ČESKO

Na střeše Evropy
Všimli jste si, že mnohé řeky mají ve svém názvu „-ava“? Podle některých badatelů je slovo
„ava“ keltského (a možná ještě staršího) původu a znamenalo „voda“ či „řeka“. Spojením s dalšími slovy tak vznikly názvy jako Vltava (divoká voda), Litava (kamenitá řeka), Morava (řeka
protékající močály) apod. Keltského původu je nejspíš také název Jizera, který bychom mohli
volně přeložit jako „bystřice“ (tedy bystře neboli rychle tekoucí řeka, podobně jako několik
dalších řek s českým názvem Bystřice).
Vypište si názvy řek, které protékají vaším regionem. Zjistěte, jak vznikly názvy
řek ve vašem okolí.
Každý rok spadne na naše území asi 56 miliard m3 srážkové vody. Z tohoto objemu
se zhruba třetina vypaří, třetina vsákne a třetina odteče řekami. Ty odvádějí vodu
do třech úmoří, jejichž hranice se setkávají v Králickém Sněžníku (hlavní evropské
rozvodí). Naší nejdelší řekou je Vltava (433 km), největší plochu povodí má Labe
(51 394 km2). Prakticky všechny naše řeky mají nejvíce vody obvykle v březnu, nejméně v srpnu.

Název řeky Labe je
nejspíš germánského
původu („alba“ = bílý).
Zajímavé je, že tento
název se dostal až
do Švédska, kde je dnes
ve tvaru „älv“ používán
jako obecný název pro
každou řeku.
Zjisti, jak se řekne voda
španělsky, italsky, portugalsky nebo latinsky,
a srovnej se slovem
„ava“.

S pomocí vhodných map zjistěte, do jaké míry se kryjí
hranice povodí Labe, Moravy a Odry s hranicemi Čech,
Moravy a Slezska. Proč se místy hranice kryjí a jinde ne?

Černé moře
Severní moře

Odtok vod z Česka podle úmoří

Povodňové rysky na domě
Hořínská hájovna na soutoku
Labe a Vltavy

Z naší polohy „na střeše Evropy“
vyplývá, že většina vody od nás odtéká řekami a naopak téměř žádná
voda k nám řekami nepřitéká. To
klade velké nároky na dobré hospodaření s vodou, zároveň je to
však příležitost plně kontrolovat
kvalitu vody v našich řekách.

Soutok Labe (vlevo) a Vltavy u Mělníka

Extrémní povodňové situace vznikají z různých
příčin. Několikadenní vytrvalé deště spojené s tlakovou
níží mohou způsobit rozsáhlé záplavy (např. v letech
1997, 2002 či 2013). Naopak krátkodobé přívalové
deště způsobují tzv. bleskové povodně, které zasahují
menší toky. Nastupují velmi rychle, čímž jsou značně nebezpečné. Povodně vznikají také táním sněhu,
zvlášť pokud se k němu
16
přidají dešťové srážky
(např. na jaře 2006). Situ14
ace může být mimořádně
12
komplikovaná, pokud
oteplení přijde náhle, půda
10
je promrzlá a na toku se
8
tvoří ledové bariéry.
Zjistěte, které části
vaší obce jsou
ohroženy povodněmi, a navrhněte, jak
by bylo možné snížit
riziko ohrožení
životů a majetku lidí
v záplavovém území.

% ročního odtoku

Baltské moře

Přestože při soutoku
Vltavy a Labe má Vltava
větší plochu povodí, je
delší a má větší průtok, spojená řeka nese
název Labe. Vychází to
z historického pojmenování, koryto Labe je
navíc geologicky starší.
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Odtokový diagram řeky Labe v Ústí nad Labem
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ČESKO
Naše území je mimořádně chudé na větší přirozená jezera. Největším a nejhlubším
je Černé jezero o rozloze 18,5 ha a maximální hloubce 39,8 m, které je stejně jako
ostatní čtyři šumavská jezera ledovcového původu. Kuriozitou je Mladotické (Odlezelské) jezero u Žihle na Plzeňsku, které vzniklo díky sesuvu při povodni v roce 1872.
Mnohem větší význam však mají umělé vodní plochy. Rybníky byly zakládány
hlavně ve 14. a 15. století, od 16. století jejich sláva postupně upadá. Dnes je největším rybníkem Rožmberk o rozloze 489 ha a hloubce až 10,2 m. Z hlediska objemu
zadržované vody mají největší význam přehradní nádrže na řekách, kterých je
u nás asi 150. Plošně největší je Lipno (4 870 ha), největší objem má Orlík (přes
0,7 mld. m3). V posledních desetiletích vzniklo mnoho jezer po těžbě stavebních
surovin, především štěrkopísků (Polabí, Pomoraví, Třeboňsko), stavebního kamene a vápence (Malá a Velká Amerika v Českém krasu).

Jezera po těžbě štěrkopísků sice patří mezi umělé vodní plochy, v krajině
však mohou po jisté době
plnit podobnou funkci
jako vodní plochy přirozeného původu.
S rozlohou 489 ha je
Rožmberk největším
českým rybníkem.

Třeboňsko je naší nejvýznamnější rybníkářskou oblastí.
Zjistěte v mapě další, byť méně známé, oblasti s velkým
výskytem rybníků.
Pro zásobování pitnou vodou mají značný význam podzemní vody. Severní část našeho území je mimořádně bohatá
na vody minerální (vody s vyšším obsahem rozpuštěných
minerálních látek, s vyšším obsahem CO2, s teplotou vyšší
než 20 °C či se zvýšenou radioaktivitou). Naším nejteplejším
(73 °C) a zároveň nejvydatnějším (33 l/s) minerálním pramenem je Vřídlo v Karlových Varech.
Zjistěte, kde se stáčejí nejčastěji prodávané
minerální a stolní vody.

Rybník Rožmberk při
výlovu

Některé zaniklé rybníky
byly mnohem větší než
Rožmberk – např. Blatský u Poděbrad nebo
Čeperka u Pardubic
měly rozlohu téměř
1 000 ha. Přestože
dnes je u nás celkem
asi 21 000 rybníků,
v 16. století jich bylo
zhruba čtyřikrát více.

Káraný na Jizeře (zdroj pitné vody)

Vřídlo (Karlovy Vary)

Na Králickém Sněžníku se nachází hlavní evropské rozvodí, které odděluje úmoří
Severního, Baltského a Černého moře. Naše území je chudé na přirozené vodní
plochy, větší význam mají vodní plochy umělé. Pro zásobování pitnou vodou jsou
důležité kvalitní zdroje podzemních vod.

Popiš proměny krajiny
podél řeky, která protéká tvým krajem, od jejího pramene po ústí.

Popiš, jak je rybník prospěšný pro krajinu a jak
pro společnost.

Otázky a úkoly

➊ Vysvětlete, jaké výhody a nevýhody vyplývají z polohy „na střeše Evropy“.
➋ Jmenujte hlavní příčiny povodní.
➌ Ukažte na mapě největší přirozené a umělé vodní plochy u nás.
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REGIONY ČESKA – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Nejen víno a folklór
V roce 1925 byla v táboře lovců mamutů u obce Dolní Věstonice nalezena soška Venuše. Byla už
v pravěku rozlomena a hozena do hlavního ohniště kmene, zřejmě i s dalšími malými keramickými ﬁgurkami zvířat. Jedná se o nejstarší dochovanou keramickou sošku na světě. Je 11,5 cm
vysoká a cca 25 tisíc let stará. Poslední výsledky potvrdily, že plastika je z jemné hlíny smíchané
s vodou. Objevil se také pikantní detail: na hýždích sošky se zachoval otisk prstu dítěte starého
asi deset let. Soška tedy nemusela být součástí mužského světa, ale světa mateřského.
7 divů Česka – ČT, Rozhlas.cz, 27. srpna 2014, zkráceno

Proč se lovci mamutů usadili právě
pod Pálavou? Které podmínky byly
pro život tehdejších lovců příznivé? V čem se lišilo tehdejší klima
od dnešního?

Věstonická Venuše
(Pálava)

Co víš z dějepisu o životě lovců mamutů? Jak
žili pravěcí lovci?

Území jižní Moravy bylo pro své
příznivé přírodní podmínky osídleno
už v mladší době kamenné. Oteplení,
které konec poslední doby ledové přinesl, umožnilo
přechod k usedlému zemědělství
(tzv. neolitická
revoluce) a krajina se postupně vyvinula
do dnešního stavu. Pod Pálavou
vznikly rozsáhlé lužní lesy (luhy).

Najdi na mapě místa
významných nálezů
dokládajících dávné
osídlení této oblasti.
Která kniha pro mládež
popisuje život lovců
mamutů? Kdo je jejím
autorem?
A
B
C
D

vrbiny a olšiny
měkký luh (vrba, olše, topol)

E hladina normálních vod
F hladina záplav

tvrdý luh (dub, jasan, jilm, lípa, javor)
hladina spodních vod

F

A
Pohled do lužního lesa na soutoku Dyje a Moravy

B

C

E
D

Schéma lužního lesa

Na základě pozorování fotograﬁe uveďte, co je pro biotop lužního lesa typické.
Jaké bylo hospodářské využití lužního lesa?
Lužní lesy rostou v teplých nivách řek, s pravidelnými záplavami a vysokou hladinou podzemní vody. Přítomnost vysoké hladiny podzemní vody způsobuje v půdě
nedostatek kyslíku. Bohaté živiny ovšem přinášejí povodně. Vzniká druhově bohatá
„džungle“. Unikátní, evropsky významné luhy pod Pálavou byly zničeny projektem
vodního díla Nové Mlýny. Po sametové revoluci byl projekt návazných závlahových
zařízení zastaven a hladina středního jezera snížena, aby na ostrovech mohl opět
vzniknout lužní les a hnízdiště ptáků. Poslední rozsáhlý komplex lužních lesů v Evropě byl však nenávratně zničen.

Kaskáda tří novomlýnských nádrží byla na Dyji
postavena v 70. a 80. letech jako ochrana před
povodněmi. Při výstavbě
byly zlikvidovány původní lužní lesy, svým rozsahem jedny z posledních
v Evropě.
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REGIONY ČESKA – JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Významné prehistorické nálezy z doby usedlých zemědělců (tj. doby mladší, než je
období lovců mamutů) máme také z Moravského krasu. Na rozdíl od krajiny pod
Pálavou však reliéf krasu zemědělskému hospodaření příliš nevyhovoval. Výzkumníci se proto dnes přiklánějí k názoru, že kras sloužil spíš jako kultovní místo
umístěné mimo stálá centra osídlení v úvalech a byl navštěvován pouze příležitostně, k vykonávání rituálů.

Zjisti více informací
o pravěkém rituálním
pohřbu v jeskyni Býčí
skála.

Moravský kras je tvořen vápenci. V prvohorách se zde v mělkém teplém moři rozvinuly kolonie korálů, jejichž vápenaté schránky jsou základem horniny.
Na turistické mapě Moravského krasu najděte ponornou řeku Punkvu. Co znamená označení „propadání“ a „vyvěračka“?
Unikátní krajina Moravského krasu byla v 19. století ohrožena těžbou vápenců a železných rud, která se stala základem průmyslového rozvoje Blanenska. V současnosti stále probíhá masivní těžba vápenců pro cementárnu v Mokré na jihu krasu.
Kras je významnou oblastí krátkodobé rekreace Brňanů, ale především celostátně
významným cílem letních dovolených. Punkevní jeskyně, zpřístupňující dno známé
propasti Macocha, jsou nejnavštěvovanější u nás. Navštíví je přes 200 tis. návštěvníků ročně.
propadání

závrt

škrapy

komín

jeskyně

krápníková
výzdoba

Hřebenáč u Sloupu (před vstupem do Sloupsko-šošůvských jeskyní

ponorná
říčka

Blokdiagram krasu

Jihomoravský kraj vnímáme díky nejteplejšímu podnebí u nás jako výrazně zemědělský. Drží sice prvenství v pěstování vinné révy nebo meruněk, podíl zemědělství
na tvorbě HDP kraje ale v posledních letech poklesl ve prospěch sektoru služeb.
Tento trend způsobilo především krajské město Brno, které je spolu s Prahou
nejvýznamnějším střediskem vysokého školství u nás (MU, VUT), centrem vědy
a výzkumu, veletrhů (největší výstaviště u nás). Současně je sídlem celostátních
orgánů (Ústavní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Průmysl snížil svůj
význam, stále je ale činný např. výrobce traktorů Zetor, Siemens, Lachema, pivovar
Starobrno. Pracovní region Brna zasahuje i do sousedních krajů, zejména na Vysočinu (Tišnovsko, Velkomeziříčsko).

Jeskyně Býčí skála

Do které skupiny organismů patří koráli? Jak
se nazývají ostrovy, jejichž útesy jsou tvořeny
vápenatými schránkami
korálů?
Jaké znáš typy krápníků? Jak se nazývají?
Jaké další útvary kromě
krápníků v jeskyních
můžeš v krasové oblasti
pozorovat?
Proces chemického
zvětrávání v krasu lze
zapsat následujícími
rovnicemi. Pojmenuj
jednotlivé sloučeniny.
H2O + CO2 → H2CO3
H2CO3 + CaCO3 → Ca(H2CO3)2
H2O + CO2 + CaCO3 → Ca(HCO3)2

Kde se nacházejí další
krasové oblasti na našem území? Ukaž si je
na mapě. Jak jsou staré?

Uveďte, proč je vhodné, aby některé vrcholné státní instituce (např. Ústavní
soud) sídlily mimo hlavní město.
Zjistěte sídlo ﬁrem Moravské naftové doly, Gumotex (např. výroba molitanu,
nafukovacích matrací), OTIS Escalators, Metra (měřicí přístroje), Minerva (šicí
stroje), Znojmia, Fruta (konzervárny ovoce a zeleniny), pivovar Černá Hora,
Znovín, Vinium (velkovýrobci vína), Hartmann Rico, AHOLD.
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REGIONY ČESKA – JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kraj trvale patří, spolu s Prahou
a Jihočeským krajem, mezi tři
turisticky nejnavštěvovanější
u nás. Díky veletrhům a vinařství
se rozvíjí tzv. kongresová a vinařská turistika (enoturistika), které
patří k nejvýnosnějším částem
cestovního ruchu.
Enoturistika nepoklesla ani
v době ﬁnanční krize. Proč
myslíte, že tomu tak je?
Diskutujte své názory ve třídě.

Tradiční rodinné sklepy Šidleny (Milotice)

Zjistěte, kde se rozkládá Podluží. Na které další regiony se člení národopisná
oblast Slovácko?
Pěstování a výroba vína jsou velice pracné, mechanizace je obtížná a drahá.
Každý keř se musí v předjaří prostříhat tak, aby nerodil moc ani málo. Pak vinohradník celý rok bojuje s nemocemi, zejména plísněmi, které – stejně jako špačci – mohou zničit celou úrodu během
chvíle. Bez sluníčka není v bobulích dost cukru, sucho
Litoměřice
zase nepřeje velikosti bobulí atd. Když se vše
Mělník
podaří, přichází v září a říjnu sklizeň (vinoPraha
braní) a s ní práce ve sklepě, kde se víno musí
pravidelně hlídat, aby se nezkazilo.
Turisté si v současnosti mohou vybrat, zda
navštíví malá rodinná vinařství, která víno
vyrábějí v malém, anebo navštíví velké podniky
s hotelovým provozem, špičkovou gastronomií
a službami wellness.
Porovnejte webovou prezentaci malého
a velkého vinařství. V čem spatřujete
rozdíly? Do kterého podniku byste se jeli
podívat raději a proč? Pracujte ve dvojicích.

0

Po zahradě chodila,
rukama lomila,
ach, můj Bože, rozbože,
co sem porobila.
Vypustila sem si já
sokola pro páva,
išla bych ho hledati,
nevím, kde sedává.
Sedává on, sedává,
v súsedovém dvore,
on je tam uvázaný
na hedbábnej šňúre.
(táhlá z Podluží)

Brno

Uherské
Hradiště

Velké Pavlovice
Znojmo Mikulov
Břeclav

20 50 km

Vinařská oblast Čechy – podoblasti:
litoměřická
mělnická

Vinařská oblast Morava – podoblasti:
slovácká
mikulovská
velkopavlovická
znojemská

Vinařské oblasti Česka

Vůdčím sektorem hospodářství Jihomoravského kraje je terciér a kvartér.
Jsou zde výzkumné a vzdělávací instituce (Brno), maloobchodní a logistická
centra v zázemí Brna a u dálnic, ale i vyspělé průmyslové podniky (strojírenství,
gumárenství, potravinářství). Zemědělci hospodaří v nejteplejších podmínkách
v Česku, proto s výrazným podílem ovocnářství a vinohradnictví. Rovněž cestovní
ruch nalézá atraktivity po celém území kraje od Moravského krasu na severu
po Pálavu a zámeckou architekturu na jihu. Vinařství a propojení s folklórem
zesiluje atraktivitu regionu v cestovním ruchu.

V Česku máme přes
16 000 ha vinic, z toho
cca 3,5 % v Čechách
ve vinařských oblastech
mělnické a litoměřické, zbytek na Moravě
(oblasti mikulovská,
znojemská, slovácká
a velkopavlovická).
Najdi střediska oblastí
na mapě.

Otázky a úkoly

➊ Uveďte příklady, jak činnost člověka ohrožuje krasové oblasti.
➋ Které celostátně významné vládní, vědecké, vzdělávací a kulturní instituce sídlí
v Brně?

➌ Zdůvodněte, proč enoturistika a kongresová turistika patří k nejvýnosnějším odvětvím cestovního ruchu v Jihomoravském kraji.

Zjisti příčiny dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti na Hodonínsku.
Jak stát podporuje
snižování nezaměstnanosti?
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