
VODA V KRAJINĚ 

Schopnost krajiny zadržovat vodu je kriticky nedostatečná. Krajina je poškozena dnešním 

způsobem zemědělského a lesnického hospodaření. To jsou závěry konference „Říční krajina 

2018“, která se konala v listopadu 2018 v Praze. Probírala se  témata:  

1. Řeka v městském a příměstském prostoru 

2. Sucho a co s ním 

3. Revitalizace vodních toků a říčních niv. 

Uváděly se i příklady dobrých řešení – např. obnova malých horských toků v NP Šumava, 

revitalizace ramen Dunaje na Slovensku, revitalizace Divoké Vltavy a projekt 

příměstského parku Soutok v Praze.  

(https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/schopnost-krajiny-zadrzovat-vodu-je-kriticky-nedostatecna-varuje-

119-odborniku) 

Problém vody a sucha je tedy aktuální, ale hledají se cesty k jeho řešení. Vznikl např. projekt 

INTERSUCHO (https://www.intersucho.cz/cz/?from=2019-06-30&to=2019-07-28&current=2019-07-21), 

který sleduje stav v České republice a radí zemědělcům, jak mají dále postupovat.  Města začínají 

s výsadbou stromů a se změnou podoby travního porostu – místo anglického trávníku se objevují 

přirozené louky. 

 
Borkovická blata 
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-
styl/453712/kam-na-vylet-vyrazte-si-odpocinout-od-civilizace.html 

 

 

Šumavská rašeliniště 
https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/sumavska-raseliniste-

--nejcennejsi-poklad-sumavske.aspx 

 

Další zajímavé informace můžete najít na 

stránkách 

http://mokrady.ochranaprirody.cz/ 

MOKŘAD  

je přechod mezi suchozemským a vodním 

ekosystémem. Voda zde většinou neproudí 

a udržuje se zde často po celý rok. Nachází 

se v něm typické rostliny (např. vrby, olše, 

ostřice, orobince, dˇáblík bahenní, 

blatouch bahenní. Na vhodných 

stanovištích jsou to zástupci našich 

orchidejí a masožravek. Z živočichů jsou 

to např. vážky, čápi, volavky, 

obojživelníci. Mokřadů je několik druhů: 

např.RAŠELINIŠTĚ (např. Borkovická 

blata- na budování naučné stezky se 

podíleli studenti zemědělské školy), 

BAŽINY. 

Některé typy v Česku nejsou, např. 

 MANGROVY - tvoří je delty řek, které 

se vlévají do moří a mísí se tak sladká a 

slaná voda a SLANISKA – také u moře, 

proto má velký obsah soli. 

Mokřady zadržují a uvolňují více vody 

než přehrady. 

2. únor je vyhlášen Světovým dnem 

mokřadů. Mezinárodní Ramsarská úmluva 

(1971) ukládá členským zemím (mezi 170 

členy je i Česko) vyhlásit na svém území 

alespoň1 mokřad mezinárodního 

významu. U nás jich je 14, např. Šumavská 

rašeliniště, Třeboňské rybníky, Krkonošská 

rašeliniště, Mokřady dolního Podyjí. 
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(ilustrační foto) 

https:/ rajce.idnes.cz/Luzni_lesy_v_Polabi/#DSCF4769.jpg 

LUŽNÍ LES  

„Lužní lesy představují ekosystém závislý na 

pravidelném zaplavování, které je nutné pro 

jejich regeneraci a rozvoj. Tento ekosystém 

je definován několika různými vlastnostmi 

(pravidelné schéma záplav, množství vody, 

rozsah záplav,), které odlišují jednotlivé typy 

těchto lesů./…/ 

V Evropě jsou ohrožené. 88% těchto lesů 

zmizelo ze svého potenciálního území. 

Hlavní příčinou je přeměna tohoto území na 

zemědělskou půdu a změny schématu toků 

způsobené konstrukcí vodních děl.“ 

(http://forumochranyprirody.cz/obnova-

luznich-lesu-shrnuti-metod-jejich-

vyuzitelnosti-v-evrope) 

Největší lužní les u nás je na soutoku 

Moravy a Dyje. https://www.zslanzhot.cz/wp-

content/uploads/2011/01/Soutok-Moravy-a-Dyje1.pdf 
Typické stromy: vrba, olše,  

Další rostliny: druhově se liší v závislosti na 

množství podzemní vody na stanovištích a 

množství vody při záplavách území; kopřiva 

dvoudomá, kostival lékařský, děhel lesní, 

pomněnka bahenní, vrbina penízkovitá, orsej 

jarní, chrastice rákosovitá. 

Živočichové: budníček, pěnkavy, čáp, 

volavka, kvakoš , komáři, obojživelníci 

 

 
Zlatá stoka  
https://lidma.rajce.idnes.cz/20091205_-_Zlata_stoka_-
_prosinec/#002_Zlata_stoka.JPG 

 

Zlatá stoka – spojuje rybníky v Třeboňské 

pánvi (i Rožmberk). Postavena podle plánu 

Štěpánka Netolického v 16. stol. 
 

RYBNÍK 

umělá vodní nádrž s přítokem i odtokem pro 

chov ryb, vodní drůbeže a  zadržování vody 

v krajině (jezero – přírodní i umělé napájené 

srážkovou, nebo podzemní vodou). 

Rožmberk – největší náš rybník (rozloha 

677 ha, objem zadržované vody 6,2 mil m3, 

maximální hloubka 10 m. Navrhl ho Jakub 

Krčín z Jelčan (16. stol.) 

Jordán – nejstarší umělá vodní nádrž 

v Česku (rozloha kolem 52 ha, hloubka cca 

14m). Vznikl na přelomu 15.a 16. století. 

Dříve se uváděl rok 1492, ale při 

odbahňování nádrže (2011-2014), kdy byl 

vypuštěn, archeologické nálezy dokázaly, že 

vznikl o něco později. Měl zajišťovat pitnou 

vodu pro město. Vznikl i vodopád (18m)  

Ryby v Jordánu – např. kapr, tolstolobik, 

úhoř, amur, cejn 
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https://www.harrachov-info.cz/aktivity/tipy-na-vylety-a-zajimava-
mista-v-okoli/pramen-labe#group1-7 

Erby měst, 

kterými Labe protéká při cestě do Severního 

moře https://www.harrachov-info.cz/aktivity/tipy-na-vylety-a-

zajimava-mista-v-okoli/pramen-labe#group1- 

Panny Marie Klokotské (1814) 

 
Typ: studánka, zdroj v ohrožení 
Kraj: C, Okres: TA, Region: rJC 
Katastr: Klokoty 
Poloha: Mapa 
Vložil: Jiří Horatlík 
Poslední změna: 12.05.2019 
http://www.estudanky.eu/vyber   

PRAMEN LABE 

se nachází na rašeliništi tzv. Labské louky 

v Krkonoších, ale z důvodů ochrany přírody 

je nepřístupný. O několik desítek metrů dále  

je však vybudováno symbolické místo 

pramene. Labe  teče z Čech do Německa a 

vlévá se do Severního moře. Labe patří 

k nejdelším evropským řekám (měří přes 

1000 km). K lodní dopravě sloužilo Labe už 

od doby bronzové, ale skutečný rozmach 

nastal až v 18. století za vlády Marie Terezie.  

Po roce 1990 se zlepšila čistota vody a vrátili 

se živočichové – losos, vydra říční, ledňáček 

říční, volavka bílá i popelavá. 

Podél toku jsou chráněné krajinné oblasti: 

CHKO KRNAP, CHKO ČESKÉ 

STŘEDOHOŘÍ, CHKO LABSKÉ 

PÍSKOVCE, NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO. 

STUDÁNKA 

je stavebně upravený výtok vodního 

pramene, původně přírodního vývěru 

podzemní vody na zemský povrch, zpravidla 

upraveného k nabírání vody. Často je 

pokládána za posvátné místo s léčivou 

vodou. Otvírání,  čistění studánek je český 

lidový zvyk, jehož účelem je ukončení sucha 

a přivolání deště. Kromě období velkého 

sucha byl tento obřad prováděn během druhé 

poloviny jara až do svatojánské 

noci. Symbolické spojení vody a čistoty 

vedlo právě k provádění tohoto obyčeje 

pannami a také ke spojení s Pannou Marií, 

jak ukazuje píseň 

z Táborska zaznamenaná Františkem Teplým 
na počátku 20. století: 

Svatá Maria, přispěj nám, tichý deštíček, 

vyproš nám, zavlaž obilíčko. Kristova 

matičko. Tys naše matička milostivá, vyproš 

nám deštíček, ó Maria Dalším zvykem bylo 

např. obdarování studny vánočkou, ořechem 

a jablkem na Štědrý večer, aby celý rok byla 

ve studánce voda. (podle Wikipedie) „ 

 

Na tomto odkazu najdete všechny naše 

studánky. http://www.estudanky.eu/uvod 

http://www.estudanky.eu/vyber   
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VODNÍ PRVEK VE STŘEDOVĚKÝCH 

ZAHRADÁCH 

 

„Je-li to možné, nechť uprostřed vyvěrá 

nanejvýš čistý pramen nejlépe v kamenné 

nádržce, nechť jeho průzračnost je zdrojem 

hojné radosti.“ Takto popisuje Pier de 

Crescenzi na počátku 14. století důležité 

součásti malé okrasné středověké zahrady. 

Studna nebo fontána představovala 

pramen živé vody. Zahrada byla členěna do 

čtyř cest, které symbolizovaly kříž, případně 

bájné řeky v ráji či živly. Tak bývají členěny 

i klášterní zahrady v tzv. rajských dvorech 

(vodní prvek bude i v táborském rajském 

dvoře původního kláštera bosých 

augustiniánů, dnes budovy muzea) a tedy i 

bylinková zahrada sv. Hildegardy 

z Bingenu (1098 – 1179), abatyše kláštera 

v Disibondenbergu a v Rupertsbergu (ten 

založila). Byla  všestrannou osobností – psala 

básně, skládala hudbu, byla vizionářkou, 

filozofkou, ale hlavně léčitelkou. 

Mluvila o čtyřech prvcích: „Neboť z ohně 

získává člověk teplo, ze vzduchu dech, z vody 

krev a ze země svaly.“ (str. 26). Voda je 

obdařen patnácti silami, jimiž jsou především 

teplo, vzduch, vlhkost, záplavy, rychlost, 

pohyblivost. Stromům   dává šťávu, plodům 

chuť, rostlinám zeleň, vše je plné její 

vlhkosti. Voda unese ptáky, živí ryby, díky ní 

přežijí zvířata teplá období, zadržuje plazy 

v jejich hájemství a drží vše při životě…“ 

(str. 28) 

(Léčebné umění Hildegardy z Bingenu– Tradiční 

léčitelství zárukou zdraví a dobré kondice, 

Euromedia, 2017, kolektiv autorů) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kmen: měkkýši 

Třída: plži 

Řád: plicnatí 

Čeleď: okružákovití 

Rod: okružák 

 

 
 

Zárodky jsou načervenalé, ulity průhledné. 
Malí okružáci se líhnou přibližně po třech 
týdnech. 
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/228394.jpg      
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OKRUŽÁK PLOSKÝ 

(Planorbarius corneus) 
Výskyt: 

Okružák ploský je v naší přírodě běžný 
druh vyskytující se zejména ve stojatých vodách 
nižších poloh. Oblíbil si zarostlé vody s bahnitým 
dnem.  Spatřit ho můžeme   v rybnících, tůních, 
pískovnách, slepých ramenech řek i pomaleji 
tekoucích vodách. Žije převážně na dně, kde se 
živí řasami, zbytky rostlin, odumřelými živočichy i 
jikrami ryb. Na bahnitém dně také přečkávají 
zataženi v ulitách zimu. 

Životnost 3 roky. 
Popis: 

Ulita je vysoká kolem 15 mm a široká 
kolem 30 mm. Je silnostěnná, pravotočivá a 
plochá. Závity jsou v jedné rovině. Zbarvení je 
hnědozelené až tmavě hnědé. Noha okružáka 
má šedou až tmavě hnědou barvu. Mají jeden 
pár nitkovitých tykadel, u jejichž báze se nachází 
oči.  
Patří mezi plicnaté plže. Z tohoto důvodu se 
občas zdržuje u hladiny, kde nasává vzduch. Díky 
vysokému obsahu hemoglobinu v hemolymfě 
však vydrží pod vodou bez nádechu poměrně 
dlouhou dobu. 
Rozmnožování: 

Je hermafrodit – každý jedinec je schopen 
produkovat vajíčka i sperma. Rozmnožuje se 
na jaře a na podzim při teplotách vody nad 
15 o C. Vajíčka průměru 1,2 – 1,7 mm lepí 
v podobě 1,5 – 3 cm velkých oválných 
snůšek na rostliny a jiné ponořené 
předměty. Snůška obsahuje kolem 40 
vajíček.  
Zdroje:  
HANZÁK, Jan. Světem zvířat: V. díl (2. část) 

Bezobratlí. 2. Praha: Albatros, 1973. 

http:// www.naturabohemica.cz/planorbarius-
corneus/  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen 
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Třída: jednoděložné 

Řád: puškvorcotvaré 

Čeleď: puškvorcovit 

Rod: puškvorec 

https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/06/manfaat-
dlingo-doktersehat.jpg 

 

 
 

 

 PUŠKVOREC OBECNÝ 

(Acorus calamus L.)  

 

Výskyt: 
 Roste na březích rybníků, potoků, 
řek, tůní i v mokřadech. V mělkých 
zabahněných rybnících vytváří často 
rozsáhlejší samostatné porosty. Patří 
k rostlinám, které urychlují zarůstání 
rybníků.  
Charakteristika: 
 Je to vytrvalá bylina dorůstající výšky 
až 150 cm. Z 1 až 3 cm silného, dužnatého, 
plazivého oddenku vyrůstají mečovité, na 
jedné straně ostré, na druhé zvlněné, 
aromaticky vonné, světlezelené listy. 
Nejčastěji jsou dlouhé od 50 do 150 cm, 
široké do 2 cm.  
Květy jsou drobné, žlutozelené, 
oboupohlavné a tvoří 8 cm dlouhé 
květenství - palici.  
Rostlina kvete v červnu a červenci. Plody se 
nevytvářejí.  Rozmnožuje se vegetativně 
oddenky. 

Puškvorec patří mezi léčivé rostliny.  
Sbíranou částí je příjemně vonící oddenek. 
Droga se používá především při onemocnění 
trávicí soustavy. Má zklidňující účinek, 
působí desinfekčně a podporuje látkovou 
výměnu. Dříve se na venkově vyráběla 
puškvorcová kořalka proti křečím a 
nadýmání, rozemletý a usušený oddenek se 
používal na čištění zubů.  

 

 
Zdroje:   
https://www.byliny.sk/Foto/puskvorec/640px-

Acorus_Calamus_11.jpg 
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