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Pracovní list Krajina pohledem z!v"#ky
!asová náro"nost: 45 min 
Cílová skupina: !áci 8. "i 9. ro"níku základních #kol, p$ípadn% st$edních #kol
Prost#edí v$uky: po"íta"ová u"ebna nebo u"ebna s&dataprojektorem 
Pou%ité metody a&formy: krátk' v'klad u"itele, samostatná práce !áka podle pracovního listu 
s&po"íta"em p$ipojen'm k&internetu, variantn% spole"n% v&u"ebn% s&dataprojektorem.
RVP – vztah k&u"ivu: zem%pis (eské republiky
Vztah k&pr'#ezov$m témat'm: environmentální v'chova
Cíle aktivity: seznámit se s& leteck'mi snímky, zvládnout základy interpretace snímk), roz-
poznávat základní objekty na leteckém snímku, sledovat v'voj krajiny, porovnat star' snímek 
a&aktuální snímek na p$íkladu své obce, nau"it se pracovat s&mapov'm serverem – národním 
geoportálem (obsahuje a! desítky základních a&tematick'ch map (eské republiky a&o&ortofoto-
snímky) 
Pom'cky: po"íta" s&p$ipojením na internet, pracovní list

Motiva"ní text Pohled na sv%t z&v'#ky je pro nás nezvykl', p$itom v#ak velmi zajímav'. V%ci, které vídáme kolem 
sebe, vidíme na snímku jinak – z&velké v'#ky (kam bu* vystoupáme na palub% letadla, v&balónu 
nebo vyu!ijeme snímky, které byly po$ízeny z&letadla "i dru!ice). 
Leteck' nebo dru!icov' snímek je jin' ne! mapa. Mapa zobrazuje sv%t pomocí symbol) – znak) 
– je tedy modelem sv%ta. Snímek zobrazuje sv%t takov', jak' je. Má to své v'hody (reálnost pohle-
du), ale i&nev'hody (chybí nap$. popis, n%které d)le!ité objekty s&mal'm rozm%rem nemusí b't na 
snímku patrné – zanikají). N%kdy se proto vytvá$í dru!icová mapa, která spojuje dru!icov' snímek 
(v&podkladu) a&mapu (dopln%ní zna"ek, popisu, sou$adnic, legendy atd.)
Zobrazíme si na leteck'ch snímcích nám známé místo – obec, ve které !ijeme, a&její okolí. Prohléd-
neme si ji na leteckém barevném snímku z&nedávné doby, ale i&na "ernobílém snímku po$ízeném 
p$ed 60 lety. Staré snímky jsou také velmi zajímavé – uvidíme, co se v&na#í obci zm%nilo, jak se 
prom%nila krajina kolem nás.
Nau"íme se pracovat s&národním geoportálem, kter' poskytuje letecké snímky a&mapy pokr'vající 
území (eské republiky.

Zadání úkol' Okruh 1: Práce s&národním geoportálem: vyhledáme snímek.
Okruh 2: Práce s&leteck'm snímkem: rozpoznáváme objekty na snímku, vyhledáme si i&mapu jako 
pomocníka pro rozpoznávání objekt).
Okruh 3: Práce se star'm leteck'm snímkem: podíváme se, jak vypadala na#e obec krátce po 
2.&sv%tové válce.
Okruh 4: Prom%na krajiny v&"ase podle snímk): zjistíme, které "ásti obce z)staly stejné, které jsou 
nové, jak se zm%nila krajina kolem obce.

Díl"í kroky Okruh 1
Otev$eme si stránky národního geoportálu: http://geoportal.gov.cz/, v&dolní "ásti stránky pak 
klikneme na Ortofotosnímky, otev$e se prost$edí národního geoportálu.
V&pravé "ásti stránky klikneme na Vrstvy – zobrazí se nabídka základních map a&ortofotosním-
k). Zde zakliknutím zadáme po!adavek zobrazit p$íslu#nou vrstvu – zaklikneme Ortofoto ak-
tuální !UZK.
P$ibli!ujeme se do okolí na#í obce – klikáním my#í do prostoru, kde na#e obec le!í. P$ibli!ování 
ukon"íme, máme-li zobrazenu celou na#i obec s&okolní krajinou.
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Díl!í kroky Okruh 2
Rozli!íme na snímku základní objekty: les, pole, louka, vodní plochy, sídelní zástavba, rekrea"ní 
plochy, pr#myslová nebo obchodní zástavba.
Vyhledáme známé objekty: budovu !koly, obecní ú$ad – zorientujeme se ve snímku – a%následn& 
pojmenujeme vybrané objekty: názvy vodních ploch, "ástí obce, vrchol# v%okolí, ulice, snímek 
m#'eme i%p$iblí'it do v&t!ího detailu a%najít i%vlastní místo bydli!t&.
 Neznáme-li názvy objekt#, zapneme vykreslování vrstvy „topogra(cká mapa“ a%názvy si p$i-
pomeneme. Horní vrstvu m#'eme "áste"n& zpr#hlednit (klikneme na její název a%nastavíme 
Zpr#hledn&ní), díváme se pak na dv& vrstvy sou"asn&. 

Okruh 3 
Za!krtneme zobrazení snímku z%50. let 20. stol. – provede se p$ekreslení snímku. Zobrazí se 
"ernobíl) snímek po$ízen) kolem roku 1953. 
Dob$e si prohlédn&me st$ed na!í obce – najdeme kostel, nám&stí, p$ilehlé ulice a%dal!í objekty. 
Sledujme zem&d&lskou krajinu v%okolí obce a%zapi!me stru"né odpov&di: Jak vypadala pole? Jsou 
stejná (z%hlediska velikosti) jako dnes? Co p$ípadn& vedlo ke zm&n& ve velikosti a%tvaru polí? 
Kam zasahoval les? Jsou rybníky na stejném míst&, nebo do!lo k%vysu!ení "i naopak zalo'ení 
rybníka "i p$ehrady? 

Okruh 4
Odpov!zte na následující otázky.

Kter)m sm&rem se va!e obec rozrostla?
Jak) druh zástavby p$ibyl – rodinné domy, bytové domy, pr#myslové areály, obchodní plochy 
nebo zem&d&lské objekty? 
Co bylo d$íve na nov& zastav&n)ch plochách? Jaké u'ití tyto plochy m&ly? 
*ím se li!í zem&d&lské plochy na starém a%sou"asném snímku? Jak se zm&nil tvar a%velikost polí? 
Ubylo orné p#dy, les# nebo luk?
Pokuste se odhadnout v)voj krajiny v%budoucnu. Napi!te nebo na"rtn&te, jak bude vypadat kra-
jina v%okolí va!í obce za 100 let.

Otázky na 
záv"r

Zm&nila se zásadn& krajina kolem va!í obce? Ve kter)ch "ástech obce do!lo k%nejv&t!ím zm&nám? 
Jak se zm&nila pole? Jak odhadujete v)voj krajiny okolo va!í obce v%p$í!tích 100 letech?

Záv"r Krajina se vyvíjí. P$írodní podmínky z#stávají po dlouhá období tém&$ nem&nné. *lov&k ale kra-
jinu prom&+uje velmi rychle – p$ib)vá zastav&n)ch ploch – sídelní zástavby, obchod# apod. Na 
star)ch leteck)ch snímcích je vid&t p#vodní rozlo'ení staveb v%obci. Je také vid&t p#vodní úzká 
polí"ka tak, jak se po staletí obhospoda$ovala – je!t& p$ed rozoráním mezí a%scelením pozemk# na 
konci 50. let 20. stol. a%s%ním souvisejícím vstupem zem&d&lc# do JZD – jednotn)ch zem&d&lsk)ch 
dru'stev.

Ukázky pro 
u!itele

Obrázek 1. Brno-Bystrc na aktuálním ortofotosnímku z%prost$edí národního geoportálu INSPIRE, 
zdroj: Národní geoportál Inspire http://geoportal.gov.cz/web/.
Obrázek 2. Brno-Bystrc na leteckém snímku z%50. let 20. stol., zdroj: Národní geoportál Inspire, 
http://geoportal.gov.cz/web/.
Obrázek 3. Ukázka popisování snímku v%programu Malování, v% levé li!t& klikneme na písmeno 
A%jako znak textu, otev$eme panel nástroj# text (uprost$ed snímku) pro nastavení písma a%v% ikon& 
s%prostorov)mi tvary vlevo nastavíme dolní variantu – bez podlo'ení. Barvu písma vybíráme v%dol-
ní "ásti u'ivatelského rozhraní Malování.


