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DALŠÍ TÉMATA: Hydrologie 

 

ÚVOD 

Litoměřice nemají jen Labe a Ohři. Městem nenápadně protéká i Pokratický potok. Možná 

znáte jeho krásné meandry u Bílých strání. Jak ale vypadá ve městě? Kde vlastně pramení? Jak 

je dlouhý? Kde a kam se nakonec vlévá? 

  

Vydejte se na expedici po proudu. Prozkoumáte potok očima přírodovědce, stavaře i politika. 

Čeká vás prodírání divočinou, přeskakování potoka a stavění hráze. Dozvíte se něco z historie 

a zkusíte navrhnout, jak potok ve městě lépe upravit pro přírodu i lidi. Vaše cesta bude končit 

u tajemných podzemních tunelů. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

POTOK V MAPĚ 

Prozkoumejte důkladně nějakou podrobnou mapu Litoměřic a okolí. Zaměřte se na Pokratický 

potok. Najděte jeho pramen a pokračujte po proudu. Zkuste potok rozdělit na několik úseků, 

podle toho, jak se cestou mění. Každý úsek si pro sebe pojmenujte, změřte v mapě jeho délku 

a pak už můžete začít plánovat výšlap. 

 

PRAMEN A ÚSTÍ  

Když mluvíme o vodním toku, dotýkáme se vědy zvané hydrologie, ale procvičíme si také 

matematiku. Co je to pramen, to už víme. Dále nás bude zajímat ústí – co to je a kde ho najdeme. 

V případě Pokratického potoka je to zvlášť zajímavé místo. Vzdálenost mezi pramenem a ústím 

= délka potoka. Máte? Spočítejte ještě jeho průměrný sklon. Budete potřebovat nadmořské 

výšky pramene a ústí, délku potoka, a nakonec budete převádět desetinné číslo na procenta. 

Nebo rovnou na stupně a minuty? 

 

POVODÍ A ÚMOŘÍ 

Každý vodní tok má své povodí, to znamená oblast, z níž všechna voda stéká právě do něj. 

Najdete povodí Pokratického potoka na nějaké hydrologické mapě? Nebo si ho vyznačíte sami 

na mapě turistické? Hydrologové pak například zkoumají, jaký má povodí tvar. A co by se dalo 

říci o směru toku vzhledem k světovým stranám? Povodí malého potoka samozřejmě patří do 

nějakého většího. A to často ještě do většího. Jak je to u nás? Do jakého moře nakonec vody 

Pokratického potoka dotečou? 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Autobusem z Litoměřic přes Žitenice do Skalice  

   

DOPORUČENÁ TRASA: Ze Skalice po červené do Litoměřic. Většina cesty vede podél 

potoka. Ve městě pak od Katovny údolím (Křížová, Krupka, Jarošova) až k Labi (celkem  

4,5 km).   

   

ROČNÍ OBDOBÍ: Celý rok  

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: Alespoň 3 hodiny     

  

VYBAVENÍ: Fotoaparáty, pomůcky na chemický rozbor vody, síťka, krabičková lupa, 

určovací klíč vodních bezobratlých živočichů, pásmo, korková zátka, stopky 
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

PLÁNEK CESTY 

Jste na expedici podél neznámého toku. S mapou už to trochu umíte. Zkuste tedy jako vědci  

v neznámém terénu kreslit pochodovou mapu. Nemusí být přesná, měla by ale zachytit důležité 

zákruty potoka a významné body a linie v jeho okolí. Vybírejte orientační body tak, aby podle 

vaší mapky mohla jít další třída. Mosty, výrazné stromy, cesty, louky atd. Nezapomeňte na 

měřítko (metry, kilometry)! 

 

ROZBOR VODY 

Máte s sebou kufříky na rozbor vody? Výborně! Zkusíme průzkum jejích chemických vlastností 

a potom také základní biomonitoring. Budeme měřit pH vody, obsah fosforečnanů a dusičnanů, 

a nakonec pomocí krabičkové lupy a klíče zjistíme, kdo ve vodě žije. Výsledky zapíšeme, 

budeme totiž porovnávat. První průzkum provedeme v meandru nad Pokratickým rybníkem, 

druhý někde na kraji města, třetí dole u Katovny. Co se děje s chemickými vlastnostmi vody? 

A co živí tvorové? 

 

RYCHLOST PROUDĚNÍ A PRŮTOK 

Trocha matematiky. Změřte rychlost proudění v meandru nad Pokratickým rybníkem a potom 

v betonovém korytu pod Katovnou. Vzorec pro výpočet rychlosti jistě znáte, takže stačí jen 

změřit vybraný úsek, pustit po něm třeba korkovou zátku a stopnout čas. Jak se liší rychlost  

v meandru a v rovném korytu? Při výpočtu pozor na správné jednotky! Dokážete nakonec 

převést metry za sekundu na kilometry za hodinu? Za jak dlouho proteče kapka vody od 

pramene Pokratického potoka až k jeho ústí do Labe? 

Úkol pro pokročilé: Zkuste změřit průtok, neboli kolik vody proteče určitým místem za určitý 
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čas. Budete asi potřebovat nějakou nádobu s měřítkem. Nebo vymyslíte jinou metodu? 

Hydrologové měří v metrech krychlových za sekundu nebo v litrech za sekundu. Jaká jednotka 

se bude hodit pro Pokratický potok? 

 

POROVNEJTE KORYTO 

Koryto potoka je úplně jiné nad městem a ve městě. Sledujte, foťte, kreslete a zaměřte se na 

největší rozdíly. Můžete si třeba vybrat čtyři až pět typických úseků, nafotit je a pak s nimi 

pracovat ve škole. Už v terénu se soustřeďte především na to, zda by bylo možné potok ve 

městě alespoň trochu vrátit přírodě. Jak to udělat, aby byl více podobný přírodnímu toku nad 

městem, a přitom zůstal bezpečný a příjemný pro lidi. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

STARÉ MLÝNY 

Pokratický potok není dlouhý, ale kdysi ho lemovala spousta mlýnů. Hledejte je na 

www.vodnimlyny.cz a zkuste najít v mapě (a v paměti), které dodnes stojí a kde mohly stávat 

ty ostatní. Byly všechny na mouku? A jak vlastně fungovaly? Pokud vás zajímají, navštivte 

skanzen v Zubrnicích. 

 

NAVRHNĚTE ÚPRAVY 

Prošli jste potok, viděli jste přírodní koryto i lidské zásahy. Zkuste nyní navrhnout, jak by se 

dal potok ve městě revitalizovat (to znamená oživit). Jak upravit koryto a jeho okolí, aby bylo 

podobnější tomu přírodnímu, aby však zároveň sloužilo lidem a bylo pro ně bezpečné. Můžete 

se zaměřit na některý vybraný úsek, například rokle pod Katovnou by si to opravdu zasloužila. 

Hotové inženýrské výkresy s popisky můžete předat rovnou na litoměřické radnici! 

 

VÁŠ POTOK 

Pokratický potok jsme vybrali, protože má okolo sebe opravdu pestrou krajinu. Možná však 

máte ve vaší obci jiný vodní tok. Třeba kratší, třeba na první pohled nezajímavý. Přesto ho taky 

prozkoumejte. Najděte pramen a postupujte po proudu až k ústí. Budete překvapeni! U vás  

v obci může vypadat jako nudná strouha, ale jistě vás přivede také do divočiny. 

 

EXPEDICE PODÉL VELKÉ ŘEKY 

Líbila se vám cesta podél vodního toku? Láká vás vyzkoušet něco většího? Vyberte si některou 

českou řeku a naplánujte expedici. Třeba jako školní výlet. Která to bude? Malebná Sázava? 

Šumavská Vydra? Nebo naše klikatá Ploučnice? Pokud vás to chytne, kdo ví, kde se zastavíte. 

Byli to čeští hydrologové, kteří objevili prameny Amazonky. 
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