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ČLOVĚK NIČÍ, ČLOVĚK NAPRAVUJE

Měníme krajinu kolem sebe
Společně s pokrokem ve vědě i technice se mění také život lidí. Dnes už má téměř každá 
rodina doma auto či počítač, v kuchyni potraviny z různých částí světa. Také letět na 
dovolenou letadlem už dnes není nic výjimečného. Podle svých potřeb lidé přetváří také 
krajinu, ve které žijí. 

Navrhněte, jak a proč se může změnit krajina v místě, kde bydlíme.   
Největší změny se dnes dějí v okolí 

velkých měst. V místech, kde byly 

dřív jen pole a louky se dnes staví 

nové rodinné i bytové domy. Malé 

obchody roztroušené po městě 

pomalu nahrazují velká obchod-

ní centra a obchodní galerie. Do 

těchto center lidé jezdí nejen na-

kupovat, ale také za zábavou.

Stále více lidí i zboží se přepravu-

je z místa na místo. Budováním 

silničních obchvatů se lidé snaží 

odvézt auta z přeplněných ulic ve 

městech. Rychlejšímu a pohodl-

nějšímu cestování pak pomáhají 

dálnice a železniční koridory.

 1 Popište, jak se změnila krajina v okolí vaší obce v posledních letech. Pro srovnání můžete 
použít starší mapy nebo fotografie vaší obce. 

Člověk ničí, 
člověk napravuje
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Lidé krajinu kolem sebe využívali vždy a využívat nepřestanou. Neměli by však zapomí-

nat na další obyvatele krajiny, jako jsou rostliny a živočichové.

 2 Vysvětlete, k čemu slouží stavby a opatření na fotografiích.

 3 Znáte některá další opatření, kterými lidé pomáhají živočichům přežít v krajině změněné 
člověkem?

V některých místech lidé krajinu významně poškodili – zdevastovali – například těž-

bou surovin jako kámen či uhlí nebo skládkou odpadů. Dnes tato místa opět vracíme 

přírodě – vysazují se zde stromy a keře, zakládají se vodní nádrže a podobně. Do takto 

upravených míst se opět vrací život. Této obnově přírody říkáme rekultivace krajiny.

Navštívili jste někdy místo, které bylo zrekultivováno? Vyprávějte o svých zážitcích ostatním. 


