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VÝSLEDKY 2. kola
korespondenčního semináře

Geografie nás baví
Děkujeme všem řešitelům korespondenčního semináře za jejich zajímavé příspěvky k tématu land-use! :-)
Úlohy některých z vás, a to především jejich grafické zpracování a interpretace výsledků, nás opravdu velmi 
mile překvapily. Abychom vás ještě více motivovali si nechat na vypracování úlohy 3. kola záležet, i přestože 
již třeba máte dostatečný počet bodů pro odpuštění přijímacích zkoušek, nejlépe ohodnocenou úlohu 
zveřejníme v aplikaci moodle. Tentokrát si tak můžete přečíst výborně zpracovanou, i když poměrně delší, 
úlohu Jana Kostkana, které mu do plného počtu chybělo pouze 5 bodů.
Zároveň nás potěšilo i množství zaslaných fotografií. Jistě v některých případech bylo obtížné sehnat starší 
fotografie daných lokalit dokládající změnu ve využití ploch, o to víc si vašich příspěvků ceníme. Nejzajímavější 
fotografie čtyř řešitelů jsou opět i s jejich popisky součástí tohoto dokumentu.

V neposlední řadě bych vám ráda připomněla, že již za necelý měsíc, konkrétně 19. března, je termín pro 
odevzdávání řešení třetího kola našeho korespondenčního semináře, které je tentokrát zaměřeno na 
pocitové mapy / geografii strachu. Doufáme, že vás tematicky zaujme obdobně jako naše předchozí dvě kola 
a již nyní se těšíme na vaše úlohy a fotografie! :-)

Za organizátory,
Lenka Havelková

Pořadí Jméno řešitele Škola
1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem 

bodůúloha foto úloha foto úloha foto

1 Kadlec Daniel G Botičská 77 43 80 37 237

2 Doubravová Zuzana G Opatov 86 45 60 26 217

3 Žuravská Markéta G Prachatice 90 – 88 30 208

4 Karásková Jana G Václava Hraběte 65 – 71 38 174

5 Kostkan Jan Mensa G 71 – 95 – 166

6 Gruberová Silvie G Pardubice, Mozartova 61 21 49 27 158

7 Tlamichová Anna G Na Vítězné pláni 88 – 59 – 147

8 Werner Michal G Elišky Krásnohorské – – 91 43 134

9 Hašková Michaela G Lovosice 74 – 49 7 130

10 Klimešová Anna Křesťanské G, Praha – – 88 38 126

11 Lebedová Michaela G Na Vítězné pláni – – 75 34 109

12 Šajnarová Lucie G Omská 72 – – – 72

13–21

Hanzalík Michael G Jána Papánka – – – – 0

Hvízdal Václav G Na Vítězné pláni – – – – 0

Mahdalík Jiří G Zlín – – – – 0

Marek Matouš G Rokycany – – – – 0

Naglmüller Julián Karlínské G – – – – 0

Nguyenová Thao Táborské soukromé G a ZŠ – – – – 0

Večeřová Aneta G Jiřího Wolkera – – – – 0

Weyrová Dominika G Na Vítězné pláni – – – – 0

Zelinková Veronika G Arabská – – – – 0
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AutorkA fotogrAfie: AnnA klimešová

Mnichovicemi protéká potok Mnichovka, na kterém kdysi býval poměrně velký rybník Halašák. Po 
rybníce zbyla v městečku po dlouhou dobu jen neobhospodařovaná louka. Podle jednoho tamějšího 
obyvatele byl rybník zrušen zkrátka tím, že ho „komunisti zasypali odpadky“, asi před padesáti lety. 
Obnovovat ho ale nebylo ani podle postkomunistického vedení obce vhodné. Předpokládám, že třeba 
proto, že čistírna odpadních vod je na Mnichovce až po proudu pod Halašákem, takže by nebyl se 
všemi nečistotami potoka tak využitelný, jako ostatní rybníky v okolí. Už asi pět let je louka postupně 
zastavovaná, jak lze vidět na druhé fotografii, vyfocené v únoru 2017 z původní hráze rybníka.

AutorkA fotogrAfie: michAelA lebedová

Na místě, kde dnes najdeme Tančící dům, dříve stával dům činžovní. Jeho fotografie musela být pořízena 
před koncem druhé světové války, jelikož byl v roce 1945 zničen zásahem bomby při leteckém bombardování 
Prahy. Do devadesátých let zde žádný dům nestál. Až od roku 1996 zde stojí Tančící dům, který byl navržen 
architektem Vladem Milunićem. V současné době v Tančícím domě najdeme galerii, restauraci, hotel 
a krásnou vyhlídku. Tančící dům se sice moc nehodí svým vzhledem k okolním secesním budovám, ale jedná 
se o jednu z nejzajímavějších novodobých architektonických budov v Praze.

Fotografie č. 1: Pražské vycházky. Dostupné z: http://prazskevychazky.blogspot.cz/2014/05/rasinovo-nabrezi.
html

Fotografie č. 2: Michaela Lebedová, 15. 2. 2017, fotoaparát Canon EOS 600D
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Autor fotogrAfie: michAl Werner

Starší fotografie zachycuje budování Sofijského náměstí, obchodního domu a hlavní silnice. Je na ní také vidět 
„hranice Prahy“ – kde během osmdesátých let končily paneláky a začínaly pole, louky a lesy. Za čtvrtstoletí se 
město rozrostlo o několik kilometrů dál a Sofijské náměstí se stalo jedním z center Modřan.

Obchodní dům (červeno-hnědá krychle uprostřed) sice působí nevzhledně, zlepšil ale občanskou vybavenost 
okolí – je zde pošta, supermarket, restaurace, cukrárna, pojišťovna, mnoho různých obchodů… Pro místní 
obyvatele tedy tato výstavba byla přínosem.

(zdroj obrázků: Kniha o Praze 12, Pavel Augusta a Daniela Rázková, nakladatelství MILPO, Praha 1997; foto 
autora)

AutorkA fotogrAfie: mArkétA ŽurAvská

Nemohu opomenout svůj domov – Běleč – malou osadu spadající správou pod obec Těšovice. Jelikož se ale 
jedná o malé území, nelze popisovat změny krajiny jen na části, musím se tedy na okolí podívat „shora“. Proto 
jsem si k porovnání vybrala letecké snímky, které ale nejsou z mé fotodokumentace – poskytl mi je náš pan 
kronikář.

Na fotografiích je zachycena jedna důležitá změna – jedná se o dlouhá léta plánovaný obchvat kolem obce. 
Stavba se uskutečnila na dvě, respektive tři etapy. První úsek je zachycen na fotografii z roku 2010, úsek 
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křižovatka u Vitějovic – Běleč. Druhý úsek Běleč – Husinec se stavěl v letech 2009/2010, ale bohužel není na 
fotografii z roku 2010 zachycen. Jako poslední probíhala v roce 2016 úprava křižovatky směrů Prachatice – 
Těšovice a Běleč – Husinec.

Běleč se nachází na důležitém tahu Prachatice – Netolice – České Budějovice. K obci vedla před výstavbou 
obchvatu jedna užší silnice, která byla nevyhovující zejména v zimních měsících, kdy zde nebyly výjimkou 
dopravní nehody. V obci byl samozřejmě zvýšený provoz a tím pádem i hluk, na druhou stranu ale zvýšený 
provoz prospíval místnímu maloobchodu.

Výstavba obchvatu má ve výsledku řadu pozitivních důsledků – zlepšení a také zrychlení dopravy na důležitém 
tahu, méně hluku, snížený provoz v obci, ale také výstavbu nových domů. Naopak se na poměry malé osady 
velký obchod proměnil v malou samoobsluhu, k letošnímu roku však úplně zanikl.

http://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar
http://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar

