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Anotace: 

Materiál je určen pro žáky středních škol ekologického zaměření. Prezentace je seznamuje s jednotlivými částmi vodního 

oběhu na Zemi základními a celkovou hydrologickou bilancí. Materiál usnadňuje žákům pochopení tématu svojí 

názorností. Žáci si osvojí základní znalosti, se kterými se budou setkávat v předmětu „Ekologie“.  

Metodický pokyn: 

Materiál je možné použít v učebně vybavené základní audiovizuální technikou (dataprojektor, PC a promítací plátno). 



HYDROLOGICKÝ CYKLUS 
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Obr. 2 



1. Malý hydrologický cyklus 

• voda, která se vypaří z oceánu a v krátké době se opět ve 
formě srážek do něj vrátí 

• voda, která se vypaří nad pevninou a v krátké době se ve 
formě srážek na ni vrátí 

Obr. 3 



2. Velký hydrologický cyklus 

• přesun vody ve formě srážek nebo odtoku 
mezi oceány a pevninou 

Obr. 4 



• hydrologického cyklu se účastní pouze 0,4 ‰ z 
celkových zásob světového oceánu 

 

• přibližně každých 9 dní se vymění obsah par v 
atmosféře 

 

• přibližně každých 12 dní se vymění obsah vody 
v korytech řek 



hydrologická bilance - úkol 
  
  

  
množství 

  

  
km3 

  

  
% 

celkové množství 
  

1,392 mld. km3 100% 

oceány 
  

1,36 mld. km3 

ledovce 
  

24 mil. km3 

podzemní voda 
  

8,1 mil. km3 

jezera a nádrže 
  

250 tis. km3 

vodní toky 
  

1,7 tis. km3 

atmosféra  
  

13 tis. km3 



hydrologická bilance - řešení 
  
  

  
množství 

  

  
km3 

  

  
% 

celkové množství 
  

1,392 mld. km3 1 392 364 700  100% 

oceány 
  

1,36 mld. km3 1 360 000 000   97,68% 

ledovce 
  

24 mil. km3  24 000 000  1,72% 

podzemní voda 
  

8,1 mil. km3 8 100 000  0,58% 

jezera a nádrže 
  

250 tis. km3  250 000 0,018 % 

vodní toky 
  

1,7 tis. km3  1 700 0,0001% 

atmosféra  
  

13 tis. km3  13 000 0,0009% 



Děkuji za pozornost. 
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