Projekt „VODA ŽIVÁ“
Etapa 1: Kouzlo běžících vod
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1. Úvod
Pro projekt „VODA ŽIVÁ“ jsme si vybrali 2 menší toky, které jsou alespoň částečně
dosažitelné MHD od školy
- Dobrá voda
- Kyselá voda
Původně jsme si vybrali jen potok Dobrá voda, ale protéká převážně lesy a málo
obydlenými oblastmi, proto jsme ho chtěli porovnat s potokem Kyselá voda, který ve své
dolní části protéká urbanizovanou a zemědělskou krajinou (obr. č. 1 - Mapa vybraných
toků).

2. Charakteristika potoků
2.1. Dobrá voda
Potok dobrá voda pramení v nadmořské výšce 530 m na 49°0‘28‘‘N, 14°34‘45‘‘E, asi
3,5 km SV od obce Rudolfov. Nejprve teče k severu, cestou se vlévají pravo- i levostranné
bezejmenné malé potůčky. Pak potok pokračuje k SZ, kolem přírodní památky Libnič
(lokalita střevíčníku pantoflíčku), krátce protéká severním okrajem obce Libnič. Asi po
1 km přibírá zprava asi největší bezejmenný přítok od obce Jelmo. Od místa soutoku teče
potok k západu. Cestou se do něj vlévají ještě dva malé bezejmenné potoky. (obr. č. 7)
Na 49°1‘33‘‘N a 14°30‘44‘‘E, v nadmořské výšce 500 m se zleva vlévá do potoka Kyselá
voda. (obr. č.6) Délka toku je cca 6,349 km, plocha povodí 12,138 km2, správcem povodí
je Zemědělská vodohospodářská správa. Potok protéká převážně lesy a kosenými
loukami, okolní svahy mají na pravém břehu v první části toku JZ, v druhé části jižní
expozici, na levém břehu v některých místech první části toku sklon SV.
2.2. Kyselá voda
Potok Kyselá voda pramení v nadmořské výšce 517 m na 49°3‘22‘‘N a 14°32‘42‘‘E,
asi 0,5 km východně od obce Lhotice. Nejprve teče víceméně západním směrem, po
1,5 km se prudce stáčí k jihu. U obce Úsilné se obrací na západ protéká obcí Hrdějovice,
odtud teče na SZ. Na 49°2‘26‘‘ N a 14°26‘46‘‘E se v nadmořské výšce 480 m severně od
obce Opatovice vlévá do Vltavy. Celková délka toku je 14,548 km, plocha povodí
54,336 km2, správcem povodí je Zemědělská vodohospodářská správa. Na svém toku
přibírá vodu z 8 levostranných a 6 pravostranných přítoků. Největší je Rudolfovský potok.
Potok nejprve teče zemědělskou krajinou, poté lesy a od obce Úsilné už výhradně krajinou
zemědělskou nebo zastavěnou.
Poznámka: v kapitole 2 jsou zodpovězeny dobrovolné otázky.

3. Odpovědi na otázky
3.1. Bioindikátor
Bioindikátorem mohou být vyšší rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, řasy a sinice,
suchozemští obratlovci, ryby nebo hmyz i ostatní bezobratlí. Bioindikátor je tedy živý
-2-

organismus nebo společenstvo organismů, z jejichž přítomnosti, kondice či chování je
možno usuzovat na přítomnost určitého faktoru prostředí i na stav a změnu prostředí.
Bioindikátory lze dělit na:
1. hlídky (sentinely) – citlivé organismy, které do prostředí zavádíme úmyslně, aby
ukazovaly jeho okamžité změny
2. detektory – organismy, které se vyskytují přirozeně a reagují na změny prostředí
3. exploatátory (vykořisťovatelé) – organismy, jejichž přítomnost signalizuje narušení
a znečištění prostředí
4. akumulátory (hromadiči) – organismy, které přijímají a hromadí chemické látky
Příklad: Rostlinné bioindikátory
Přítomnost nebo absence určité rostliny nebo živočicha může mnoho napovědět o
životním prostředí.
Lišejníky jsou symbiotické organismy složené z houby a řasy. Mnoho z nich reaguje na
změny druhového složení lesů, znečištění ovzduší a změny klimatu. Vyhynutí lišejníků v
lese může indikovat například vysoké hodnoty oxidu siřičitého, některých dalších sirných
sloučenin a oxidů dusíku.
Další příklady bioindikátorů detektorů zdravého životního prostředí:
Ledňáček, perlorodka říční, blešivec, nymfy pošvatek, nymfy jepic, rak říční
3.2. Meliorace a revitalizace
Meliorace je soubor různorodých opatření vedoucích ke zlepšení půd, které jsou
přirozeně málo úrodné nebo u kterých došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením
vnějších činitelů ke snížení jejich produkční schopnosti. Meliorací může být například
odvodnění zamokřené půdy nebo naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy, vápnění
silně kyselých půd či vylehčování těžkých půd. Do melioračních úprav řadíme
i protierozní ochranu půd a lesnické meliorace (vysazování melioračních dřevin atd.).
Velký dopad na krajinu v rámci melioračních opatření mělo velkoplošné odvodnění. K
velkoplošnému odvádění vody z krajiny koncem 19. století dochází nejprve v rámci
protipovodňových opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy (důraz na
potravinovou soběstačnost), v posledním období meliorací v 70. a 80. letech 20. století
pak rozumné důvody provádění mnohdy chyběly. Řeky byly regulovány, koryta toků byla
napřímena a prohloubena - zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok.
Druhy meliorace:
odvodňovací
závlahová
půdoochranná

•
•
•

Revitalizace je obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních
toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu. Technické úpravy, prováděné
především ve 20. století, spočívaly v napřimování, prohlubování a tím vynuceného
opevňování koryt vodních toků. Regulace ve většině způsobila zrychlení odtoku
povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích. Důsledkem zahloubení a
odvodňování niv je zmenšení zásob podzemní vody a biologická degradace niv. Při
úpravách byly nevratně zničeny nejcennější říční, potoční a mokřadní biotopy a výrazně
se zhoršily podmínky pro samočištění vody. Cílem revitalizací je obnovení nebo zlepšení
ekologické funkce vodních toků v krajině. Předlohou pro revitalizace jsou zachované
přirozené úseky vodních toků. Revitalizované koryto vodního toku by pak dle vzoru mělo
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mít přiměřeně malou kapacitu (velké vody se rozlévají do nivy), mírný podélný sklon,
rozvlněnou trasu (meandrování) a větší drsnost (členitý profil). Revitalizace toku může
přinést významné efekty v oblasti protipovodňové ochrany, uváží-li se vymezení
dostatečně širokého nivního pásu pro přirozený rozliv povodňových průtoků (např. ve
volné krajině nad povodněmi ohroženou obcí). Umožnění neškodného přirozeného
rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje akumulaci vody, povede ke
zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech. Retenční a akumulační
schopnost nivy lze podpořit tvorbou přírodě blízkých prvků v rámci revitalizace, kterými
jsou – obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých paralelních koryt, vytváření tůní v
nivě toku a výsadbou stanovištně vhodných doprovodných dřevin. Dalším významným
efektem, který může přinést vhodně provedená revitalizace je obnova ekosystémů,
vázaných na přirozené vodní toky a údolní nivy, podpora procesu samočištění (zlepšování
kvality vody v toku) a obnova kontinuity říčního prostředí, zejména pak s ohledem na
migrační prostupnost vodních toků.
3.3. Savci vázaní na vodu
Poblíž vodních toků žije například: bobr evropský, nutrie říční, hryzec vodní, vydra
říční, norek evropský, ondatra pižmová, rejsec vodní

4. Terénní akce
Uskutečnili jsme dvě výpravy do terénu. Jednu k potoku Dobrá voda východně od
obce Borek. Druhá výprava byla k potoku Kyselá voda, západně od obce Hrdějovice. Při
obou akcích jsme měřili pH, teplotu a vodivost vody, hloubku a šířku toku, sledovali
orientaci okolních svahů, sbírali rostliny do herbáře, pozorovali, zapisovali a fotografovali
okolní faunu, floru a krajinu. Na jednom místě každého potoka jsme lovili a určovali
vodní bezobratlé živočichy. Během první akce jsme natočili asi 10 minutový videozáznam
a na obou nafotili několik desítek fotografií.
4.1. Vybavení
Cedník, síťky na odlov, kelímky, lžíce, štětečky, lupa, bílé tácky, pinzeta, cejchovaná
tyč, naběračka, kompas, teploměr, pH papírky, konduktometr, atlasy na určování vodních
živočichů, mapa, tvrdé desky, záznamové tabulky, blok, vzorkovnice, lihový popisovač,
sáčky, psací potřeby, noviny, lopatička, fotoaparát, videokamera.
4.2. Popis lokalit, odběrových míst a pozorování
4.2.1. První výprava
Na první výpravu do terénu jsme se vydali 16. dubna východně od obce Borek (obr. č.
2 – Mapa 1. terénní akce). Po krátké cestě lesem jsme přišli k potoku Kyselá voda.
Přitékal vlhkým, sevřeným údolím od severu, kroutil se a měl vymleté břehy (obr. č. 4).
Kolem rostl řídký listnatý les a různé byliny. Nejzajímavější byl podbílek šupinatý,
parazitická rostlina bez chlorofylu (obr. č. 5). Viděli jsme ji poprvé v životě. Provedli
jsme měření pH, vodivosti a teploty vody, šířky a hloubky potoka a odebrali vzorky vody
pro případné mikroskopické pozorování ve škole.
Po několika stech metrech, kousek nad soutokem Kyselé a Dobré vody, jsme odbočili
vlevo a vydali se na východ podél potoka Dobrá voda. Po levé ruce jsme měli na jih
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skloněný svah porostlý smíšeným lesem. Po pravé straně kosenou louku a v pobřežních
křovinách potok. Za potokem smrkový les. Museli jsme jít ale po silnici, protože celá
louka i s obrovskými koly loňského sena byla pod vodou (obr. č. 8). Po půl kilometru
jsme přišli k malému potůčku. Po jeho břehu jsme se dostali, za cenu bot plných vody, až
k potoku Dobrá voda. Zde jsme provedli měření, odběr vzorků a lov vodních breberek
(viz. příloha – Drobní živočichové dna – tabulka 1). Potok v místě odběru měl hloubku 5
- 55 cm a široký byl kolem 2 m. Dno bylo písčito-kamenité, proud celkem silný, voda
zakalená vlivem předchozích silných dešťů. Naposled pršelo ještě ten den ráno. Potok
vytváří meandry, břehy jsou místy silně podemleté (obr. č. 9 a 10).
Odlov vodních bezobratlých jsme provedli i na přítoku a výsledky byly shodné.
Na první výpravě jsme z rostlinné říše pozorovali a dokázali určit následující :
 stromy, keře – borovice, dub, jasan, smrk, olše, krušina, bez černý, vrba, ostružiník
 kvetoucí byliny – blatouch bahenní, orsej jarní, sasanka, plicník lékařský, podbílek
šupinatý, mokrýš střídavolistý
 nekvetoucí byliny – řepík lékařský, kostival lékařský, kopřiva
 lišejníky, mechy
 houby – různé choroše na stromech
Z říše živočišné:
 savci – srna (1 se pásla na louce, jednu uhynulou nesl myslivec přes ramena), podle
rozryté louky musí být v lokalitě i prase divoké a podle hromádek na louce krtci
 ptáci – pěnkava, káně, párek holuba doupňáka, podle vykotlaného stromu je tam buď
datel, strakapoud nebo žluna
 plazi – slepýš, ještěrka
 obojživelníci – skokan (hnědý ?), ropucha přejetá na silnici
 motýli – babočka paví oko, žluťásek řešetlákový, ohniváček celíkový
 vodní bezobratlí – viz příloha Drobní živočichové dna – tabulka 1
 ostatní – šneci a slimáci
4.2.2. Druhá výprava
Druhá výprava se konala 23. dubna. Tentokrát jsme se vydali k potoku Kyselá voda
západně od obce Hrdějovice (obr. č. 3 - Mapa 2. terénní akce). V této oblasti má potok za
sebou větší část své cesty. K potoku jsme přišli v místě vzdáleném 3 km od jeho ústí do
Vltavy. Provedli jsme měření a odlov a pokračovali po břehu potoka proti proudu
(obr. č. 11, 12), asi 1 km do Hrdějovic. V obci na návsi jsme udělali kontrolní měření a
odlov. Výsledky byly shodné.
Podél potoka v celém sledovaném úseku je zemědělská půda, převažují louky nad
ornou půdou. Okolní terén je rovina budějovické pánve. Koryto bylo s největší
pravděpodobností někdy v minulosti zregulováno, části toku jsou přímé (obr. č.13), břehy
na některých místech vyskládány z kamenů, nebo tvořeny velkými, volně sypanými
balvany, některé části dna jsou jakoby vydlážděné kameny, místy je dno písčito-štěrkové.
Těsně před obcí Hrdějovice jsme narazili na vyústění odpadní strouhy z nedalekého
zemědělského objektu. (obr. č. 14 )
V místě odlovu bezobratlých pod mostem nedaleko ČOV Hrdějovice bylo dno také
vydlážděno, kameny byly porostlé zelenými řasami, v některých místech pak byly nánosy
písku či bahna. Hloubka vody byla 5 – 50 cm, šířka potoka 2 - 3 m, proud mírný, voda
byla čirá, bez zákalu. (obr. č. 15) Břehy byly hustě porostlé travami, několika druhy bylin
s převahou kopřiv a místy lemovány stromy a křovinami. Většinou bylo možné
postupovat podél břehu.
Na druhé výpravě jsme pozorovali a dokázali pojmenovat z říše rostlin:
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 stromy a keře – jasan, dub, trnka, bez černý, ostružiník, akát, vrba, růže šípková,
maliník, jabloň
 kvetoucí byliny – orsej jarní, hluchavka nachová
 nekvetoucí byliny – kopřiva, svízel přítula, vrbovka, kostival, kuklík a další, které se
nepodařilo určit
 houby na stromech
Z živočišné říše:
 savci – srna (stádo několika kusů), zajíc (3 ks), kočka (mrtvá v potoce), ovce na
zahradě v Hrdějovicích
 ptáci – poštolka, párek hrdliček, pěnice, skřivan, vlaštovka, bažant,
 motýli – babočka paví oko, babočka kopřivová, bělásek
 ostatní hmyz – čmelák, včela, zlatohlávek skvrnitý (obr. č. 16) – od roku 1992 je
zákonem chráněný, ale prodělal obrovskou expanzi, v současné době je téměř všude,
někde se vyskytuje masově a tak se jeho ochrana jeví neopodstatněná.
 Ostatní – šneci – jantarka a další, slimáci, žížaly
 Vodní bezobratlí - viz příloha Drobní živočichové dna – tabulka 2

5. Závěr
V první etapě projektu „VODA ŽIVÁ“ jsme vybrali pro náš výzkum dva potoky –
Kyselá voda a Dobrá voda. Na základě informací získaných na internetu, na mapách a
během terénních akcí a jejich vyhodnocování jsme zjistili, že se potoky od sebe příliš
neliší rozměry svých toků. Liší se ale okolní krajina a způsob jejího využití člověkem.
Tomu odpovídají i rozdíly mezi pozorovanými rostlinami a živočichy, včetně vodních
bezobratlých.
Během plnění úkolů jsme uplatnili dřívější znalosti a nové získali. Poznali jsme i
některé nové věci - určovat rostliny a živočichy podle klíčů a atlasů, měřit vodivost
přenosným konduktometrem, měřit pH vody speciálními papírky, pracovat s kompasem v
terénu, lovit a identifikovat vodní bezobratlé, pracovat v týmu v terénu, být odpovědný za
přidělený úkol a pomůcky.
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Obrazové přílohy
Obr. č. 1 – Mapa vybraných toků

Obr. č. 2 – Mapa 1. terénní akce
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Obr. č. 3 – Mapa 2. terénní akce

Obr. č. 4 – Kyselá voda u Borku

Obr. č. 5 – Podbílek šupinatý
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Obr. č. 6 – Soutok Kyselé a dobré vody

Obr. č. 7 – Bezejmenný přítok dobré vody

Obr. č. 8 – Zatopené louky

Obr. č. 9 – Dobrá voda

Obr. č. 10 – měření Dobré vody

Obr. č. 11 – Kyselá voda - lov
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Obr. č. 12 – Cesta podél Kyselé vody

Obr. č. 13 – Kyselá voda u Hrdějovic

Obr. č. 14 – Odpadní strouha u Hrdějovic

Obr. č. 15 – Měření Kyselé vody

Obr. č. 16 – Zlatohlávek skvrnitý
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Drobní živočichové dna – tabulka 2
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Drobní živočichové dna – tabulka 1
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