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Životní prostředí na Vysočině  

Webová adresa portálu Odpadové hospodářství na Vysočině 

  http://arcgis.kr-vysocina.cz/website/odpady/viewer.htm 

Úkol č. 1: Odpadové hospodářství na Novoměstsku 

Na portálu Odpadové hospodářství zobrazte správní území obce s rozšířenou působností 

Nové Město na Moravě. Zjistěte, ve kterých sídlech tohoto regionu se nachází: 

a) sběrny .....................................................................................................................................  

b) sběrné dvory .........................................................................................................................  

c) vrakoviště ..............................................................................................................................  

d) staré skládky .........................................................................................................................  

 

Webová adresa portálu Územní ochrana přírody na Vysočině 

   http://arcgis.kr-vysocina.cz/website/uzemi_ochrany_prirody/viewer.htm  

Úkol č. 2: Lokality NATURA 2000 na Vysočině 

Která evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 se nachází: 

a) jihovýchodně od Náměště nad Oslavou .......................................................................  

b) jiţně od Ţďírce nad Doubravou ........................................................................................  

c) severovýchodně od Třeště ................................................................................................  

 

Webová adresa portálu INSPIRE 

  http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

Úkol č. 3: Maloplošná chráněná území 

K uvedeným maloplošným chráněným územím, která se nacházejí severozápadně od Telče, 

doplňte stupeň ochrany (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památka, přírodní památka): 

a) Rybník Zhejral ........................................................................................................................  

b) Horní Nekolov .......................................................................................................................  

c) Velký Pařezitý rybník ............................................................................................................  

d) Roštýnská obora ..................................................................................................................  

Úkol č. 4: Velkoplošná chráněná území 

Na území Vysočiny zasahují dvě chráněné krajinné oblasti. Zjistěte, ve které chráněné oblasti 

leţí sídla: Krucemburk, Libice nad Doubravou, Škrdlovice, Sněţné, Svratka. 

a) CHKO Ţďárské vrchy ...........................................................................................................  

b) CHKO Ţelezné hory .............................................................................................................  

 

 

 

 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
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Webová adresa Historické ortofotomapy CENIA 

  http://kontaminace.cenia.cz 

Úkol č. 5: Změny v krajině v uplynulých desetiletích 

Zobrazte si historickou ortofotomapu Nového Města na Moravě, porovnejte ji se současnou 

ortofotomapou (a případně i se základní mapou na portálu mapy.cz) a zjistěte: 

 

a) Ve kterých částech města došlo od 50. let 20. století k největší výstavbě sídlišť? 

 ......................................................................................................................................................  

b) Ve kterých částech města došlo od 50. let 20. století k největší výstavbě rodinných domků?

 ......................................................................................................................................................  

c) Ve kterých částech města došlo od 50. let 20. století k budování největších průmyslových 

lokalit, uveďte příklady průmyslových podniků? ................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

d) Jak se změnila velikost zemědělských pozemků v okolí města od 50. let 20. století?  

 ......................................................................................................................................................  

e) Existuje v okolí města nějaká kontaminovaná lokalita? Co by mohlo být příčinou 

kontaminace? ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 


