Koloběh
vody
Pohybová

simulační

hra,

která

ilustruje koloběh vody v různých městských
prostředích. Účastníci ve hře vystupují v roli
molekuly vody. Všichni začínají v mraku a přes
různá města a prostředí se dostávají do moře

cíl
•
•

a zpět. Jejich pohyb je řízen hody kostkou.
Pravděpodobnosti vypaření, vsaku, odtoku
odpovídají realitě. Po hře následuje diskuse, ve

Pochopit fungování vodního cyklu v lid-

které by si účastníci měli uvědomit, jak se liší

ských sídlech

rychlost odtoku v různém prostředí a z toho

Zamyslet se jaká opatření v mém okolí

vyplývající

mohou přispět k tomu, aby byl vodní cyk-

aktivity je i hledání odpovědi na otázku, čím

lus příznivější

zlepšit vodní cyklus v blízkosti domova.

důsledky.

Nedílnou

součástí

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
prostředí․․․․ venku i vevnitř, potřeba je dostatečný prostor
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 45 minut
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․10+
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předem
připravit

Práce s pracovní listem a řízená diskuse
1.

Každý sám za sebe do svého pracovního listu zakreslí šipkami svoji cestu v průběhu hry. Pracuje
přitom sám bez mluvení a nahlížení k ostatním.
Další variantou je toto dělat již v průběhu hry, ale
trochu to oslabí tempo.

Pomůcky
•

Hrací kostky pro každého hráče

•

Vytištěné pracovní listy

•

Vytištěné hrací karty

•

Psací potřeby

2.

Ve dvojicích případně menších skupinkách účastníci porovnají své cesty, v čem se liší? Do pracovního listu si mohou doplnit chybějící spojení.

3.

Dále již diskutujte dohromady, mírně diskuzi
pomáháme. Typicky se molekula vody mnohem

Ostatní
•

•

Po prostudování a pochopení schématu z pracovního listu viz níže, vytipujeme zajímavá místní
témata, případně si dohledáme informace, které
by se mohly hodit (články, ortofotomapy okolí).
Doporučujeme prezentaci k tématu, kterou lze
nalézt na youtube kanálu Skautského institutu:
https://youtu.be/SodLs5LwQNQ.

kratší dobu zdrží na Žižkově než ve čtvrti Riem,
čím to je? Je možné si prohlédnout obrázky z jednotlivých stanovišť, které jsou dobrou ilustrací
rozdílů v jednotlivých čtvrtích.
4.

Společně si nahlas přečtěte údaje z pracovního
listu. Je důležité přitom dovysvětlit a ujistit se,
že to všichni zhruba chápou. Nakonec je vhodné,

Vytištěné hrací karty rozmístíme po území
přibližně podle schématu níže. Velikost území
ovlivní délku hry i její fyzickou náročnost.

aby hlavní organizátor shrnul dopady zrychleného odtoku v oblastech:

průběh

•

Rychlejší povodně a větší síla jejich dopadu

•

Teplota a prašnost ve městech

•

Životní podmínky pro zeleň ve městech
Můžete doplnit úvahu na téma, že se změnami
klimatu bude voda stále důležitější: ve střední

Časové rozvržení:

Evropě prší méně často a vice naráz. Čekají nás

•

5 minut na vysvětlení pravidel

•

20 minut na hru, čas se dá upravit podle velikosti
území

tak častější sucha i častější povodně. Přesto lidé

20 minut na diskusi

jiny urychlují a zvyšují tak riziko povodní i nedo-

•

dělají v krajině řadu změn, které odtok vody z kra-

Pravidla hry v bodech:

statku vody. A to přesto, že existují často jedno-

•

Každý hráč se promění v molekulu vody.

duchá a levná řešení, která vodu v krajině zadrží.

•

Všichni hráči začínají v mraku.

Proto nakonec všichni společně zkuste vymyslet,

•

Jejich další pohyb vždy záleží na hodu kostkou na

jaká opatření byste navrhli v okolí vašeho bydliš-

každém stanovišti – u karty.

tě, aby se zpomalil odtok vody?

•

Na každé kartě je napsáno, co následuje podle
toho, co padne na kostce.

•

Před hrou hráčům popíšeme, kde je co, aby stanoviště zbytečně dlouho nehledali.

5.

Nejdříve v menších skupinkách, pak všichni dohromady zkuste navrhnout, co by se dalo udělat
ve vašem okolí pro zlepšení vodního cyklu.

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravili

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Petr Klápště, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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přílohy
Pro doplnění diskuse je možné použít tento článek:
PRAŽSKÝ DENÍK: 07.07.2013, Původní zpráva

Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rozvodněný
Botič v pražských Průhonicích.
Za povodeň mohou nákupní zóny. Tak zní
jednoznačný závěr pražských městských částí, které
vyplavil jindy nenápadný potok Botič. Přívaly dešťové
vody ho zásobovaly vybetonované plochy obřích nákupních center v Průhonicích a Čestlicích. Nic nezabrání tomu, aby se povodeň v Křeslicích, Záběhlicích
a Hostivaři opakovala.
Miroslav Černý žije v Křeslicích na břehu
Botiče po desetiletí. Jeho dům nikdy za tu dobu neohrožovala velká voda. Až letos se přihnala třikrát.
Poprvé zároveň s jarním táním sněhu, podruhé při
velkých povodních na začátku června a nakonec ještě
o čtrnáct dní později. “Tohle dřív nebývalo. Teď se voda
zvedne během jednoho dne a je všude. Ze všech betonových ploch v nákupních zónách to steče sem,” říká
Černý.
V Průhonicích a Čestlicích vyrostl od první
poloviny 90. let největší obchodní komplex v republice. Zabetonovaná plocha parkovišť, obchodních
hal a skladišť zabírá plochu 45 fotbalových hřišť.
Důchodce Černý se neplete, když příčinu svých potíží
vidí právě tam. Stejný názor mají hydrologové i představitelé samosprávy.
“Botič k nám přitéká z Průhonic. Dřív tam byly
jen pole a louky, kam se Botič mohl rozlévat. Dešťová
voda se tam mohla vsáknout. Dnes jsou v těch místech zpevněné plochy a hypermarkety. Voda nemá

kam odtéct, vrhá se do koryta Botiče a u nás je první
místo, kde se může rozlít,” uvedl místostarosta Křeslic
Martin Trefný.
Botič dál teče do Hostivaře, Záběhlic a do
Vltavy ústí na území Prahy 2. Všude tam na začátku
června škody páchala voda nasbíraná především na
parkovištích obří nákupní zóny. Letos to bylo poprvé,
kdy Botič představoval pro obyvatele Prahy srovnatelné riziko s Vltavou.
Představitelé Prahy dokonce plánovali, že
u Botiče zaplatí podobné zábrany, jaké chrání břehy
Vltavy. Utrácet by se nemuselo, kdyby samospráva
v minulosti plánovala výstavbu s ohledem na protipovodňové plány, což se ale neděje. “V obchodní zóně
se staví vesele dál,” říká Robin Náse z České inspekce
životního prostředí. “Rozvoj území se děje takzvanou
salámovou metodou, staví se po malých částech, které hydrologickým plánům vždy vyhoví. Kdyby se zóna
schvalovala v celku, museli by developeři přijmout
opatření,” dodal Náse.
Znamená to, že za jiných okolností by areál
musel být opatřen vsakovacími plochami, případně
nádržemi, které by vodu z Průhonic a Čestlic zadržely.
Dnes jakákoli ochrana chybí a vodě nasbírané na betonových plochách nic nebrání, aby tekla dál do Prahy.
Potíž je v tom, že nelze jednoznačně určit
viníka současného stavu. Pokud stavitelé budují obchodní zónu po částech podle platných stavebních povolení, nelze je volat k zodpovědnosti za velkou vodu
v Křeslicích a zbytku Prahy. Inspekce životního prostředí v případě staveb v Průhonicích a Čestlicích pravidelně doporučuje protipovodňová opatření. Podle
Náse ale není patrné, že by se úředníci doporučeními
inspekce řídili. Lidé z okolí poukazují na neblahý stav
v okolí Botiče nejméně od roku 2009.
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pracovní list

Koloběh vody

1/ Nakresli koloběh vody jak jsi to zažil/a a jak si to pamatuješ ze svého běhu ‐ kam teče voda a kterým směrem?

MRAKY

PRAHA – ŽIŽKOV

MOŘE

střecha

trávník,
park

silnice /
chodník

PRAHA – JIŽNÍ MĚSTO

střecha

trávník,
park

silnice, chodník a
parkoviště

MNICHOV‐ RIEM
silnice, chodník
ozeleněná trávník
s dešťovou zahradou
střecha park

dešťová zahrada

ŘEKA

VSAK DO PŮDY

2/ Porovnej své schéma s ostatními ve své skupině a případně doplňte svoje schémata o chybějící spojení.
3/ Porovnej dvě typické cesty v různých typech městské zástavby. Běžná městská zástavba je reprezentována Žižkovem v Praze,
zástavba navržená s ohledem na zdravý vodní systém je reprezentována Messestadt Riem v Mnichově:

4/ Víš, že...
... ozeleněné střechy vsáknou 1/2 až 4/5 dešťové vody, která na ně spadne. Zároveň ochraňují střechy
před přehříváním a a zvyšují životnost hydroizolační vrstvy.
... jeden strom za letního slunečného dne vypaří přes 100 litrů vody a ochladí tak své okolí. Udělá tak stejnou práci
jako klimatizace s výkonem 3 ‐ 5 kW (což je obdobné jako klimatizace osobního automobilu).
... v ČR se dešťová voda ze střech nových domů se vsakuje do půdy, ale u starších domů obvykle odtéká skrz dešťovou kanalizaci do
řeky a dále pryč z území.
... voda z ulic ve městě většinou odtéká do dešťové kanalizace ‐ ale je také možné ji vyčistit a vsáknout v tzv. dešťových
zahradách (rain garden) ‐ což jsou prohlubně , kde jde dobře propustné vegetační souvrství a kde rostou rostliny snášející zamokření.
... v přirozeném lese jen 2% dešťové vody teče přímo po povrchy do potoků (tento jev se nazývá povrchový odtok), v kulturní
krajině (pole, louky, remízy) je to přibližně v 12% a v běžném městě je to až 55 % ‐75 % dešťové vody. Díky vhodnému návrhu je ve
městě možné dosáhnout asi 35% a přiblížit se kulturní krajině.
5/ Zaznamenej zde nápady:
Co je možné udělat v okolí vašeho domova pro to, aby byl snížen povrchový odtok dešťové vody a pomoci tak zlepšení místního
vodního cyklu?

I. II. III. běž na trávník, do parku
IV. V. běž na ozeleněnou střechu
VI. běž na silnici / chodník
s dešťovou zahradou

