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PL 7 Cesta vody 

Doplň do textu slova ve správném tvaru:  

 

 

 

 

 

 

Naše poznávání začíná v obci Dolní Lomná. 

Obec dostala své jméno podle…………………..., která jí protéká. A Lomná, protože se pořád 

zatáčí, ……………….  

Pramen řeky Lomná se nachází na úbočí ………………………………………………..…… v nadmořské 

výšce 870 m n. m. 

Řeka je dlouhá 17,5 km a protéká obcemi …………………………. Lomná, 

……………………… Lomná, …………………………………………. a Jablunkov.  

Řeka Lomná ústí do řeky …………………… v Jablunkově v nadmořské výšce                            

380 m n. m.  Za rok doteče z Lomné do řeky Olše ……………................................…. litrů 

vody. 

Řeka Lomná se vlévá do řeky Olše, tato do řeky ……………...........……                                                                  

a ta do ………………………………..….........  Než se voda z Lomné dostane do moře, musí urazit 

cestu dlouhou 790 kilometrů. 

 

 

    říčka, Predmieranka, odpaří, Malý Polom, Bocanovice, 

Olše, Dolní, Odra, Baltské moře, Česká, lomí, mraky,          

 Slovenská, 47 miliard, střecha, Černé moře, Dunaj, 

Atlantský, Horní, Středozemní moře 
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Hřebenem Malého a Velkého Polomu prochází státní hranice mezi ……………………………… 

a ……………………………………………. republikou a rovněž Evropská rozvodnice. Je to jakási 

…………………………………. Evropy. Z jedné strany tečou vody do Baltského moře, z druhé 

strany do …………………………………………………………………. . 

Na druhé straně „střechy“, již na území Slovenska, pramení pod Malým Polomem 

potok ………………………………………………………... Ten teče do řeky Kysuce, ta do Váhu, Váh 

do ………………………………………………… a ten do Černého moře. Než se voda z druhé strany 

malého Polomu dostane do Černého moře, musí urazit cestu dlouhou 2 150 kilometrů.  

 

A něco navíc… 

Voda se z Baltského moře dostává přes Severní moře do ……………………………………… 

oceánu. Stejně tak se do tohoto oceánu dostanou vody z Černého moře                                                                 

přes ……………………………………………………. Kdyby se pak měly vody z Malého Polomu potkat 

v Atlantském oceánu u severozápadních břehů Španělska, Lomná by urazila asi 9 000 

kilometrů a Predmieranka asi 11 000 kilometrů.  

A koloběh vody se opakuje, když se u španělských břehů voda ……………………………, 

vzniknou …………………………………. a vítr je donese zpět na Malý Polom. 

 

 

 


