku,	říčky)	ke	sledování;	
•	 uspořádání	první	výpravy	kolem	toku;	
•	 pozorování/odlov	drobných	bezobratlých	živočichů	přímo	
z	vodního	toku	na	vybraném	místě;	
•	 nákres	mapy,	fotodokumentace	či	kresba	odlovených	živočichů,	
fotodokumentace	toku,	vegetace	podél	toku	a	jeho	okolí;	
•	 zavedení	alespoň	jednoho	opatření,	které	šetří	spotřebu	vody	
při	splachování	

OTÁZKY: 
1.	Co	je	to	tzv.	bioindikátor	prostředí	?	Jmenujte	alespoň	
některé	příklady.	
2.	Vysvětlete	pojem	meliorace	a	revitalizace	vodního	toku.	
3.	Znáte	nějaké	savce,	kteří	žijí	v	blízkosti	vodních	toků?	

Nejdříve se musíte rozhodnout, jaké území si pro svá pozoro-
vání zvolíte. Velmi doporučujeme vybrat si spíše menší vodní 
tok – nejlépe potok, či malou říčku co nejblíže vašemu domovu 
a sledovat tzv. uzavřené povodí (tedy území od pramene až 
k ústí do většího toku). 

Vydejte se pak na průzkumnou výpravu podél toku. Postu-
pujte vytrvale po jeho břehu. Určitě se dostanete na neznámá 
místa, která byste jinak nenavštívili. Pokud máte čas, putujte až 
k prameništi (v případě malého potůčku). 

Cestou sledujte, jestli ve vodě žijí ryby. Které stromy zpevňují 
břehy? Zahlédnete vodní ptáky? Poznáváte byliny rostoucí 
u vody? Zůstala na řece či potoku mrtvá ramena? Na několi-
ka místech zkuste změřit šířku potoka a s pomocí dlouhého 
prutu i jeho hloubku. Zjištěné údaje si zapisujte do notýsku. Při 
popisu krajiny zaznamenejte, jak se v okolí toku hospodaří (jsou 
zde lesy, pole, pastviny?). Nacházejí se na toku města, vesnice, 
průmyslové podniky? Protéká potok či řeka chráněným územím 
(národním parkem, chráněnou krajinnou oblastí, přírodní 
rezervací)? Jsou řeka či potok chráněny v rámci celoevropské 
sítě Natura 2000? Pokud jste si vybrali větší povodí, nebude 
ve vašich silách celé ho projít. Proto se po návratu podrobně 
zaměřte i na studium mapy a podívejte se, kde potok/ říčka/ 
řeka pramení, kterými obcemi a městy protéká, kam se vlévá. 
V kterém moři skončí jejich vody? Snadno i zjistíte, zda protéká 
lesem a loukami. Informace získané během průzkumu a z mapy 
zakreslete do jednoduchého nákresu mapy povodí. 

Na první pohled nemusí být zřejmé, že jsou tyto informace dů-
ležité. Kvalitu vody v potoce ovlivňuje i hospodaření na okolních 
loukách a polích, počet měst, proto si vše dobře zaznamenejte. 
K tomu co zjistíte na první procházce se ještě budeme během celé 

soutěže vracet. Při prvním putování si na toku vyberte jedno až 
dvě místa, kde se podrobněji zaměříte na pozorování rostlin a ži-
vočichů, kteří v něm žijí. Jde nám hlavně o tzv. bioindikátory, tedy 
takové druhy rostlin a živočichů, kteří svou přítomností (či naopak 
nepřítomností) prozrazují kvalitu vody vybraného místa. Při další 
výpravě k vodě, na kterou se vydejte ještě v tomto či příštím 
měsíci, uspořádejte odlov drobných bezobratlých živočichů (stačí 
vybrat si pouze jedno místo), tzv. bentosu, přímo z vodního toku 
(jde např. o larvy hmyzu, drobné vodní korýše apod.). 

DOBROVOLNÉ – Dokážete zodpovědět i následující otázky? 
Pokuste se některé odpovědi najít na internetu v následujících 
odkazech. 
1.	Jaká	je	délka	toku	v	kilometrech?	
2.	Jaká	je	plocha	celého	povodí	v	kilometrech	čtverečních?	
3.	Kdo	je	správcem	povodí?	
4.	V	jaké	nadmořské	výšce	potok	či	říčka	pramení	a	v	jaké	se	
vlévá	do	většího	toku?	
5.	Existují	přítoky?	Pokud	ano,	jaký	je	největší?	
6.	Jaká	je	převažující	expozice	svahů,	kterými	potok/říčka	
protéká	(severní,	jižní,	západní,	východní)?

•	 http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&		
Podrobná vodohospodářská mapa, najdete zde i ten nejmenší 
potok či strouhu. Speciální mapa je součástí Hydroekologic-
kého informačního systému (HEIS). Přístup k systému HEIS je 
možný rovněž přes stránky Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T.G.M. ( http://heis.vuv.cz ), který je provozovatelem 
portálu. Před první návštěvou se vyplatí kliknout na nápovědu 
a zjistit, jak správně aplikaci pro práci s daty používat. (Pokud 
váš prohlížeč požaduje pro zobrazení zásuvný modul, změň-
te si vpravo nahoře na stránkách http://heis.vuv.cz/default.
asp?typ=00 řežim Java na režim Ajax.)
•	http://www.dibavod.cz/index.php?id=24&PHPSESSID=eef-
876ce98b96be887589a342902b796	 
Další podrobnosti na stránkách HEISu. Vybrané charakteristi-
ky stovky nejdelších vodních toků v ČR. 
•	http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html	

Centrální evidence vodních toků. Můžete zde vyhledat infor-
mace o správcích jednotlivých toků. 
•	http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=13 

Zde najdete odkazy na jednotlivé správce toků.
•	http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=11	

Přehled vodních toků v ČR v interaktivní výukové pomůcce 
pro školáky. Najdete zde i hry, ve kterých se můžete zdokona-
lit v určování českých a moravských řek a jejich přítoků.

Etapa	1: Kouzlo běžících vod

ZAMĚŘENÍ: 
Jak si vybrat vhodné území ke sledování? Kde najít příslušné mapy? Popis přírodního prostředí vybraného povodí. 

září–říjen 2015



Etapa	1: Kouzlo běžících vod
září–říjen 2015

DROBNÍ ŽIVOČICHOVÉ DNA
POMŮCKY:	kuchyňský	cedník	(s	co	nejmenšími	oky),	měkká	
pinzeta,	lžička,	štěteček,	bílá	plastová	miska	nebo	talířek	
(s	bílým	dnem),	malé	plastové	kelímky	(např.	od	jogurtu),	
lupa,	klíč	k	určování	vodních	bezobratlých	živočichů

Každá vodní plocha je obydlena živočichy, kteří na první pohled 
nejsou vidět. Schovávají se na dně, pod kameny, větvičkami, 
zahrabávají se do písku nebo žijí na rostlinách. Každý druh pro 
svůj život vyžaduje různé podmínky, které mohou být limitující 
pro jeho výskyt např. množství kyslíku, dostatek živin nebo 
naopak méně živin, množství vápníku ve vodě, různé pH, nízké 
množství škodlivin. Tito drobní živočichové slouží často jako 
tzv. indikátoři svého prostředí, tzn. lze podle nich hodnotit 
kvalitu vody, ale i tzv. kvalitu prostředí. Běžte ke svému potoku 
a pořádně si ho prohlédněte. Podívejte se zda jsou v místě, 
které jste si vybrali malé peřeje, tůňky, zda v potoce rostou 
rostliny. Důležitě je podívat se i jaký je materiál na dně – 
kamenitý, písčitý, štěrkový. Při svém odlovu byste neměli na 
žádný typ zapomenout, právě proto, že pod kameny najdete 
jiné živočichy než v písku nebo např. na rostlinách.

Zkuste nabrat do cedníku trochu bahnitého materiálu 
a pořádně ho propláchněte, tak až z něj bude vytékat čistá 
voda. Tento vzorek (uvidíte v něm různé kousky větviček, zbytky 

rostlin drobné kamínky) nakonec dejte do misky a zalijte ho 
čistou vodou. Na bílé misce se vám začnou pomalu objevovat 
obyvatelé dna, budou se různě hýbat a kroutit. Podobně 
postupujte i v případě písku a štěrku. Pokud jsou v potoce 
kameny, opatrně je vyndejte z vody a podívejte se na spodní 
stranu, pomocí měkké pinzety, nebo štětečku přeneste nalezené 
živočichy do bílé misky s vodou.

Pokuste se svůj úlovek dle klíče roztřídit podle podobných 
znaků do malých kelímků s vodou a určit. Ani určování není 
jednoduché. Nejdříve se snažte rozdělit do základních skupin – 
základními rozlišovacími znaky je počet nohou (korýši mají více 
než 4 páry, pavoukovci a roztoči čtyři páry, larvy hmyzu 3 páry) 
dalším znakem je počet tělních přívěsků na zadečku (pošvatky 
2, jepice 3) Další znaky najdete v klíči.

Skupiny, které naleznete a rozpoznáte se pokuste zanést 
do připravené tabulky. Pro naše účely postačí když kvalitu 
prostředí vyhodnotíme pomocí nalezených skupin živočichů. 
Těmto skupinám se přiřazuje určitá hodnota, podle toho jak 
jsou skupiny citlivé ke znečištění vody. Na závěr sečtěte bodové 
hodnocení a vydělte počtem skupin (započítávají se pouze 
skupiny, kterým jste přiřadili bodové hodnocení dle tabulky). 
Výsledkem je číselná hodnota v rozmezí 0–10. Čím vyšší hodnotu 
získáte, tím nižší bude znečištění vody na daném místě. Hodnota 
se může lišit na stejném místě v jiném roční období. 

Jméno	živočišné	skupiny Počet	
bodů Jméno	živočišné	skupiny Počet	

bodů Jméno	živočišné	skupiny Počet	
bodů

Ploštěnci 4 Hrabavé nymfy
jepice 10 znakoplavka 5

Kroužkovci 1 Ploché nymfy jepic 10 Klešťanka 5

Pijavice 3 Plovoucí nymfy jepic 10 Larvy chrostíků (se schránkou) 7

Plži 3 Larvy šídlatek 8 Larvy chrostíků (bez schránky) 5

Hrachovky (mlži) 3 Larvy pakomárů 2 Larva střechatek 4

Škeble rybničná (mlži) 6 Larva motýlice(vážky) 6 Larvy vodních brouků 5

Kamomil říční (plži) 8 Larvy vážky 8 Larvy tiplic 5

Rak říční 10 Nymfy pošvatek 10 Larvy pestřenek 3

Beruška vodní (korýši, 
stejnonožci) 3 Vodoměrka 5 Larvy muchniček 5

Blešivci (korýši, různonožci) 6 Bruslařka 5

Vodule (roztoči) 4 Splešťule blátivá 5

Tabulka byla převzata z Klíče k určování sladkovodních bezobratlých živočichů, Rezekvítek, Brno 1997.
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Příprava na druhou etapu:
Ve druhé etapě vás mimo jiné čeká organizace výstavy 
u příležitosti Světového dne toalet (19. 11.). OSN tento den 
zavedla jako každoroční oslavu toalet a hygienických zařízení 
a jejich zásadního přínosu pro veřejné zdraví. Na nedostatek 
čisté vody, absenci kanalizace a tím zhoršené hygienické pod-
mínky lidé umírají i v dnešní době. Obzvláště pak v chudších 
částech světa. 
Na vodu protékající záchodovými mísami lze pohlížet z ně-
kolika stran, ať už z hlediska kvality či množství. Víte, že ke 
splachování se většinou používá pitná voda? Zkuste najít 
odpovědi na následující otázky: 

1. Kolik je průměrný objem vody, který proteče zácho-
dem při jednom spláchnutí?
2. Zkuste vypočítat, kolik vody proteče záchodovými 
mísami ve vaší škole, když každý student jde na toaletu 
čtyřikrát za den.
3. Jak lze snížit v domácnostech spotřebu vody? 

Tip: Spotřebu vody při splachování snížíme například 
vložením plastové láhve (naplněné vodou či pískem) do WC 
nádržky. Využívat ke splachování lze pomocí vhodných systé-
mů také dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu (odpadní vodu 
z umyvadel, vany, sprch, dřezů a myček).

http://www1.cenia.cz/www/node/284
Publikace popisuje souvislosti mezi našim každodenním cho-
váním a stavem životního prostředí. Kromě dalších aktuál-
ních témat životního prostředí obsahuje tato kniha i kapitolu 
věnovanou vodě v domácnostech. 


