
Vodstvo ČR
Prezentace Vlastivěda 4. třída



Opakování 
pojmů

povodí

rozvodí

soutok

úmoří

přítok

ústí

jezero

rybník

Vodní nádrže vybudované člověkem. Rožmberk, 
Svět, Bezdrev.

Přirozeně vzniklé vodní nádrže. Černé a Čertovo …  

Území, z něhož svádí vody jedna řeka.

Myšlená hranice mezi rozvodími nebo úmořími.

Místo, kde se dvě řeky stékají a dále tečou v jednom 
říčním korytu.

Místo, kde se řeka vlévá do moře nebo jiné řeky.

Při soutoku dvou řek je tak označována menší z 
nich.

Území, odkud odtéká voda do jednoho moře.



Největší povodí má řeka …. ?

Okolí mého domova patří do 
povodí řeky …..?



Úmoří 
ČR





Povodí
v ČR

pravé a levé 
přítoky s 

mapkou na 
dalším slidu 

Vltava

Nejdelší řeka ČR. Pramení 
na Šumavě, u Mělníka se 
vlévá do Labe.

Labe

Pramení v Krkonoších, ústí 
do Severního moře. 
Společně s Vltavou důležité 
pro lodní dopravu.

Morava

Vlévá se do Dunaje, 
který odvádí vody do 
Černého moře.

Odra

Odvádí vody přes Polsko do 
Baltského moře. Vlévá se do 
ní i Lužická Nisa.
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Přehradní 
nádrže

▪ Funkce přehrad aneb proč lidé 

stavěli přehradní nádrže:

➢Ochrana okolí řeky před 

povodněmi

➢ Vodní elektrárny v 

přehradních hrázích 

(obnovitelný zdroj energie)

➢ Zásobárna pitné vody 

(Želivka pro Prahu)

➢ Rekreace 

* 

* Nechranice - oprava

JAK SE JMENUJÍ ŘEKY, NA KTERÝCH LEŽÍ NÁDRŽE:
a) Lipno, Orlík a Slapy leží na řece …………………..
b) Želivka (Švihov) leží na řece ……………………
c) Nechranická přehrada leží na řece …………………………….

d) Dalešice leží na řece …………………..
e) Vranov leží na řece ……………………

Modré rámečky napsat 
do sešitu.



Pracovní list
(mapa města + řeky)

▪ V povodí které řeky leží město Brno? (Ostrava, Děčín)

▪ Do kterého povodí patří celé povodí řeky Vltavy?

▪ Ukaž na mapě tok řeky Labe od pramene až k místu, kde opouští 

území ČR a vyjmenuj města, kterými protéká.

Dobrovolný DÚ na příští hodinu:
Je Máchovo jezero opravdu jezero nebo 
rybník?



Mapy vodstva ČR navíc






