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Vodstvo České republiky 

1. Doplň do mapy k vyznačeným šipkám názvy řek: 
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2. Napiš alespoň 2 města (obce), kterými protékají uvedené řeky: 

 

Jizera ______________________________________________________________________ 

Vltava _____________________________________________________________________ 

Otava ______________________________________________________________________ 

Labe _______________________________________________________________________ 

Sázava _____________________________________________________________________ 

Odra _______________________________________________________________________ 

Ohře _______________________________________________________________________ 

 

3. Využij slov z nabídky a připiš je ke správným šipkám: 

levý přítok, pramen, ústí, horní tok, pravý přítok, dolní tok, střední tok 

 

 Jakým obrázkem značíme pramen na mapě?  
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4. Osmisměrka: 

Hodně lidí si plete naši nejdelší řeku s největší. Labe je ______________________________ 

a Vltava je _______________________________________.  

Slova k vyškrtání: 

ALADIN, ARPA, AVAL, 

CAESAR, ČINY, DEGU, 

EROZE, FERDA, FOND, 

FRAKTURA, FYTOL, HUSA, 

IONY, IRMA, KŘIVKA, 

KVÉST, LAFETY, 

MINULOST, NÁRT, 

NÁSTROJE, NÁUŠNICE, 

NIMRA, ODKLAD, PAMIR, 

PARNO, PLOCHONOHÝ, 

POVOLAT, PRAŘEČ, RÉTA, 

RYSE, ŘEKA, SAKA, 

SEKÁČ, SKON, SRAB, 

STOLIČKA, ŠARÁDA, 

ŠEDÁK, ŠLÁGR, ŠVÁB, 

TAVY, TROL, UZDY, 

VDOVEC, VINICE, ZNAK, 

ŽÁBA. 

 

 Doplň další údaje o těchto řekách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labe 

Vltava 
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Vodstvo České republiky: 

1. Doplň do mapy k vyznačeným šipkám názvy řek – podle mapy. 

 

2. Napiš alespoň 2 města (obce), kterými protékají uvedené řeky: 

 

Jizera – Turnov, Mladá Boleslav 

Vltava – České Budějovice, Český Krumlov 

Otava  - Sušice, Horažďovice 

Labe  - Hradec Králové, Pardubice 

Sázava  - Zruč nad Sázavou, Havlíčkův Brod 

Odra  - Studénka, Ostrava 

Ohře – Kadaň, Karlovy Vary 

 

3. Pojmy od shora: 

Horní tok, pramen, levý přítok, pravý přítok, střední tok, dolní tok, ústí 

 

4. Osmisměrka: 

Hodně lidí si plete naši nejdelší řeku s největší. Labe je největší a Vltava je nejdelší.  

 

Labe - je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na 

severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je to skoro jediná česká 

řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Je 

1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 

49 933 km²). Na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší, ale 

přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy 

a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km. 

 

Text převzatý z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe. Text dostupný pod licencí Creative 

Commons. Cs.wikipedia.org online. Cit. 2012_05_26 

 

Vltava - je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká 

mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva 

do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, 

Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, 

vytváří systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky je 28 090 km² (z toho 

27 006,70 km² v Česku). 

 

Text převzatý z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava. Text dostupný pod licencí Creative 

Commons. Cs.wikipedia.org online. Cit. 2012_04_01 
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