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ÚVOD

Předkládám diplomovou práci, která se zabývá tématem VODA. Na základě studia 

odborné literatury a dalších odborných pramenů zpracovávám toto téma z hlediska 

kulturního, společenského, biologického a výtvarného.

Důvodem volby tohoto tématu je aktuálnost problematiky výskytu vody na planetě Zemi a 

její obecné opomíjení. Cílem je zjišťování zastoupení tématu v současném školském 

kurikulu a zhodnocení jeho dostatečnosti pro výchovu a vzdělávání budoucích generací v 

souvislosti s jeho naléhavostí. Současně si kladu za cíl pozitivně přispět k plnění cílů 

výtvarné výchovy na ZŠ pomocí výběru vhodné tématiky o vodě a naopak výtvarnou 

výchovou obohatit biologické, kulturní a společenské zkušenosti a znalosti žáků a to vše 

v práci reflektovat.

V první, teoretické části se zabývám spíše biologickým pohledem na vodu spolu 

s kulturními, společenskými a historickými aspekty.

Ve druhé části prakticky využívám znalosti a zkušenosti z výtvarné výchovy se žáky 

1.stupně základní školy ke zjišťování podílu učiva o vodě v současném školském kurikulu 

a ke hledání možností obohatit dětské vnímání problematiky vody pomocí výtvarných 

činností.

První kapitoly a podkapitoly se zabývají vodou a jejími vlastnostmi, výskytem vody na 

planetě, různými podobami vody , koloběhem vody v přírodě a její spotřebou. 

Dále pokračuji hydrologickými údaji, které se týkají České republiky. Údaje, které jsem 

zpracovávala podle odborné literatury, se již částečně objevují v přírodovědném učivu 

1.stupně ZŠ. Mnoho těchto informací lze do obsahu učiva ještě v přiměřeném rozsahu a 

formě dále zařazovat. 

Zaměřuji se na škodlivé účinky vod ve všech svých podobách. I tyto vědomosti patří do 

základního vzdělávání, zvláště v posledních letech se ukazují tato témata jako velmi 

naléhavá.
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Pokračuji popisem nakládání člověka s vodním bohatstvím z historického pohledu i 

z pohledu současné situace naší planety, kdy změny klimatu a dopad lidské činnosti 

vyvolává stále naléhavější potřebu se problematikou zabývat, tedy zasadit ji již do 

povědomí nejmladších generací.

Další kapitoly se týkají odbornějších informací o tom, co je také zanesené 

v přírodovědném učivu 1.stupně, ale jsou zde i vlastivědné a literární údaje o českém 

vodstvu.

Teoretické kapitoly ještě zpracovávají tématiku z hlediska plánování hydrologického 

hospodaření, kde se i žáci mohou v přiměřené míře seznamovat s nutností budoucího 

nakládání s vodou.

Zabývám se mezinárodními souvislostmi a možnostmi spolupráce v oborech týkajících se 

vody.

V závěru teoretické části se opět vracím do minulosti. Tato část popisuje užívání vod 

v historii a jejich využívání v současném světě.

V praktické části zpracovávám možnosti výtvarné výchovy na základní škole, které rozšíří 

vědomosti žáků o vodě, obohatí dětské vnímání vody jakožto životního, ale i estetického a 

výtvarného fenoménu a ovlivní také filosofický náhled na vytváření životních hodnot.

V úvodních kapitolách druhé, praktické části zpracovávám odbornou literaturu, která se 

zabývá estetickým vnímáním a výtvarným cítěním dětí. Vyhledávám v Rámcově 

vzdělávacím programu oblasti, které se zabývají či mohou zabývat požadovanou 

problematikou v jednotlivých obdobích vzdělávání.

Další kapitoly jsou zaměřené na dětskou výtvarnou tvorbu a na výtvarnou tvorbu, jejíž 

náměty se dotýkají vody. Reflektuji předvýtvarné činnosti, besedy o dílech, jejich náladě, o 

tom, jakou roli v dílech hraje voda a jak na diváka z obrazů či fotografií promlouvá. 

V souvislosti s tím, pokračuji (pomocí další literatury) v popisu dalších výtvarných 

činností, založených na prožitku.
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Veškeré činnosti od výtvarných etud až po projekt jsem dokumentovala fotografiemi, které 

vkládám do své práce. V teoretické části jsou to mé osobní pohledy na vodu kolem nás a 

v praktické části dokládám většinou fotografickou dokumentaci dětské tvorby.
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1 Teoretická část

1.1 Voda jako jeden z elementů, životně důležitá složka bytí 

samotného a vztah člověka k vodě

1.1.1 Voda na Zemi – biologické a společenské souvislosti

Podle rakouského dokumentárního cyklu Tajemství vody, Our knowledge is but a Drop

lidská existence a stabilita všech společenství závisela již od prvních civilizací na celé 

planetě Zemi na dostatku vodních zdrojů. Voda ovlivňovala, ovlivňuje a samozřejmě 

ovlivní budoucnost lidstva a veškerého tvorstva. Vodní díla obrovských rozměrů změní 

vzhled Země. Dopady klimatu a jeho proměn nutí už nyní lidstvo, aby se potýkalo s 

problémy dvou extrémů: katastrofálního sucha a ničivých záplav. Na jedné straně přibývá 

míst, kde voda téměř neexistuje a na straně druhé nejsme schopni zvládat množství 

přívalových dešťů. Tak jako je lidstvu od pradávna vlastní snaha o ovládnutí území, tak 

této snaze teď budou podřízeny snahy získat vládu nad zásobami vody nad její energií. 

Rovnováha mezi válkou a mírem bude narušována měnícím se charakterem vodních 

srážek, táním ledovců a globálním oteplováním. Hrozí války o vodu a následně o produkci 

potravin. Státy i světadíly budou čelit tomuto problému, který ohrozí křehký mír na celé 

planetě.

V dlouhém období, které je charakterizováno neobvykle klidnými klimatickými 

podmínkami, se člověk snažil o získání převahy nad všemi ostatními živočichy. Názor 

většiny lidí je, že si tuto výhodu vydobyl. Přesto tyto pro člověka poměrně harmonické 

podmínky jsou v posledních desetiletích narušovány a je možné, že definitivně končí. 

Doba všeobecné nejistoty je nejistotou právě i v oblasti klimatu. Tyto pochybnosti a obavy 

vycházející i ze samotné budoucnosti vody zasáhnou zásadně také politický život. To musí 
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mít nesmírný dopad na existenci lidstva, na jeho současné smýšlení o přírodě a na jeho

způsob nakládání s přírodou a jejími zdroji.

,,Moudrý člověk mění svět tak, že ovládne vodu“ – to řekl před třemi tisíci let moudrý 

čínský filosof Lao-c´ . Tato pravda by měla zakořenit v každém člověku. Je třeba tvořit 

velká a promyšlená vodní díla, která umožní všemu živému přežít i nadále také tam, kde už 

v současné době jsou smrtelné dopady nedostatku vody patrné. Lidé musí vynaložit úsilí, 

aby bezchybně nakládali s vodou i tam, kde problémy ještě nejsou tak zjevné, ale jejich 

přehlížení, odsouvání nebo zlehčování by vedlo k nenávratným chybám ústícím do 

zneužívání moci jedněch proti ostatním a k válkám. (Podle rakouského dokumentárního 

cyklu Tajemství vody, Our knowledge is but a Drop, 2009)

1.1.2 Voda v přírodě

Podle Němce (2006) se vodními zásobami Země zabývá věda zvaná hydrologie. Zkoumá 

oběh vody ve vodním cyklu, rozšíření vody na planetě a její využití člověkem. 

Voda jako chemická látka se vyskytuje v těchto skupenstvích:

plynném – vzdušná vlhkost, pára, mlha

kapalném – voda pozemní ve vodních tocích, jezerech a oceánech a podzemní

pevném – ledová a sněhová pokrývka.

1.1.3 Zemní a vzdušná voda

Němec (2006) uvádí, že asi 97% vody se nachází v oceánech. Slaná voda se nehodí ani k 

pití a ani k většině hospodářských účelů. S pouhými 3% sladké vody je třeba nakládat 

opatrně. Získáváme ji přírodním vodním cyklem. To je proces, který je ovlivněn slunečním 

teplem a gravitací. V oblastech s nedostatkem sladké vody je mořská voda odsolována, což 

je ale pracný a drahý způsob.

V oceánech, které pokrývají přibližně 71% zemského povrchu, dochází k odpařování. Část 

vodní páry stoupá vzdušnými proudy a sráží se v podobě deště zpět do oceánů. Díky 
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cirkulaci vzduchu se ale velké množství páry dostane nad pevninu a zde se snese v podobě 

srážek na zem. Koloběh pak pokračuje dalším odparem jedné části vody a vsakováním 

druhé. V půdě se pak vytváří podzemní voda. Část srážek také steče po zemském povrchu. 

Tento jev se nazývá dešťový ron. Ten se hromadí do stružek a dále teče do potoků a řek.

V polárních a vysokohorských oblastech se srážky zpevňují v led, který tvoří ledové 

příkrovy, ledovce. Díky gravitační síle se ledová tělesa pohybují a odlamováním se mohou 

vrátit do oceánů jako plovoucí kry.

V ledovcích je obsaženo více než 75% celkového množství vody. Podzemní voda tvoří asi 

22% zbývající vody. Jezera, řeky a půda obsahují poměrně malé množství vody. Voda v 

půdě, která vyživuje flóru se nazývá kapilární voda.

1.1.4 Podzemní voda

Podle Němce (2006) podzemní voda prosakuje propustnými horninami, které tvoří tzv.

zónu střídavého nasycení. Tato vrstva zadržuje vodu po souvislém dešti, ale brzy vysychá. 

Povrch této zóny nazýváme hladinou podzemní vody. Začíná v hloubce do 30 metrů pod 

povrchem a pokračuje až pod horniny, jimiž voda neprosákne.

Někde se hladina podzemní vody setká se zemským povrchem a tak vytvoří například 

pouštní oázy, bažiny, jezera a prameny. Pramenná voda bývá většinou čistá, protože 

prochází jemnými póry hornin, které nečistoty odfiltrují. Také některé prameny obsahují 

tolik nerostných látek, že se tato voda uplatnila v medicíně. Mnohé z pramenů jsou 

termální.
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Obr.1. Voda v podzemí v Karlových Varech (archiv autorky)

1.2 Pitná voda

1.2.1 Vodní zdroje

Němec (2006) uvádí, že necelá 0,1% vody na celé naší planetě je snadno použitelná pro 

lidskou potřebu.

Jako zdroje kvalitní vody slouží například právě vrty z podzemních zdrojů či artézské 

studny a speciální vodárenské nádrže. V jezerech a řekách jsou zdroje méně kvalitní. 

Speciální vodárenské nádrže jsou vodní díla vytvořena pro akumulaci vhodné pitné vody 

tam, kde jsou jen kvalitní přítoky do takové nádrže. Nehrozí zde znečištění vody činností 

člověka. Každá taková nádrž má široké ochranné pásmo. Tam se nesmějí např. přepravovat 

ropné látky nebo používat chemická hnojiva. Tyto nádrže neslouží ani k rekreaci.
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V oblastech, kde nejsou vodárenské nádrže a ani dostatečné zdroje podzemní vody, je třeba 

používat vodu z dostupných místních toků. Ta ale je často velmi znečištěna a její úprava na 

kvalitní pitnou vodu je složitá a velmi nákladná. Často se vyplatí vybudovat přivaděč 

kvalitní vody z větší vzdálenosti než vodu pracně čistit.

Vodu z těchto zdrojů pro výrobu vody pitné nazýváme surová voda. Ta se dopravuje do 

úpraven, kde probíhá její přeměna na pitnou.

1.2.2 Kvalita vody

Němec (2006) říká, že voda je nejkontrolovanější produkt určený k přímé spotřebě. 

Kontroluje se ve všech procesech úpravy od zdroje až ke spotřebiteli. V moderních 

laboratořích jsou denně provedeny stovky analýz kvality pitných i odpadních vod, jejichž 

výsledky jsou k dispozici veřejnosti.

Bohužel stále jedna pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. Kvůli nedostatku nebo 

znečištění vody umírají ročně více než čtyři miliony dětí a další miliony nemohou 

navštěvovat školy, protože denně musí chodit pro vodu dlouhé kilometry.

Podobně na tom byly donedávna např.lidé z rwandské vesnice Myange. Díky českému 

výboru UNICEF a české vládě teď mají pitné vody dostatek. Takových vesnic je ale zatím 

málo a je třeba, aby všechny země pomohly těmto krajinám bez vody.

1.2.3 Spotřeba vody

Němec (2006) připomíná, že základní měrnou jednotkou na měření množství vody je litr. 

Ve vodárenství se měří na metry krychlové (kubické), značí se m3. 1m3 = 1000 litrů vody.

Kolik vody spotřebujeme při běžných činnostech: největší spotřebu v běžných denních 

činnostech máme při koupeli ve vaně -100 – 150 l, sprchováním spotřebujeme 60 – 80 l, 

myčka nádobí spotřebuje 15 – 30 l, pračka 40 – 80 l, obyčejné mytí rukou 3 l, pití asi 1,5 l.

Příklady specifické spotřeby vody (v litrech na osobu a den):
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USA 300

Vyspělé západoevropské země 150-200

Česká republika 120

Země třetího světa 10

(Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací 100)

Do spotřeby zahrňme také plýtvání: kapajícím kohoutkem ztratíme 4 l za hodinu, netěsnící 

WC nás připraví o 80 l za hodinu.

Voda ve výrobě má obrovskou spotřebu: na litr piva se spotřebuje 25 l pitné vody, na 

kilogram papíru až 300 l vody a na jediný kilogram vlny je třeba 150 l vody.

Vývoj spotřeby vody v českých zemích (v litrech na osobu a den):

1760 = 20

1850 = 80

1945 = 100

1965 = 300

1981 = 171
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Obr. 2  Vodotrysk před nádražím v Ústí nad Labem (archiv autorky)

1.3 Čištění a vrácení vody do přírody

Němec (2006) doporučuje, že použitou a znečištěnou vodu je třeba vrátit do přírody v 

přijatelném stavu. Čistírny odpadních vod v několikastupňovém procesu odstraňují 

organické a chemické znečištění. Ještě před tím jsou hrubé a nerozpustné nečistoty 

odstraněny mechanickou cestou v lapačích tuku a písku a na primárních usazovacích 

nádržích. Proces je několikrát opakován a jsou při něm použity mechanické, chemické i 

biologické postupy.

Vyčištěná voda se pak navrací zpět do přírody, do řek a potoků. Její kvalita už ale není tak 

dobrá. Úkolem člověka je zajistit, aby zpracování odpadních vod bylo kvalitní tak, aby byl 

co nejmenší dopad na životní prostředí. Návrat vody je také velice drahý proces a je proto 

nutné s vodou zacházet hospodárně a s rozmyslem.
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Obr. 3 Potok V Dubí (archiv autorky)

1.4 Charta o vodě

Němec (2006) hovoří o chartě, který byla vyhlášena byla ve Strasburgu 6.května 1968:

1. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

surovina.

2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat a 

chránit a podle možnosti rozhojňovat.

3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, 

závislým na vodě.

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé podoby jejího využití, zejména 

musí odpovídat normám lidského zdraví.

5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro 

veřejné i soukromé účely.

6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.

7. Vodní zdroje musí být zachovány.
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8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a 

informování veřejnosti.

10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost 

každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.

11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne 

v rámci politických a správních hranic.

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

1.5 Voda v Čechách a na Moravě

1.5.1 ČR pod oceánským vlivem a ledovcová voda

Němec (2006) dále říká,že ČR leží uprostřed Evropy, která je omývána Atlantským 

oceánem. V předpovědích počasí lze sledovat, že k nám každodenně proudí oceánský 

vzduch obohacený vodní párou. Vliv Atlantiku na naše podnebí je značný, protože zde 

převažuje západní proudění vzduchu. Vlhký oceánský vzduch nepřináší pouze srážky, 

základní zdroj vody pro naši krajinu, ale také energii vázanou ve vodní páře výparem z 

relativně teplejšího oceánu. Při vypadávání srážek se energie uvolňuje ve formě tepla a tak 

oceán prostřednictvím koloběhu vody ovlivňuje teplotní proměny, zmírňuje je a to zejména 

v zimě. 

Stopy oceánů a moří lze u nás hledat na mnoha místech. Na území pražské pánve, na 

Berounsku, Kutnohorsku i jinde lze najít geologické zajímavosti a zkamenělé schránky 

mořských živočichů, které dokazují přítomnost mořské vody před miliony let. Podle 

výzkumů na naše území dosahovalo moře naposledy v třetihorách a vytvořilo např. 

podmínky k vytvoření zásob ropy a zemního plynu v prostoru Dolnomoravského úvalu 

nebo vznik slaných pramenů v Darkově.

Na území ČR nejsou podmínky pro vznik ledovců. V období čtvrtohor se tu však 

vyskytovaly a to nejen ve vrcholových partiích pohoří, ale také v nižších oblastech. 

Nejznámějšími pozůstatky těchto ledovců jsou jezera na Šumavě.
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1.5.2 Nejvýznamnější zásoby vody

Němec (2006) zmiňuje, že nejlepším zdrojem kvalitní vody v naší republice jsou zásoby 

podzemní vody, které celoročně napájejí povrchové toky. I v obdobích sucha zajišťují 

alespoň minimální průtoky v korytech řek a potoků. Podzemní voda tvoří důležitou složku 

životního prostředí. Hydrogeologie zajišťuje poznávání podpovrchových zásob vody, 

zdroje pitné vody a řeší likvidace ekologických zátěží, které provázejí znečištění 

horninového prostředí. Největší zásobárny využitelné spodní vody jsou v 

hydrogeologických pánvích. Jako příklady těchto pánví lze uvést Českou křídovou pánev v 

severovýchodní polovině ČR, Českobudějovickou a Třeboňskou pánev na jihu Čech. 

Kvalita podzemní vody na našem území je na velmi dobré úrovni díky dobré péči o zdroje 

a díky vyspělému vodárenství. Podzemní vodu tvoří směs vod různého stáří. Bylo zjištěno, 

že v nejhlubších zásobárnách hydrogeologických pánví je voda s průměrným stářím 5 až 

20 tisíc let. Vysoké průměrné stáří mají také některé minerální vody, kde u některých 

směsí jde o stáří milionů let.

Budoucnost podzemní vody je, tak jako většiny přírodního bohatství, ohrožena a ovlivněna 

činností člověka. Lidé si mnohdy neuvědomují, že některé škodlivé látky mohou pod 

zemským povrchem putovat dlouhou dobu, mohou být i zapomenuty, než vlastně skutečně 

způsobí ekologickou katastrofu. Je třeba tedy chránit nejen povrchové toky, ale také 

podzemní prostředí a vychovávat k ochraně a k promyšlenému hospodaření další generace.

Stojaté povrchové vody, sladkovodní jezera nedosahují svým obsahem k těm světovým, z 

nichž některé svou rozlohou přesahují plochu České republiky. Přesto jsou důležitou 

zásobárnou sladké povrchové kapalné vody a ceníme si jich také pro jejich jedinečnost, 

půvab a pro to jak významně přispívají k rozmanitosti okolní krajiny. Podle obecné 

geografické definice jsou jezera přírodní sníženiny v zemském povrchu, které jsou trvale 

nebo dočasně vyplněné vodou a nemají bezprostřední spojení s mořem. V ČR se v 

porovnání s jinými evropskými zeměmi nachází velmi málo jezer přírodního původu. 

Máme šest jezer ledovcového původu, z nichž pět je na Šumavě ( Černé, Čertovo, Laka, 

Prášilské, Plešné) a jedno malé leží v Krkonoších (Mechové jezírko). Další jezera se 

vytvořila v nivách říčních toků a další jezera a jezírka jsou vodní plochy v rašeliništích a 

slatinách. Zadržením srážkové či podzemní vody v mělkých sníženinách vznikají 
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organogenní vodní plochy. Antropogenní jezera souvisí s těžbou nerostných surovin. 

Vznikají jako výsledek vodorekultivace území po vytěžených povrchových lomech. Tyto

pozitivně ovlivňují své okolí a mnohdy vytvářejí významné biotopy, které dále spadají pod 

ochranu přírody.

Podobný význam jako jezera pro krajinu mají také mokřady, rašeliniště, slatiniště, které 

vytvářejí podmínky pro rozšíření originální flóry a fauny. Jejich přínos oceňují hlavně 

ornitologové, kteří zde pozorují a ochraňují stanoviště vodních ptáků. Většina z těchto 

území spadá pod právní ochranu přírody.

Přínos do zásob sladké vody na naše území tvoří hlavně srážky. Přítoky ze sousedních 

států jsou minimální. Výparem ztrácíme mnohem větší množství vody než odtokem řek za 

hranice.

1.5.3 Vodní ekosystémy

Podle Němce (2006) vodní ekosystémy tvoří nedílnou součást krajiny. Jsou to organizační 

jednotky, ve kterých živé organismy a jejich vodní prostředí vytvářejí pevně provázané 

celky. Jednotlivé prvky těchto systémů mají mezi sebou komplikované vazby, citlivé k 

vnějšímu narušení. Největším nebezpečím pro vodní ekosystémy je opět člověk. Už 

odedávna vysoušením mokřadů, stavbou jezů, znečišťováním nebo regulováním toků 

zasahovali lidé do rovnováhy v celé přírodě. Důsledky změn se projevují na současném 

stavu přírody i její vodní součásti. 

Například ekosystémy tekoucích vod, které jsou charakteristické svou otevřeností, se 

utvářely tisíce let. Každý vodní tok je jedinečnou výslednicí mnoha faktorů, mezi něž patří 

teplota a chemické složení vody, geologické podloží, soubor ve vodě žijících organismů a 

biotičtí činitelé. Lidé ve svých krajinách však vyžadují a tedy i vytvářejí zcela jiné 

podmínky a krása původní nedotčené přírody a ekologická rovnováha jsou obětovány

požadavkům technického života s cílem zkvalitnit život lidí, jejich kulturu a hlavně 

pohodlí. 

Z ekologického hlediska jsou vodní toky nejexponovanějším biotopem. Podél řek je 

odjakživa soustředěn nejčilejší život, lidé se tu usazovali vždy přednostně. Většina vody se 
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využívá jen k určitému úkonu – k dopravě, k vaření, k ohřívání nebo ke chlazení, jako 

rozpouštědlo atd. Voda pak z těchto procesů odchází obohacená řadou nepřirozených 

příměsí a jako odpad způsobuje znečištění toků a nádrží. Odběr vody z některých toků je 

tak veliký, že by bez alespoň částečného vrácení, nyní už ale znečištěné vody, vyschly. 

Způsobujeme tedy neodvratně narušení rovnováhy, která vznikala tisíciletí. A toto narušení 

a ničení rovnováhy přineslo v největší míře jen jedno století. Příroda tedy nemá čas na 

přizpůsobení se a na nové vytvoření fungujících vztahů. Co tyto ekologické chyby 

přinesou pro další existenci života na Zemi? Je třeba zvážit pořadí hodnot, kterými se 

obklopujeme a přetvořit nejen způsob života, ale i myšlení.

1.5.4 ČR – střecha Evropy

Jak dále uvádí Němec (2006) poloha České republiky uprostřed Evropy určuje vztah 

tohoto území k říční evropské síti, a to i přesto, že zde žádné pohoří nemá charakter 

velehor. Hranice povodí významných evropských řek Labe, Odry a Dunaje procházejí naší 

vlastí. Proto je území děleno podle odtoku vody do tří moří Severního, Baltského a 

Černého. Rozvodnice těchto tří povodí se setkávají v jednom bodě, který leží na hoře 

Klepý, v pohoří Králického Sněžníku. Vrchol leží na česko-polské hranici. 

Povodí Labe tvoří oblast o rozloze téměř 50 tisíc kilometrů čtverečních. Hlavní pramenná 

území jeho české části jsou hlavně v hraničních pohořích – na Šumavě, v Krkonoších, v 

Krušných, Jizerských a Orlických horách a na Českomoravské vrchovině. Nejvodnatějším 

tokem však není Labe, ale Vltava.

Povodí Moravy odvádí vodu do Dunaje a do Černého moře. Hlavní pramennou oblast tvoří 

Jeseníky, Beskydy a Bílé Karpaty. 

Povodí Odry má na našem území nejmenší rozlohu. Hlavní tok je zásoben hlavně řekami 

Opavou, Odrou, Ostravicí a Olší.

Nejdůležitější pramenné oblasti jsou okrajová pohoří ČR, která zčásti přibližně kopírují 

státní hranice. 
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1.6 Vodní bilance

Němec (2006) uvádí - vztahy vodního hospodářství a společnosti prodělaly historicky 

mnoho proměn. Zpočátku postačovaly ke krytí potřeb vody v průmyslu, zemědělství a při 

zásobování obyvatelstva přirozené nebo jen částečně regulované a převážně jednoúčelově

využívané vodní zdroje. Tato etapa trvala v České republice zhruba do roku 1945.

V další etapě se již narůstající potřeby socioekonomického rozvoje dostaly do rozporu s 

množstvím přirozených vodních zdrojů. To vyvolalo nutnost vytváření oficiálních odvětví 

vodního hospodářství a vodohospodářských organizací. Prosazuje se racionálnější 

hospodaření s vodními zdroji. Po roce 1970 dochází k intenzifikaci hospodaření s vodou 

(snižování specifických potřeb vody a zvyšování recirkulace vodních zdrojů, intenzifikace 

čistíren odpadních vod, rozvoj ochrany vodních zdrojů aj.). Po roce 1990 se vodní 

hospodaření vyznačuje ekosystémovými přístupy v ekonomické sféře, v majetkoprávních 

vztazích, v začleňování vodního hospodářství do Evropské unie a v prohlubování 

mezinárodní spolupráce hlavně se sousedními státy.

Bilance tedy není jednoduchá. Hospodaření s něčím, co dodává příroda je závislé na 

měnících se podmínkách. Např. vodnost českých povrchových toků je velmi kolísavá. 

Stejně tak i lidská manipulace s vodou v průmyslu, v zemědělství a v různých nově 

vznikajících odvětvích je proměnlivá. Přesto je důležitým úkolem vodohospodářů sledovat 

statistické údaje s co největší přesností a bilancovat každoroční hospodaření s vodou. 

Srovnávat a vyhodnocovat výsledky a na jejich základech řídit nebo usměrňovat zacházení 

s cennou přírodninou.
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Obr. 4 Pod pramenem řeky Smědá, Jizerské hory  (archiv autorky)

1.7 ŠKODLIVÉ ÚČINKY VOD

1.7.1 Povodně

Němec (2006) vysvětluje, že povodně jsou způsobovány několika meteorologickými 

faktory, které lze rozdělit na předběžné a příčinné. Předběžné faktory působí několik dnů 

až měsíců před vznikem povodně. Patří mezi ně nasycenost povodí, promrznutí půdy, 

výška sněhové pokrývky a její vodní hodnota. Příčinné meteorologické faktory nastávají 

několik hodin až dnů před vznikem povodně a dají se přirovnat k jejímu spouštěcímu 

mechanismu. Jsou to dešťové srážky, kladné teploty vzduchu při oblevách při existenci 

sněhové pokrývky, rychlost větru ovlivňující průběh tání sněhu aj.

Z hydrologických předběžných faktorů má podstatný význam míra naplnění koryt vodních 

toků před povodní a také celkový stav ledových jevů na tocích, které lze zařadit i do 

příčinných faktorů (např.při pohybu ledové masy v korytě toku).

Povodně představují mezi ostatními přírodními riziky, které se vyskytují na území České 

republiky, největší přímé nebezpečí. Vyskytují se nepravidelně, jak v čase tak i v prostoru 

s různým stupněm extremity. 
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Za povodeň se označuje situace, při níž množství protékající vody překročí z různých 

příčin průtočnou kapacitu koryta. Nejčastěji se tak děje následkem náhlého zvětšení 

průtoku při srážkové činnosti, ale také zmenšením průtočnosti koryta např. ledovou 

zácpou, bariérou ze splavených překážek aj. Pokud hladina překročí úroveň břehových čar 

a začne zaplavovat okolní reliéf stává se voda potencionálně škodlivým živlem. Velké 

povodně mohou vyvolat enormní škody, jak prokázala povodňová statistika z let 1997 až 

2010. 

Povodňové ztráty, které Česká republika utrpěla v těchto letech jsou největšími škodami 

tohoto druhu v posledních staletích. Činily zhruba 143 miliard korun, zahynulo přes 90 lidí 

a statisíce lidí bylo třeba evakuovat. Při sledování těchto škod a při jejich srovnávání s 

obdobnými ztrátami v jiných oblastech světa je patrná zvýšená zranitelnost životního 

prostředí následkem přírodních pohrom.

Povodně dělíme podle vzniku na různé typy. Dešťové povodně vznikají v případě 

vydatných jednodenních i vícedenních srážek. Po přívalových deštích vznikají tzv. 

bleskové povodně. . Povodně vznikající při tání sněhu nebývají v ČR významné, ale často 

jsou provázeny ledovými zácpami koryt toků. Pokud při tání nastane ještě období 

vydatnějších dešťů nebo období výrazného vzestupu teploty v krátkém časovém období, 

vznikají povodně smíšeného typu. Povodně, které vzniknou pouze z příčiny ucpání koryta 

nahromaděním ledových ker, jsou nazývány ledové.

Ochranu před povodněmi vidí vodohospodáři hlavně v nápravě chyb z minulosti, kdy se 

nerozumně přistupovalo nejen k samotnému hospodaření s vodou, ale i k celkovému 

přístupu ke krajině. 

Okamžitou pomoc pak mohou poskytnout mobilní protipovodňové stěny, které mají 

zabránit hlavně škodám na majetku převážně tam, kde je třeba ochránit vzácné 

architektonické památky např. v historických centrech měst.
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1.7.2 Sucho

Němec (2006) říká, že jako škodlivý účinek nedostatku vody vzniká klimatický stav sucha. 

Není to hydrologicky jednoznačný pojem. Čím je stav sucha pro jednoho, nemusí 

znamenat stejnou situaci pro druhého. Sucho nastává v případě nedostatku vody ve vodním 

zdroji pro účelovou potřebu uživatele. Znamená to, že ve stejné době mohou být různě 

postiženi zemědělci, průmyslová odvětví či soukromí uživatelé. Všeobecněji bráno je 

sucho stav, kdy je nedostatek vody v půdě, v rostlinách, v atmosféře, ale též v korytech 

vodních toků a ve vodních nádržích. Takový deficit může trvat od několika dnů až po 

několik let. V některých oblastech se může jednat o stav trvalý.

Deficit vody může být vyvolán uměle tzv. rabováním vody, kdy je ze zdroje odebíráno 

více vody než je příroda schopna doplnit nebo špatným hospodařením se zásobami vody, 

což je třeba rozsáhlé odlesňování nebo totální vyčerpání zdrojů. Sucho způsobené těmito 

příčinami způsobuje svou činností člověk.

Meteorologické sucho je spojeno s malým nebo nulovým množstvím srážek a dále je 

ovlivňováno teplotou vzduchu, rychlostí větru a výparem vlhkosti z půdy. 

Agronomické sucho dává do souvislosti meteorologické sucho s jeho dopady na 

zemědělství. Nastává, když dostupné množství vody nepokryje potřeby zemědělských 

kultur v daném čase. Agronomické sucho nastává tedy brzy po výskytu meteorologického 

sucha. Zemědělství je většinou prvním hospodářským sektorem, na který následky sucha 

dolehnou a bývají často zničující.

Nějakou dobu trvá, než se nedostatek srážek odrazí v hydrologickém systému krajiny. 

Hydrologické sucho se definuje při zjištění nízkého průtoku v povrchových tocích. Je 

významné hlavně pro vodní dopravu, pro rekreaci a pro zásobování pitnou vodou.

Socioekonomické sucho je souhrn následků meteorologického, agronomického a 

hydrologického sucha na společnost a její hospodářské aktivity. Nastává, když se 

nedostatek vody začne dotýkat lidí a když je chod některého hospodářského odvětví 

narušen.
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Zlepšováním technologií, lepším hospodařením, recyklací a výstavbou kvalitních 

zásobáren vody se dá proti suchu bránit. Ochranná opatření je nutno provádět předem. V 

průběhu sucha jsou méně efektivní a mnohem nákladnější. Hospodaření s vodou v období 

drastického sucha je třeba usměrňovat orgány krizového řízení. 

Obr. 5 Vysychající koryto Modlanského potoka u Teplic  (archiv autorky)
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1.7.3 Eroze

Dále Němec (2006) uvádí, že svahy hor, zářezy strží, kaňony i široká údolí s koryty 

vodních toků jsou výsledkem dlouhodobé modelační činnosti tekoucí vody. Voda 

rozrušuje povrch a uvolněný materiál odnáší do nižších poloh, kde ho zanechává v podobě 

sedimentů. Tento proces, nazývaný vodní eroze, probíhá většinou nepozorovaně, ale 

následkem intenzivního deště se může proměnit v pohyb hmoty katastrofálních rozměrů. 

Vodní erozi (slovo eroze je odvozeno z latinského erodere = rozhlodávat) ovlivňují 

přírodní podmínky, především intenzita a četnost srážek, sklony svahů, erozní náchylnost 

půd a vegetační pokryv. Ve srovnání se světem má naše krajina poměrně nízký erozní 

potenciál. Nemáme příkré velehorské svahy ani tropické přívalové srážky a navíc přirozená 

lesní vegetace původní krajiny poskytovala před nadměrnou erozí značnou ochranu. 

Převládající zemědělský ráz krajiny s často vysokým podílem orné půdy, nevhodné 

způsoby lesního hospodaření a nové antropogenní tvary však zvýšily erozní náchylnost 

naší krajiny. Přirozená míra odnosu pevných i rozpuštěných látek je v dnešních 

podmínkách překračována a stala se nebezpečným procesem. 

Protierozní ochrana spočívá v komplexu opatření, vzájemně se doplňujících a 

respektujících současné požadavky ochrany krajiny a možnosti zemědělské výroby. 

Významným příspěvkem ke snížení eroze je zatravňování orné půdy na svažitých 

pozemcích a další pozemkové úpravy. V horských oblastech je patrná snaha o nové 

zalesnění obnažených svahů. V korytech horských bystřin byly provedeny úpravy 

podélného sklonu dna, aby nedocházelo k nebezpečnému pohybu splavenin. Na dolních 

tocích se doporučuje zavést takové zpevnění břehů, které nenarušuje ekologické podmínky 

toku a přilehlé nivy. 
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1.7.4 Zdravotní rizika při havarijním znečištění vod

Vedle negativních účinků vody, k nimž přichází právě v důsledku její nadměrné energie

(povodně, eroze) anebo nerovnoměrnosti jejího výskytu (sucho, zamokření) uvádí Němec 

(2006) další kategorie jejího možného působení. Jde o situace, kde voda může způsobit 

újmy na zdraví lidí či zvířat svými nepříznivými fyzikálními, chemickými, biologickými a 

bakteriologickými vlastnostmi. 

Ve vodách žije řada živých organizmů, často pouhým okem neviditelných. Voda pro ně 

představuje domov, jinde žít nemohou. Vedle nich voda obsahuje organizmy, které 

pocházejí z odpadních vod, z výkalů zvířat, z polí nebo i z těl lidí, kteří se ve vodě koupali. 

Většina těch organizmů je pro zdraví naprosto neškodná, ale mohou se mezi nimi 

vyskytnout i takové, které – pokud se dostanou do lidského těla – jsou příčinou různě 

závažných onemocnění. 

Mezi další rizika znečištění vod škodlivinami patří úmyslné zásahy, jako je nezákonné 

vypouštění ropy a jiných jedovatých látek do vody, teroristické útoky nebo nehody, jako 

jsou ropné havárie, dopravní havárie, úniky jedů i radioaktivních látek při nesprávné 

manipulaci. Všechna tato rizika ohrožují lidi, ekosystémy, flóru a faunu.

Havárie způsobené lidmi jsou také tyto: exploze světové populace, narůstající hustota 

osídlení, migrace obyvatel, neřízený a neplánovaný vývoj urbanizace, degradace životního 

prostředí a také globální změna klimatu. Všechny tyto příčiny si vyžádaly mezinárodně 

spojené úsilí a řešení těchto rizik. Některé katastrofy vedly k vynuceným nebo 

dobrovolným opatřením a omezením s cílem zabránit jejich opakování. 

Obr.6 Řeka Labe, Ústí nad Labem ( archiv autorky)
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1.8 Teplotní režim povrchových vod

Podle Němce (2006) tepelné účinky vody ovlivňují téměř všechny biologické, chemické i 

fyzikální děje ve vodě i v jejím okolí. Z hlediska využívání vody jsou předmětem 

zvýšeného zájmu zejména pro potřeby vodárenství, energetiky ( voda jako chladící 

medium) a rekreace.

V zimě, kdy se v důsledku záporných teplot vzduchu začnou vyskytovat na povrchových 

vodách ledové jevy, vystupují do popředí eventuální povodňové problémy spojené s 

pohybem ledu. Ve vodních nádržích zase hraje významnou přírodní roli rozvrstvení vody 

podle její teploty, což je důležité znát z hlediska vodárenských odběrů. Rozdíly v teplotě 

vody v hlubinných zdrojích a na povrchu představují potencionální zdroj energie.

Tepelné znečišťování povrchových vod je způsobeno současným civilizačním rozvojem. 

Do toků jsou vypouštěny dnes již značné objemy vod z ČOV, jejichž teplota se liší od 

přirozené teploty vody v řece. Významně teplotu říční vody mění i velké nádrže, které 

slouží k napájení vodních elektráren. Odběry pro turbíny probíhají při dně nádrže, takže v 

letních měsících se z nádrží do řek vypouští voda poměrně studená a v zimním období 

poměrně teplá. Umělé změny teploty vody poškozují řadu vodních organizmů i celé 

ekosystémy v okolí povrchových vod.

Obr. 7 Bílý potok, Jizerské hory (archiv autorky)
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1.9 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ

1.9.1 Historie úprav vodních toků

Jak píše Němec (2006), tedy i řeky píší do krajiny svou historii. Při pohledu z výšky lze 

rozeznat, kudy tekla řeka v minulosti. Tam, kde člověk nepoznamenal krajinu obrovskými 

plochami polí, ukazují břehové porosty, kde bylo původní koryto. Velmi názorně se 

ukazuje minulá situace po povodních, kdy vody pomalu opadají a drží se původních koryt. 

Zásahy do toků byly prováděny od pradávna. Ve středověku vycházely z potřeby využít 

sílu vody ve mlýnech, na pilách, při napájení rybničních soustav nebo souvisely s plavením 

dřeva. Vodní toky byly upravovány také jako vodní příkopy při obraně měst nebo vodních 

tvrzí. 

V dalším období už přibyla snaha upravovat koryta řek a potoků tak, aby bylo možno 

regulovat odtok a přítok co nejrychleji v případě ohrožení povodněmi. Od 19.století bylo 

ale při těchto snahách o regulaci provedeno mnoho zásadních chyb, které se ale objevily až 

v případě stoleté a tisícileté vody ve 20. a na začátku 21.století.

Obr. 8 Černý potok, Jizerské hory (archiv autorky)
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1.9.2 Revitalizace říčních systémů

Němec (2006) uvádí, že trvale zamokřené plochy byly vždy součástí české krajiny. Stávaly 

se ale překážkou využívání krajiny člověkem. Proto s rostoucím počtem obyvatel a s 

narůstajícími technickými možnostmi byla tato blata soustavně odvodňována mimo jiné i 

prostřednictvím budování rybníků. Tak vznikla dodnes zachovaná rybniční soustava v 

okolí Třeboně a v současnosti toto lidské dílo obdivujeme jako příklad toho, jak přes 

hluboké lidské zásahy mohou existovat soubory stanovišť, které umožňují koexistenci 

přírody a člověka. 

Takových příkladů jako je Třeboňsko je však v ČR dost málo. Hlavně ve 20.století 

převážily akce, kdy byla voda z krajiny vypuzována až příliš rychle. To způsobilo 

znehodnocení obrovských ploch. Uvědomění si této chyby vedlo k posílení ekologického 

smýšlení a k pozvednutí oboru ekologie na vyšší stupeň společenské důležitosti. Objevily 

se nové krajinotvorné programy na revitalizaci zejména vodních toků, ale i celých 

krajinných celků a rozsáhlých území. Zlepšila se mezirezortní spolupráce vodohospodářů, 

zemědělců, krajinářů i správců lesů. 

Také sama příroda hledá cestu k nápravě nesprávných lidských zásahů. Sem lze zařadit 

například zanášení upravených koryt splaveninami, poškozování nesprávně provedených 

příčných objektů apod. 

Lidé musí pečlivě zvažovat situace, kdy je třeba s přírodou ,,bojovat“ a kdy je lepší se 

podřídit. Nyní se revitalizací říčních toků zabývají stovky odborníků, vznikají komplexní 

odborné studie a ke každé akci je přistupováno odpovědně. Do řešení je kromě samotného 

vodního toku zahrnuto i jeho širší okolí. Lidské zásahy se snažíme minimalizovat a 

spolupracujeme s přirozenou snahou přírody a s jejím vývojem.
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1.9.3 Rybníky

Podle Němce (2006) první zprávy o zakládání malých vodních nádrží, rybníků, ve střední 

Evropě, pocházejí z konce 10.století. Původně byly zřizovány pro uchování ryb 

nalovených v řece. Počátek rozsáhlé výstavby rybníků se klade do souvislosti s 

kolonizačním úsilím mnišských řádů, které spolu se snahou o christianizaci přinášely nové 

metody hospodaření tam, kde byly budovány jejich kláštery.

První rybníky – stavy – vznikaly jednoduchým přehrazením toku potoka nebo říčky. 

Význam prvních rybníků nebyl jen rybochovný, ale současně je stavba rybníků spojována 

s obsluhou jednoduchých strojů, vodních mlýnů, bucharů, pil. 

Později už rybníky zachycovaly přebytečnou vodu z mokřadů a pomáhaly regulovat toky v 

čase tání sněhu. Vznikaly také jako součást hornického a sklářského podnikání, kde bylo 

potřeba velké množství vody.

Nejznámějšími rybníkáři byli Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a 

Mikuláš Rutard z Malešova. Všichni byli vynikajícími staviteli rybníků, ale i neméně 

zdatnými hospodáři. V jejich profesi se však spojovalo několik dalších. Z dnešního 

pohledu to byli také projektanti, manažeři, investoři a vysocí hospodářští úředníci. Dílo, 

které vytvořili, však vyrostlo z mozolů a potu tisíců bezejmenných rybníkářských dělníků.

Úpadek rybníků přinesla hlavně třicetiletá válka, která zpustošila nejen lidi a zemi, ale také 

spoustu rybníků, které pak už nebyly obnoveny. Také 18.století a rozmach zemědělství 

přineslo mnoha rybníkům zkázu, kterou se pokusilo napravit 20.století, ale bývalá sláva 

rybníkářství už obnovena nebyla.
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Obr. 9 Sluneční rybník,  CHKO Lanškrounské rybníky (archiv autorky)

1.9.4 Přehrady

Historie výstavby přehrad na území ČR začala, podle Němce 2006), asi před 100 lety.

Plánování a budování velkých přehradních nádrží je spojeno s úvahami o pokrytí 

zvyšujících se nároků na dodávky vody pro průmyslové účely, zásobování pitnou vodou, 

na ochranu měst před povodněmi a na využívání vodní energie. Na vodních tocích se vedle 

přehrad vyskytují i další objekty, jako jsou jezy, stupně a hráze. Jejich účelem není ale 

vytvořit nádrž, nýbrž pouze vzdout hladinu vody. 

Přehrady budované člověkem vytvářejí umělý prvek, který tok řeky rozděluje na dva 

úseky, jež na sebe původně navazovaly. Dalšími vlivy na prostředí je vytvoření nového 

vodního ekosystému, vyrovnávání teplotních rozdílů vody v řece během roku, zvýšení 

vlhkosti prostředí v okolí nádrže, změna kvality vody pod vodním dílem, změna hladin 

podzemních vod pod a nad přehradou, přerušení pohybu splavenin, přerušení pohybu ryb a 

vodních živočichů ve vodním toku. 

S užitky vyplývajícími z existence přehrady kontrastují i negativní dopady zejména na 

oblast v prostoru zatopeném nádrží. Otázky přesídlení původních obyvatel jsou vždy 

pečlivě zvažovány.

Vodní díla v dané vodní síti mohou spolupracovat, aby bylo dosaženo racionálnějšího 

využití vody.
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1.10 Ochrana vodních toků

Podle Němce (2006) je nedílnou součástí nakládání s vodními zdroji jejich ochrana. 

Základní charakteristikou vody je její dynamika, která probíhá ve dvou prostředích – oběh 

vody v přírodním prostředí a oběh vody v uživatelských systémech. Jakost povrchových 

vod přitom ovlivňují zásadním způsobem bodové zdroje znečištění (průmysl, města a 

obce) a znečištění plošné (látkové odnosy infiltrací z půdy, eroze půdy a rozptýlené malé 

zdroje).

Teprve v posledních letech napravujeme hromadící se důsledky poškozování vod z 

minulých období.

Svědčí o tom trvalý pokles vypouštěného znečištění, vybavení většiny měst čistírnami 

odpadních vod a zvýšení čistícího efektu malých ČOV.

Zlepšil se a zpřísnil také monitoring jakosti povrchových i podzemních vod a spolu s ním 

jsou zpřísněny postihy v případech porušování pravidel v hospodaření s vodou ve všech 

oblastech společenských i soukromých.

Chráněny jsou vodárenské toky, nádrže, ale i jejich povodí. Byla vyhlášena ochranná 

pásma vodních zdrojů. Plocha 1. a 2. pásem hygienické ochrany zaujímá v ČR plochu asi 

6200 km2, z čehož zemědělská půda tvoří ¾.

Všechny složky ochrany vody v ČR jsou samozřejmě integrovány do celoevropského 

systému a do organizací EU, které se ochranou vod zabývají.



39

1.11 Změny klimatu

Jak píše Němec (2006), jedním z největších rizik, které vědci v poslední době zkoumají, je 

očekávaná změna zemského klimatu. Globální oteplování, jehož jsou současné generace 

svědky, považuje Světová meteorologická organizace (WMO) za dosud nejrychleji se 

odehrávající a největší teplotní vychýlení oproti dlouhodobému normálu ve druhém 

tisíciletí. Většina vědců považuje za hlavní příčinu tohoto stavu civilizační vývoj.

Hledání vhodné strategie ochrany je předmětem intenzivního výzkumu v mnoha zemích 

světa. Přitom platí, že ačkoliv se podíly jednotlivých států na vývoji této situace podstatně 

liší, půjde v konečném důsledku o problém veškeré lidské populace a tedy o globální úkol, 

který je na jakékoli nižší úrovni naprosto neřešitelný. Proto se i Česká republika zapojila 

do celosvětového úsilí reprezentovaného Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu a 

Světovým klimatickým programem. V řadě studií vědci zkoumají budoucí globální změny 

klimatu a jejich dopad na vodní zdroje a na hospodaření s vodou v ČR.

Předpokládá se, že dojde ke snížení celkového ročního odtoku. Na povrchových tocích 

budou v zimě průtoky přibližně stejné, ale jarní a letní průtoky mohou poklesnout téměř o 

polovinu. To znamená nutnost klást větší nároky na akumulační prostory v povodích pro 

překrytí období sucha. Změnit se mohou také výskyty povodní v průběhu roku. Očekává se 

jejich posun směrem zpět od jara k zimě. 

Menším množstvím vody v korytech se také zhorší naředěnost znečištění, k jehož nárůstu 

dojde i vzhledem ke zvýšení teplot vzduchu a vody. 

Úkolem celé populace tedy je již nyní počítat s budoucími nevyhnutelnými změnami a 

přizpůsobit jim své veškeré jednání a tedy i nakládání s vodními zdroji. Zajistit změnu 

vztahu lidí k vodě je úkolem správy vod jednotlivých států.
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1.12 Správa vod – vodní právo

Dále Němec (2006) píše o vodním právu. Vodní právo upravuje právní vztahy k vodám. 

Již římské právo mělo vliv na vývoj vodního práva v Českých zemích. Proto k nám 

pronikla například zásada veřejností tekoucích vod a prospěšně ovlivnila naše vodní právo. 

Svědčí o tom Vladislavské zřízení z roku 1500, které stanovilo, že splavné řeky jsou 

statkem obecným.

V rakouských zemích upravovaly předpisy hlavně otázku užití vodních toků k plavbě, 

protože nosná síla vod byla v té době považována za nejvýznamnější přínos pro obchod i 

řemeslo. Bylo dáno, že splavné vodní toky jsou majetkem veřejným.

Vodní právo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo zakotveno v zákoníku a bylo přesně 

psáno, kterak vodu užívat, ji svozovat a jí se bránit. Tyto zákony platily až do první 

poloviny 20.století. Dnešní doba má svůj právní systém, který se týká vodohospodářství a 

kromě zásad pevně daných obsahuje také možnost spolupráce se všemi zeměmi EU, ale i 

případnou spolupráci s celoevropskými a celosvětovými organizacemi. Zákony se týkají 

vztahu k povrchové i podzemní vodě, hospodaření s vodou, její ochrany a využití 

soukromého i společenského.

Obr. 10 Prameniště řeky Smědá, Jizerské hory (archiv autorky)
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1.13 LUŽNÍ LESY

1.13.1 Luhy

Němec (2006) píše - zvláštní typ prostředí na rozhraní země a vody jsou luhy. Tyto oblasti 

jsou pravidelně i několik měsíců v roce pod vodou a většinu zbylé doby jsou podmáčené. 

Tomu se přizpůsobilo i společenství rostlin a živočichů, které se v blízkosti vody vyskytují. 

Vzhledem k tomu, že jsou luhy doménou komárů, byly zvláště v minulosti tyto oblasti pro 

člověka nejen nepříjemné, ale ze zdravotního hlediska mnohdy i nebezpečné. Proto luhy 

člověk likvidoval, přestože byly samozřejmým doprovodem vodních toků. Proto dnes patří 

k velmi vzácným biotopům. Největší komplexy lužních lesů se u nás zachovaly na jihu 

Moravy. Některé jejich části byly vyhlášeny za přírodní rezervace.

1.13.2 Voda pro lužní les

Dále Němec (2006) říká, že začátku 90.let minulého století bylo na Moravě započato s 

revitalizačními akcemi, jejichž cílem je změna vodního režimu a rozvoj nových biotopů. 

Po dokončení úprav dolních úseků řek Dyje, Svratky a Moravy v 70. a 80. letech se dostala 

podstatná část lužních lesů na pokraj zničení. Částečně se tak stalo zahloubením řek a 

následně poklesem hladin podzemních vod v lesích až o jeden metr a také tím, že díky 

ochranným hrázím se lesy z valné části dostaly z vlivu řek v dobách povodní. Lužní lesy se 

začaly měnit v jiný sušší typ lesů. Především starší porosty začaly vysychat, snížila se 

jejich celková životaschopnost a odolnost proti biologickým činitelům. Houbová 

onemocnění ohrožovala ty dřeviny, které byly dříve vázány na vysokou hladinu podzemní 

vody (dub, jasan, jilm). Účelem nápravných opatření bylo a je dosáhnout nebo se alespoň 

přiblížit stavu vhodnému pro lužní les, který v těchto oblastech panoval před zásahy 

člověka do přirozeného vodního režimu. To neznamená zajistit pouze dostatečný objem 

vody pro lesní porosty formou závlah (tzv.povodňování), ale jde i o časové rozložení 

během roku a o způsob závlah. Aby napravování škod bylo co nejefektivnější, provádí se 

neustálé sledování a výzkum. Revitalizační soustavy na jednotlivých povodích se zatím 

osvědčily. Vznikají tak nové mokřady, systémy lesních rybníčků a umělá mělká jezírka. 
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1.14 Vodní toky v ČR a jejich jména

Němec (2006) popisuje pravděpodobné původy názvů českých a moravských řek:

Labe - o řece Albis se zmiňují již antické prameny. Popisoval ji například řecký geograf 

Strabón. Kolem roku 1000 se setkáváme s názvem Alba, což znamenalo výraz pro bílý, 

světlý nebo čistý. Když došlo k významovému posunu znamenalo toto slovo tok či proud a 

bylo tedy obecným označením vodního toku. Ve staročeštině se řeka nazývala Laba a byla 

ženského rodu. Později název změnil znění i rod na Labie (v rodě středním) a teprve v 17. 

století byl poprvé použit název Labe.

Metuje – název vznikl, podle lidové etymologie, z několika slov. Med tu je. Správně však 

původně znělo jméno řeky Medhuje a zde je základem indoevropský kořen medh 

(prostřední). Pravděpodobně název vznikl z hlediska polohy Metuje uprostřed mezi řekami 

Úpou a Orlicí.

Jizera – jméno řeky patří k praevropské vrstvě názvů vod. Slované je převzali od Keltů 

prostřednictvím Germánů. Poprvé je tento název doložen teprve roku 1297. Kořen názvu 

znamenal bystře proudit nebo bystře se pohybovat a je doložen i u jiných evropských řek.

Orlice – jméno je uváděno poprvé v roce 1336. Divoká Orlice se původně jmenovala 

Veliká nebo Dravá. Tichá orlice bývala také nazývána Choceňská. Jak sám název 

napovídá, byla oblast povodí těchto řek kdysi krajinou orlů, stejně jako celé Orlické hory. 

Dnešní realita výskytu těchto krásných dravců však názvu řeky a hor příliš neodpovídá.

Berounka nebo Mže (?) - pro Berounku byl dříve i v dolním toku pod městem Plzeň užíván 

název Mže. V Kosmově kronice se tento název (Mse, Msa, Mzye) vztahoval na celou řeku 

až k ústí do Vltavy. V latinských pramenech ze 13.století najdeme název Misa (německy 

Mies, což je německá verze pojmenování města Stříbro). V 16. a 17.století najdeme název 

Plzeňská nebo Černá voda. Název Berounka je prvně doložen roku 1638. Přípona -ka 

označuje příslušnost k městu, tj. berounská řeka. Jméno Mže se podle slavistických 

jazykozpytců odvozuje od slova mzetí (mžít, kapat). Germanisté zase hledají původ ve 

slově mighia (močící, páchnoucí voda).
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Otava – vzniká soutokem Vydry a Křemelné. Název je nejasný. Poprvé se objevuje roku 

1045 (Otaua) a je předslovanského původu, neměl by tedy mít nic společného s druhou 

sklizní sena. Možný prapůvod je snad v germánském slově vatahva (rychlá, bystrá voda).

Ploučnice – jako Pulsnice se jméno objevilo poprvé v roce 1226 a nejspíš pochází z lužické 

srbštiny. Je odvozeno od přídavného jména pjelzki, které znamená vlhký, kluzký, slizký.

Dyje – její jméno patří k nejstarším u nás. Je příbuzné s kořenem dheu (běžet, téci), které je 

známo ze středoirylského doe (z dheuia) ve významu moře. V praslovanštině mělo 

pravděpodobně tvar Dyja, ze kterého vzniklo německé Thaya.

Jihlava – název nesouvisí s jihem. Řeka nejspíše vděčí za svůj název německému igel 

(ježek), protože dno řeky bylo hustě pokryto kameny špičatými jako ježčí bodliny.

Svratka – slovanský původ názvu je ve slově vort ( vrátit, řeka vracející se ve svých 

zátočinách). Pravděpodobnější je germánský původ. Název Swrata znamená černá voda.

Odra – podél ní vedla tzv.Jantarová stezka, proto je řeka zmiňována již v Kosmově 

kronice. Základem názvu je uodr, ne nepodobné anglickému water, také se shodným 

významem. Připomíná i české vědro. V průběhu staletí procházel název obměnami. V 

určité době zněl Adara nebo Adria. Podle některých hypotéz souvisí jméno Odry s výrazy 

dřít, odírat a jedná se tedy o dravou nebo deroucí se vodu.

Opava – má původ ve slově apa nebo opa, se kterým se můžeme setkat na mnoha místech 

Evropy a znamenalo vodu, řeku. Základ byl rozšířen o germánské ahwa, což je také voda a 

vzniklo Apaha a konečně Opava.

Olše – název nemá původ v názvu stromu, ale ve slově olza, což označovalo např.v ruštině 

řeku bohatou na vodu.

Ostravice – je zdrobnělinou tvaru Ostrava a znamená ostře, rychle, bystře tekoucí řeku.

Vltava - název řeky pochází za starogermánského spojení slov with a ahwa, což znamená 

divoká, dravá voda. Ve Fuldských análech (letopisy popisující dějiny východofranské říše) 
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je tento název doložen jako Fuldaha, v roce 1113 jako Wultha. V Kosmově kronice se 

poprvé objevil počeštělý název Wiltaua.

Obr. 11 Řeka Vltava, za Prahou (archiv autorky)
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1.15 Plánování v oblasti vod a jejich další využití

1.15.1 Tradice plánování ve vodohospodářství

Plánování k využití vodních zdrojů má, podle Němce (2006), v České republice dlouhou 

tradici. První plán výstavby vodního kanálu Dunaj – Odra byl zpracován již v roce 1700. 

Bez vodohospodářského plánování by nemohly být vybudovány soustavy rybníků na 

Pardubicku ve 14.století a v jižních Čechách v 16.století. Po přijetí c. k. říšského zákona o 

vybudování vodních cest v roce 1901 byla zpracována celá řada dalších projektů průplavu 

Dunaj – Odra a později také průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. 

1.15.2 Vztahy plánování a vývoje

Němec (2006) říká, že slovo plánování vzbuzovalo po roce 1989 v České republice 

nepříjemné asociace ve vazbě na centrální direktivní plánovité řízení celé společnosti a 

národního hospodářství. Historie se však plánování ve vodním hospodářství nebojí a 

nespojuje ho ani s určitou konkrétní formou státního zřízení nebo vlády. V současné praxi 

je pojem plánování synonymem činností, které vedou ke zpracování různorodých 

materiálů, nazývaných podle zvyklostí jednotlivých zemí a rozdílných dob.
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1.16 Mezinárodní souvislosti

1.16.1 Voda bez hranic

Němec (2006) dále píše, že s rozvojem civilizace a s nárůstem počtu obyvatel zvyšují se 

nároky na množství a využívání vodních zdrojů, přičemž současně dochází k jejich 

devastaci. Nejde jen o znečišťování, ale i o nevhodné zasahování do vodních ekosystémů, 

o nesprávné hospodaření s vodou a také o ne vždy správný způsob obnovování vodní flóry 

a fauny. Obavy lidstva o zabezpečení dostatečných a kvalitních zdrojů vody jsou nanejvýš 

oprávněné. 

V průběhu 21.století je ohrožováno lidstvo mnoha faktory, z nichž na prvním místě je 

změna klimatu následována právě nedostatkem sladké vody. Další rizika spatřujeme v 

odlesňování, rozšiřování pouští, v znečištění vod, ve špatném řízení, ve ztrátě biodiverzity, 

v růstu populace a v její migraci. Tyto vyjmenované rizikové oblasti jsou však jen 

vrcholem dlouhé řady dalších ohrožení, které ve velké míře souvisí právě s vodou. Z těch 

dalších jmenujme např.ještě změny ekosystémů, znečištění moří, kolaps rybolovu, změny 

mořských proudů a degradaci pobřeží. Tyto problémy se netýkají států nebo kontinentů, 

ale celé planety. Vize vztažená k časovému horizontu roku 2025 byla přednesena na 2. 

Světovém fóru o vodě v Haagu v roce 2000. Počítá s interdisciplinárním řešením problémů 

a s integrovaným způsobem hospodaření s vodními zdroji.

Záměrem této vize je: 

 racionalizovat a nerozšiřovat závlahové hospodářství

 zvýšit dosažitelnost a dodávku vody pro pitné a sanitární účely

 zvýšit zásoby akumulované vody

 přizpůsobit struktury dosavadních organizací, zodpovědných za hospodaření s 

vodou, novým podmínkám

 zvýšit spolupráci v povodích mezinárodních řek

 hodnotit vodní zdroje spolu s funkcí ekosystémů

 podporovat inovace, které budou pomáhat rozvíjet předcházející záměry
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K těmto plánům přidal Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu v roce 2002 

ještě požadavky na snížení počtu obyvatel bez přístupu k vodě o polovinu a o snížení počtu 

obyvatel bez připojení na kanalizaci o polovinu.

1.16.2 Světový den vody

Podle Němce (2006) ve snaze vzbudit zájem celé populace o vodní zdroje a o problémy 

spojené s vodou vzniklo na Valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 

1992 rozhodnutí o založení každoroční tradice Světových dnů vody s termínem 22.března. 

Při této příležitosti jsou vydávány informační materiály, které veřejnost seznamují se 

stavem vodních zdrojů a s výhledy do budoucna. Světové dny vody mají každý rok určité 

tematické zaměření, které vyhlašuje UNESCO. Byla to např. témata Voda pro 21.století, 

Voda a zdraví, Voda a rozvoj, Voda pro budoucnost, Voda a katastrofy, Voda pro život, 

Voda a kultura..

Voda tedy nezná hranic a jako společný zdroj potřebuje mezinárodní a mezioborovou 

spolupráci, plánuje se tak nejen v evropském, ale i v celosvětovém měřítku, což je 

základním předpokladem pro řešení nepříznivého výhledu světového stavu vodních zdrojů 

a zajištění jejich udržitelnosti do budoucna.

Obr. 12 Vodní zrcátko, Zámecké náměstí, Teplice (archiv autorky)
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1.17 Užívání vod

1.17.1 Posvátné vody

Minerálních vod, jak píše Němec (2006), užívali již staří Římané k lázeňským účelům. Za 

posvátné označovali léčivé vody Keltové a Germáni a jejich účinky považovali za 

nadpřirozené. Prameniště byla dle starých legend osídlena vílami a najádami, které byly 

rádkyněmi trpících lidí, kteří hledali v zázračných vodách pomoc na neduhy těla i ducha. 

Podobnými pověstmi byla opředena i místa, kde vyvěraly horké či teplé prameny jako jsou 

Teplice v Čechách, Karlovy Vary, Jánské Lázně aj. Mnoho starých bájí přetvořilo 

křesťanství na pověsti o zázracích, které se odehrály v místech s prameny, studánkami i 

vodopády.

1.17.2 Přírodní léčivé zdroje

Němec (2006) pokračuje - název minerální vody je přiřazován přírodním vodám s vyšším 

nebo výjimečným obsahem rozpuštěných látek, vodám proplyněným, vodám s vyšší 

teplotou nebo s vyšší radioaktivitou než je běžné u ostatních vod v jejich okolí. 

Výjimečnost minerálních vod je kromě jejich fyzikálních a chemických vlastností dána 

jejich fyziologickými účinky na živé organizmy. Využití vlastností minerálních vod je 

jedním z nejstarších způsobů léčby. Naši předkové začali své nemoci léčit po vzoru zvířat 

především v teplých pramenech. Dokazují to nejenom archeologické nálezy, ale též 

legendy o přítomnosti zvířat při objevení léčivých pramenů. Nejprve bylo běžné rozlišovat 

léčivé vody podle nápadných smyslově rozpoznatelných znaků – vody slané, sirné, 

kyselky, alkalické vody a prameny horké, teplé a chladné. 

V ČR jsou léčivé vody spolu se zřídelními plyny a s peloidy nazývány přírodními léčivými 

zdroji. Peloidy jsou anorganická bahna a mladé organické sedimenty, např.slatiny a 

rašeliny. Zřídelním plynem může být sirovodík, metan, nejčastěji oxid uhličitý

Prakticky každá voda obsahuje rozpuštěné látky, ani srážková není zcela bez příměsí. 

Významnější obsahy rozpuštěných minerálů si vyžadovaly dlouhodobé pozorování a 

zkoušení, aby minerální voda mohla přinášet co nejlepší účinek na živé organizmy. Tyto 
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vody (většinou podzemního původu) se užívaly k vnitřní i k vnější aplikaci, tedy k pitným 

kůrám, inhalacím, injekcím, k vanovým a bazénovým koupelím, zábalům, sprchám apod.

1.17.3 Lázeňství v ČR

Podle Němce (2006) jsou nejstaršími lázněmi u nás s prokazatelně blahodárnými účinky 

Teplice v Čechách. V největších a nejznámějších lázních, v Karlových Varech spočívala 

středověká léčba v dlouhodobých pobytech v dřevěných kádích s léčivou vodou, až později 

se přistoupilo k pitným, inhalačním, irrigačním a střevním kůrám. Minerální vody jsou 

oproti plynům a sedimentům užívány v českém lázeňství nejčastěji. Ne ve všech lázních 

ČR se užívá čistě přírodní vody, ale i zřídelní plyny nebo slatiny jsou doprovodnými jevy 

vyvěrání určitého typu spodní vody. Všechny lázně jsou tedy opět nedílnou součástí 

hydrologie ČR. Dalšími lázeňskými místy jsou Františkovy a Mariánské lázně, Kynžvart, 

Bechyně, Třeboň, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Jeseník, Brandýs nad Orlicí aj.

Další oblast, která přírodní minerální vody využívá, je potravinářský průmysl. Jeho plnírny 

minerálních vod jsou jeho prosperující součástí. Jejich podíl v systému preventivní 

zdravotní péče ale klesá.

Obr.13 Vyvěrání minerálního pramene v Karlových Varech do řeky Teplá (archiv autorky)
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1.17. 4 Voda k rekreaci

Němec (2006) považuje rekreaci u vody za nejúčinnější formu aktivního odpočinku. Je 

přitažlivá pro každou věkovou i společenskou skupinu. Dnes se provozuje mnoha způsoby 

jako je např. koupání, slunění, sauna, vodní turistika, jachting apod. Pokud se rekreační 

činnost provádí s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav, přináší pohyb ve vodě a na 

čerstvém vzduchu utužení lidského zdraví tělesného a regeneraci zdraví duševního. Z 

odpočinkových aktivit se postupně vyvinuly různé sportovní disciplíny ve kterých se 

soutěží, ať už ve vodě, na vodě či pod vodou. 

Pédroletti (2007) píše - nejvýznamnější sportovně-rekreační činností je plavání, které má 

nesmírně pozitivní dopad na rozvoj celého organizmu, především srdce a plic. Koupání a 

kontakt s vodou má přinášet především potěšení. Plavání má být příjemným zážitkem 

nejen pro školní děti, ale pro všechny věkové kategorie, ale nejenom plavání, také večerní 

koupel nebo ranní sprcha. Voda není naším přirozeným prostředím, i když jsme v ní trávili 

prvních devět měsíců našeho bytí, schouleni v matčině břiše. Spokojenost a pohoda, které 

jsme tam pociťovali, obklopeni vodou, v nás po narození přetrvávají dál a jde jen o to tyto 

pocity nepotlačit, ale rozvíjet je dál. Plavání je uznáváno také jako jedna z nejúčinnějších 

metod na nápravu růstových vad u dětí. Je proto přirozenou snahou státu mít na svém 

území co největší počet a rozsah vodních ploch, které se dají využívat k rekreaci a ke 

sportovní činnosti. Tyto vody musí splňovat nejenom přiměřenou dostupnost od lidských 

obydlí, obcí a měst, ale hlavně musí kvalita vody splňovat nejpřísnější normy ve sledování 

rekreačních vodních zdrojů. Děti od předškolního věku se účastní několika plaveckých 

kurzů v rámci běžné výuky.

Němec(2006) uzavírá - již pouhá přítomnost vodní plochy ve městě pomáhá vytvářet lepší 

životní prostředí. Voda v příhodné nádrži nebo přirozený vodní zdroj přináší obci osvěžení, 

estetické vylepšení a mnoho kulturních a sportovních možností. Vodní hladina je oku 

lahodícím krajinným motivem, jenž zmnohonásobuje účinek panoramatických pohledů a je 

důležitým článkem utváření krásy obecního prostředí. Svou vypařenou vlhkostí tlumí náhlé 

výkyvy teplot , osvěžuje vzduch a přináší možnosti příjemných prožitků při pobytu v 

blízkosti vody nebo přímo na vodě v malých plavidlech. Hlavně je to příležitost k 

vytváření koupališť a plováren či jiných zařízení. Čím rozlehlejší město, tím větší je 
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potřeba jeho vybavení vodní plochou, a tím větší je povinnost využít to, co příroda člověku 

poskytuje. Také osvěžující vodní fontány, vodotrysky a kašny přinášejí městu zlepšení a 

zpříjemnění životních podmínek z pohledu fyzického využití (procházky) i z pohledu 

duševní pohody.

Vodní toky a vodní plochy byly odpradávna jednou ze základních existenčních podmínek 

při zakládání lidských osad. Účinek vody je spjat s náboženskými úkony – člověk, než 

vstoupil na posvátné místo, měl být čistý na duchu i na těle, křest vodou je jedním ze 

základních náboženských aktů. Ve starověku byla přirozená láska ke koupání nejen za 

účelem očisty, ale i jako relaxační a rekreační činnost, přinášející libé pocity. Ve 

středověku lze naopak hovořit o úpadku lázeňství a o strachu z přírodních vod, které mohly 

přinášet nákazu smrtonosnými nemocemi, které ničily celá města i rozsáhlejší území. 

Teprve za dob křižáckých výprav vlivem kontaktu s východními národy začaly být opět 

využívány vodní toky, zakládány vodní nádrže a začaly se znovu používat i vanové 

koupele.

Málokdo si uvědomuje, že k vodním sportům patří i veškeré zimní sporty, které umožňují 

aktivitu na vodách v pevném skupenství – v podobě ledu a sněhu.

(Podle Němec, J. a kolektiv, 2006.)
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2 Praktická část

2.1 Vytváření kladného vztahu k vodě u dětí mladšího školního 

věku, jeho zakotvení ve školním kurikulu, v konkrétních 

vzdělávacích oblastech, ve výtvarné výchově

2.1.1 Estetické cítění jako vrozená součást lidské bytosti

Brožek, David a Frauknecht (1968) uvedli, že vztah dětí ke kráse je rozvíjen výchovou, 

uměle jej nelze vyvolat. Na počátku jde o přirozený instinkt, kdy je dítě přitahováno k 

tomu, co na něj esteticky působí. Pohled na předmět nebo výtvor přírody v něm vyvolává 

příjemný pocit, aniž ví proč. Toto prvotní vnímání, není ještě konkrétně zaměřené a 

neprojevuje se ani cílevědomou aktivitou. Má stejnou váhu u předmětů, které dítě 

obklopují jako u přírodních jevů a nezávisí ani na četnosti či vzácnosti vnímaného. K 

formování této lidské přirozenosti pak dochází vlivem okolí, rodinné i školní výchovy, 

kulturních institucí a záleží také na sociálním postavení jedince.

Na různé estetické vjemy dokáže dítě reagovat živěji než dospělý, který se často řídí a 

podřizuje vkusu prostředí a společnosti. Dítě se ale neorientuje v důvodech, proč se mu 

který objekt líbí a proč na něj tak nebo jinak působí, vnímá ale citovou oblast – emotivní 

atmosféru, kterou pak dokáže zhodnotit podle své stupnice a své schopnosti vyjadřování. 

Tyto dojmy jsou pak velmi silné, ale nemívají obvykle dlouhé trvání. Pokud nechceme 

porušit instinktivní touhu po kráse je třeba být poměrně obezřetní v předkládání děl 

lidského umění, naopak štědře lze zacházet s přírodními objekty, jevy a úkazy, které 

obohacují nejen estetické vnímání dítěte, ale také jeho kladný vztah k přírodě jako takové. 

Od příjemných estetických zážitků a zkušeností s přírodními objekty se dále v dítěti rozvíjí 

ekologické cítění, potřeba zachovat příjemné životní prostředí a pozitivní přístup k péči o 

ně. A vlastně i v uměleckých dílech člověka se téměř vždycky odráží jeho vnímání 
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okolního světa, tedy přírody, protože člověk je její součástí. Přírodu najdeme v hudbě, v 

poezii, ve výtvarném umění, v architektuře i v ostatních uměleckých oborech. 

Umělecké dílo má „moc“ zaujmout. Ve výtvarném umění je tato síla v barvě, ve hře světla 

a stínu, v linii. Lidé mají předpoklady reagovat např. na barvu velmi silně. Barva ovlivňuje 

náladu, pocity. Černá může působit smutně i zle, ale také elegantně a jasně, červená 

vyvolává pocit něčeho důležitého a nepřehlédnutelného. Modrá barva tiší emoce, je to 

barva nebe a vody, která oblohu odráží. Voda sama o sobě přitahuje pozornost, jak v 

přírodě samotné tak v uměleckých dílech. Je to způsobeno jejím leskem? Výraznou 

odlišností od ostatní krajiny? Voda nemusí být hlavním námětem díla a přesto je jedním z 

prvních znaků, které diváka zaujmou. Vodu ve svých dílech ztvárňují malíři, sochaři v 

alegoriích, hudebníci ve svých skladbách. Rozvíjíme-li dětské estetické vnímání 

využíváme jejich bezprostřednost a při uvádění dětí do výtvarné práce stavíme na jejich 

zážitcích ze skutečného života, skutečné krajiny, skutečných situací s možností dávky 

fantazie. Pro estetické vnímání a cítění předkládáme dětem množství podnětů. 

Jakmile dítě začne vnímat, tedy ihned po jeho narození a částečně i v prenatálním období, 

lze hovořit o konzumaci vnějších podnětů dítětem. Okolí poskytuje dítěti vjemy sluchové, 

hmatové, chuťové, čichové a zrakové. Mozek dítěte tyto vjemy zpracovává téměř neustále 

a odpovídá na ně určitými reakcemi a pocity od nepříjemných, přes neutrální až po ty 

příjemné. Vjemy k dítěti a k jeho centrům vnímání přicházejí samy, bez přičinění jiných 

lidí a nebo je dítěti úmyslně předkládáme. Již před porodem matky ke svým nenarozeným 

potomkům promlouvají, některé jim pouštějí hudbu nebo čtou pohádky. Je to úmyslné a 

oboustranné vyvolávání příjemných pocitů, které dává základy k estetickému vnímání. 

Novorozencům, kojencům i batolatům zase předkládáme množství objektů, které rozvíjejí 

jejich rozumový vývoj a dítě je vnímá všemi smysly. Pro další vnímání estetična je 

důležité si uvědomit, že dítě vnímá své okolí téměř neustále a to i když si s ním právě 

nikdo nehraje, nechová jej či k němu nepromlouvá. Tak jak u dítěte dozrává a rozšiřuje se 

vnímání smysly, tak se rozšiřuje i ,,území“ , které svými smysly pojme, vnímá a 

zpracovává. Je správné tedy myslet na to, že dítěti pro rozvoj estetického vnímání nestačí 

jen denní procházka po stejné ulici, do stejného obchodu, ale je dobré procházky 

obměňovat, záměrně dítěti ukazovat různá místa a různě výrazné objekty v nich. 
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Dítě má poznávat přírodní prostředí i prostředí utvářené lidmi. Pro přirozenost člověka 

jako živočicha, který je součástí přírody by měla převažovat ta místa, která nejsou 

důsledně a jedině poznamenaná lidskou rukou, i když je to např.městský park nebo 

zahrada. Vnímání stromů, trávy, květin, zvěře, ptactva a jiných živých i neživých darů 

přírody nemůže lidskému vnímání uškodit. Naopak je zdravé a jeho vliv je pozitivní pro 

ekologické cítění člověka v jeho celém životě, pro psychickou pohodu i pro inspiraci ve 

všech oborech lidských činností.

Pokud má dítě dostatek podnětů, samo si vybere, který z nich upřednostní. Podle pocitu, 

který pak v psychice člověka vyvolá. Přirozeně vyhledává ty, které probouzí pocity 

příjemné, libé a je-li možnost, pak se vyhýbá tomu, co je mu nepříjemné, třeba i z 

nevysvětlitelných důvodů. Dítě se učí, nabírá zkušenosti a přirozeně třídí. 

Po nástupu do výchovně vzdělávacích institucí má už dítě tento rozvoj řízen cíleně jak v 

jeslích , tak v mateřské i základní škole. Na prvním i druhém stupni základních škol je 

výchova estetického vnímání zařazena jako důležitá součást do rámcového vzdělávacího 

programu a do školních vzdělávacích programů.

(Podle BROŽEK, J., DAVID, J., FRAUKNECHT, K., 1968)

2.1.2 Rozvoj estetického vnímání a ekologického myšlení na základní 

škole v současném vzdělávacím systému

Podle Jeřábka a Tupého (2002) Rámcově vzdělávací program pro základní školy vymezuje 

ve svých obecných cílech a klíčových kompetencích estetickou výchovu jako mnoho 

variabilních možností realizace, které procházejí téměř všemi průřezovými tématy. Záleží 

pak na tvůrcích školních vzdělávacích programů a na samotných pedagozích jak s těmito 

možnostmi naloží, jak je zpracují ve svém osobním pedagogickém působení. 

Rámcový vzdělávací program zdůrazňuje takové aspekty vzdělávání, které jsou určující 

pro život v současné multikulturní společnosti. Právě v těchto aspektech lze hledat i 

výchovně-estetické cíle.



55

Akcent na porozumění hodnotám posiluje ve všech vzdělávacích oblastech etické 

postoje žáků. Ve spojení výchovy k porozumění všem lidským hodnotám s výchovou k 

odpovědnosti za tvoření prostředí, ve kterém žijeme, je i inspirace různými kulturami a 

vytváření kladného vztahu ke krásám naší vlasti a snaha podílet se na smysluplných 

činnostech zkvalitňujících lidský život.

Akcent na dovednosti komunikace a kooperace je pojat komplexně. Nejedná se pouze 

o vytváření prostoru pro využívání informačních technologií a o rozvoj jazykových 

dovedností, ale také o to umožnit každému žáku hledat vhodné prostředky k sebevyjádření 

a k vyjádření se na různých úrovních tvořivosti.

Akcent na chápání globálních problémů zařazuje do vzdělávacích oblastí témata, 

díky kterým žáci pochopí kontinuitu života a existence člověka s odkazy minulosti a s 

vlivy na budoucnost. Záměrem je výchova ekologicky myslícího, tvořícího a mravně 

odpovědného člověka. 

Akcent na aktivní ovlivňování zdraví se podílí na výchově člověka chápajícího 

hodnotu zdraví a člověka, který aktivně usiluje o upevňování a ochranu zdraví a 

zdravého způsobu života.

Akcent na praktické činnosti mimo jiné zařazuje do výchovně-vzdělávacího procesu 

schopnost žáků získat a aplikovat do běžného života umění účelně a šetrně nakládat s 

energetickými zdroji, citlivě a ohleduplně zacházet s přírodou.

Akcent na výchovu samostatného myšlení, jednání a vzdělávání by měl účinně 

vychovávat člověka svobodně jednajícího, hledajícího různorodá řešení problémů s 

cílem dále zlepšovat kvalitu svého života.

Všechny akcenty zdůrazněné v Rámcově vzdělávacím programu úzce souvisí s estetičnem 

obklopujícím žáka a s prostředím, které se žák učí spoluvytvářet. Současně zmíněné body 

směřují k ekologické výchově, která vede žáky také ke správnému vztahu k přírodě živé i 

neživé, tedy také k vodě, k veškerým vodním zdrojům, k uvědomělému vnímání 

problematiky světových vod a tedy k zasloužené pozornosti věnované tomuto elementu. 

Tak jako v přírodě všechno souvisí se vším, tak všechny zmíněné akcenty a všechny 
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oblasti školského kurikula se svou vzájemnou provázaností mnohou úzce věnovat tématu a 

problematice výskytu a využívání vody na naší planetě. Voda je základní podmínkou 

života a zaslouží tedy obrovskou pozornost, kterou můžeme a musíme u dětí vzbuzovat.

Jedním z cílů vzdělávání je objevovat vzájemné vztahy a příčiny přírodních jevů, 

zobecňovat je nebo alespoň jejich zobecnění chápat. Dalším cílem je všestranný rozvoj 

kreativity. Oba tyto cíle lze směřovat jak ke vztahu k problematice vody na Zemi, tak k 

výtvarnému vyjadřování (vedle ostatních vzdělávacích oblastí). Dosažením těchto cílů se 

tedy zabývají všechny oblasti Rámcově vzdělávacího programu, pokud jednotlivé školy 

vhodně připraví své Školní vzdělávací programy.

Oblast Jazyka a jazykové komunikace kultivuje prostřednictvím mateřského i cizího 

jazyka dětské myšlení a schopnost logicky a věcně vyjadřovat skutečnost. Vede ke 

schopnosti chápat a interpretovat text a rozvíjí paměť. Ve spojení s tématem voda se žák 

učí vyjadřovat své dosavadní zkušenosti a pracovat se získanými informacemi z hlediska 

komunikace. Žákům můžeme předkládat literaturu naučnou i zábavnou, kde lze najít 

obrovské množství textů obsahujících mytologické a pohádkové příběhy z vodní říše, 

historické pohledy na vodu i encyklopedické informace.

Oblast Člověk a jeho svět rozvíjí tvořivé hledání všech souvislostí a jejich uplatnění při 

řešení problémů. V problematice vody je obzvláště důležité, aby žáci získali schopnost 

hledat všemožná řešení, např. v nápravě současné ekologické situace, v oborech 

zabývajících se ochranou vodstva a životního prostředí.

V oblasti Člověk a společnost je u žáka rozvíjeno pojmové myšlení postupným 

zobecňováním a zasazováním do nových souvislostí. Žák hledá kořeny společenských i 

přírodních jevů, paralely mezi minulými a současnými událostmi a srovnává je s jevy v 

evropském i světovém měřítku. I tato oblast může a měla by úzce souviset s učivem o 

vodě. Zde lze pracovat s globálními problémy společnosti a hledat různé varianty řešení 

současné situace. 

Oblast Člověk a příroda učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému 

na pojmech, prvcích a teoriích a chápat přírodní zákonitosti. Učí přírodovědné znalosti 

aplikovat v praxi. Rozvíjí schopnost bádat a objevovat, odhalovat a sdělit problém a hledat 
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varianty řešení. Tato oblast je logicky nejblíže popisované problematice a ta by měla být 

jednou z nejdůležitějších částí této oblasti. Žáci se učí chápat, jak současné chyby ovlivní 

naši budoucnost a ukládají si do vědomí nutnost chránit svou budoucnost.

Oblast Umění a kultura umožňuje vyjadřovat vlastní pocity a vjemy, myšlenky i 

představy a nacházet a osvojovat si různé způsoby jejich prezentace. Vede k pochopení 

umění a procesu tvorby umění jako vyjádření vztahu člověka a světa. Prostřednictvím té

oblasti lze přirozenou a nenásilnou formou vést žáky k lásce k přírodě a k pochopení 

akutní nutnosti její ochrany, tedy vede i k budování pozitivního vztahu k vodě.

Oblasti Člověk a zdraví a Člověk a svět práce vedou, mimo jiného, k rozvoji motorické 

paměti, motorických dovedností, rozvíjí paměť hlavně v osvojování technických pojmů. 

Učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní a tvůrčí činnosti. I tyto oblasti můžeme 

považovat za přínosné v učivu ke globálním znalostem o světě, který nás obklopuje, resp.k 

přírodě a všem jejím součástem.

2.1.3 Možnosti získávání a využívání poznatků o vodě v oblasti Člověk a 

jeho svět

Podle Jeřábka a Tupého (2002) - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 

1.-5. ročník ZŠ a propojuje učivo společenskovědní a přírodovědní s výchovou ke zdraví. 

Žáci poznávají, jaké zajímavosti mohou nalézat ve svém okolí, ve světě, který je přímo 

obklopuje i v širších oblastech kulturních a přírodních. Důležité jsou mezi oblastní vztahy s 

jazykovou a komunikační výchovou. Propojení oblasti Člověk a jeho svět s reálným 

životem a s praktickými zkušenostmi žáků může být užitečnou pomocí žákům ve zvládání 

nových životních situací. Při výběru konkrétního učiva je nutno brát v úvahu nejen 

podmínky školy pro provoz, společensko-kulturní prostředí, ve kterém se žáci pohybují, 

ale také krajinné a regionální zvláštnosti nebo roční období a specifické proměny přírody. 

Vzdělávání v této oblasti směřuje také k vnímání krás života, přírody, umění a techniky, k 

vyjadřování a kultivování vlastních náhledů na přírodu a společnost, k získávání nových 

poznatků o přírodě a přírodních vztazích, k podchycení zájmu o naši minulost, přítomnost 

a možnosti budoucnosti, k ekologickému myšlení a k ohleduplnému vztahu k životnímu 

prostředí, k rozvíjení zájmu o zvířata, rostliny a o neživou přírodu. Všemi těmito směry 
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může procházet výchova ke kladnému vztahu k vodě, jako k základní podmínce existence 

života a vzdělávání v oblasti ekologických přístupů k vodním zdrojům tak, aby byla u žáků 

pozitivně rozvíjena potřeba brát vodu na planetě jako ohrožený a vyčerpatelný zdroj a tím 

ovlivňovat také zacházení s vodou v nejbližším okolí. 

Na konci 1.období základního vzdělávání (se, si) žák:

- posuzuje okolní krajinu (přírodní i umělé prvky v krajině), vyjádří různými způsoby její 

krásu a rozmanitost; 

- pozoruje, popíše, porovná, případně ztvární viditelné proměny v přírodě a v jednotlivých 

ročních obdobích;

- určí některé přírodniny podle nápadných znaků, uvede příklady organizmů v určitých 

prostředích ( les, potok, rybník, louka, pole apod.);

- má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si, že způsob, 

jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí;

- uvědomuje si, jak může být jeho okolí nebezpečné a předvídatelným nebezpečím se snaží 

vyhnout.

Na konci 2.období základního vzdělávání (se, si) žák:

- všímá dění v nejbližším okolí společenském i přírodním, dokáže poukázat na změny a 

některé problémy a přispět ke zlepšení životního prostředí své obce;

- posoudí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a jejich možný dopad na životní 

prostředí;

- orientuje se podle plánu v okolí, najde dané místo v krajině, postupuje podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě;

- pohotově vyhledává a vyjadřuje se s pomocí vlastivědné mapy o přírodních poměrech;
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- hodnotí a srovnává postavení a jednání lidí ve společnosti a způsoby řízení společnosti v 

minulosti a současnosti;

- rozlišuje základní společenstva v okolí školy, popíše vztahy mezi organizmy, vysvětlí, co 

znamená rovnováha přírody;

- popíše základní projevy života na konkrétních organizmech, prakticky třídí organizmy do 

známých skupin;

- uplatňuje účelné způsoby chování v modelových situacích osobního, cizího i hromadného 

ohrožení.

Konkrétní učivo o vodě je v RVP formulované takto – výskyt a vlastnosti vody, oběh 

vody v přírodě. 

2.1.4 Možnosti získávání a využívání poznatků o vodě v oblasti Umění a 

kultura

Podle Jeřábka a Tupého (2002) tato oblast umožňuje jiné, než pouze racionální poznávání 

světa. Odráží nezbytnou součást lidské existence, kulturu a umění, jako proces

specifického poznávání a dorozumívání. Veškeré výstupy a cíle jsou formulovány 

uměleckými vyjadřovacími prostředky. 

Hudební výchova učí žáka pracovat s hlasem, reagovat na poslech hudby pohybem nebo 

výtvarnými vyjadřovacími prostředky, poznávat hudbu v jejích žánrových, stylových i 

funkčních podobách a hudbu analyzovat a interpretovat.

Dramatická výchova kultivuje základní výrazové prostředky divadelního sdělení (hlas, 

pohyb) a spolupracuje i s dalšími výrazovými prostředky ostatních druhů umění 

(literárními, hudebními a výtvarnými).

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, jejichž principy 

provázejí člověka od prvopočátku jeho vývoje. Jsou nezastupitelným nástrojem poznávání 

a prožívání lidského bytí, jeho analýzy v lidské mysli, a tedy i jejího utváření. Ve výtvarné 

výchově je brán kontakt žáka se skutečným životem jako vzájemný vztah, kdy se obě 
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strany vzájemně ovlivňují. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova 

uskutečňována tvůrčími činnostmi, v nichž se setkává v interakci vlastní tvorba žáků s 

vnímáním a interpretací vizuálně obrazných vyjádření.

Vzdělávání v dané oblasti směřuje, mimo jiné, k pochopení umění jako specifického 

způsobu poznávání a komunikace, k užívání uměleckého jazyka k vyjadřování vlastních 

pocitů, postojů a vztahů, k utváření pozitivního vztahu ke kulturním hodnotám všech dob, 

k vytváření podnětné tvůrčí atmosféry, k toleranci při seznamování s různorodými 

kulturami a k utváření vlastní hierarchie hodnot. Na konci základního vzdělávání žák:

- chápe kulturu a umění v jejich provázanosti jako důležitou lidskou potřebu;

- podle svých schopností a dovedností dokáže užívat jazyka umění jako specifického a 

svébytného dorozumívacího prostředku, rozlišuje podstatné znaky jednotlivých druhů 

umění, je schopen je vzájemně porovnávat;

- je schopen tolerantního přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i 

minulosti, je připraven k vytváření vstřícné a podnětné atmosféry na základě rovnosti 

kultur a forem i stylů umění.

Všechny cíle a kompetence oblasti Umění a kultura resp.výtvarná výchova lze rozpracovat 

a využít k vytváření kladného a odpovědného vztahu k vodě ve všech jejích podobách a v 

obrovské šíři problematiky vodních zdrojů. 

Učivo o vodě má své důležité místo v kurikulu 1.stupně základní školy a jeho 

aplikovatelnost a transformovatelnost do konkrétní náplně výtvarné výchovy přináší široké 

a kreativní možnosti bez nebezpečí jednotvárnosti. 
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2.1.5 Rozvíjení smyslové citlivosti podle RVP

Jeřábek a Tupý (2002) píší, že obsahem učiva zaměřeného na rozvoj smyslové citlivosti je 

rozlišování schopností co nejdetailnějšího rozeznávání jednotlivých vizuálních kvalit v 

komunikaci s realitou i s vizuálně obraznými vyjádřeními. Žáci se učí uvědomovat si 

účinky této interakce na rozvoj smyslové citlivosti a na prohlubování vlastních prožitků a 

zkušeností s uměním. Prostřednictvím interpretace vizuálně obrazných vyjádření a hlavně 

prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti získává pojmosloví a učí se je aktivně užívat. Je 

potřeba dát žákům prostor pro osobité vizuálně obrazné vyjádření na základě vlastních 

prožitků a poznání a dát žákům možnost k jejich prezentaci. 

Učitel pomocí umění seznamuje žáky s vizuálně obraznými elementy (linie, tvar, objem, 

barevné kvality, textura, jejich rozvržení v obrazové ploše či v prostoru) a s jejich vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus, strukturální vztahy aj.). Žák se učí vnímat nejenom zrakem, 

ale i sluchem, hmatem a pohybem, přijímá vizuálně obrazná vyjádření přejatá i osobně 

vytvořená a zpracovává je podle svých schopností a dovedností z různých hledisek ( 

hledisko emotivní, racionální, vědecké apod.). Učivo směřuje žáka k uplatnění 

subjektivity, povzbuzuje jeho odvahu uplatnit vizuálně obrazná vyjádření vycházející z

vlastních, jedinečných pocitů a prožitků. 

(Jeřábek, J.; Tupý, J. a kolektiv, 2002.)
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2.2 Výtvarná tvorba – voda v umění

2.2.1 Dětská tvorba

Vztah dětí školního věku k vodě je ve většině případů kladný. Vztah dětí i dospělých k 

vodě jako k základní podmínce života bývá však nezaslouženě neutrální. Lidé, alespoň v 

našich evropských podmínkách, považují vodu za samozřejmost, za obyčejnou součást 

života. Její jedinečnost a vzácnost si člověk uvědomí až v případě jejího nedostatku, 

popř.nebezpečnost a sílu bereme na vědomí až teprve, když se projeví negativně v našem 

životě a v nejbližším okolí, např. při povodních. Tento vztah člověka s vodou se však 

projevuje zcela odlišně v umění. Pokud umělec zpracovává téma vody v jakékoli její 

podobě a v jakémkoliv odvětví umění, můžeme mluvit o obrovském množství možností 

vyjádření. Alegorie vody nacházíme v hudbě, sochařství i v malířství. V historii umění 

existují díla, která přinášejí tématu voda zaslouženou pozornost. 

Žáci 1.stupně se naneštěstí ve většině případů seznámí pouze se zlomkem uměleckých děl, 

která přinášejí více do povědomí dětí o vodě. Nejčastěji, a ne bezdůvodně, se v hudební 

výchově pracuje se symfonickou básní Vltava Bedřicha Smetany, která nejenže působí na 

dětské vlastenecké cítění, ale vzbuzuje velice účinně představivost v hudebních obrazech 

této řeky. S Vivaldiho Čtvero ročními obdobími se žáci také seznamují a na pozadí hudby 

si mohou představovat střídání ročních období, různé typy počasí a jiné projevy přírody. 

Literární výchova pak přináší díla, ve kterých se více než vztah k vodě objevují mýtičtí či 

skuteční obyvatelé vodní říše. Výtvarná výchova dává nepřeberné možnosti k vyjádření 

vztahu k vodě samotné, k činnostem, které jsou s vodou spojeny, se samotnou vodou nebo

s přírodovědnými znalostmi o vodě a vodních zdrojích.

Na rozdíl od uměleckých děl, je voda v dětské tvorbě znázorňována schématicky. Většinou 

modrou barvou, popř. v podobě pravidelných vlnek. Nabídneme-li dětskému pozorovateli 

dostatek inspirace v ukázkách různých výtvarných děl, různých autorů, rozličných 

výtvarných slohů, určitě se obohatí jeho vnímání a tím i výtvarné vyjadřování.
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2.2.2 Galerie vody, příklady děl, na kterých žák může pozorovat 

ztvárnění   vody(barva, technika) v předvýtvarných činnostech

Roeselová (2004) říká, že výtvarné vidění je speciálně zaměřená pozornost na výtvarné 

podněty. V uměleckém díle objevujeme jeho znaky a hledáme význam jejich vzájemného 

uspořádání a později se dokážeme vizuálně orientovat ve výtvarné tvorbě. S výtvarným 

viděním se pojí výtvarné cítění, které se u každého jedince liší kvalitou a rozsahem a 

souvisí s vnímáním sebe sama. O výtvarném cítění se nedá hovořit, pokud nevezmeme 

v potaz výtvarné myšlení, které se projevuje přirozenou schopností zpracovat linie, barvy a 

tvary s cílem něco vyjádřit – sdělit. 

2.2.3 Dojmy a pocity při vnímání výtvarného díla, přímé asociace

K rozvoji výše zmiňovaných výtvarných vlastností pomáhá setkávání s uměleckými díly, 

které je třeba dávkovat přiměřeně k věku žáků a k jejich předchozím zkušenostem. 

Činností, kdy se žáci setkali s uměleckými díly poprvé, jsem zjišťovala asociace, žáků při 

vnímání uměleckých děl různých autorů. Jejich společným jmenovatelem byla voda.

Žáky jsem nejprve nechala díla chvíli pozorovat a potom mi jednoduše sdělovali slova a 

pocity, které je při prvotním pozorování napadaly bezprostředně. (Zaznamenáno pod 

jednotlivými ukázkami děl.):

Obr. 14 Andreas Achenbach , Rybářská loď. 1865 (www.corbis.com /oldpaintings)
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Žákovské asociace k dílu: Bouře, mokro, vlny, napětí, strach, pohyb lodě, loď se převrhne, 

narazí na břeh…

Obr. 15 Albert Bierstadt, Niagara. 1869 (www.corbis.com /oldpaintings)

Žákovské asociace k dílu: Vodopády, výlet, rekord, okouzlení, hukot vody, tříštění vody 

padá na diváka…   

Obr. 16 Albert Bierstadt, Trouville. 1896 (www.corbis.com /oldpaintings)
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Žákovské asociace k dílu: Výlet, závody, vítr, prázdniny, pěkný den, teplo, radost, příprava 

na cestu…

Obr. 17 Georgie Catlin, Lov bizonů v zimě. 19. st. (www.corbis.com /oldpaintings)

Žákovské asociace k dílu: Doba ledová, lov, migrace, boření se ve sněhu, zima, námaha, 

zabíjení těžká cesta….

Obr. 18 Thomas Cole, Domov v lese. 19. st. (www.corbis.com /oldpaintings)

Žákovské asociace k dílu: Chata, koupání, prázdniny, víkend, pohoda, návrat, rybaření, 

večer, komáři …
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Obr. 19 Caspar David Friedrich, Křídové útesy na Rujaně. 19. st. (www.corbis.com /oldpaintings)

Žákovské asociace k dílu: Procházka, vyhlídka na moře, klid, odpočinek, stín a chládek,

dálka…..

2.2.4  Rozhovory nad uměleckou tvorbou

V dalších předvýtvarných činnostech jsme se žáky prohlíželi několik dílů Výtvarných 

čítanek pro základní školy - Obrazárna v hlavě Pavla Šamšuly. Vybírala jsem pro naše 

rozhovory ukázky obrazů a fotografií, kde si žáci mohli všímat různého ztvárnění vody a 

různých pohledů na vodu. Snaha přiblížit tématiku žákům, vycházela z jejich výtvarného 

vidění, cítění a myšlení. Znovu se mi potvrdilo, že voda, i když není hlavním tématem díla, 

zaujme diváka většinou na první pohled. Následující odstavce jsou děleny na slovní 

doprovod podle Pavla Šamšuly a jakousi reflexi, rozhovorů se žáky nad ukázkami.

Pro inspiraci předkládám pouze názvy děl, která jsou dohledatelná ve výše zmíněných 

pramenech:

Van Kessel: Ráj, 1659. (Šamšula, 1997, str. 14)

Podle křesťanů žili první lidé v ráji spolu se zvířaty ve shodě a v míru. V díle, kde si malíř 

představuje ráj, pozorují žáci vodní plochu jako přirozenou součást dokonalého světa, 

ráje. Zvěř i lidé jsou v nejbližším okolí vody, protože voda je součástí a podmínkou života.

Žáci projevili přání stát se součástí obrazu.
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Josef Lada: Zvířátka přezimují u hajného, 1941. (Šamšula, 1997, str. 15)

Laskavý pohled na soužití člověka a přírody, které bylo našim předkům bližší a 

samozřejmější než nám. Hajný poskytl podmínky pro spokojený život všem svým přátelům, 

zvířatům – proto divoký kačer plave ve vědru s vodou. Žáci vidí podobnost 

s předcházejícím dílem.

Josef Lada: Vodník, kolorovaná kresba, 1039. (Šamšula, 1997, str. 55)

Známý obrázek z dětské knížky. Žáci pozorují nejen půvabnou českou krajinu, nejen 

pohádkový výjev, ale také vodní hladinu s odleskem měsíce a podvodní říši ryb a starého 

vodníka.

Antonín Slavíček: Praha z Letné, tempera, 1908. (Šamšula, 1999, str. 55)

Obyvatelé i turisté stále hledají v historických městech osobitou krásu a kouzlo. Zakladatel 

moderní české krajinomalby, Antonín Slavíček, oslavil tímto obrazem nádheru Prahy ve 

slunečním dni časného jara. Hladina ,,nejčeštější“ řeky Vltavy ve svém klidu i pohybu, 

odraz města a oblohy na této hladině. Krásné vyobrazení našeho hlavního města z doby 

před více než sto lety si vyžádalo delší pozorování, než se žáci v díle orientovali.

Karel Chaba: Karlův most, olej, 1964. (Šamšula, 1999, str. 57)

Žák jakoby musel řeku v obraze hledat. Z barev převažuje modrá, přesto je řeka od 

ostatních modrých objektů rozpoznatelná. 

Polní práce, malba na papyru, Egypt, asi 3000 př. n. l. (Šamšula, 2000, str. 9)

V díle je zobrazena cesta po Nilu do říše mrtvých. V dolním pruhu vidíme polní práce v 

různých ročních obdobích. Jednoduché ztvárnění vody-řeky je dětem srozumitelné a blízké. 

V této ukázce je řeka jakýmsi předělem mezi ročními obdobími, a životem a smrtí.

John Constable: Vůz na seno, olej, 1821 (Šamšula, 2000, str. 14)

Přestože obraz vznikl podle náčrtů v přírodě v malířově londýnském ateliéru, působí živým 

dojmem prosluněného dne. Siluety stromů a plující oblaka se odrážejí v říčním brodu. 
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Voda je tady ztvárněna tak, jak ji žáci důvěrně znají ze skutečného života. Přesto nebo 

právě proto ani zde nenajdou vodu v čistě  modré barvě. Obraz vzbudil u žáků chuť jít 

někam k řece, vykoupat se, pozorovat proud.

Oldřich Blažíček: Březen ve Zlatkově, olej, 1942 (Šamšula, 2000, str. 15)

Měkké tahy štětce jsou rozmyté táním zbytků sněhu. Z obzoru temných lesů a namodralé 

skvrny na obloze je cítit mokvavá blízkost jara. I z tohoto obrazu žáci vodu ucítí. Jak z 

chladného sněhu, který ještě krajinu pokrývá, tak z vlhkého ovzduší přicházejícího jara –

tuto atmosféru si snadno při shlédnutí obrazu vybavili. 

Antonín Slavíček: Vítr, tempera, 1906 (Šamšula, 2000, str. 31)

Slavíček vyjádřil příčinu i projevy pohybu v krajině čistě výtvarnými prostředky: tahy 

štětce a barvami. Dosáhl dojmu, že větrem se nepohybuje jen hladina vody a oblaka, ale že 

pohybem žije každá část obrazu. Voda v pohybu je v tomto díle velice srozumitelně 

ztvárněna. Žáci si všímali barev a hledali shodu barevnosti vody a mračen. Tři živly –

vzduch – voda – země -to vše v tomto díle na žáka působí. Žáci měli pocit, že sáhnou-li si 

na vodu v obraze, namočí se.

Jiří John: Sníh, suchá jehla, 1970 (Šamšula, 2000, str. 45)

John nalezl v blízkém pohledu na sníh jeho zajímavé struktury při postupném tání a 

opětném mrznutí. Pro žáky velice netradiční, ne příliš srozumitelné ztvárnění sněhu 

v krajině.

Ladislav Čepelák: Zimní pole, mezzotinta, 1978 (Šamšula, 2000, str. 45)

Mistr grafického umění zobrazil kontrast temné barvy ornice se zbytky sněhu. Jednoduché 

a všeříkající. Žáci mohou obdivovat krásu jednoduchosti a v celku hledat i detaily, 

skutečné nebo ty z vlastních představ.

Jiří John: Kapka rosy v trávě, suchá jehla, 1967. (Šamšula, 2002, str. 19)
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Schopnost sklonit se k věcem obyčejným a nepatrným byla vlastností tohoto českého 

umělce. Z hlubokých zahledění těžil prostými prostředky mlčenlivá a neefektní díla, plná 

vnitřního napětí. Toto dílo má mnoho co říci také dětskému divákovi. Prostou krásu lze 

vyjádřit prostými výtvarnými vyjadřovacími prostředky. Voda v podobě kapky, obyčejný a 

přece neuvěřitelně krásný jev, ve kterém se odráží třeba celý svět. Městské děti se málokdy 

mohou setkat s pohledem na třpyt rosy, proto je toto dílo pro ně cenné a poutavé.

Marie Blabolilová: Sníh v trávě, čárový lept, 1979. (Šamšula, 2002, str. 19)

Česká umělkyně si již řadu let záměrně vybírá na první pohled nemalebné a obyčejné 

náměty. Umí jim však vdechnout tiché kouzlo. Ve výtvarné tvorbě na prvním stupni se 

často setkáváme s motivem sněhu. Toto dílo přiblížilo žákům krásu jednoduchosti a 

jednoduchost ztvárnění. V námětu viděli ne přímo sníh, ale námrazu, jinovatku.

Claude Monet: Jezírko s lekníny, olej, 1889 (Šamšula, 2002, str. 22)

Obraz nevyjadřuje děje a procesy, ale jen strnulost okamžiku v zastaveném čase. Motiv 

vody je plný chvění, není strnulým obrazem skutečnosti, ale vyjádřením toho, co umělce 

zajímalo – dění přírody, života a jejich proměn. Dílo připomínalo žákům procházku po 

teplické Zámecké zahradě, kde u  několika fontán mohou vidět podobná zákoutí. 

Claude Monet: Lekníny, olej, 1900 (Šamšula, 2002, str. 23)

Podvečerní slunce vytvořilo prudký kontrast mezi osvětlenou a stinnou částí, mezi 

chladným a temným popředím (voda) a světlým pozadím. Večerní náladu žáci vycítili, i 

když jsem je neseznámila s komentářem Pavla Šamšuly. Uvedená Monetova díla mají vodu 

v ,,hlavní roli“. Dítě pozoruje obraz a poznává, že barva vody není vždy modrá a že voda, 

byť je součástí neživé přírody, působí na nás jako živoucí organismus.

Albrecht Dürer: Alpská krajina, akvarel, 1945 (Šamšula, 2002, str. 42)

Tuto studii krajiny, kreslenou perem a rudkou a kolorovanou vodovými barvami, vytvořil 

na cestě do Itálie. Protože ho zajímaly horské krajiny, rozeklané štíty hor a vodopády 
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bystřin, snažil se o takové zobrazení, které pravdivě vypovídá o skutečnosti. Toto dílo 

překvapí dětského diváka střídmostí barev, při které ale zůstává věrnost a opravdovost 

zobrazované krajiny. Pro orientaci v námětu byla ukázka pro žáky náročná.

Josef Navrátil: Před bouří, olej, 1853 (Šamšula, 2002, str. 43)

Z této malby zní romantická nota: samotu u horské bystřiny a štíty hor osvětluje slunce, ale 

pravá část obrazu se již zmítá v přicházející bouři. Z fialových mraků se za chvilku 

zableskne. Nálada krajiny dětem připomene velice živě, jak se mohou cítit při pohledu na 

těžké mraky, které přinášejí bouři i prudký déšť. Voda není jen v bystřině v dolní části 

obrazu, ale je doslova cítit ve vzduchu, stejně jako ve skutečnosti. Tato situace v obraze 

jako v životě může být osvěžující, ale také zkázonosná, poutavá i hrozivá.

Václav Špála: Na Berounce u Srbska, olej, 1925 (Šamšula, 2002, str. 45)

Malíř dokázal najít osobité vyjádření české krajiny v její poetičnosti, baladičnosti a 

dramatičnosti. Využil barevné nadsázky a tvarového zjednodušení. Ve výsledném díle 

spojil mírný nadhled na řeku a odraz krajiny v ní. Kolem řeky položil výrazně zelený 

koberec časného léta. Vytvořil nikoli podobiznu, ale obraz české krajiny, jejíž tvář se 

proměňuje s časem, ale kterou si nosíme v sobě. Žák si všimne ztvárnění odrazu ve vodě a 

množství barev, které byly k tomuto vyjádření použity. Žáci mne překvapili dobrou 

orientací v námětu. Ověřila jsem si jedinečnost náhledu jednotlivých osob na výtvarné dílo.

.Vesnice u řeky Kongo, Zaire, Afrika, fotografie. (Šamšula, 1997, str. 23)

Zobrazení současného života. Obyvatelé se živí tím, co jim dá prales nebo řeka. I na 

dokumentární fotografii lze s žáky hledat krásu umění. Zajímavé barvy vody a odrazy 

pralesa a chatrčí domorodců. Spojení výtvarného pozorování a vnímání s výchovou 

sociální a ekologickou. Výtvarně žáci nejvíce postřehli zrcadlení na hladině řeky.

Děti u řeky, Rumunsko, fotografie, 1990. (Šamšula, 1997, 25)

Dokumentární fotografie zničeného životního prostředí, ve kterém jsou nuceny žít sociálně 

slabé vrstvy obyvatel. Žáci si všímají znečištění vody i vzduchu a spojují si to s nízkou 

životní úrovní. Obsah vypovídá o tom, jak lidé řece ubližují, i když není přímo vidět, že je 
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voda v řece špinavá. Žáci se orientovali v kompozici fotografie, rozlišili prostor v pozadí 

od předního, ale uvědomili si spojitost.

Budova a její odraz ve vodě, fotografie. (Šamšula, 1997, str. 25)

Rozvlněné linie hladiny vody v bazénu před moderní stavbou, která se ve vodě odráží. Žáci 

si všimnou kontrastu pevných a geometricky přesných čar na skutečné budově a 

rozvlněných linií na jejím odrazu ve vodě. 

Krajina u jezera, fotografie. (Šamšula, 1999, str. 32)

Kromě prostorové perspektivy způsobuje dojem hloubky krajiny i tzv.vzdušnou 

perspektivu. Chladné odstíny barev se zesvětlují směrem dozadu a prostý motiv 

zalesněných kopců s hladinou jezera v popředí vyvolávají dojem hloubky krajiny velice 

přesvědčivě. Žáci na fotografii vidí různé odstíny modré jak na horách v pozadí, tak na 

jezeře vpředu. Tady má voda opravdu modrou barvu, i když při pozorném prohlížení 

vidíme, že modř jezera je vlastně přechod z černé na bílou.

Josef Ehm: fotografie Karlova mostu z mostecké věže, 1964. (Šamšula, 1999, str. 55)

Žáci srovnávají stejný motiv ve fotografii a v obraze Karla Chaby z roku 1964.

Fotografie jezírka v zahradě C.Moneta v Giverny. (Šamšula, 2002, str. 22)

Většina obrazů vstupuje dnes do našeho života zprostředkovaně fotografií nebo filmem. 

Objektiv fotoaparátu a kamery je lidský vynález, který byl vytvořen proto, aby 

zprostředkoval průměrné, stabilní a technické obrazy – nikoli skutečnost. Ta je však téměř 

vždy mnohem bohatší. Opět můžeme porovnat fotografii skutečného místa s obrazem 

malíře – stejný námět ve dvojím provedení.

Obrazy a fotografie zmiňované v předchozích odstavcích všechny ztvárňují vodu v jejích 

různých podobách. Ne všude je voda hlavním námětem díla, je ale jedním s dominantních 

objektů pozorování. Voda přitahuje pozornost v díle stejně jako v přírodě samotné, kde je 

voda jakousi ozdobou krajiny. Tak jako šperk podtrhuje krásu, tak i přítomnost vody, ať už 



72

v obraze, fotografii či v živé krajině, přivádí celek k určité celistvosti, ne-li k dokonalosti. 

(ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 3, 4, 5, 6, 1997 - 2002). 

Představíme-li zmiňovaná díla v předvýtvarných činnostech žákům, posuneme tak chápání 

vody v jejich představivosti o kus dál. Žák si uvědomí, že voda opravdu není modrá. Jako 

bezbarvá kapalina přijímá barvy svých příměsí a odrazů, takže jestliže je voda 

ztvárňována, může být její barevnost vyjádřena množstvím barevných odstínů, které si při 

běžném pozorování žák neuvědomuje. Na ukázkách pozorují žáci spíše odstíny zelené, 

hnědé, objevuje se bílá i černá.

Při pozorování linií upozorňujeme žáky na proměnlivost charakteru vody, která je v klidu a 

naproti tomu na zdánlivý pohyb vodní hladiny zčeřené větrem nebo na pohyb vodního 

toku, bystřiny, řeky nebo vodopádu. Voda okolo nás není jen kapalná látka. Voda je v 

mracích, voda je pevná látka v podobě sněhu a ledu, vodu slyšíme, vidíme i cítíme v 

představách i ve skutečném životě.

V práci s ukázkami děl je dobré používat i fotografie, které ukazují realistický odraz vody 

v přírodě, ale jsou někdy vlastně jen strnulým, pozastaveným okamžikem nějakého děje, 

což však nemusí být na škodu. Naopak obrazy jakoby oživily právě ten děj v jeho tempu i 

náladě. Konečný dojem obrazu je často skutečnější než na fotografii. Fotografie zase 

pracuje s jinými pocity, se vzpomínkami, se zkušenostmi, s přáními apod.

Předvýtvarné činnosti s ukázkami obrazů různých autorů a s ukázkami fotografií 

profesionálních fotografů nebo i amatérů, popř.i samotných žáků je vhodné zařazovat již 

na prvním stupni, kdy děti chápou výtvarné dílo ,,po svém“ bez zatížení dalšími získanými 

zkušenostmi. Je třeba ale vhodně volit ukázky i témata k pozorování. Ve vytváření 

kladného vztahu k vodě a ve snaze zkvalitňovat výtvarné dovednosti žáků se prolínají 

přesahy více předmětů (výtvarná výchova, prvouka a přírodověda, ale i literatura a 

vlastivěda, kde hledáme a nacházíme i jiné možnosti přibližování vodní tématiky žákům). 

V návaznosti na ukázky různých obrazů nebo fotografií je třeba si uvědomit, že žák je 

zpracovává nejen pomocí výkladu učitele, ale pracuje podvědomě i úmyslně s vlastními

zážitky a prožitky. 
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2.2.5 Prožitek, zážitek a výtvarná výchova

Slavík, Slavíková a Eliášová (2007) píší, že pro vlastní tvorbu žáků mají velký 

pedagogický význam zážitky. Bez uvědomění zážitku bychom ani o světě ani o sobě nic 

nevěděli. V tomto ohledu jsou zážitky spolu s komunikací a s učením cestou k poznání a 

sebepoznání. V souvislosti s učivem o vodě a s tím, jak působíme na žákův vztah k vodě, 

je zážitkové vzdělávání to nejdůležitější. Žák se učí své zážitky, své zkušenosti s vodou 

popisovat a posuzovat. Ve výtvarné výchově a v souvisejících předmětech je vyjadřuje i 

jiným způsobem. V poznávacích aktivitách je důležitá jejich reflektivní část. Musíme žáky 

učit své zážitky (i zkušenosti s vodou) vyjadřovat různými, také výtvarnými vyjadřováními 

prostředky a následně svou činnost vhodně a smysluplně reflektovat. Vztah dítěte k vodě je 

také citovou částí zážitku, je tedy prožitkem. Prožitek je spojen s vnímáním tělesných nebo 

pohybových dojmů, např. strach z vody, potěšení z pohybu ve vodě, radost z vodních 

hrátek. Prožitek je poznamenán kulturními vlivy. Prolíná se v něm vědomí fyzického stavu 

těla s bezděčným působením tradic, konvencí a osobního přístupu. Proto o prožitku 

mluvíme v metaforách nebo podobenstvích, ve kterých se setkává tělesná složka se 

složkou duchovní. Když učíme žáky nacházet obrazná vyjádření pro své prožitky, 

pomáháme jim najít cestu k lepšímu pochopení světa. Žáci hledají nejenom slovní 

vyjádření, ale také výtvarné nebo jiné. Jak naučíme žáky přijímat a vyjadřovat okolí 

skutečné či umělecké, tak budou později schopni zvládat svůj život a budou v něm 

spokojeni. Prací s prožitky a zážitky můžeme dítěti pomoci měnit nepříjemné pocity na 

příjemné (strach z vody). Lidé si během svého historického vývoje vypracovali různé 

způsoby sdělování svých zážitků. Proto si lidé cení umění ve všech rozdílných kulturách. 

Umění je jedinečné tím, že umožňuje objevovat, poznávat a tvořivě komunikovat o 

zážitcích a prožitcích.

Je důležité si uvědomovat, že z jedné a téže situace budou mít různí lidé různé-rozdílné 

zážitky a prožitky. Jednotlivé zážitky ale samy sobě nestačí k učení a k poznávání. Musíme 

je současně hodnotit pomocí paměti, komunikace i fantazie, aby se staly naší zkušeností. 

Zkušenost tvoří naše před-porozumění, se kterým přistupujeme k aktuální současné situaci 

i k akci. Snažíme-li se své žáky obohacovat svým osobním vlivem nebo vlivem umění, 

musíme nejdříve porozumět do určité míry jejich zkušenostem a také o ně se opírat ve 

výchovně vzdělávací činnosti.
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Umění je nástrojem pro vyjadřování a sdělování zkušeností. Důležitá je i představivost a 

fantazie a schopnost dorozumět se. Porozumí-li žák pojmům, které společně s žáky 

používá učitel, teprve potom má komunikace smysl. Probíráme-li v jakémkoli předmětu 

problematiku vody, je třeba stavět teprve na těch základech, kterým žáci rozumí a na 

kterých se v komunikaci shodneme. Potom existuje porozumění i v uměleckém 

vyjadřování. Vzdělávání musí pracovat s poznáváním a přiměřeným respektováním 

většinových nebo tradičních kulturních pravidel či modelů, ale i s určitým respektováním 

osobitých odlišností každého jedince, který se vzdělávání účastní. 

Práce se zážitky a prožitky je hlavním obsahem práce učitele se žáky, hlavně ve 

vzdělávacích oblastech, které se týkají umění, světa kolem nás i komunikace. 

Východiskem pro uměleckou výuku je námět, který zahrnuje tvůrčí projev a vnímaní 

tvorby uměleckého díla i uměleckého díla k vnímání určeného. Námět vnáší do výuky 

obsah a dává odpovědi na otázku: ,,Čím se budeme ve výuce zabývat?“ Dalším úkolem 

vyučujících je odpovědět na otázku:,,Jakým způsobem budeme námět zpracovávat?“ Do 

technik zahrnujeme i nástroje a materiály. Tyto obecné zásady platí tedy i v činnostech, 

kde se snažíme budovat u žáků kladný vztah k vodě. Techniku tvorby lze naučit a její 

zvládnutí do nemalé míry rozhoduje o plnosti výpovědi o obsahu díla. Např. nenaučí-li se 

žák dovednost jakou je vymývání štětců, bude později zklamaný, že barvy na jeho obrázku 

jsou špinavé a neodpovídají záměru ani skutečnosti. Pro ztvárnění jednoho námětu lze 

využít velkého množství technik a naopak pomocí jedné techniky vyjádříme obrovské 

množství námětů. (Slavík, J; Slavíková, V; Eliášová, S., 2OO7)
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2.3 Vytváření pozitivního vztahu k vodě v hodinách výtvarné 

výchovy

2.3.1 Výtvarné etudy, výtvarné hry a předvýtvarné činnosti (explorační 

tvorba)

(práce výtvarného kroužku-1.stupeň)

Etuda 1: Když si řeka protiřečí – mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova + český jazyk 

+ vlastivěda + přírodověda (prvouka). Hra s barvou, vytváření linií-cesty vody proti toku 

řeky, spolupráce dvojic, trojic.

Časová dotace: 1 hodina

Námět: řeky na mapě krajiny

Pomůcky: inkoust, balicí papír, různé mapy (vystavené pro inspiraci)

Postup: žáci si v nádobkách namíchají inkoust s vodou – různé odstíny modré. Na velké 

archy papíru na zemi nalijí malé množství barvy a společnými silami (dvojice, trojice) 

zvednou arch a připravenou loužičku nakláněním papíru rozlévají různými směry. Vznikají 

tak stopy řeky od širší stopy po nejtenčí. Protože řeky na papírech vznikají jakoby od 

konce, řeky si ,,protiřečí“ (slovní hříčka s kořeny slov říkat a řeka – Čj). Postup několikrát 

opakují, až vznikne mapa vodstva budoucí krajiny.

Následné činnosti v hodinách VV- dotvoření mapy imaginární krajiny.

Reflexe – Vytváření vodních toků na archu papíru bylo celkem obtížné a žáci museli velmi 

opatrně s archy manipulovat, aby jim barva nestékala jen jedním směrem nebo z papíru 

pryč.. Výsledkem těchto činností byly různě husté sítě vodních toků na budoucích mapách. 

Žáci, kromě radosti z tvorby, získali poznatky o ředění barvy s cílem získat světlejší 

odstíny. Pracovali netradičně, což se pozitivně odrazí na vztahu k výtvarným činnostem a 

na vztahu k vodě a k vnímání vody jako pozoruhodného živlu.
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Obr. 20  Když si řeky protiřečí I. (archiv autorky)

0br. 21  Když si řeky protiřečí II. (archiv autorky)

Etuda 2: Vodníkovy hrnečky - mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova + literatura + 

přírodověda (prvouka). Hra s vodou a s barvou, pozorování vlastností vody a vzduchu, 

míchání barev.

Časová dotace: 1 hodina



77

Námět: hra na vodníky

Pomůcky: větší skleněné nádoby, vodové barvy a štětce nebo barevné tuše a brčka, voda, 

zkumavky nebo malé skleníčky

Postup: v několika skleněných nádobách je čistá voda. Postupně do jednotlivých nádob 

lijeme malé i větší množství různých barev a sledujeme pohyb barvy ve vodě, její 

rozpouštění, ,,vznášení dušiček“.

Do již obarvené vody ve sklenicích ponoříme zkumavku hrdlem dolů a potom vypustíme 

bublinu vzduchu – dušičku. Pozorujeme pohyby vzduchových bublin, možno také,,bublat“ 

brčkem ve vodě a sledovat bubliny pod hladinou i kolotání na hladině.

Reflexe – žáci se zajímavým způsobem seznámili s fyzikálním jevem zvaným Brownův 

pohyb a tuto činnost spojili s vlastní fantazií a znalostmi z literatury (pohádky o 

vodnících). Na druhé aktivitě si ověřili poznatky o vlastnostech vody a vzduchu a současně 

si obohatili vlastní způsob výtvarného vnímání přírody. Obohatili si výtvarní vnímání a 

estetické cítění při pozorování objektů – vody a jejích proměn.

Obr. 22 Vznášení dušičky (archiv autorky)
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Obr. 23 Vodníkovy hrnečky, pozorujeme ,,dušičky“ (archiv autorky)

Etuda 3: Počasí – mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova + hudební výchova + tělesná 

výchova + přírodověda (prvouka). Pohybová hra s barvami a s hudbou. Vnímání hudby a 

vyjadřování bezprostředních pocitů barvou a pohybem. 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina.

Námět: počasí, bouře, déšť.

Pomůcky: velké archy balicího papíru, molitanové houbičky na nádobí, tónovací barvy 

Primalex, sklenice nebo kyblíky.

Postup: po poslechu Vivaldiho Čtvera ročních období – Jaro, rozhovor o tom, co v hudbě 

slyšíme (vítr, bouře, voda, příroda), o barvách bouře, deště, přírody a následně příprava 

barev do nádob- odstíny modré, šedé, zelené. Při dalším poslechu žáci pohybem celým 

tělem ztvárňují pomocí houbiček, jak si představují pohyby mraků v bouři a větru a déšť 

různé intenzity podle výpovědi hudby.



79

Reflexe – tato činnost nesplnila v plné míře plánovaný záměr. Žáci zaujatě vnímali hudbu, 

ale na pohybově-výtvarné vyjádření byly archy papíru malé. Žáci výrazněji projevili 

zážitek a pocity z hudby samotným pohybem. Při výtvarném ztvárňování byli svázáni 

omezenou plochou papíru. (Vhodné pro dramatickou výchovu).

Obr. 24 Počasí (archiv autorky)

Etuda 4: Vytvořme si vlastní potok – mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova + 

přírodověda (prvouka)+ pracovní činnosti.

Časová dotace: 2 hodiny

Námět: náš potok na školní zahradě

Pomůcky: krepový papír modrý, kartóny z krabic, nůžky, fixy, kameny 

Postup: v návaznosti na učivo o přírodních společenstvech, konkrétně na učivo o přírodním 

společenstvu ,,Potok“ žáci vytvoří z kartónu doplňující kulisy (rostliny, živočichy 

vyskytující se ve společenstvu potoka). Po výtvarné práci ve třídě tvoříme venku, na školní 

zahradě. Najdeme vhodné místo a pomocí různě širokých pruhů krepového papíru tvoříme 

tok potoka, který dotváříme přírodninami (kameny, větve, listy) a kartónovými kulisami.
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Reflexe – zpracování této etudy by bylo vhodnější jako samostatná vyučovací jednotka 

zařazená po výuce přírodovědy a výtvarné výchovy než ,,pouze“ jako práce kroužku. 

Činnost byla časově náročná a každá z obou částí (v místnosti a venku) by zasloužila více 

času a samostatnou přípravu, aby výsledek byl kvalitnější. Přesto žáci díky této výtvarné 

hře získali bližší vztah k přírodě, k vodě. Prohloubili si znalosti z hodin přírodovědy a 

rozšířili výtvarné vnímání. Vzhledem k počasí jsme nahradili krepový papír, který na 

mokré trávě ztrácel barvu, modrými igelitovými pytli na odpad. Fotodokumentace z této 

činnosti se mi nezdařila.

Etuda 5: Pod vodou - mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova + přírodověda(prvouka) 

+ český jazyk

Časová dotace: 1 hodina

Námět: co vidíme pod hladinou

Pomůcky: obrázky z podvodního prostředí vystříhané z časopisů, čtvrtky, nůžky, tužky

Postup: v motivačním rozhovoru mluvíme s žáky o tom, co s děje pod vodou v zimě, když 

zamrzne hladina, ryby tráví většinu času v klidu u dna a lidé by měli prosekávat led, kvůli 

přístupu kyslíku. Vzpomeneme na vycházku k zamrzlému rybníku. Žáci dostanou obrázky 

z časopisů a podle jejich rozměrů ustřihnou stejný tvar čtvrtky. Čtvrtkou zakryjí obrázky 

jako ledem. V ,,ledu“ vystřihnou otvor jako díru v ledu a pozorují, co se jim podařilo 

odhalit. Mohou také čtvrtku rozstříhat na malé ,,kry“ a sledovat, co vidí po odkrytí 

jednotlivých částí ledu a hodnotí, který průhled je pro ně nejzajímavější. ,,Nejzajímavější“ 

pohledy se pokusí nakreslit.

Reflexe – činnost žáky zaujala. Sami si po prohlédnutí svých podvodních říší začali 

vyměňovat obrázky mezi sebou a vyprávěli si, co je pod jejich ledem nejzajímavější. Více 

se věnovali tvorbě ,,popraskaných“ zamrzlých hladin nežli ,,vysekání“ otvorů v ledu. Tato 

činnost pro žáky měla více možností pohledů ,,pod vodu“.
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Obr. 25 Co skrývá zamrzlá hladina rybníka? (archiv autorky)

Etuda 6: Ledové sošky - mezipředmětové vztahy -výtvarná výchova + přírodověda 

(prvouka)

Časová dotace: asi 1 hodina (rozdělená do dvou dnů)

Námět: jaké sochy nám vytvoří mráz?

Pomůcky: igelitové sáčky, stavebnice

Postup: do igelitových sáčků různých velikostí napustíme vodu, možno i obarvenou a na

okenní parapet je vyskládáme různě podepřené a zatížené dřevěnými hranolky ze 

stavebnice. Necháme zmrznout do druhého dne. Z ledových tvarů odstraníme igelit a ve 

zmrzlých soškách hledáme to, co nám připomínají. Pojmenováváme, srovnáváme a 

hodnotíme.
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Reflexe – činnost všechny žáky velmi zaujala. Zapojili se do první části, kdy různě 

tvarovali vodu v sáčcích, aby tvary vznikly co nejrozmanitější a nadšeně objevovali, co 

vzniklo. Obohatili si výtvarné vnímání, fantazii a představivost, poznali a přesvědčili se o 

vlastnostech vody v různých podmínkách.

Obr. 26  Ledové sošky I. (archiv autorky)

Obr. 27 Ledové sošky II. (archiv autorky)
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Etuda 7: Stopy a obrazy ve sněhu – (pouze návrh, protože tuto hru jsme se žáky 

neuskutečnili – nebyl sníh) mezipředmětové vztahy výtvarná výchova + tělesná výchova

Časová dotace: 1 hodina

Námět: kreslíme, tvoříme obrazy ve sněhu

Pomůcky: vlastní tělo, popř. klacíky

Postup: vybereme zimní den, kdy je sníh a dobu vhodnou k pobytu venku. Na školní 

zahradě pozorujeme stopy vlastní, ptačí, kočičí.... a snažíme se je nakreslit ve sněhu. Hry s 

vlastním tělem a sněhem-otisky, tvary apod.

Reflexe – činnost jsme zatím (v tomto školním roce) neprováděli, nenapadl sníh.

2.3.2 Příklady struktur příprav na jednotky výtvarné výchovy 

1. příprava: Život vodníků (nejen) v Čechách (práce výtvarného kroužku-1.stupeň)

1. Východisko: (inspirační a obsahové)

Český jazyk, literatura – pohádky o vodnících, četba z knihy Petra Homolky – Pohádky o 

vodnících

Přírodověda – společenstvo rybník, vodní živočichové

Myšlenková mapa – Jaké pohádkové vodníky znáš? Jak vodníci žijí ? Jak lidem pomáhají a 

jak je ohrožují? Co je v jejich obydlích pod vodní hladinou? Jak pohádkoví vodníci 

vypadají?

2. Námět: Život vodníků (nejen) v Čechách

3. Učivo: Pomocí výtvarných vyjadřovacích prostředků ztvárnit vlastní 

představy o světě pohádek a pohádkových bytostí, vyjádření postavy 

kresbou v pohybu a v interakci s ostatními objekty a s prostředím
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Očekávané výstupy a klíčové kompetence: výtvarné ztvárnění situace, pohybu a gesta, 

správné znázornění proporcí lidské figury, rozpoznání fantazie a skutečnosti. Pracovní, 

komunikativní a sociální kompetence.

4. Výtvarný úkol jako problém: Ztvárnit dvě i více postav v určité situaci a v 

daném prostředí, spojit ve výtvarném vyjadřování plošném figurativní 

tvorbu s tvorbou prostředí.

5. Klíčová slova: kresba, interakce, výraz, prostředí

6. Didaktická analýza úkolu

A) SMYSL A CÍLE TVORBY

Poznávací činnosti: rozvíjet představivost, komunikaci, vnímání, rozvoj a poznávání 

výtvarných vyjadřovacích prostředků.

Přetvářecí činnosti: srovnání fantazie a skutečnosti, rozvoj schopnosti vyjádřit své 

představy a zkušenosti.

Komunikativní činnosti: komunikuje nad prací v průběhu celé tvorby, je schopen 

zdůvodnit a hodnotit svá řešení.

B) DÍLČÍ ÚKOLY

Úkol 1 – nakreslit a kolorovat postavy pohádkových vodníků v různých pozicích a 

pohybech, plošná tvorba tužkou nebo centrofixem a rozmývatelnými pastelkami

Úkol 2 – dotvořit domácí prostředí ,, pod vodou“, zkombinovat vlastní zkušenosti z 

domova a fantazijní představy.

Úkol 3 – kresbu kolorovat, zpracovat plochu, zachytit zdání prostoru
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C) HLAVNÍ VÝTVARNÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY

Prvky výtvarné řeči: linie, barva, plocha, prostředí

Vztahy mezi elementy: dynamičnost, proporcionalita, labilnost (prostředí pod vodou)

Výtvarné symboly : pohádkové postavy

Procesy tvorby: náznak, nadsázka

Technika: lavírovaná kresba

Instrumenty: centrofix, rozmývatelné pastelky, štětce

Materiál: čtvrtky různé velikosti

D) DRUHY VÝTVARNÉ ČINNOSTI S VÝTVARNÝMI VYJADŘOVACÍMI 

PROSTŘEDKY

Výtvarné vnímání : prožívání procesu i výsledku výtvarné tvorby

Výtvarná imaginace : vtisknutí fantazijní představy do výtvarné tvorby

Výtvarná tvorba : plošná, lineární, zobrazující

E) KRITÉRIA A FORMA HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Proporcionalita postav, ztvárnění postav v různých pozicích a v interakci s prostředím. 

Schopnost vlastní interpretace díla.

Forma – verbální, hodnotí všichni žáci, učitel koriguje a zaměřuje pozornost hodnotících 

na daná kriteria.

7. Předpoklady úspěšného řešení úkolu

Relativně stabilní – obsah a námět vycházející z literatury
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Momentálně aktuální – vhodná motivace, materiální zajištění, organizační zajištění, sdílení 

zkušeností. 

8. Kontextové zajištění

Výukový kontext – znalosti o vodním prostředí

Oborový kontext – kniha P. Homolka Pohádky o vodnících, ukázky vodníků v dílech 

českých malířů a ilustrátorů

9. Přidaná hodnota

Vytváření vztahu k literatuře, k českým pohádkám a k jejich typickým postavám, vytváření 

kladného vztahu k vodě a k prostředí, kde je voda přítomna.

10. Oznámení úkolu a námětu příští výtvarné činnosti

V tomto případě neuvádím.

Reflexe – děti mají rády pohádky s jejich postavami, čerty, vílami, skřítky a vodníky. Proto 

je zaujala i četba pohádky, jako motivace. Znaly a hovořily o spoustě typů vodníků z 

různých pohádek z knih i televize. S chutí tvořily své pohádkové obrazy. Většinou jsou 

vodníci, podle dětí, přátelské bytosti, což se objevilo i ve výtvarném vyjadřování, jejich 

sbírku dušiček považovaly za vodnickou povinnost. Úkol činnosti byl splněn. Tvorba 

probíhala v radostné atmosféře. Při hodnocení žáci zmiňovali také potřebu ochraňovat 

vodní plochy a vodní toky, právě proto, že vodníci ve skutečnosti neexistují, aby vodu 

chránili a starali se o ni.
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Obr. 28 Život vodníků (nejen) v Čechách (archiv autorky)

2. příprava: Voda je naše kamarádka I. (práce výtvarného kroužku-1.stupeň)

1. Východisko: (inspirační a obsahové)

Český jazyk, sloh – vyprávění o zážitcích u vody (prázdniny, školní plavání apod.)

Přírodověda – vlastnosti vody, voda v přírodě

Vlastivěda – místa,která jsme poznali

Myšlenková mapa – Co můžeme dělat v létě u vody? Co je třeba dodržovat? Kde se 

smíme/nesmíme koupat? 
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2. Námět: zábava u vody, reprodukce vlastních zážitků

3. Učivo: osobní náhled v interpretaci obrazného vyjadřování smyslového 

zážitku, komunikace-slovní doprovod průběhu práce, hodnocení a 

sebehodnocení s přihlédnutím k individualitě autora a k vlastnímu prožívání

Očekávané výstupy a klíčové kompetence: výtvarné ztvárnění situace, pohybu a gesta, 

správné znázornění proporcí lidské figury, ztvárnění figury v interakci. Pracovní, 

komunikativní a sociální kompetence.

4. Výtvarný úkol jako problém: ztvárnit postavy v interakci, zachytit 

prostředí a náladu daného děje, zpracovat výtvarně vlastní zážitky, vyjádřit 

odlišnosti postav v jejich odlišných pozicích a podobách, přitom zachovat 

celistvost výpovědi výtvarného díla, používat tradiční postupy a 

instrumenty, prohlubovat získané návyky a dovednosti

5. Klíčová slova: kresba, nálada, akce

6. Didaktická analýza úkolu

A) SMYSL A CÍLE TVORBY

Poznávací činnosti: rozvoj výtvarného a jazykového vyjadřování, komunikace, poznávání 

vlastní osobnosti

Přetvářecí činnosti: rozvoj chuti výtvarně se vyjádřit, rozvoj schopnosti zvládnout plochu, 

rozvoj zrakového vnímání, vystižení vlastních nálad a pocitů, odvaha k sebevyjádření

Komunikativní činnosti: komunikuje nad prací v průběhu celé tvorby, je schopen 

zdůvodnit a hodnotit svá řešení.

B) DÍLČÍ ÚKOLY

Úkol 1 – rozvíjet schopnost zvládnout plochu

Úkol 2 – respektovat materiál a instrumenty tvorby
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Úkol 3 – zpracovat plochu, zachytit okolní krajinu (prostředí)

C) HLAVNÍ VÝTVARNÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY

Výtvarné elementy: linie, objekt, plocha, prostředí

Vztahy mezi elementy: dynamičnost, proporcionalita, interakce, nálada

Procesy tvorby: nadsázka, napodobení, konkrétní představa

Technika: kresba

Instrumenty: pastelky, (fixy)

Materiál: čtvrtky A4 (možnost zvolit si také jiný formát)

D) DRUHY VÝTVARNÉ ČINNOSTI S VÝTVARNÝMI VYJADŘOVACÍMI 

PROSTŘEDKY

Výtvarné vnímání : prožívání procesu výtvarné tvorby, spojeného s konkrétními zážitky a 

prožívání výsledku výtvarné tvorby

Výtvarná imaginace : spojení zážitku s představami a přenesení na výtvarné dílo

Výtvarná tvorba : výtvarné vyjadřování plošné figurativní

E) KRITÉRIA A FORMA HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Forma – verbální, hodnotí všichni žáci formou rozhovoru o výpovědi jednotlivých 

ztvárnění v souvislosti s reprodukovanými zážitky

7. Předpoklady úspěšného řešení úkolu

Relativně stabilní – obsah a námět vycházející z vlastních zážitků

Momentálně aktuální – vhodná motivace, materiální zajištění, organizační zajištění, sdílení 

zážitků.
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8. Kontextové zajištění

Výukový kontext – znalosti o vodním prostředí, sociální vztahy

Oborový kontext – estetično zpracované výtvarnou tvorbou, pozorné vnímání života a 

prostředí 

9. Přidaná hodnota

Uvědomění si vztahu k přírodě, k vodě. Dokázat výtvarně vyjádřit vlastní zážitky, pocity a 

náladu. Vnímání okolí i očima někoho jiného, tolerance jiného názoru.

10. Oznámení úkolu a námětu příští výtvarné činnosti

V tomto případě neuvádím.

Reflexe – ztvárnění vlastních zážitků dětem pomáhá uvědomovat si vlastní osobnost, 

srovnávat realitu se sny a přáními. Výtvarný úkol byl splněn, i přes některé obtíže s 

vyjádřením tělesných proporcí v pohybu. Tvorba by však vyžadovala věnovat některým 

žákům větší časovou dotaci. Ve snaze vyjádřit interakci postav, nestihli všichni dotvořit i 

prostředí dané situace. V příštích hodinách se již nepodařilo vhodně navázat a zdárně 

všechny práce dokončit.

Obr. 29 Zábava u vody (archiv autorky)
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Obr. 30 Na koupališti (archiv autorky)

3. příprava: Voda je naše kamarádka II. neboli sníh je také voda (práce výtvarného 

kroužku- 1.stupeň)

                  1.  Východisko: (inspirační a obsahové)

Český jazyk, sloh – vyprávění o zážitcích na sněhu, žijeme ve městě, sníh tu ani v zimě 

dlouho nevydrží, kam vyrážíme za sněhem, co se dá se sněhem dělat?

Přírodověda – sníh a led je pevné skupenství vody.

Myšlenková mapa – Jaké zimní sporty znáte? Jaké umíte? Co se dá postavit ze sněhu? Jaké 

vlastnosti má led? Na co je třeba v zimě dávat pozor?

                  2.  Námět: Sněhové/ledové hrátky

3. Učivo: osobní náhled v interpretaci obrazného vyjadřování smyslového 

zážitku, komunikace - slovní doprovod průběhu práce, hodnocení a 
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sebehodnocení s přihlédnutím k individualitě autora a k vlastnímu 

prožívání, poznávání výrazových prostředků výtvarného vyjadřování.

Očekávané výstupy a klíčové kompetence: pojmenovávání vizuálně obrazných 

elementů, uvědomění si souvislosti volby statického či dynamického vyjádření, uplatnění 

osobitého vyjádření.

                  4. Výtvarný úkol jako problém: vyjádřit výtvarnými prostředky 

charakteristické znaky pohybu v prostředí. Vhodně uspořádat objekty v ploše. Vhodné 

použití barvy.

                 5.  Klíčová slova: malba, atmosféra, interakce

                 6.  Didaktická analýza úkolu

A) SMYSL A CÍLE TVORBY

Poznávací činnosti: rozvoj poznávacích procesů, smyslového vnímání, paměti, tvořivosti.

Přetvářecí činnosti: rozvoj chuti výtvarně se vyjádřit, rozvoj schopnosti zvládnout plochu, 

rozvoj zrakového vnímání, odvaha k sebevyjádření.

Komunikativní činnosti: rozvíjení schopnosti verbálně doprovodit postup a výsledek práce, 

hodnocení a sebehodnocení.

B) DÍLČÍ ÚKOLY

Úkol 1 – rozvíjet tvořivost, uplatnit šíři výtvarných výrazových prostředků

Úkol 2 – vyjádřit komunikační obsah skutečnosti a vizuálně obrazného vyjádření

Úkol 3 – vhodně využít vizuálně obrazných vyjádření pro dosažení konkrétních účinků v 

komunikaci

C) HLAVNÍ VÝTVARNÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY

Výtvarné elementy: linie, tvar, barevná kvalita
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Vztahy mezi elementy: podobnost, kontrast

Procesy tvorby: nadsázka, napodobení, vzpomínka - zkušenost

Technika: malba temperou

Instrumenty: štětce

Materiál: temperové barvy, papír různého formátu a barvy

D) DRUHY VÝTVARNÉ ČINNOSTI S VÝTVARNÝMI VYJADŘOVACÍMI 

PROSTŘEDKY

Výtvarné vnímání: smyslový odraz, prožívání a hodnocení

Výtvarná imaginace: spojení zkušenosti s představou a přenesení na výtvarné dílo

Výtvarná tvorba: plošná, figurativní

E) KRITÉRIA A FORMA HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Forma – verbální, hodnotí všichni formou rozhovoru. Vyzvednout zvládnutí plochy, 

proporce figur a ztvárnění pohybu v prostoru.

                 7. Předpoklady úspěšného řešení úkolu

Relativně stabilní – obsah a námět vycházející ze zážitků

Momentálně aktuální – aktuální motivace, časové zařazení.

                  8.  Kontextové zajištění

Výukový kontext – znalosti lidského těla a jeho fyzických možností

Oborový kontext – znalost okolí místa, kde žijeme

                 9.  Přidaná hodnota
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Vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vztahu k lidskému tělu a sportům či 

pohybové aktivitě, sdílení zážitků s emocionálním prožíváním.

                     10.  Oznámení úkolu a námětu příští výtvarné činnosti

V tomto případě neuvádím.

Reflexe – je třeba věnovat více snahy k odstranění strachu z plochy a z malby. Žáci nemají 

dostatek dovedností a zkušeností v práci s výtvarnými instrumenty (volba vhodného 

štětce). Závěrečné hodnocení dokázalo, že žáci považují techniku malby temperovými 

barvami za obtížnou a ne pro všechny dostatečně příjemnou. Je třeba více motivovat, 

pozitivně povzbuzovat. Získáním více zkušeností s touto technikou, žáci prohloubí i své 

dovednosti a zkvalitní se jejich výtvarné vyjadřování.

Obr. 31 Na horách (archiv autorky)
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Obr. 32 Na ledě (archiv autorky)

2.3.3 Myšlenkový model výtvarné řady (práce výtvarného kroužku-

1.stupeň)

Téma výtvarné řady: Živá voda

Motivace: voda jako součást neživé přírody, přesto je podmínkou života, nedílnou součástí 

všeho živého a domovem mnoha živých organismů...

Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy

- výtvarně vyjádřit pojmy ,,voda, vodní prostředí“ a použít vhodné výtvarné vyjadřovací 

prostředky

- hledat vhodné uspořádání výtvarných vyjadřovacích prostředků

- rozvíjet spontánní výtvarný projev

- vnímat vodu jako výtvarný objekt, poznávat vodní společenstva a jejich zákonitosti a 

souvislosti
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Cílové zaměření výtvarné řady

- rozvoj poznávacích procesů – vnímání, představivost, fantazie

- rozvoj výtvarné představivosti

- rozvoj výtvarného vyjadřování včetně technických dovedností

- vytváření pracovních návyků, rozvoj schopnosti organizovat svou činnost

- rozvoj schopnosti spolupráce ve skupině

a) 1.část výtvarné řady

Námět: Pohyby vody

Učivo: poznávání výrazových prostředků výtvarného vyjadřování. Prostředky pro 

vyjádření pocitů z pohybu v prostoru při přenesení na plochu. Rozpoznávání a 

pojmenování prvků vizuálně obrazného vyjadřování – linie, tvar, proměna, kombinace.

Výtvarný úkol jako řešený problém: při poslechu skladby Vltava B.Smetany si vybavit 

podle vlastních i zprostředkovaných vědomostí, jak se voda může pohybovat – vlny, víry, 

gejzíry. Zvolit vhodné odstíny barvy vody a zapouštěním do mokrého podkladu pokrýt 

celou plochu. Na takto připravený podklad umístit přiměřený pás lékařského obvazu, který 

je třeba vytvarovat tak, jak se pohybuje voda – vlny, víry …, aby se navodil pocit pohybu a 

plasticity. Barevně dotvořit. 

Klíčová slova: barevná kompozice, linie, koláž, zapouštění

Druhy výtvarné činnosti:

výtvarné vnímání: prožívání procesu a výsledku výtvarné tvorby

výtvarná imaginace: využití fantazie a představivosti při tvorbě 
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výtvarná tvorba: volná plošná nefigurativní abstraktní tvorba

Technické realizační prostředky:

Technika: malba, rozpíjení barvy, koláž

Instrumenty: štětce

Materiál: čtvrtky A4. Lékařské obvazy různé šíře

Obr. 33 Vodní vír (archiv autorky)
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Obr. 34 Vlna (archiv autorky)

b) 2.část výtvarné řady

Námět: Žijí u vody nebo ve vodě

Učivo: získávání a užívání pojmosloví prostřednictvím vizuálně obrazných vyjádření. 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Rozlišování účinků přejaté, již ukotvené interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření od vlastní interpretace. Výběr a způsoby užití vizuálně 

obrazných vyjádření pro dosažení konkrétních účinků v komunikaci.

Výtvarný úkol jako řešený problém: z encyklopedií a časopisů vybrat obrázky a 

fotografie živočichů z přírodního společenstva ,,rybník“. Možno použít modely z 

přírodovědného kabinetu školy. Ztvárnit objekty malbou, vytvořit pomůcku na prvouku či 

přírodovědu (obrázek v rámečku).

Klíčová slova: model, barva, malba, pomůcka

Druhy výtvarné činnosti:
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výtvarné vnímání: prožívání procesu a výsledku tvorby

výtvarná imaginace: využití vlastní představivosti ve spojení reality, modelu a vlastní 

tvorby

výtvarná tvorba: výtvarné vyjadřování plošné, tvorba podle modelu (vzoru)

Technické realizační prostředky:

Technika: malba

Instrumenty: štětce

Materiál: čtvrtky A5, temperové barvy, vzorované kartóny, nůžky

Obr. 35 Divoký kačer (archiv autorky)
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Obr. 36 Ryby a rybky (archiv autorky)

c) 3.část výtvarné řady

Námět: lesy a pralesy – vodní zásobárny

Učivo: různost typů vazeb mezi kvalitami vizuálně obrazných vyjádření přejatých i osobně 

vytvořených a vlastním prožíváním a chápáním interakce s realitou (vědecky, racionálně i 

emocionálně podloženou). Uplatnění vizuálně obrazných vyjádření, která vycházejí z 

vlastních poznatků a zkušeností.

Výtvarný úkol jako řešený problém: na základě učiva a vědomostí z prvouky či 

přírodovědy u funkci lesů, pralesů a deštných pralesů jako zásobáren vody ztvárnit malbou 

vlastní představu o těchto společenstvech, jejich flóře a fauně. Vyřešit kombinaci barev, 

plochu a rozmístění objektů.

Klíčová slova: malba, tvar, linie, barva, plocha.
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Druhy výtvarné činnosti:

výtvarné vnímání: poznávání, prožívání, hodnocení

výtvarná imaginace: přenesení představ a znalostí do vlastní tvorby

výtvarná tvorba: volná, plošná, nefigurativní

Technické realizační prostředky:

Technika: malba

Instrumenty: štětce

Materiál: čtvrtky různé velikosti, temperové barvy

Obr. 37 Deštný prales (archiv autorky)
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Obr. 38 Les (archiv autorky)

d) 4.část výtvarné řady

Námět: vodní rostliny

Učivo: interpretace vizuálně obrazného vyjádření z hlediska vyjádření fantazijních 

představ. Uplatňování subjektivity ve vizuálně obrazném vyjadřování. Rozvíjení smyslové 

citlivosti. Prezentace vlastní fantazie na základě vlastních i přenesených vjemů.

Výtvarný úkol jako řešený problém: s využitím vlastní fantazie i poznatků a dovedností 

vytvářet z měkkého papíru fantaskní rostliny z vodní říše. Prostorově tvarovat různé 

varianty neexistujících rostlin z prostředí, které je běžně člověku méně známé – z prostředí 

pod vodní hladinou. Tvůrci nejsou vázáni ani tvary ani barevností.

Klíčová slova: tvarování, přidávání, ubírání, ohýbání, lepení

Druhy výtvarné činnosti:

výtvarné vnímání: smyslový odraz, prožívání procesu a výsledku tvorby
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výtvarná imaginace: vytváření představy při tvarování a kombinování

výtvarná tvorba: výtvarné vyjadřování prostorové

Technické realizační prostředky:

Technika: prostorová práce z papíru

Instrumenty: nůžky

Materiál: bílé i barevné měkké papíry

Reflexe celé výtvarné řady – pomocí výtvarného vyjadřování získali žáci odvahu k 

vlastnímu sebevyjádření a utvořili si pozitivní vztah k vodní flóře. Uvědomili si její 

nezbytnost, ale i její výtvarnou hodnotu v několika souvislostech. Vhodněji bych příště 

seřadila náměty – námět ,,lesy, jako zásobárna vody“ by měl být zařazen v této výtvarné 

řadě jako poslední, protože je shrnutím učiva o globálních problémech Země.

Obr. 39 Bílá rostlina (archiv autorky)
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Obr. 40 Mořská řasa (archiv autorky)

2.3.4 Projekt VODA

Průřezové téma – Enviromentální výchova

Realizovatelné tématické okruhy, využitelné náměty – Základní podmínky života –

voda (vlastnosti a zvláštnosti vody, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její 

čistoty, pitná voda ve světě a v České republice, způsoby řešení problémů.

Začlenění projektu – 3. ročník (lze i 4. a 5.ročník)

Vzdělávací obory – Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Hudební výchova, 

Výtvarná výchova, Člověk a svět práce

Časové nároky – 14 vyučovacích hodin v rozmezí 8-10 týdnů, v tom 2 vycházky a 1 

exkurze

Cíl a přínos projektu – projekt rozvíjí porozumění souvislostí v biosféře, vztahům 

člověka a prostředí a důsledkům lidských činností v prostředí. Vede k uvědomění si 
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podmínek života a možností jejich ohrožení. Umožňuje pochopení souvislostí mezi 

lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí. Poskytuje 

znalosti a dovednosti, pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občanů 

vůči prostředí. Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty. Vede k odpovědnosti ve 

vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů. Podněcuje aktivitu, tvořivost, 

toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztazích k životnímu prostředí. Přispívá k utváření 

zdravého způsobu života a k vnímání estetických hodnot prostředí. Vede k angažovanosti v 

řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Vede k citlivému vztahu k 

přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. Přináší několik hledisek vnímání vody včetně 

estetického.

Rozvíjené kompetence – žák vyhledává a třídí informace, uvádí poznatky do souvislostí a 

propojuje je do širších celků, operuje s běžně užívanými termíny, znaky a symboly, 

samostatně pozoruje a experimentuje = kompetence k učení. Žák chápe problémy, 

vyhledává informace k jejich řešení, pokouší se je řešit samostatně. Ověřuje správnost 

svých řešení = kompetence k řešen problémů. Žák se učí souvisle a kultivovaně 

vyjadřovat, řadí myšlenky a názory do logického sledu, zapojuje se do diskusí, obhajuje 

vlastní názor a je tolerantní k názorům druhých = kompetence komunikativní. Žák 

spolupracuje ve skupině, respektuje dohodnutá pravidla, pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce. Očí se ohleduplnosti, přebírá zodpovědnost a chápe potřebu efektivní 

spolupráce = kompetence sociální a personální. Žák se učí respektu k ostatním, 

zodpovědnému rozhodování, chápe základní ekologické vztahy = kompetence občanské. 

Žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti a své závazky = kompetence 

pracovní.

Hlavní využívané formy výuky – skupinová, frontální, vycházka, exkurze.

Hlavní využívané metody- projekt, řízený rozhovor, vypravování, pokusy aj.

Informační zdroje – encyklopedie, časopisy, internet, tisk, beletrie pro děti.

Pomůcky a potřeby – psací potřeby, sešity, papíry, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparát, 

mapa města nebo turistická mapa oblasti, počítač, pomůcky na pokusy.
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Výsledný produkt – soubor o vodě.

Evaluace a reflexe – sebehodnocení žáků, slovní hodnocení vyučujícím, diskuse, výměna 

zkušeností, výstava, soutěž.

Učivo související s projektem – očekávané výstupy:

Český jazyk a literatura – žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje 

základní komunikační pravidla rozhovoru, tvoří krátký mluvený projev, píše věcně i 

formálně správná sdělení.

Člověk a jeho svět – žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu 

na určené místo a označí možná nebezpečí, odvodí význam různých povolání a pracovních 

činností, popíše a porovná jednotlivé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích, roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů v dané lokalitě, provádí jednoduché pokusy, přičemž dodržuje základní 

hygienické, pracovní a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 

lidském těle, dodržuje zásady bezpečného chování,, uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu, reaguje správně na pokyny dospělých.

Hudební výchova – zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně.

Výtvarná výchova – v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v 

plošném i v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 

jejich kombinace.

Člověk a svět práce – pracuje podle slovního návodu či předlohy.

Charakteristika projektu – projekt je vypracován jako série rozmanitých úkolů, které 

mají společné téma – vodu. Základní formou je práce ve skupinách 3-4 žáků. Každá 

skupina zpracovává vlastní knížku o vodě. Společná výstava pak je hlavním výsledkem 

projektu.
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Téma vody je výhodné ze dvou důvodů: vzhledem k jeho šíři je lze integrovat se všemi 

vzdělávacími oblastmi a žáci si tak uvědomují více souvislostí a význam vědomostí 

získávaných ve škole pro praktický život.

Šíře tématu umožňuje pestrost dílčích úkolů – žáci jdou na vycházky, na exkurzi, kreslí 

mapu, čtou v knihách, hledají na internetu, zkouší pokusy.

Naučí se vnímat vodu nejen jako podmínku života na naší planetě, ale také jako jeho 

ohrožení (živelné katastrofy), uvědomují si nebezpečnost nezodpovědných zásahů člověka 

do přírody. Naučí se vnímat vodní toky a vodní plochy jako estetický prvek v krajině, 

seznamují se s oběhem vody v přírodě, chápou hodnotu pitné vody, k níž nemají všichni 

lidé na světě neomezený přístup. Žáci sami rozhodují o tom, jak bude soubor vypadat a jak 

jej nakonec představí ostatním.

Postup:

1.Motivace a rozdělení do skupin

Povídáme si o tom, jaké podoby může mít voda, čteme básničky či příběhy, kde se o vodě 

vypráví. Ve skupinách žáci prohledávají Čítanky (i starší vydání nebo knihy z domova) a 

hledají v textu povídání o vodě (sníh, déšť apod.). Předčítají nalezené texty. Během ukázek 

hovoříme o správnosti výběru, o tom, jak je v ukázce voda důležitá. Dostáváme se ke 

zobecňujícím otázkám a odpovědím o vodě jak je voda důležitá,j jak a proč je užitečná, 

nebezpečná, krásná. Jaké může mít podoby a v jaké podobě se komu líbí, jak může být 

krásný mrak, zmrzlá voda, tekoucí či klidná voda. 

Povídání nad globusem – povídání o tom, co představuje, co a jak je na něm znázorněné. 

Vyhledáváme a pojmenováváme vodstva. Porovnáváme, kolik prostoru zabírá na Zemi 

voda a kolik souš. Jak se dá voda využívat.

Rozdělení do skupin a seznámení s náplní celého projektu a jeho cílem. Každá skupina si 

najde své pracovní místo a dostane prázdný sešit A4.
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Z barevných papírů nebo z časopisů vystříhají písmena na nadpis knížky o vodě (Voda, 

Kniha o vodě, Voda a lidé apod.). Nadpis sestaví a nalepí na obálku knihy, zároveň na 

obálku napíší svá jména a mohou si ji různě vhodně vyzdobit.

Obr. 41 Projekt, ,,V přírodě existuje voda tekoucí – potoky, řeky. Voda stojatá – jezera (přírodní původ), 

rybníky a přehrady (lidské dílo) (archiv autorky)

2.Hledáme informace

Podle návodu a otázek děti zaplňují stránky své knihy. Na hledání informací mohou použít 

encyklopedie, učebnice, internet. 

Otázky: 

Tvoří povrch Země z větší části voda nebo pevnina?

Kde je v přírodě slaná voda?

Co je voda tekoucí a co voda stojatá? 

Jak vypadá sněhová vločka?

Kolik vody obsahuje lidské tělo?

Jak dlouho vydrží člověk bez vody?



109

Sdělte spolužákům jakoukoliv zajímavost o vodě?

Obr. 42 Projekt Voda. Na zemi jsou 2 třetiny vody a 1 třetina pevniny. Lidské tělo obsahuje (archiv autorky)

3. Voda v místní krajině, krása krajiny, vycházka

Úkol: nakreslit plánek vodních toků a ploch v okolí školy.

Vycházka okolím školy – Zámecká zahrada. Žáci ve skupinách zakreslují jednoduchý 

plánek parku, jeho dvě vodní plochy(Velký a Malý zámecký rybník) a vodní toky, které je 

napájejí. Hledáme další nápadné krajinné znaky v okolí a zakreslujeme do plánků. Vedeme 

rozhovor o funkci vodních ploch a toků v tomto parku a v našem městě – všímáme si 

estetičnosti. 

Ve škole pak hodnotíme plánky, jejich přesnost a srozumitelnost. Nad obrázky různých 

typů krajiny hovoříme o tom, kde by kdo chtěl nejraději žít a proč. 
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Obr. 43 Plánek parku – Zámecká zahrada v Teplicích (archiv autorky)

4. Čistička odpadních vod, exkurze

Návštěva čističky odpadních vod v Bystřanech. Výklad odborníka. Způsob čištění vody –

pozorování a rozhovor. Proč se voda čistí, jaké následky by pro krajinu mělo, kdyby se 

nečistila. Jak lidé znečišťují vodu a jak můžeme míru znečištění ovlivnit my. Po návratu 

děti na některé otázky odpoví písemně a nakreslí čističku vody.

5. Pokusy s vodou

Co se stane, když voda zamrzne:

Tímto pokusem dokážeme, že voda v pevném skupenství má větší objem než v kapalném. 
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Skleněnou nádobu naplníme až po okraj vodou a uzavřeme. Dáme zmrznout. Rozpínající 

se led nádobu roztrhne. Do druhé nádoby nalijeme vodu a fixem označíme její hladinu. Po 

zmrznutí pozorujeme zvětšený objem ledu. 

Žáci mohou pokus zakreslit do knížky.

Obr. 44 Zmrzlá voda mění svůj objem (archiv autorky)

Co se děje s vodou, která ve formě srážek spadne na zem:

Na různých květináčích s různou kvalitou zeminy pozorují žáci vsakování do různě 

zkypřené nebo naopak udusané hlíny. Odvozujeme příčiny záplav v krajině. 

Žáci mohou pokus zakreslit do knížky.

Spotřeba vody květinou:

Bílou květinu vložíme do vázy, kde je voda silně obarvená inkoustem. Již po několika 

hodinách je patrné, že květina nasává obarvenou vodu, neboť získává barvu inkoustu.

Žáci mohou pokus zakreslit do knížky.
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Obr. 45  Spotřeba vody květinou (archiv autorky)

Co plave a co se potápí:

Do kádinky s vodou vkládáme různé předměty z různého materiálu a žáci pozorují, co 

plave a co se potopí. Výsledky zaznamenávají.

Co se rozpustí: 

Různé sypké látky ( sůl, cukr, mouku, křídu, nastrouhanou voskovku) sypeme do vody a 

pozorujeme, co se rozpustí a co ne. Výsledky zaznamenáváme.

6.Výprava za spící vodou, vycházka

Cílem vycházky je sledovat vodu v zimním období, kteří živočichové zmizeli a kteří u 

vody zůstávají. Jak se přizpůsobuje flóra v okolí vody. Vedeme rozhovor o vegetačním 

klidu v zimě. Hovoříme i o nebezpečí při vstupování na zamrzlé plochy. Ve škole 

nakreslíme, co nás na vycházce zaujalo. 
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Obr. 46 Vycházka za spící vodou (archiv autorky)

7.Předpověď počasí

Z novin nebo z internetu přečteme předpověď počasí. Její součástí je srážková předpověď. 

Povídáme si o tom, které srážky předpověď uvádí a které jsou u nás obvyklé v různých 

ročních obdobích. Upozorníme na to, že Teplice leží v tzv. srážkovém stínu. Nechám děti 

přemýšlet, co to znamená. Vysvětlíme si, že díky poloze města, jsou u nás obvykle srážky 

o něco méně časté nebo ne tolik intenzivní, jako v jiných oblastech naší vlasti. Hovoříme o 

důležitosti srážek a také u výhodách toho, že existují stále přesnější předpovědi počasí. 

Žáci mohou tyto informace využít ve své knížce. Podle tisku nebo internetu zakreslí 

názorně předpověď vlastní.
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8. Voda jako nepřítel

Vyprávění o různých možných přírodních katastrofách souvisejících s vodou. Co způsobují 

deště, prudké tání sněhu, krupobití, co dlouhodobá sucha apod. Informace o těchto jevech 

najdeme i v encyklopediích nebo na internetu.

Do knížek žáci zapíší příčiny vodních katastrof nebo zakreslí.

9. Je na světě dost vody pro všechny? 

Vyložíme, co je pitná a co užitková voda. Vysvětlíme, proč se užitková nesmí pít a k čemu 

ji můžeme používat. Přemýšlíme a zapisujeme, kolikrát denně používáme doma pitnou 

vodu a rozvažujeme, kde bychom pitnou mohli nahradit užitkovou a proč. Jak by to u nás 

vypadalo, kdybychom vodu nemohli používat tak samozřejmě, jak jsme zvyklí. Povídáme 

také o oblastech, kde voda není a jak se s tím obyvatelé vyrovnávají. Ve svých knížkách 

žáci navrhují řešení pomoci těmto lidem.

10. Dokončení projektu, hodnocení, výstava 

Žáci v poslední hodině projektu dokončí své knížky a sami je nainstalují na výstavku. 

Potom své knížky vzájemně prohlížejí a hodnotí. Zhodnotí také svou práci, týmovou práci 

a sdělují, která činnost byla pro ně nejzajímavější a které činnosti by se ve skupině příště 

vyhnuli. 

Zhodnotíme společně, co nového projekt přinesl, co bylo obtížné, co snadné apod.

Nesplnili jsme čtvrtou aktivitu – návštěvu čističky odpadních vod v Bystřanech. Tuto 

exkurzi jsme přeložili, po dohodě se zaměstnanci čističky.

Reflexe: projekt splnil svůj cíl. Žáci se se zájmem podíleli na všech aktivitách. Vytvořili 

texty s obrázky, které vložili do svých knížek o vodě. Jejich znalosti o vodě a vztah k vodě 

se prohloubily a zkvalitnily. Žáci si uvědomili souvislosti procesů v přírodě a pochopili 

nutnost ochrany vody a celého životního prostředí. Poznali současné možnosti člověka, jak 

se o vodu starat a jak přistupovat k přírodnímu bohatství. Pracovali samostatně i týmově. 
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Z výtvarného hlediska jim práce na projektu poskytla kromě prožitku výtvarného 

vyjadřování při zpracování jednotlivých částí také obohacení výtvarného vnímání a 

myšlení, tvorbu pomocí různých technik, zdokonalení výtvarných dovedností. 

Pro svou další práci si odnáším mnoho nových zkušeností, potřebu se dále zlepšovat po 

stránce promýšlení námětů a úkolů jednotek výtvarné výchovy, potřebu čerpat z reflexí.

Obr. 47  Projekt Voda. Knihy o vodě (archiv autorky)
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ZÁVĚR

Studiem literatury, kterou jsem použila k vypracování mé diplomové práce a praktickými 

činnostmi, které jsem během jednoho roku soustředila na téma voda ve výtvarné výchově i 

v dalších vzdělávacích oblastech, jsem se přesvědčila o aktuálnosti tohoto tématu. 

Současný školský systém, neudává určený rozsah náplně, která se problematice vody 

věnuje, ale jeho pružnost dovoluje věnovat jí dostatek času, jak si ve své aktuálnosti 

zaslouží. 

Zejména výtvarná výchova může přinést poutavým způsobem mnoho pozitivního v 

předávání znalostí o vodě a hlavně v jejich využití. Přínos výtvarné výchovy propojené 

s přírodovědou, prvoukou, vlastivědou, literaturou jsem si ověřila téměř roční prací se žáky 

výtvarného kroužku ( žáci 2. - 5. ročníků) a se žáky 3.třídy. Žák, díky vhodnému působení, 

díky estetickému vnímání, které je mu vrozené a tomu, které je mu předkládáno, díky 

vlastní výtvarné tvorbě získá, kromě teoretických znalostí a praktických výtvarných 

dovedností, pozitivní vztah k výtvarným činnostem i k vodě, k životnímu prostředí a naučí 

se ekologicky myslet, což bude mít zásadní vliv na jeho další život. 

Cíl, který jsem si určila, zjistit míru zastoupení tématu VODA ve školním vzdělávacím 

programu se zaměřením na výtvarnou výchovu, se ukázal spíše jako zjištění možností, 

které pedagog má, chce-li se problematice věnovat hlouběji. Já jsem získala přesvědčení, 

že lze v náplni školní edukace zpracovat vyučovací jednotky tak, aby se námět VODA 

objevoval nejen ve výtvarné výchově, ale i v ostatních oblastech RVP.

Vzhledem k tomu, že velká část výtvarných činností byla prováděna s výtvarným 

kroužkem a ne s běžnou třídou (mezipředmětový projekt) je jasné, že by v jednom školním 

roce nemohlo být téma VODA obsaženo jen v hodinách výtvarné výchovy tak, aby 

nehrozila určitá jednotvárnost. Přesto je vhodné, vzhledem k naléhavosti problematiky, 

pokusit se o to, aby bylo vodě věnováno více pozornosti, k čemuž může výtvarná výchova 

spolu s ostatními předměty pomoci. 

Tak, jak během roku moje práce postupovala, ukazovala se právě ona nutnost přítomnosti 

mezipředmětových vztahů.
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Na závěr tedy doporučuji zařadit do výtvarné výchovy jakési přiměřeně dlouhé bloky, ve 

kterých se žáci rozličnými náměty o vodě mohou zabývat nebo vytvořit roční projekt, kde 

se během deseti měsíců objeví téma průběžně několikrát a v různých předmětech.

Obr.  48 Voda a železo (archiv autorky)
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