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Planetì Zemi se èasto øíká modrá planeta. Je to dáno tím, 
že 3/4 povrchu planety pokrývá voda. Jsou to pøedevším 
oceány, další velká èást je vázána v pevninských a horských 
ledovcích. Nejdùležitìjší pro èlovìka je sladká voda v øe-
kách, jezerech i v malých potùècích a studánkách.

    Ve vodì vznikl pøed miliony let život. Pùvo-
  dnì byla osídlena pouze pravìká moøe. 

 Dodnes je veškerý život na vodu vázán. 
  Pøestože spousta rostlinných i živoèiš-

ných druhù dnes žije na souši, vodu stá-
  le potøebují ke svému životu. Dokonce 
i lidský plod je v tìle matky v plodové vo-

 dì, která svým složením pøipomíná vodu 
  moøskou, odkud život vzešel. Už z tìchto 

   dùvodù bychom mìli mít k vodì úctu. Vždy�
právì voda umožnila vznik a vývoj života.

"Sestøièko vodo, dìkuji ti, že tak dlouho a trpìlivì smýváš
všechnu špínu svìta."
modlitba svatého Františka z Assisi

Planetì Zemi se èasto øíká modrá planeta. Je to dáno tím, 
že 3/4 povrchu planety pokrývá voda. Jsou to pøedevším 
ceány, další velká èást je vázána v pevninských a horských 

ledovcích. Nejdùležitìjší pro èlovìka je sladká voda v øe-
kách, jezerech i v malých potùècích a studánkách.

    Ve vodì vznikl pøed miliony let život. Pùvo-
dnì byla osídlena pouze pravìká moøe. 
Dodnes je veškerý život na vodu vázán. 
Pøestože spousta rostlinných i živoèiš-
ných druhù dnes žije na souši, vodu stá-
le potøebují ke svému životu. Dokonce 

i lidský plod je v tìle matky v plodové vo-
dì, která svým složením pøipomíná vodu 

moøskou, odkud život vzešel. Už z tìchto 
dùvodù bychom mìli mít k vodì úctu. Vždy�

ávì voda umožnila vznik a vývoj života.

o

  
 
  

  

 
  

   
pr

"Sestøièko vodo, dìkuji ti, že tak dlouho a trpìlivì smýváš
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JAK JE NA TOM VODA?JAK JE NA TOM VODA?
Ze Zprávy o životním prostøedí Èeské republiky pro rok 2005Ze Zprávy o životním prostøedí Èeské republiky pro rok 2005

Vypouštìné zneèištìní do povrchových vod se snižuje, 
problémem však zùstává plošné zneèištìní povrchových 
a podzemních vod, zejména slouèeninami dusíku a fosforu. 
Probíhá také monitoring podzemních vod a hlubokých 
pramenù. U tìchto zdrojù vody bylo zjištìno ménì èasté 
pøekroèení limitù než je tomu u povrchových vod.
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pramenù. U tìchto zdrojù vody bylo zjištìno ménì èasté 
pøekroèení limitù než je tomu u povrchových vod.

Ramsarská úmluva

Co z Ramsarské úmluvy vyplývá?
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Mokøady mezinárodního významu v ÈR

Šumavská rašeliništì

První úmluva státù chránících biotopy. 
Pùvodnì mìla chránit rašeliništì, souèas-
nosti spravuje všechny vodní biotopy. Byla 
sepsána v mìstì Ramsar v Íránu 2. února 
1971. Je to úmluva o mokøadech majících 
mezinárodní význam zejména jako biotopy 
vodního ptactva. Èeská republika (tehdy 
Èeská a Slovenská federativní republika) 
pøistoupila k této úmluvì v roce 1990.

1  Mokøady regulují vodní režimy a jsou 
to biotopy podporující charakteristickou 
flóru a faunu, zejména pak vodní ptactvo.

2 Mokøady vytváøejí zdroje velké hospodáø-
ské, kulturní, vìdecké a rekreaèní hodnoty, 
jejichž ztráta by byla nenahraditelná.

3  Dùležité je zastavit pokraèující zasaho-
vání do mokøadù a zabránit jejich ztrátì 
dnes i v budoucnosti.

4  Vodní ptactvo mùže pøi svých tazích 
pøekraèovat hranice, a proto by mìlo být 
považováno za mezinárodní zdroj.

5  Mokøady je proto tøeba chránit státní 
politikou ve spolupráci s mezinárodním 
postupem.

Šumavská rašeliništì (10 225 ha),
Tøeboòské rybníky (9 710 ha),
Bøehynì a Novozámecký rybník (1 348 ha), 
Lednické rybníky (691 ha),
Litovelské Pomoraví (6 194 ha),
Poodøí (4 427 ha),
Krkonošská rašeliništì (209 ha),
Tøeboòská rašeliništì (1 051 ha),
Mokøady Dolního Podyjí (11 525 ha),
Mokøady Pšovky a Libìchovky (361 ha),
Podzemní Punkva (1 571 ha),
a pøipravuje se Krušnohorská rašeliništì.

Biotopy se nacházejí v nadmoøské výšce 
730-1200 m. Do souboru šumavských rašeli-
niš� patøí Modravské slatì, Niva Køemelné, 
Tetøevská-Filipohu�. sla�, Èernohorská sla�, 
Jezerní sla�, Louky u Zhùøí, Mezilesní sla�, 
Žïárecká sla�, Buková sla�, Chalupská 
a Novosvìtská sla�, Kotlina Valné, Èastá-
Bøezová alej, Splavské rašeliništì, Malá 
niva, Velká niva, Vltavský luh, Spálený luh 
a Jezerní luh. Všechna rašeliništì jsou chrá-
nìna jako souèást národního parku Šumava 
nebo CHKO Šumava. Vìtšina z nich spadá 
do první zóny ochrany NP Šumava, resp. 
jsou navíc chránìny jako rezervace.
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Mokøady mezinárodního významu v ÈR

Šumavská rašeliništì

Na veøejné vodovody s pitnou vodou je v dnešní dobì napojeno 91% obyvatel Èeské republiky. Za úspìchy 
lze také považovat èištìní odpadních vod. Až na výjimky je již vyøešeno èištìní odpadních vod v obcích 
do 5 000 obyvatel. 

Klesá vypouštìné zneèištìní do povrchových vod. Zlepšuje se jakost povrchové vody (zejména tekoucí vo-
dy). Klesají odbìry povrchových i podzemích vod. Vìtšina obyvatel Èeské republiky má již pøístup k pitné 
vodì (pøesnì 91%). Daøí se také vyøešit èištìní odpadních vod. Každým rokem je vybudováno nìkolik èisti-
èek odpadních vod. V roce 2005 to bylo osm nových objektù, které èistí odpadní vodu od 21 000 obyvatel. 
Vìtšina obcí do 5 000 obyvatel má již problém èištìní vody vyøešen.

Stále je vysoké zneèištìní povrchových vod i pùdy ze zemìdìlství (splachy hnojiv a pesticidù) a z atmo-
sféry zejména oxidy dusíku. Ty se do ovzduší dostávají provozem automobilù, poté jsou vymývány deštìm 
a dostávají se do pùdy a podzemních vod. 

Dalším problémem je nízká retenèní schopnost krajiny (schopnost krajiny zadržovat vodu). To se projevuje 
hlavnì pøi zvýšeném pøísunu deš�ových srážek, voda se v krajinì dostateènì nezadržuje a vznikají záplavy. 

Øada vodních nádrží je stále ohrožena eutrofizací (vodním kvìtem). Euforizace je jev, kde je v povrchových 
vodách vìtší množství živin (zejména fosforu a dusíku). To vede k namnožení organismù, jako jsou sinice 
a øasy a voda kvete.

Jakost vody ovlivòuje zejména plošné zneèištìní. Nejvìtším problémem zùstává vysoký obsah dusíkatých 
látek (zejména dusiènanù) ve vodách. Vìtšina tohoto zneèištìní se do vody dostává ze zemìdìlského ho-
spodaøení. V posledních letech došlo k pozitivním zmìnám v používání hnojiv a pesticidù. Zneèištìní vody 
z tohoto zdroje pozvolna klesá. V nìkterých oblastech se však situace nemìní, nebo zneèištìní dokonce 
roste. 

Další sledované ukazatele jsou dusík a síra. Významné je v této oblasti zneèištìní atmosféry pøedevším pro-
vozem automobilù. Od roku 1989 došlo k významnému snížení emisí síry díky odsíøení tepelných elektráren. 
Emise oxidù dusíku však klesají ménì a zatížení atmosféry dusíkem nyní pøedstavuje závažný problém. Hlav-
ním zdrojem zneèištìní v dnešní dobì zùstává automobilismus. Oxidy dusíku a síry zpùsobují kyselé deštì 
a zvyšují kyselost povrchových vod i pùdy. 

Posledním typem zneèištìní je zatížení vody fosforem. Ten pochází zejména z pùdy odkud se dostává pøi 
erozi. Dalším významným zdrojem fosforu je komunální odpad. K posunu došlo v této oblasti v letošním 
roce, kdy bylo zakázáno používání pracích práškù s fosfáty (slouèeniny fosforu). Lze oèekávat pozitivní 
vliv tohoto opatøení na množství fosforu ve vodách. Fosfor je významným faktorem zpùsobující eutrofizaci 
povrchových vod.

Co se v zlepšování kvality vody podaøilo?

Na co je tøeba se zamìøit v dalších letech?

Zneèištìní vody v Èeské republice

Co se v zlepšování kvality vody podaøilo?

Na co je tøeba se zamìøit v dalších letech?



MOKØADYMOKØADY
Proè jsou mokøady tak dùležité?Proè jsou mokøady tak dùležité?

Mokøady jsou nejohroženìjší skupinou biotopù všude ve 
svìtì. Od nepamìti byly tyto èásti pøírody vysoušeny, aby 
lidé získali zemìdìlskou pùdu nebo jen aby se zbavili ne-
vlídného a pro lidi nepøátelského prostøedí. Ne nadarmo 
mokøady a moèály obydlovali hejkalové, svìtlušky a víly. 
V mokøadech však pøebývají mnohem vzácnìjší stvoøení, 
specifické druhy rostlin a živoèichù vázané pouze na tyto 
lokality.
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svìtì. Od nepamìti byly tyto èásti pøírody vysoušeny, aby 
lidé získali zemìdìlskou pùdu nebo jen aby se zbavili ne-
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Rašeliništì

Nejznámìjším typem mokøadù jsou raše-
liništì. Rašeliništì jsou charakterizována 
zejména pøítomností mechù rašeliníkù. 
Tyto mechy jsou schopny zadržovat obrov-
ská množství vody a tím vytváøet mokøadní 
prostøedí.

Nejvýznamnìjší rašeliništì v Plzeòském 
kraji jsou rašeliništì vrchovištního typu. 
Vznikají vìtšinou ve vyšších polohách 
a proto mezi nejkvalitnìjší patøí Šumavská 
vrchovištì, jako napøíklad Kvildská sla�, 
Tetøeví sla�, Tøíjezerní sla� atd. a vrchovi-
štì v CHKO Slavkovský les. Vrchovištì jsou 
typická velkým nedostatkem živin a proto 
zde mùžeme najít i nìkteré naše masožravé 
rostliny, jako napøíklad rosnatku okrouhlo-
listou.

Rašeliništì

Mokøady jsou charakterizovány:
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Ve 20. století zmizelo 50% svìtových mokøadù.

Proè jsou mokøady tak dùležité? Mají nìkolik dùležitých funkcí:

1  Pøítomností mokøadních rostlin – tzv. hydrofita, což jsou rostliny, které snesou dlouhodobé až trvalé 
zaplavení svých koøenù

2  Vysokou hladinou vody

3  Pùdami, které vznikaly pøi zaplavení

Akumulátor - hromadí se v nìm anorganický i organický materiál, v pøirozených nivách bohatých na mokøa-
dy nedochází pøi vìtším prùtoku ke zbyteènému odnosu živin a materiálu.

Filtr - dovede díky výskytu mohutnìjších a rychle rostoucích bylin i døevin úèinnì zachytit nežádoucí spla-
chy hnojiv a transformovat je v neškodnou organickou hmotu, kterou také efektivnì akumuluje.

Péèe o vodu - vytváøí velkou efektivní vsakovací plochu, z které mùže voda dále pronikat do hlubších pod-
zemních zásobníkù a v dobì déletrvajícího sucha tak zajiš�uje stabilní odtok na urèité hodnotì.

Vyrovnávání místního klimatu - v parných dnech se odparem vody významné množství tepelné energie spo-
tøebovává (a okolí se tak ochlazuje). Naopak v zimì mùže vzduch oteplovat (jistì znáte páru nad øekami 
pøi silných mrazech).

Zdroj energetické biomasy - jsou jedním z nejproduktivnìjších ekosystémù na Zemi, cíleným pìstováním 
vhodných rostlin (vrby, nìkteré mohutné trávy, orobince apod.) lze po další úpravì sklizené hmoty vyrábìt 
palivo nebo stavební komponenty. To je v dnešní dobì, kdy hledáme alternativní zdroje, velmi perspektivní. 

Navíc se všech tìchto schopností již využívá budováním tzv. koøenových èistíren – viz. samostatný panel vý-
stavy (bìžná èistírna odpadních vod, která navíc zapáchá, produkuje množství èistírenského kalu, který má 
jen velmi problémové využití jako hnojivo, navíc bývá toxický a stává se z nìj obtížný odpad). Koøenové 
èistièky odpadních vod jsou v podstatì umìlé mokøady vytvoøené a øízené èlovìkem.

Takže další vývoj si lze pøedstavovat tak, že kromì zachování stávajících mokøadù a jejich rozšíøení, jež 
budou mít plnohodnotnou funkci ochrany organismù, budou vznikat na bývalé orné pùdì nové mokøady, 
jakési plantáže energetických rostlin, které kromì ochrany genofondu budou plnit ostatní dùležité služby. 

Mokøady jsou charakterizovány:
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KOØENOVÉ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VODKOØENOVÉ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Umìlé mokøady èistící vodu.Umìlé mokøady èistící vodu.

Koøenové èistírny jsou technologická zaøízení, která lze 
smìle zaøadit do koncepce trvale udržitelného rozvoje. 
Koøenové èistírny nepotøebují elektrickou energii a pøesto 
mají stejné èistící parametry jako jiné typy èistíren odpad-
ních vod.
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ních vod.

Koøenové èistírny jsou systémy, které jsou navrhovány a stavìny tak, aby pøi èištìní odpadních vod byly 
využívány procesy, které probíhají v pøirozených mokøadech. 

V Plzeòském kraji se první koøenová èistírna postavila v roce 1992. Bylo to ve Spáleném Poøíèí v okrese 
Plzeò-jih. V souèasnosti je v Plzeòském kraji pìt velkých koøenových èistíren, které èistí odpadní vody z obcí 
a nìkolik desítek malých koøenových èistíren u rodinných domù a penzionù. Koøenová èistírna ve Spáleném 
Poøíèí, která v souèasnosti èistí odpadní vody od 1500 obyvatel, je nejvìtší èistírnou tohoto typu v ÈR. 
Aèkoli byl Plzeòský kraj jedním z prvních, kde byla koøenová èistírna vybudována, v souèasnosti v nìkterých 
jiných krajích je realizováno koøenových èistíren mnohem více. V ÈR je obecních koøenových èistíren okolo 
200, nejvíce jich je pak postaveno v oblasti Pøíbramska, Èeskobudìjovicka nebo v okolí Havlíèkova Brodu.

Základním principem koøenové èistírny odpadních vod je prùtok odpadní vody propustným substrátem, 
který je osázen mokøadními rostlinami. Pøi prùtoku odpadní vody filtraèním materiálem dochází k odstra-
òování zneèištìní kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesù. 

Pøed vlastní koøenovou èistírnou je vždy nutné zaøadit mechanické pøedèištìní, které je pro tento typ 
èištìní velmi dùležité. Pro domovní èístírnu postaèí jednoduchý septik, usazovací nádrž, atd. Pro malé
obce je nejvhodnìjší kombinace èeslí a štìrbinové nádrže.

Filtraèní lože je vìtšinou 60 - 80 cm hluboké a substrát musí být dostateènì propustný, aby nedocházelo 
k ucpávání. V souèasnosti se nejvíce používá napø. praný štìrk. Filtraèní lože je od podloží oddìleno 

2nepropustnou vrstvou. Plocha koøenových polí je navrhována 5m  na jednoho pøipojeného obyvatele.

Pro osázení KÈOV se nejvíce používá rákos obecný, pøedevším pro svou schopnost tolerovat znaènou míru 
zneèištìní. Èasto je vysazován v kombinaci s chrasticí rákosovitou, která roste rychleji než rákos a vytváøí 
kompaktní porost již bìhem prvního vegetaèního období. Lze však využít i jiné mokøadní rostliny, které mají 
navíc i dekorativní charakter, napøíklad kosatec žlutý, kosatec sibiøský, blatouch bahenní, nebo rùzné druhy 
sítin.

Základní principy koøenových èistièek odpadních vod (KÈOV)

Mokøadní rostliny plní v koøenových èistírnách øadu dùležitých funkcí:
- poskytování podkladu pro pøisedlé mikroorganismy, 
- pøivádìní kyslíku do koøenové zóny, 
- zateplování povrchu filtraèních polí v prùbìhu zimního období, atd. 

Základní principy koøenových èistièek odpadních vod (KÈOV)

Mokøadní rostliny plní v koøenových èistírnách øadu dùležitých funkcí:

Souèasný stav v Èeské republice

Podle prùzkumu v roce 2004 bylo v Èeské 
republice uvedeno od roku 1989 do provozu 
pøes 160 KÈOV. V Evropì se využívají KÈOV 
témìø všude, nejvíce jich je pak v Nìmecku. 

Výhody KÈOV 

Typické uspoøádání koøenové èistírny

- schopnost èistit témìø všechny druhy 
  odpadních vod (splaškové, zemìdìlské, 
  prùmyslové, splachové, prùsaky ze 
  skládek pevného odpadu, stabilizace 
  a mineralizace èistírenských kalù) 

- celoroèní provoz 

- schopnost èistit odpadní vody s nízkou 
  koncentrací organických látek, což je 
  u klasických èistíren problém
 

- dobøe se vyrovnávají s kolísáním množství 
  a kvality odpadních vod 

- mohou pracovat pøerušovanì, což klasické 
  èistírny nemohou 

- vyžadují minimální údržbu 

- nevyžadují elektrickou energii 

- mají menší náchylnost k havárii systému 

- dobøe zapadnou do krajiny a jsou její 
  souèástí, pøípadnì mohou plnit i okras-
  nou funkci 

- odolnost vùèi povodním 

1 - distribuèní zóna (kamenivo, 50-200 mm), 
2 - nepropustná bariéra (PE nebo PVC), 
3 - filtraèní materiál (kaèírek, štìrk, drcené kamenivo), 
4 - vegetace, 5 - výška vodní hladiny v koøenovém loži 
nastavitelná v odtokové šachtì, 6 - odtoková zóna 
(shodná s distribuèní zónou), 7 - sbìrná nádrž, 
8 - regulace výšky hladiny

Souèasný stav v Èeské republice

Výhody KÈOV 

Typické uspoøádání koøenové èistírny



ØEKYØEKY
Zvolna se rozlévají do krajiny.Zvolna se rozlévají do krajiny.

Øeky a jejich nivy zahrnují širokou škálu rùzných biotopù pro volnì žijící zvíøata i rostliny. Øeky v pøírodním 
stavu, tedy neupravené øeky, mají velmi rozmanitou pøirozenou strukturu s tùnìmi, prahy, peøejemi, tišina-
mi, štìrkovými lavicemi i boèními rameny. Takovou øeku doprovází i bažiny a nivní krajina s loukami a lesy. 
Škálu a typ pøirozených øíèních biotopù vytváøí pøedevším øíèní procesy. Posouvají se meandry, bøehy podlé-
hají erozi, vytváøejí se nová boèní ramena. Nedotèená øeka tak pøedstavuje maximální spektrum pøírodních 
øíèních biotopù a mikrobiotopù.

Všechny toky, od pramenù, malých potùèkù, až po velké øeky, jsou proto v dnešní, èlovìkem pozmìnìné,
krajinì centry vysoké biodiverzity (druhové rozmanitosti) bezobratlých živoèichù, ryb, obojživelníkù, plazù, 
ptákù i savcù. Okraje øek, stojaté vody a nížinné vlhké louky s vysokou hladinou spodní vody jsou zvláštì 
hodnotnými stanovišti mokøadních rostlin.

Zákon 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny definuje všechny vodní toky, ale napøíklad i všechny mo-
køady jako významné krajinné prvky. Všechny vìtší toky jsou také souèástí územních systémù stability kra-
jiny. Jsou to významné biokoridory, tedy místa, kudy mùžou krajinou migrovat populace rostlin i živoèichù.
Proto je potøeba všude, kde to je možné, nejen zachovávat, ale vhodnými úpravami i zvyšovat pestrost vod-
ních tokù. Napøímené toky mohou znovu meandrovat, vytváøet tùnì, peøeje a tišiny. Bagry by mìly do na-
šich øek a potokù vjíždìt jen v nejnutnìjších pøípadech, kdy skuteènì voda mùže ohrozit majetek a život 
lidí a zásahy do tìchto mikrobiotopù by mìly být velmi uvážlivé. A lidé by nemìli stavìt na bøezích a v ni-
vách øek. Tam se pøece má rozlévat záplavová voda.

Tok øeky mùžeme rozdìlit do tøí èástí:
- horní tok s pøevahou eroze, charakteristické je øíèní údolí ve tvaru V s minimem usazenin,
- støední tok, kde se projevuje eroze i sedimentace, øíèní údolí je plošší a již s významným podílem 
  usazenin,
- dolní tok s pøevahou sedimentace, kde je údolí velice ploché a díky velkému podílu sedimentace 
  vznikají rozsáhlé øíèní nivy.

Podle charakteristického zastoupení ryb mùžeme øeku po jejím toku rozdìlit na ètyøi pásma.
- Pstruhové pásmo: Je v horním úseku øeky. Voda rychle proudí, je dobøe prokyslièená, s malým obsahem 
  živin. Kamenité dno, bez nánosù. Typické ryby jsou pstruh, vranka, møenka.
- Lipanové pásmo: Rychlý proud s peøejemi, ale i tišinami, štìrkové dno, voda dobøe prokyslièená. 
  Typické ryby jsou vedle pstruha a vranky také lipan podhorní, støevle, jelec proudník.
- Parmové pásmo: Mírný spád a tím mírný proud, prokyslièená voda, štìrkový substrát s jemnými nánosy. 
  Vyskytuje se parma, jelec tlouš�, ostroretka.
- Cejnové pásmo: Pomalý proud, dolní úseky øek. Voda obsahuje hodnì živin, jemné nánosy na dnì. 
  Vyskytují se plotice, perlíni, okoun, štika, kapr, cejn.

Tok øeky a pásmaTok øeky a pásma
Tok øeky mùžeme rozdìlit do tøí èástí:

horní tok
støední tok

dolní tok

Podle charakteristického zastoupení ryb mùžeme øeku po jejím toku rozdìlit na ètyøi pásma.
Pstruhové pásmo

Lipanové pásmo:

Parmové pásmo

Cejnové pásmo:

Øíèní slovníèek

Plankton - zahrnuje všechny vodní organis-
my (zelené øasy, rozsivky, sinice, víøníci 
a drobní korýši (perlooèky, buchanky), 
které se samy nemohou pohybovat nebo 
svým pohybem nemohou pøekonat sílu vod-
ních proudù. Takové organismy se pasivnì 
vznášejí ve vodním sloupci. Jejich okamžitá 
poloha v prostoru je závislá na proudìní 
vody.

Nekton - tvoøí další velkou skupinu obyva-
tel vodních ekosystémù. Na rozdíl od plank-
tonu jde výhradnì o živoèichy, kteøí silou 
svého pohybu pøekonávají vodní proudy. 
Tvoøí ho hlavnì ryby, potápiví ptáci (potáp-
ky, poláci) a vìtší vodní hmyz, k nìmuž 
patøí nìkteøí brouci (potápníci, vodomilo-
vé), pavouci (vodouch støíbøitý), roztoèi 
(vodule), vodní ploštice (znakoplavka, 
kleš�anka) a vodní savci, jako napøíklad 
ondatry a vydry.

Meandr - zákrut øeky vytvoøený boèní 
erozí (vymíláním bøehù na jedné stranì 
a usazováním materiálu na stranì druhé). 

Schéma zón øíèního systému

Øíèní slovníèek

Plankton

Nekton

Meandr

Schéma zón øíèního systému



EKOSYSTÉMY STOJATÝCH VODEKOSYSTÉMY STOJATÝCH VOD
Rybníky a jezera.Rybníky a jezera.

Pùvodních sladkovodních ekosystémù stojatých vod je v naší 
pøírodì opravdu málo. Mezi tyto ekosystémy øadíme pøede-
vším jezera a rybníky.

Pùvodních sladkovodních ekosystémù stojatých vod je v naší 
pøírodì opravdu málo. Mezi tyto ekosystémy øadíme pøede-
vším jezera a rybníky.

Pùvodní jsou však pouze jezera. V Èeské republice nalezneme jezera ledovcového pùvodu zejména na 
Šumavì a v Krkonoších. Tato jezera jsou dnes chránìna jako pøírodní rezervace a leží v národních parcích. 
Jistì znáte rezervaci Èerné a Èertovo jezero, jezero Laka nebo blízko hranic ležící Prášilské jezero.

Celkem leží na Šumavì osm jezer ledovcového pùvodu. Tøi jezera leží na nìmecké (bavorské) stranì pohoøí 
a 5 jezer v èeské èásti. Jsou to Èerné jezero, Èertovo jezero, jezero Laka, Plešné jezero a Prášilské jezero. 

Nejvìtší a také nejznámìjší je Èerné jezero s plochou 18,5 ha. Leží v nadmoøské výšce 1008 m.n.m. Jeze-
ro je napájeno dvìma menšími potoky a jeho voda je odvádìna Èerným potokem do øeky Úhlavy. Zajíma-
vostí je napøíklad to, že je jezero využíváno vodní elektrárnou Hamry. V nejhlubší èásti dosahuje jezero 
hloubky až 39 m. 

Dalším jezerem je Èertovo jezero. Jeho plocha je 10,3 ha a leží v nadmoøské výšce 1030 m.n.m.  Toto je-
zero leží v blízkosti Èerného jezera na Jezerní hoøe. I toto jezero bylo v minulosti využíváno jako energe-
tický zdroj. Soustava Èerného a Èertova jezera je chránìna již od roku 1922. V dnešní dobì jsou za rezer-
vace vyhlášena všechna jezera na Šumavì. 

K malým vodním plochám pøírodního charakteru musíme pøiøadit také malá jezírka, která na Šumavì vzni-
kají na nìkterých rašeliništích. Pøíkladem jsou jezírka: Tøíjezerní slatì, kolem 1 ha velké jezírko v Chalup-
ské slati a jezírko v Rokytské slati. 

 

Ostatní vodní plochy jsou rybníky a jsou vytvoøené èlovìkem. Mezi nejvýznamnìjší rybníkáøské oblasti patøí 
pøedevším Tøeboòsko. Území v okolí mìsta Tøeboò je protkáno soustavou rybníèkù i vìtších vodních ploch. 
Pøestože je tato oblast vytvoøená èlovìkem, nachází se zde dnes nìkolik významných lokalit s výskytem 
vodního ptactva. Oblast je chránìna i v soustavì Natura 2000. 

Na území Plzeòského kraje se nevyskytuje tolik rybníkù, jako na území jižních Èech. Pøesto nalezneme 
menší èi vìtší vodní plochy skoro v každé vesnièce. Mezi vyznamné vodní plochy patøí bezesporu také 
vodní nádrž Hracholusky.

Pøehrada Hracholusky byla vybudována v letech 1959 – 1964. Leží na øece Mži, která je jedním z pøítokù 
øeky Berounky. Vodní dílo má rozlohu 490 ha. Na pøehradì je vybudována malá vodní elektrárna. Jinak 
slouží také jako zásobárna vody pro zemìdìlství i prùmysl regionu. 

Šumavská jezera

  Název Rozloha Nadmoøská výška hladiny Maximální hloubka jezera

  Èerné jezero 18,5 ha 1008 m.n.m. 39 m

  Èertovo jezero 10,3 ha 1030 m.n.m. 36 m

  Jezero Laka   2,5 ha 1096 m.n.m. 3,5 m

  Plešné jezero   7,6 ha 1090 m.n.m.   8 m

  Prášilské jezero   4,2 ha 1079 m.n.m.               17,2 m

Šumavská jezera

  Název Rozloha Nadmoøská výška hladiny Maximální hloubka jezera



PODZEMNÍ VODYPODZEMNÍ VODY
Prameny, studánky a minerální voda.Prameny, studánky a minerální voda.

3Na Zemi je celkem asi 1 400 mil. km  vody, z níž pouze 2,5%,
3resp. asi 35 mil. km , je voda sladká. Témìø 70% z této èásti 

se vyskytuje ve formì ledu a snìhu v polárních oblastech, 
kolem 30% jako voda podzemní.

3Na Zemi je celkem asi 1 400 mil. km  vody, z níž pouze 2,5%,
3resp. asi 35 mil. km , je voda sladká. Témìø 70% z této èásti 

se vyskytuje ve formì ledu a snìhu v polárních oblastech, 
kolem 30% jako voda podzemní.

Podzemní voda je všechna voda, která se nachází pod zemí. Tvoøí ji podzemní jezera, voda vázaná 
v kapilárních prostorách pùdy, voda vázaná v horninách a voda minerální.

Podzemní voda je jednou z nejvýznamnìjších složek vodstva a z hlediska lidstva dokonce ta nejvýznamnìjší. 
Její ložiska jsou nepravidelná a jejich umístìní je dáno pøedevším místními geologickými podmínkami (na-
vrstvení propustných a nepropustných vrstev hornin a minerálù). 

Tato ložiska jsou v ÈR velice dùležitá pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, protože má pro technologic-
ký postup pøi úpravì pøíznivìjší vlastnosti než voda povrchová (hlavnì menší zneèištìní). Podíl podzemní 
vody na zásobení pitnou vodou je v ÈR asi 44%. 

Pramen je soustøedìný pøirozený vývìr podzemní vody na 
zemský povrch. Prameny se podle zpùsobu vývìru dìlí do 
tøí základních typù na sestupné, výstupné a pøelivné. 

Pokud je pramen silný, vytvoøí se od nìho potok, který 
odvádí vyvìrající vodu dále do vodní sítì.

prameny studené (s prùmìrnou teplotou nepøesahující 20°C) 
prameny teplé (s prùmìrnou teplotou vyšší než 20°C) 

Podzemní voda

Podle teploty se rozlišují:

Podzemní voda

Podle teploty se rozlišují:
prameny studené
prameny teplé

Minerální vody

Zvláštní kategorií podzemních vod je voda 
minerální. Minerální vody jsou vody, které 
se svými vlastnostmi èi složením výraznì 
odlišují od ostatních podzemních vod. Do 
této kategorie se øadí vody, které mají 
v 1 litru vody více nìž 1 gram rozpuštìných 
pevných látek èi více než 1 gram rozpuštì-
ného oxidu uhlièitého (kyselky) nebo mají 
teplotu vyšší než 25°C (zøídla a termální 
prameny). 

Již ve støedovìku si lidé zaèali všímat, že 
nìkteré vývìry minerálních vod jsou neje-
nom velmi chutné, ale že mají zároveò 
pøíznivé úèinky na lidský organismus. V prù-
bìhu doby se na léèení pomocí minerálních 
vod zaèaly nìkteøí lékaøi specializovat a to 
pomohlo k vytváøení lázeòských mìst. S tím 
pøišel i rozvoj lázeòství. 

V dnešní dobì se v ÈR nachází kolem 30 lá-
zeòských mìst. Nejvìtší koncentrace mine-
rálních pramenù je v západních a severních 
Èechách. Nejvýznamnìjší lázeòská místa 
z Èech: Mariánské Láznì, Karlovy Vary, Fran-
tiškovy Láznì (tzv. západoèeský lázeòský 
trojúhelník), Teplice v Èechách, Luhaèovice 
a mnohá další. 

Minerální vody



SPOTØEBA VODYSPOTØEBA VODY
Bez vody není života.Bez vody není života.

Lidé spotøebují roènì cca 3 500 kilometrù krychlových vody 
(prùmìrnì 2 000 litrù na osobu za den vèetnì prùmyslu a ze-
mìdìlství), tj. 8% odtoku všech øek. Na pitné úèely a hygie-
nu jen jednu sedminu z tohoto množství.

Lidé spotøebují roènì cca 3 500 kilometrù krychlových vody 
(prùmìrnì 2 000 litrù na osobu za den vèetnì prùmyslu a ze-
mìdìlství), tj. 8% odtoku všech øek. Na pitné úèely a hygie-
nu jen jednu sedminu z tohoto množství.

Evropská vodní charta

1. Bez vody není života. Voda je draho-
cenná a pro èlovìka nièím nenahraditelná 
surovina.

2. Zásoby sladké vody nejsou nevyèerpa-
telné. Je proto nezbytné tyto udržovat, 
chránit a podle možnosti rozhojòovat. 

3. Zneèiš�ování vody zpùsobuje škody 
èlovìku a ostatním živým organismùm, 
závislým na vodì. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkùm 
pro rùzné zpùsoby jejího využití, zejména 
musí odpovídat normám lidského zdraví. 

5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí 
tato zabránit dalšímu jeho použití pro ve-
øejné i soukromé úèely. 

6. Pro zachování vodních zdrojù má zásad-
ní význam rostlinstvo, pøedevším les. 

7. Vodní zdroje musí být zachovány. 

8. Pøíslušné orgány musí plánovat úèelné 
hospodaøení s vodními zdroji. 

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnìní 
vìdeckého výzkumu, výchovu odborníkù 
a informování veøejnosti. 

10. Voda je spoleèným majetkem, jehož 
hodnota musí být všemi uznávána. Povin-
ností každého je užívat vodu úèelnì 
a ekonomicky. 

11. Hospodaøení s vodními zdroji by se 
mìlo provádìt v rámci pøirozených povodí 
a ne v rámci politických a správních hranic. 

12. Voda nezná hranic, jako spoleèný zdroj 
vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Evropská vodní charta

Spotøeba vody ve svìtì na osobu a den

          USA 1000l

nutné
minimum

  ÈR 120l 80l
          Keòa 5l

Jak je to u nás?

Èesko patøí v porovnání s vyspìlými státy Evropy a Severní Ameriky mezi 
zemì s nižší spotøebou vody. 

Rùst spotøeby vody
Za posledních 50 let se spotøeba vody ve svìtì více než ztrojnásobila

V Èeské republice se prùmìrnì spotøebuje zhruba 140 litrù vody dennì na osobu (v Praze až 430 l), z toho 
voda k pití tvoøí ménì než 3%. 

Pøispívají k tomu vhodné klimatické podmínky a technologická vyspìlost. 
V Èesku loni každý obyvatel odebral v prùmìru 199 metrù krychlových vody, zatímco prùmìr starých èlen-
ských zemí EU tìsnì pøesahuje 580 metrù. Svou roli hraje i intenzita zavlažování, která je v Èesku velmi 
nízká. Odbìr vody v Èesku poklesl za posledních deset let takøka o pìtinu. 
 

, pøestože poèet obyvatel vzrostl "pou-
ze" 2,3 krát. Každý šestý èlovìk dnes nemá stálý pøístup k pitné vodì. 

Velkým problémem je zdravotní nezávadnost sladké vody. Každoroènì zejména v rozvojovém svìtì umírají 
nejménì 3 milióny lidí na nìkterou z nemocí, které zpùsobuje zneèištìná voda. 

Nedostatek kvalitní vody ale nezpùsobuje pouze zneèiš�ování - v nìkterých zemích totiž po vykácení lesù 
silnì eroduje pùda a voda po ní odtéká do moøe, aniž by se vsakovala a doplòovala zdroje. 

V souèasnosti lidstvo (zhruba 6 mld. lidí) využívá cca 54% dosažitelných zdrojù sladké vody (øeky, jezera 
a pøírodní podzemní nádrže). 

Pokud bude stávající populaèní trend pokraèovat, bude v roce 2025 lidstvo "spotøebovávat" až 90% sladké 
vody - nedostatku vody budou èelit až dvì tøetiny svìtové populace, tedy pøibližnì 5,5 miliardy lidí. 

  Jak mùžeme šetøit pitnou vodou, svými penìzi 
  a zároveò chránit životní prostøedí? 

  - netolerujme kapající vodovodní kohoutky, výmìnou 
    tìsnìní za pár korun ušetøíme mnohonásobnì víc - 
    vodu, peníze i nervy 

  - ještì vìtší ztráty vody a penìz pøedstavuje vadné 
    tìsnìní splachovaèe na WC 

  - výraznou úsporu teplé vody pøedstavuje sprchování 
    místo koupání ve vanì, sprchováním ušetøíme až 
    2/3 nákladù 
 

  - zuby si neèistíme a neholíme se pod tekoucí vodou 

  - nemyjeme nádobí pod tekoucí teplou vodou, ale 
    používáme dvojdøez - jeden døez pro mytí a druhý 
    pro oplachování 

  - zbytky jídla nesplachujeme velkým množstvím 
    vody do záchodové mísy, patøí do popelnice èi na 
    kompost 

  - nechladíme nápoje v lahvích pod tekoucí studenou 
    vodou, vložíme je radìji na krátkou dobu do mrazí-
    cího boxu 

  - využíváme vždy plnou kapacitu praèky a myèky 
    nádobí 

  - mytím auta v mycí lince šetøíme nejen vodu, 
    ale i životní prostøedí 

  - k úsporám vody podstatnì pøispívají i moder-
    ní vodovodní baterie, omezovaèe prùtoku 
    vody a nové typy splachovaèù WC 

  - zahrádku podle možností zaléváme deš�ovou 
    vodou, kterou pøi deštích shromažïujeme ve 
    vhodných nádobách 

  - pravidelnì kontrolujeme vodomìr, abychom vèas 
    zjistili pøípadný únik vody pøi poruše vodovodního 
    potrubí 

Jak je to u nás?

Rùst spotøeby vody

Èesko patøí v porovnání s vyspìlými státy Evropy a Severní Ameriky mezi 
zemì s nižší spotøebou vody. 

Za posledních 50 let se spotøeba vody ve svìtì více než ztrojnásobila

vhodné klimatické podmínky a technologická vyspìlost
každý obyvatel odebral v prùmìru 199 metrù krychlových vody

intenzita zavlažování v Èesku velmi 
nízká

zdravotní nezávadnost sladké vody

Nedostatek kvalitní vody
silnì eroduje pùda

V souèasnosti lidstvo (zhruba 6 mld. lidí) využívá cca 54% dosažitelných zdrojù sladké vody

v roce 2025 lidstvo "spotøebovávat" až 90% sladké 
vody

  Jak mùžeme šetøit pitnou vodou, svými penìzi 
a zároveò ánit životní prostøedí?   chr

Spotøeba vody pøi bìžné domácí èinnosti

  èinnost spoøeba (l)
  spláchnutí toalety   10 - 12
  koupel ve vanì 100 - 150
  sprchování   60 - 80
  mytí nádobí v myèce   15 - 30
  praní v praèce   40 - 80
  mytí rukou       3
  mytí automobilu 200
  pití každý den      1,5

g

  kapající kohoutek   4 l/hod
  netìsnící WC  80 l/hod

Spotøeba vody v Èeské republice dle odvìtví 
(prùmìr za období 1998-2002)

 prùmysl         57%
 zemìdìlství     2%
 domácnosti    41%

Spotøeba pitné vody 
v domácnostech
(prùmìr za období
1998-2002)

 vaøení, pití  4%
 splach. WC     32%
 sprchování,
koupání          29%
 praní prádla   11%
 umyvadla   7%
 mytí nádobí       7%
 zahrada, 
úklid atd.       10%
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g
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g
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g
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g
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Spotøeba vody pøi bìžné domácí èinnosti

  èinnost spoøeba (l)

Spotøeba vody v Èeské republice dle odvìtví

Spotøeba pitné vody 
v domácnostech


