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TEXT 1. 

Jaké to má výhody a nevýhody mít dům postavený na břehu řeky?   
Mezi výhody patří estetický důvod, příjemné klima, zpravidla výborná půda pro zahradu na říčních 
náplavech. Mezi nevýhody patří například nebezpečí vodní eroze prudkým horským tokem, nebo častější 
záplavy na dolním toku (záleží na poloze domu – horní nebo dolní tok). Ani technicky dobře postavený 
dům nemůže odolat 1000leté vodě a všechna ochranná opatření jsou velmi drahá. 
 
Co jsou to říční nivy?  
Oblasti podél toku, které jsou nebo v minulosti byly zasahovány záplavami. Jsou potenciálně velmi 
bohaté na kvalitní náplavovou půdu, na druhou stranu nebezpečné velkou pravděpodobností občasných 
záplav. Lidé sem odjakživa směřovali své hospodářské aktivity, obytné budovy však stavěli mimo 
záplavovou zónu. Až nárůst obyvatelstva a určitá ztráta blízkého vztahu mezi člověkem a krajinou vedla 
k větší zástavbě niv, a tím i k větším škodám v době povodní. Zároveň tak ubývá biologicky často 
mimořádně cenných ekosystémů.  

   
Obr. 1      Obr. 2 

 

TEXT 2. 

Za jakých okolností může nastat povodeň?  
V případě, že přítok vody do vodního toku převyšuje možnosti koryta k odvodu vody pryč. Existují různé 
typy povodní: letní (nadměrné a neobvyklé srážky), jarní (tání sněhu na zmrzlé půdě), nehody typu 
protržená přehrada, sesuv půdy, který přehradí řeku atd. 
 
Jaké škody doprovázejí povodeň?  
Zatopení domů a zahrad vysokou hladinou vody – stojatá voda, vysoká vlhkost, bahno, ničení majetku 
a úrody, ohrožení života lidí i zvířat, nebezpečí šíření nemocí.  
Poškozování okolí tekoucí vodou a plovoucími předměty – eroze a podemílání břehů, mostů, silnic, 
domů (problém pevných překážek v údolí na trase vody), tedy všechno, co stojí v cestě vodě. 
 
Co je to 1000letá voda?  
Povodeň takové velikosti, která přichází s pravděpodobností 1× za 1000 let. To ale neznamená, že povodeň 
této velikosti nemůže přijít třeba již několik let po sobě. 
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TEXT 3. 

Může být na záplavách něco pozitivního?  
Povodeň přináší náplavy úrodné jemné zeminy, v říčních údolních nivách je tradičně nejúrodnější půda. 
 
Znáš nějaký historický příklad?  
Pravidelné záplavy Nilu byly zdrojem obživy starých Egypťanů, údolí Nilu tehdy živilo celý Egypt. 
Asuánská přehrada, postavená r. 1971, tyto pravidelné záplavy zastavila a v podstatě následně způsobila 
řetězec velkých ekologických potíží: absence každoročního přísunu úživného bahna v údolí oproti 
problému zabahňování přehrady, komáři – malárie, zasolování podzemních vod v důsledku změny 
vodního režimu apod. 
 
Co to byl NILOMĚR?  
Starověká stavba ukazující stav vody měřila výšku vody v Nilu, tím vlastně 
předpovídala výši úrody pro daný rok (a tím určovala i výši vybíraných daní). 
Na výši nilské záplavy záviselo, zda sýpky budou plné. Kam až sahá voda, 
ukazovaly schody niloměru. 
 
 
 
 
 

Obr. 5  Niloměr v Horním Egyptě 

TEXT 4. 

Jak se chová řeka při své postupné cestě od horního toku k moři?  
Na horním toku řeka teče prudce, nese větší kusy materiálu, na středním a na dolním toku se zpomaluje, 
tvoří široká údolí, meandruje, nese s sebou jemný materiál, který při usazování tvoří úrodná dna údolí. 
Právě proto, že se řeka v průběhu své existence neustále měnila a mění, jsou říční údolí v nížinách 
mnohem širší než řeka, která je vytvořila. 
 
Co je to meandr?  
Říční zákruta měnící svůj tvar vlivem toku řeky. Na vnější straně oblouku teče voda rychleji a vymílá 
břeh, na vnitřní straně teče pomaleji a usazuje zde materiál. Tím se podoba a také poloha meandrů 
neustále zvolna mění, vznikají také jejich přerušení, mrtvá ramena apod. Tato podoba říčního údolí je 
velkým potenciálem pro zadržování vody při případných povodních. 

 

 
Obr. 6 



TEXT 5.  

Může krajina tím, jak vypadá, ovlivnit případnou povodňovou situaci?  
Rozhodně ano, zejména svou schopností zadržet vodu. Obydlená krajina také mírou zastavění, tedy 
případnými překážkami pro vodu, nejen domy, ale i silnicemi nebo mosty. 
 
Jak může krajina sama zadržet vodu? 
Několika způsoby: 1. vegetací – záleží na druhu, hustotě a obecně stavu porostu (zejména lesů). 
2. zbržďováním odtoku vody – naplňováním terénních nerovností a prohlubní, tedy čím urovnanější 
terén, tím rychlejší odtok. 3. vsakováním vody do půdních vrstev – záleží na typu půdy, její mocnosti, 
pórovitosti a její nasycenosti vodou.  4. plněním koryt toků a přilehlých břehových oblastí – čím větší 
a obsáhlejší je toto území, tím déle trvá, než se naplní a přeteče. 

 

   
Obr. 7      Obr. 8 

 



Ilustrační obrázky k úvodní diskuzi 

 
Obr. 9 povodeň 1872 Praha 

 
Obr. 10 povodeň 2002 Hlásná Třebáň 

 
Obr. 11 povodeň 2010 Frýdlant 



Záznamový list pokusu  

Název skupiny:  

Jména členů: 

Otázka: Bude stejná zemina stejným způsobem vsakovat vodu, když budeme měnit její 
vlastnosti, jako je vlhkost a provzdušnění (pórovitost)? 

1. Připravte si k pokusu první vzorek 
a před zahájením měření proveďte nákres 
pokusné soustavy a potřebných pomůcek 
(jako je například nádoba se zeminou 
uzavřená zespodu plátnem, podtácek, 
stopky apod.). 
 

 

 

2. Nyní proveď pokus se vsakováním na pěti vzorcích a vše pečlivě zapisuj do tabulky: 

Vzorek  Čas průsaku vody 
do podložní misky 

Čas od nalití vody 
do jejího vsaku 
na povrchu 

Poznámka 

č. 1. Suchá kyprá půda    

č. 2. Suchá udusaná půda    

č. 3. Mokrá kyprá půda    

č. 4. Mokrá udusaná půda    

č. 5. Mokrá udusaná zmrzlá půda    

 

Zhodnocení výsledků: 

Pořadí vzorků podle naměřených časů od nejrychlejšího po nejpomalejší: 

– v prvním sloupci:  

– v druhém sloupci:  

Liší se od sebe pořadí naměřených časů?  ANO  — NE 

Co jsme očekávali: 

Co nás překvapilo: 

Nákres: 


