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►► TERÉNNÍ EXKURZE A CVIČENÍ V ÚDOLÍ ŘÍČKY ◄◄ 
 

ÚKOLY VE ŠKOLE 
 
Doplňte informace do textu: 
Ochrana přírody – řeka Říčka protéká v tomto úseku jižní částí CHKO _______________. V 
úseku Hádek – Horní Mlýn se nachází přírodní rezervace _________________. Její součástí je i 
významná národní přírodní památka - jeskyně ____________. 
V úseku od Horního mlýna najdeme dvě chráněná území: přírodní rezervaci H________ s 
teplomilnými lesostepními druhy a přírodní památku U S______ v_______ s listnatými lesními 
společenstvy. 
Hydrografie a oběh vody - řeka Říčka pramení severozápadně od Račic a ústí do řeky 
_________ u Měnína. Délka toku je 36,5 km, z toho přibližně (podle turistické mapy určete) 
a) 1,5 km        b) 5 km         c) 25 km    pod povrchem.  
Podle mapy ve Školním atlase ČR určete její řád a povodí, ke kterému patří:  

 
Vypočítejte procentuální podíl jednotlivých měsíců na celkovém ročním odtoku Říčky. 
Sestrojte spojnicový graf ročního chodu odtoku. Ve kterém měsíci odteče nejvíce vody, ve 
kterém nejméně a proč? 
 
Tab. 1: Roční chod průměrných měsíčních průtoků (Q) a průměrný roční odtok za období 
1968-88 
  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X roč.odtok 
Q (m3.s-1) 0,132 0,142 0,125 0,231 0,358 0,386 0,226 0,173 0,12 0,102 0,133 0,143 2,27 
%                         100 
 
 
Tab. 2: Vybrané charakteristiky – Říčka 
Plocha povodí 

(km2) 
Délka toku 

(km) 
Prům. průtok 

(m3. s-1) 
Specifický 

odtok 
(l.s-1. km-2) 

  36,5    0,189   
Pomocí uvedených údajů (plocha povodí a průměrný průtok) vypočítejte specifický odtok (q). 
Specifický odtok udává, kolik litrů vody odteče v průměru z plochy 1 km2 daného povodí za 
1s. Pokuste se uvést faktory, které ovlivňují (urychlují / zpomalují) odtok z povodí. 
Urychlení odtoku z povodí Zpomalení odtoku z povodí 
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Povrchový a podzemní kras - pomocí obrázku (a např. Zeměpisného slovníčku - Vilímek a 
kol., Anatomie Země ad.) doplňte do textu následující pojmy: sintrové misky, stalagmity, 
závrty, vyvěračky, opuštěné chodby, škrapy, stalagnáty, komín, brčka, sifon, záclony, 
stalaktity. 

 
Vápencové povrchy jsou erozí rozděleny do bloků zvaných /1/_________. Povrchové toky 
tečou do /2/__________, které vedou do hlubokého /3/__________. /4/______________ jsou 
hřbítky vytvořené při srážení vápence z vířící vody. Voda teče v nejnižších chodbách /17/. 
Obvyklým jevem jsou /13/____________. Tam, kde je strop pod hladinou, vzniká 
/12/__________. Toky se znovu objevují ve /20/____________. Opuštěnými vyvěračkami /19/ je 
možné do jeskyní vcházet. Mezi krápníky visící ze stropu /5/__________ patří duté krápníky 
/6/_________ a /11/_________. Krápníky rostoucí od země /14/__________ mají někdy tvar 
jedlové šišky /15/, který vzniká rozstřikováním vody. Oba druhy krápníků mohou srůstat a 
vytvářet sloupy /10/_____________. 
Co znamená následující chemická rovnice:   CaCO3 + CO2 + H2O           Ca(HCO3)2 
  
ÚKOLY V TERÉNU 
 
Ráz krajiny (podle tabulí naučné stezky) - je dán plošinami, oddělenými hlubokými údolími 
třech vodních toků: Ř_______, O__________ p_______ a H___________ p________. Pro kras je 
typické propadání toků označované jako _________. Místo, kde se tok znovu objevuje na 
povrchu označujeme jako ____________. 
Jakým způsobem vědci sledují pohyb vody pod povrchem? 

Co je estavela, jak funguje? 

 
Vodní toky vytvořily ve vápencích několik jeskyní. Nejdelší jeskynní soustava - O__________ 
jeskyně - vznikla podpovrchovou činností Hostěnického potoka. V jeskyni Š_________ s____ 
byla nalezena čelist člověka neandrtálského. Paleontologové a archeologové bádají rovněž v 
jeskyni P_________, známé rytinami na kostech a kamennými a kostěnými nástroji. 
Vyjmenujte druhy jeskynních živočichů:  
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Mýtina - odhadněte, kdy zde proběhla těžba dřeva: 
Pokuste se určit, která dřevina zde dominovala dříve: 
Byly zde vykáceny všechny dřeviny?          ano      ne 
Uveďte důvod: 
 
Pokuste se určit, která dřevina zde byla nově vysázená: 
Uveďte důvod: 
 
Vyvěrání – na povrch zde vyvěrá potok __________. Odkud proudí voda do tohoto vyvěrání? 
Pod vyvěráním se potok rozděluje, pokuste se najít důvod (postupujte po směru toku potoka): 
Změřte teplotu vody ve vývěru a na levém přítoku nad ústím ponořením teploměru pod 
hladinu (měření proveďte 3x, výsledky zprůměrujte) a výsledky měření v obou místech 
porovnejte: 

Teplota vody ve vývěru (oC) Teplota vody přítoku (oC) 
I.měř. II. měř. III. měř. I. měř. II. měř. III. měř. 

            

Vysvětlete případné rozdíly: 

 

Lysá hora – vytvořte profil údolím Říčky, jak je uvedeno v mapce (základní interval vrstevnic 
- 5 m). 
Jaká je expozice svahu Lysá hora – Údolí Říčky? 
Pro hluboké údolí Říčky jsou časté místní ________ vzduchu, způsobené stékáním 
chladnějšího vzduchu po svazích do níže položených míst. Jaké jsou jejich důsledky z 
hlediska klimatu a vegetace? 
 
  
Zřícenina - nedaleko Muchovy boudy se nachází zbytky hradu na ostrohu obtékaném 
Říčkou. Jak ostroh vzniká? Nakreslete obrázek – pohled shora, červeně označte části břehu, 
které jsou vymílány (nárazový břeh) a modře části břehu, na kterých se usazují sedimenty 
(nánosový břeh). Určete, na kterém břehu (pravém / levém) se zřícenina nachází: 
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Vytvořte jednoduchý propagační materiál o údolí Říčky – Ochoz až Muchova bouda (např. 
rozkládací leták formátu A4) pro turisty. Materiál by měl obsahovat text, foto, obrázky a 
jednoduchý plánek (mapka). 


