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1. ÚVOD
Téma místní region bývá v rámci výuky zeměpisu na českých školách často
okrajovým tématem, kterému učitelé nedávají více prostoru v rámci hodinové dotace. Pokud
se podíváme na nabídku učebnic na českém knižním trhu, které by se týkaly tématu místní
region a terénní výuka, naše zjištění bude spíše tristní, jelikož pro základní školy několik
titulů bylo vydáno, ovšem pro střední školy žádná ucelená publikace o místním regionu
doposud nevyšla. Autoři se tomuto tématu většinou věnují v jedné kapitoly dané učebnice.
Jedním z důvodů, který mě vedl k výběru tématu Geografie Frýdecko-Místecka - učební text
pro střední školy byla skutečnost, že učebnice pro výuku místního regionu Frýdecko-Místecka
doposud nebyla zpracována.
Předkládaná diplomová práce se tedy zaměřuje na vypracování učebního textu
Geografie Frýdecko-Místecka pro střední školy. Práce je rozdělena do šesti stěžejních kapitol.
Úvodní kapitola se věnuje významu a funkci učebnic v edukačním procesu. Zaobírá se historií
učebních textů od starověku k současnosti, dále funkcí učebnic a jaké má učebnice strukturní
komponenty.
Druhá kapitola vymezuje postavení tématu místního regionu v rámci systému
kurikulárních dokumentů (RVP, ŠVP) a věnuje se také obsahu a významu tématu místní
region a terénní výuka.
Ve třetí kapitole jsou srovnávány dostupné učebnice pro výuku zeměpisu místní
oblasti na základních a středních školách. Na základě srovnání dostupných učebnic je
v následující kapitole vytvořen návrh, jak by měl být učební text Geografie FrýdeckoMístecka strukturován.
Pátá kapitola se sestává ze samotného učebního textu, který je rozdělen do
následujících částí: přírodní poměry (geologie, povrch, podnebí, vodstvo, půdy, živá příroda,
ochrana životního prostředí), obyvatelstvo a sídla (historie území, obyvatelstvo, sídla),
hospodářství (vývoj hospodářství, zemědělství, řemesla – tradice a současnost, průmysl,
doprava, služby, cestovní ruch a rekreace), administrativně-správní uspořádání (správní
a územní vývoj, správní obvody ORP) a závěrečná část učebního textu regionální rozvoj
(územní rozvoj, okres Frýdek-Místek a Evropská unie, významné osobnosti okresu FrýdekMístek).
V poslední kapitole jsou shrnuty výsledky a závěry z dotazníkového šetření, které
se týkalo testování učebního textu. Dále vyhodnocení řízeného rozhovoru s učiteli zeměpisu
9

týkajícího se způsobu výuky místního regionu v jejich výuce a poslední částí je zpracování
výsledků testování vědomostí žáků k tématu místního regionu.
Součástí práce jsou také přílohy, které se týkají zejména aplikační části diplomové
práce (dotazník k diplomové práci, otázky pro vyučující zeměpisu k řízenému rozhovoru,
dotazník k testování vědomostí žáků).
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2. CÍLE PRÁCE A POUŽITÁ METODIKA
2.1 Cíle práce
Cílem diplomové práce je vytvoření učebního textu Geografie Frýdecko-Místecka
pro

střední

školy.

Obsah

textu

by

měl

informovat

o

fyzickogeografických,

socioekonomických, historických a kulturních poměrech regionu a jeho specificích. Učební
text by měl být využitelný při výuce na školách v regionu Frýdecko-Místecka (téma místní
region). Aplikační část bude průběžně testována na vybraných středních školách v regionu.
Závěry testování budou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze textu. V rámci práce
proběhne šetření mezi učiteli zeměpisu zaměřené na způsob výuky a místo tématu místní
region v jejich výuce. Dále budou otestovány vědomosti žáků k tématu místního regionu (žáci
9. ročníků základních škol a 3. ročníků gymnázií).

2.2 Použitá metodika
Diplomová práce bude obsahovat pět hlavních částí. V první z nich se autor zaměří
na význam učebnice ve výukovém procesu. Ke zpracování stěžejní problematiky této části
(historie učebních textů, funkce učebnic a strukturní komponenty učebnic) autor využije
odborné literatury zaměřující se na význam učebnice jako prostředku vzdělávání.
Druhá část se bude zabývat postavením tématu místní region a terénní výuka ve výuce
zeměpisu na základních a středních školách. Půjde o vymezení tématu v rámci kurikulárních
dokumentů, které byly zavedeny v roce 2004 v rámci školské reformy. Autor bude vycházet
zejména z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia.
Ve třetí části autor porovná dostupné učebnice o místním regionu pro základní školy
a zejména učebnice středoškolské. Na základě srovnání učebnic o místním regionu
pro jednotlivé typy škol bude sestaven návrh struktury vlastního učebního textu Geografie
Frýdecko-Místecka.
Další částí diplomové práce je samotné vytvoření učebního textu pro region FrýdekMístek, konkrétní územní vymezení okres Frýdek-Místek. Autor bude vycházet ze studia
odborné literatury týkající se nejen místního regionu Frýdecko-Místecka, ale také
ze zpracovaných statistických dat,

mapových děl,

oficiálních webových

stránek

Moravskoslezského kraje, města Frýdek-Místek, dalších měst a jiných subjektů. Učební text,
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stejně jako celá diplomová práce, bude sepsán v textovém editoru Microsoft Word, grafy
a tabulky budou zpracovány v programu Microsoft Excel.
V aplikační části diplomové práce bude zpracovaný učební text testován na studentech
vybraných gymnázií okresu Frýdek-Místek. Pro ověření textu bude použita dotazníková
metoda, která zhodnotí učební text jako celek, a to jak obsahové hledisko textu, tak také
prezentační a didaktické hledisko autora textu. Dále budou otestovány vědomosti žáků
k místnímu regionu (žáci 9. ročníku základních škol a 3. ročníku gymnázií). Do praktické
části diplomové práce bude také zařazen řízený rozhovor s učiteli zeměpisu vybraných
gymnázií, který se zaměří na téma místní region ve výuce zeměpisu na jejich škole.
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3. VÝZNAM A FUNKCE UČEBNICE V PROCESU UČENÍ
Učebnice má ve výukovém procesu své nezastupitelné místo. Její význam se postupem
času měnil, ale i v současnosti patří mezi základní didaktické prostředky. Definovat, co to je
učebnice, není jednoduché. Jednotná definice učebnice totiž neexistuje. (PRŮCHA, 2009)
Jedna z definic říká, že učebnice je prvkem kurikula, kdy prezentuje výsek plánovaného
obsahu vzdělávání. Další definice pojímá učebnici jako didaktický prostředek, jenž je
informačním zdrojem pro žáky a učitele, který řídí a stimuluje učení žáků. Aby mohla být
učebnice využívána v českém školství, měla by splňovat jistá kritéria a musí být opatřena
tzv. schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Učebnici lze charakterizovat z různých hledisek:
 hledisko učebních osnov – základní vyučovací a učební prostředek, který konkretizuje
výchovné a vzdělávací cíle učebních osnov, vymezuje obsah a rozsah učiva
a poskytuje podklady pro rozvoj intelektuálních a praktických dovedností, které jsou
stanoveny učebními osnovami
 hledisko vztahu k procesu výuky – učebnice je obecným modelem scénáře
vyučovacího procesu
 hledisko pedagogické komunikace – učebnice je prostředkem komunikace žáka
(případně učitele) s učivem (EKLIMA, 2012)

3.1 Historie učebních textů
Učebnice patří k nejstarším produktům lidské civilizace a jejich používání je doloženo
již v období starověku. U vyspělých civilizací Asyřanů, Babyloňanů, Egypťanů a Číňanů
se setkáváme s učebnicemi. Nešlo samozřejmě o klasické učebnice, jak je známe dnes, ale
jedná se o archeologické nálezy učebnicových textů, které byly vyryty klínovým písmem
do hliněných destiček či vepsány na pergamen nebo papyrus. Pojednávaly zejména
o poučeních z vědeckých oborů (geometrie, aritmetika, astronomie atd.), ale také o světských
či náboženských rituálech. (PRŮCHA, 2009)
Ve starověkém Řecku a Římě se učebnice staly běžnou součástí tamních škol
a akademií. Asi nejslavnějším dílem starověkého Říma, které bychom mohli považovat
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za učebnici, je rétorická učebnice římského řečníka a pedagoga Marca Fabia Quintiliana1
Institutionis oratoriae libri XII (v českém překladu Základy rétoriky). Dílo je možno rozdělit
do tří částí: knihy I. – II. pojednávají o výchově adeptů řečnictví, II. – XI. o uspořádání
tématu a stylizaci a poslední XII. kniha o osobnosti řečníka a pravidlech projevu.
Nejzajímavější část Quintilianovy knihy je věnována výchově mládeže. Popisuje, že výuka
má být přiměřená věku dítěte. Zdůrazňuje, že zvláštní pozornost má být věnována nadaným
jedincům. Dle Quintiliana nadání žáků nestačí, je třeba talent podpořit cílevědomou prací
žáka a učitele. Před individuálním vzděláváním soukromě najatých učitelů upřednostňuje
školní kolektiv, ve kterém je snadnější najít motivaci k vyšším výkonům na základě zdravé
soupeřivosti. (BAHNÍK, 1985) Můžeme pozorovat, že Quintilianovy zásady jeho díla
se často ztotožňují s pozdějšími názory velikána J. A. Komenského.
Větší rozvoj školních učebnic přichází až na konci středověku a zejména počátku
novověku, po vynálezu knihtisku Gutenbergem. Jedním ze zakladatelů teorie a tvorby
moderních školních učebnic byl český rodák Jan Amos Komenský. Mezi jeho významná díla
patří učebnice jazyků Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené, 1631) a Orbis
sensualium pictus (Svět v obrazech, 1658). (ZORMANOVÁ, 2012) Právě druhá zmiňovaná
kniha Svět v obrazech bývá považována za jakýsi průkopnický didaktický prostředek, kde
se kombinují verbální komponenty učení s komponenty obrazovými. Ve svém dalším díle
Didactica magna (Velká didaktika, 1657) dokázal Komenský zformulovat požadavky
na vlastnosti textu učebnice, které by mohly být platné i v současnosti.2
Je pozoruhodné, jak Komenský dokázal před více než 300 lety precizně zformulovat
požadavky na komunikativní vlastnosti učebnice, které jí umožňují fungovat jako didaktické
médium. Mimo to má učebnice také další důležité vlastnosti uzpůsobené k jejím funkcím.
Těmito vlastnostmi se zabývá moderní pedagogika, respektive disciplína teorie a výzkum
učení z textu. (PRŮCHA, 2009)

1

Quintilianus (40-98 n. l.) byl první státem placený učitel řečnictví v Římě. O počátcích jeho života se ví velmi
málo. Narodil se v dnešním Španělsku, ovšem brzy se dostal do Říma, kde se proslavil. Zpočátku v Římě
studoval řečnictví, poté se vrátil zpět do Hispánie (dnešního Španělska), ovšem již roku 68 n. l. se vrací zpět do
Říma, kde působil jako soudní obhájce a učitel rétoriky. Stal se natolik váženým, že ho dokonce císař Vespasian
jmenoval státním učitelem výmluvnosti. Jeho žákem byl například Plinius mladší
2

Například se v díle Velká didaktika zmiňuje: „A co si silně přeji a důrazně žádám: knihy musí předkládat
všechno srozumitelně a přístupně, tak aby žákům jistě podávaly světlo, s jehož pomocí mohou sami porozumět
všemu i bez učitele. K tomu cíli bych si přál, aby byly spisovány pokud možno formou dialogickou.“
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3.2 Funkce učebnic
Na rozdíl od jiných knižních publikací jsou na učebnice kladeny specifické
požadavky. Tyto požadavky vycházejí z funkce učebnice, kterou v obecném pojetí vymezuje
pedagogická teorie. Pedagogická teorie vymezuje školní učebnice ve třech základních
pojetích:


Učebnice jako kurikulární projekt – učebnice funguje jako jeden z vzdělávacích
konstruktů3, pomocí kterého dochází k regulaci edukačního procesu4 v prostředí školy.
Učebnice vymezuje podle představ tvůrců kurikula ty obsahy vzdělávání, jež mají být
prezentovány vzdělávacím subjektům
 Učebnice jako zdroj obsahu vzdělávání pro žáky – tvůrce učebnice musí
přetransformovat vědecké poznatky do odpovídající formy (kvalita a kvantita obsahu)
pro žáky, kterým je určena, s ohledem na požadované cílové kompetence
 Učebnice jako didaktický prostředek pro učitele – učebnice pro učitele může
vymezovat posloupnost výkladu jednotlivých poznatků a může určovat hloubku jejich
zpracování, metodické postupy, požadavky na žáka, a tím sloužit jako informační
a didaktický prostředek při plánování výuky (PRŮCHA, 2009)

Mimo Průchy se funkcí učebnice v minulosti zabývali také další autoři, mezi které patří
R. Bamberger (1995), V. G. Beilinson (1986), H. Hacker (1980), A. K. Piirimägi (1985)
a další. V současnosti se jako základní a podstatná funkce učebnice jeví její úloha motivovat
žáky k učení. (MAŇÁK, ŠVEC, 2003)
Asi nejpodrobnější klasifikaci funkcí učebnice vytvořil ruský odborník D. D. Zujev
(1983) a jeho spolupracovníci. Zaměřili se na tzv. funkčně strukturní analýzu, jejímž
ústředním pojmem je didaktická funkce učebnice.5

3

Vzdělávací konstrukty jsou všechny takové teorie, modely, plány, scénáře, prognózy, zákony, předpisy a jiné
teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují či ovlivňují reálné edukační procesy.
4

Edukační procesy jsou všechny takové činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu,
jemuž je exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně určitý druh informace.
5

Didaktickou funkcí školní učebnice rozumíme její cílově zaměřené a zformované vlastnosti (kvality) jako
nositele obsahu vzdělání a základního knižního prostředku výuky, které plně korespondují s cílovým záměrem
učebnice v procesu realizace obsahu vzdělání v podmínkách rozvíjejícího, výchovného vyučování.“
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Podle Zujeva jsou rozlišovány následující funkce učebnice:
 informační – funkce učebnice jako základní informační zdroj o obsahu vzdělání
pro žáky
 transformační – spočívající v tom, že učebnice poskytuje didaktickou interpretaci
poznatků vědy a celkového společenského poznání
 systematizační – učebnice rozčleňují učivo systematicky podle předmětů, ročníků,
stupňů a typů školy
 zpevňovací a kontrolní – učebnice dává možnost žákům pod vedením učitele tvořit
činnosti k osvojování učiva a k orientaci v učivu
 sebevzdělávací – učebnice stimuluje žáky k samostatnému osvojování učiva a tvoří
u nich motivaci k učení a vzdělávací potřeby
 integrační – učebnice poskytuje základ pro chápání a integrování těch informací, které
žáci získávají z různých jiných zdrojů
 koordinační – učebnice zajišťuje koordinaci při využívání dalších didaktických
prostředků, které na ni navazují
 rozvojově výchovná – učebnice přispívá k aktivnímu formování rysů harmonicky
rozvinuté osobnosti žáků (ZUJEV, 1983)

V souhrnu tyto funkce nazýváme jako didaktickou vybavenost učebnice, která má význam
pro její praktické využití a dle didaktické vybavenosti si učitel vybírá z nabídky učebnic.

3.3 Strukturní komponenty učebnice
Ve struktuře učebnice rozlišujeme 36 komponentů (viz Příloha 1), z nichž každý
přispívá k uskutečnění určité funkce. Komponenty jsou vyjádřeny buď verbálně, nebo
obrazově. (PRŮCHA, 2009) Dle Bednaříka můžeme strukturní komponenty zjednodušeně
rozdělit do následujících kategorií:
1. Výkladové složky (prezentace učiva)
 výkladový text (základní a objasňující text, vzorové úlohy, aplikace učiva v praxi,
přehledy poznatků, shrnutí)
 doplňující text (motivační text uvozující učivo, rozšiřující poznatky, historické
poznámky, ilustrační příklady, doplňující přílohy atd.)
 vysvětlující text (vysvětlení původu cizích slov, poznámky pod čarou, texty
pod obrázky)
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2. Obrazový materiál
 navazuje na věcný obsah výkladových složek (např. schematické kresby, náčrtky
přístrojů a technických zařízení, vyobrazení experimentů, grafické modely a grafy
funkčních závislostí atd.)
 doplňující ilustrace volně navazující na výkladové složky (např. motivační fotografie
a kresby, historická vyobrazení, portréty významných vědců apod.)
 grafické symboly usnadňující orientaci ve struktuře učebního textu (např. piktogramy)

3. Nevýkladové složky (řídící vyučování a učení)
 procesuální aparát (např. otázky a úlohy, odpovědi a řešení, návody k žákovským
činnostem)
 orientační aparát (např. nadpisy, odkazy na předchozí text, vyobrazení nebo literaturu,
marginálie – hesla na okraji textu, rejstřík, obsah) (BEDNAŘÍK, 1981)

Učebnice zeměpisu musí splňovat stejné funkce a jsou sestaveny ze shodných strukturních
prvků jako učebnice jiných předmětů. V čem se však odlišují zeměpisné učebnice
od ostatních, že obsahují vysoký plošný podíl neverbálních zeměpisných informací, mezi
které řadíme:
 kartografické zdroje neverbálních informací – plán, mapa, mapový nákres
 statistické zdroje neverbálních geografických informací – graf, diagram, kartogram,
kartodiagram, piktogram, statistické tabulky
 obrazové zdroje neverbálních geografických informací – fotografie, obrázek,
blokdiagram
 schematické zdroje neverbálních geografických informací – profil, průřez, schéma
 geometrické zdroje neverbálních geografických informací – přímky, úsečky,
geometrické obrazce, geometrická tělesa
 znakové zdroje neverbálních geometrických informací – kartografické značky, jiné
značky a znaky (WAHLA, 1983)
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4. POSTAVENÍ TÉMATU MÍSTNÍ KRAJINA V RVP
4.1 RVP v systému kurikulárních dokumentů
V současnosti se školní vzdělávání v České republice řídí novými principy kurikulární
politiky, které nalezneme v tzv. Bílé knize a jsou dále zakotveny ve školském zákoně
č. 561/2004 Sb. (zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání). S pomocí Bílé knihy a školského zákona se do vzdělávací soustavy zavádí nový
systém kurikulárních dokumentů na dvou úrovních (státní a školní). (VÚP, 2007)

Obr. 1 Systém kurikulárních dokumentů6
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program
vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání
formuluje požadavky, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, rámcové
vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy
(předškolní, základní a střední vzdělávání). Úroveň školní představují školní vzdělávací
programy (ŠVP), podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP
6

Obrázek převzat z RVP pro gymnázia, VÚP Praha, 2007, s. 5
Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání; RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP GSP – Rámcový
vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy)
pro střední odborné vzdělávání; Ostatní RVP* - rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených
vymezuje školský zákon.
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si vytváří každá škola samostatně dle zásad daných RVP. RVP i ŠVP jsou veřejné
dokumenty, které jsou přístupné pedagogické i laické veřejnosti. (VÚP, 2007)
Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje
klíčové kompetence7, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Také vycházejí z koncepce celoživotního učení,
formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap
vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů
za výsledky vzdělávání.
Principy rámcových vzdělávacích programů:
 jsou určeny pro tvorbu ŠVP
 stanovují základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy
 specifikují úroveň klíčových kompetencí, kterých by měli žáci dosáhnout
 vymezují závazný edukační obsah (očekávané výstupy a učivo)
 zařazují jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata
 podporují komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho
vhodného propojování + předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, různých
metod a forem výuky v souvislosti s individuálními potřebami žáků
 umožňuje úpravu vzdělávacího obsahu pro vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných

RVP jsou otevřené dokumenty, které budou dále v určitých časových etapách
inovovány podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů s ŠVP i podle měnících
se potřeb a zájmů žáků. (VÚP, 2007)

4.2 Cíle gymnaziálního vzdělávání
Gymnázia by měla nabízet takové studijní prostředí, které bude dostatečně motivující
a které studenty připraví pro další studium, případně ho zapojí přímo do pracovního procesu.
Cíle gymnaziálního vzdělávání jsou:

7

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou
důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě; viz Příloha
2: Klíčové kompetence pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií
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 Vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP
pro gymnázia
 Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP
pro gymnázia
 Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění
(VÚP, 2007)

Vzdělávací obsah na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií je
v RVP pro gymnázia rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti
se skládají z jednoho vzdělávacího oboru nebo z více obsahově blízkých vzdělávacích oborů:
 jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk)
 matematika a její aplikace (matematika a její aplikace)
 člověk a příroda (fyzika, chemie, biologie, geografie a geologie)
 člověk a společnost (občanský a společenskovědní základ, dějepis a geografie)
 člověk a svět práce (člověk a svět práce)
 umění a kultura (hudební obor a výtvarný obor)
 člověk a zdraví (výchova ke zdraví a tělesná výchova)
 informatika a informační a komunikační technologie (informatika a informační
a komunikační technologie) (VÚP, 2007)

Dle rozdělení, geografie spadá do dvou vzdělávacích oblastí, a to Člověk a příroda
a Člověk a společnost. Místní region se vyučuje v rámci geografie regionů, a to většinou
v 9. ročníku základních škol a ve 3. ročníku čtyřletých gymnázií. Na čtyřech gymnáziích
v okresu Frýdek-Místek (Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Gymnázium Petra Bezruče,
Gymnázium Třinec a Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí) byl proveden řízený rozhovor
s učiteli zeměpisu. Řízený rozhovor se týkal tématu místního regionu a jeho postavení
ve výuce zeměpisu na zvolených školách.
Vybraní učitelé byli dotazováni na pět otázek. První z nich se týkala ročníku, ve kterém
místní region vyučují a jaká je celková hodinová dotace na výuku místního regionu. Na třech
gymnáziích je shodně vyučován ve 3. ročníku, pouze na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí
až v posledním ročníku v rámci Semináře ze zeměpisu. Hodinová dotace na Gymnáziu a SOŠ
ve Frýdku-Místku jsou 2 vyučovací hodiny, ve Frýdlantu nad Ostravicí a Třinci 3 vyučovací
hodiny a na Gymnáziu Petra Bezruče 4-5 vyučovacích hodin.
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Druhá otázka byla zaměřena na územní celek, v rámci kterého je na dané škole místní
region vyučován. Na všech školách vyučující postupují od většího územního celku, tedy
Moravskoslezského kraje, přes bývalý velký okres Frýdek-Místek, až po geografii malých
okresů (SO ORP) a jejich spádových oblastí.
Následující otázka se týkala pomůcek, které vyučující používají při výuce místního
regionu. Na gymnáziích používají učebnici Zeměpis České republiky (HOLEČEK, Česká
geografická společnost 2006) a na Gymnázium Petra Bezruče učebnici Severní Morava
a české Slezsko. Geografie místního regionu pro základní školy (VENCÁLEK, Olza 1995).
Učebnice konkrétně pro místní region Frýdecko-Místecko nepoužívají, jelikož žádná prozatím
nebyla vydána, ale všichni se shodují na tom, že by vydání učebnice pro Frýdecko-Místecko
byla velkým přínosem v jejich hodinách zeměpisu. Dále využívají Školní atlas ČR, turistické
mapy a průvodce, vlastní materiály, statistická data, počítač a dataprojektor.
Předposlední otázka byla zaměřena na místní region a terénní výuku. Všichni
vyučující uvedli, že terénní výuka není součástí výuky místního regionu na jejich školu.
Na Gymnáziu Petra Bezruče mají pouze geografickou exkurzi v rámci oborového dne.
Vyučující by chtěli v rámci geografie místního regionu terénní výuku zařadit, ale prakticky
to naráží na řadu problémů, týkajících se výuky a denního chodu školy.
Poslední otázka se zaměřila na to, zda pracují na nějakých projektech v rámci výuky
místního regionu. Na dvou gymnáziích učitelé zeměpisu nabízejí témata z geografie místního
regionu jako témata k pracím SOČ.
Tab. 1 Vyučující, kteří byli dotazování pomocí řízeného rozhovoru
jméno vyučujícího
Mgr. Martin PÁNEK
Mgr. Stanislava TYPOVSKÁ
Mgr. Ivana KUCZYNSKÁ
Mgr. Martin ŽAMBOCH

gymnázium, na kterém vyučuje
Gymnázium Frýdlant nad Ostavicí
Gymnázium a SOŠ ve Frýdku-Místku
Gymnázium Třinec
Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

aprobace
Z-TV
Z-AJ
Z-TV
Z-D

4.3 Postavení tématu místní region a terénní výuka v RVP
Vzdělávací obsah předmětu geografie na gymnáziích je rozdělen do pěti větších celků:
přírodní prostředí, sociální prostředí, životní prostředí, regiony, geografické informace
a terénní vyučování. U každého z celku jsou uvedeny očekávané výstupy a učivo.
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Téma místního regionu spadá do oblasti regiony, v níž jsou následující očekávané
výstupy:
 rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní
makroregionální a globální geografickou dimenzi
 vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií,
zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším
územním celkům a regionům
 zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky
 lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky,
rozlišuje jejich specifika
 lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich
přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony
vzájemně porovná (VÚP, 2007)

Učivo pro místní region je rozděleno do dvou témat: možnosti rozvoje mikroregionu
a strategické a územní plánování.
Terénní výuka je zařazena do celku geografické informace a terénní vyučování.
V tomto vzdělávacím obsahu jsou vymezeny následující očekávané výstupy:
 používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací
v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů
 orientuje se s pomocí map v krajině
 používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
 vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci
v konkrétním území
 čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje
číselné geografické údaje (VÚP, 2007)

Konkrétním učivem pro terénní výuku je dle RVP pro gymnázia: geografická exkurze
a terénní cvičení, praktická topografie, orientace, bezpečnost pohybu a pobytu v terénu,
postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení přírodních a společenských prvků krajiny
a jejich interakce.
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5. SROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH UČEBNIC PRO VÝUKU
GEOGRAFIE MÍSTNÍHO REGIONU
Geografie místní oblasti je na českých základních a středních školách stále vnímána
spíše jako okrajové téma. Což se promítá v nabídce učebnic, které se zaměřují na místní
region. Na českém trhu s učebnicemi v současnosti nenarazíme na komplexní učebnici
o místním regionu pro střední školy, která by byla schválena doložkou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Na základních školách je situace o něco příznivější a doložkou
MŠMT bylo schváleno několik učebnic místního regionu pro I. a II. stupeň. Patří mezi
ně například:
 Život v našem regionu (Kühnlová, Hana; Fraus 2007)
 Tady jsme doma aneb Poznej dobře svoje bydliště (Kühnlová, Hana; Moby Dick 1998)
 Místo, kde žijeme (Matušková, Alena; Česká geografická společnost 2010)
 Místo, kde žijeme (Matušková, Alena, Šmelíková, Božena; Septima 2010)
 Místo, kde žijeme (Smolová, Irena, Szczyrba, Zdeněk; Prodos spol. s r. o. 2008)

Pro střední školy podobné ucelené učebnice, zabývající se místním regionem, doposud
nebyly vydány. Většina středoškolských učebnic se zabývá místním regionem pouze
na několika stránkách. Dovolím si uvést tři středoškolské učebnice, které tématu geografie
místního regionu věnují obšírněji:
Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední školy (Holeček, Milan a kol.; Česká
geografická společnost 2006)
V úvodních kapitolách této často používané učebnice se autoři
zaměřují na polohu, rozlohu a územní vývoj našeho státu. Následně
se zabývají přírodními poměry, obyvatelstvem a hospodářstvím České
republiky. Předposlední kapitola je rozdělena na regiony naší vlasti,
konkrétně kraje, které jsou zpracovány podle klíče předchozích kapitol
(přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství). Poslední dvě podkapitoly
se více zabývají místním regionem a rozvojem místního regionu. První
podkapitola Místní region je pojímána jako celoroční projekt pro studenty, kdy pomocí
jednotlivých návodů a indicií pracují na daném tématu týkajícím se místního regionu. Druhá
podkapitola Rozvojové dokumenty naší obce se zaměřuje na obec, konkrétně na územní rozvoj
obce, kdy studentům je představován územní plán a strategický plán rozvoje.
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Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště (Holeček, Milan; Česká geografická
společnost 2004)
Jak již napovídá název učebnice, tak je určena zejména pro střední
odborné školy a učiliště, kde je zeměpis okrajovým vyučovacím
předmětem. Jde o první učebnici, která plně odpovídá učebním osnovám
pro tento typ škol. Učebnice je rozdělena do několika oddílů, ve kterých
se zabývá globálními problémy lidstva, krajinou a životním prostředím,
geografií cestovního ruchu, významem zeměpisu v praxi a jedním
z tematických oddílů je také zeměpis místní oblasti. Jedná se spíše
o praktické pojetí výuky místního regionu, učebnice je zaměřená zejména na kulturu a tradice
v regionu či na zajímavosti, jež jsou pro daný region typické.
Geografie pro střední školy 4: Česká republika (Kastner, Jiří; SPN 2004)
Učebnice je poslední částí čtyřdílné edice učebnic geografie pro střední školy, zejména
pro čtyřletá gymnázia. Čtvrtý díl je zaměřen na regionální geografii
České republiky, ovšem poslední kapitola Poznej dobře místo, kde žiješ!
je zaměřena na místní region. Cílem učebnice je, aby studenti měli
co největší povědomí o regionu, ve kterém žijí, zejména o historii oblasti,
kulturních a technických památkách. Důraz je také kladen na aktuální
geografické problémy, které by měli studenti aplikovat na území místního
regionu.

Existují také učebnice pro konkrétní oblasti (místní regiony). Učebnice přímo
zaměřená na místní region Frýdecko-Místecko prozatím nebyla vydána. V rámci tehdejšího
Vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku byla roku 1985 vydána příručka okresu FrýdekMístek, nejedná se však přímo o učebnici.
Jedním z autorů, který se zaměřuje na geografii místního regionu Moravskoslezského
kraje a Severní Moravy a Slezska, je profesor Jaroslav Vencálek, který působí na Ostravské
univerzitě. Geografie Frýdecko-Místecka je však pouze součástí jeho publikací:
 Severní Morava a české Slezsko. Geografie místního regionu pro základní školy
(Vencálek, Jaroslav a kol.; Olza 1995)
 Moravskoslezský kraj. Genius loci (Vencálek, Jaroslav; Repronis 2005)
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Pro porovnání vybraných učebnic pro střední školy, které se zaměřují na téma místního
regionu, byly vybrány učebnice Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední školy
(Holeček, ČGS 2006), Zeměpis pro střední školy a střední odborné učiliště (Holeček, ČGS
2004), Geografie České republiky 4: Česká republika (Kastner, SPN 2004) a učebnice Severní
Morava a české Slezsko. Geografie místního regionu pro základní školy (Vencálek, Jaroslav
a kol., Olza 1995).
Z obsahového hlediska všechny učebnice obsahují celkový geografický popis, který je
strukturován následovně: Vymezení území, Přírodní poměry regionu, Historie a kultura,
Obyvatelstvo, Sídla, Hospodářství a další. Nejlépe je v tomto ohledu koncipována učebnice
Zeměpis České republiky (Holeček, 2006) a také učebnice Severní Morava a české Slezsko
(Vencálek, 1995). Učebnice Zeměpis pro SŠ a SOU (Holeček, 2004) z obsahového hlediska
má větší přesah k praktickým tématům v zeměpisu, který má větší přesah nad obecným
zeměpisem.
Z didaktické stránky jsou vybrané učebnice na dobré úrovni, nesnaží se studentům
nabídnout pouze prostý text, který slouží jen k zapamatování poznatků z učebnice.
Ve zvolených učebnicích nutí texty studenty samostatně přemýšlet, vést diskuzi, zároveň
pracovat ve skupinách. K jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny otázky a úkoly a další
činnosti, které směřují studenty k aktivní činnosti v hodinách. Učebnice se nezaměřují pouze
na jednu metodu a formu výuky.
Graficky je velmi dobře řešena učebnice Severní Morava a české Slezsko, která má
kapitoly velmi přehledně odděleny a dá se v ní rychle orientovat, obsahuje pěkné fotografie.
Nedostatkem může být menší množství tabulek a grafů, které by názorněji studentovi
vysvětlily probíranou látku. Jako nejméně povedenou učebnici po grafické stránce je
publikace Geografie České republiky 4.
Všechny

učebnice

umožňují

studentům

komplexně

rozvíjet

jejich

osobnost

prostřednictvím klíčových kompetencí a snaží se, aby učivo bylo použitelné také v praktickém
životě.
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6. NÁVRH STRUKTURY UČEBNÍHO TEXTU
Obsahová struktura učebního textu pro střední školy Geografie Frýdecko-Místecka
bude vypracována na základě porovnání obsahových struktur učebnice, které byly hodnoceny
v předchozí kapitole. Také budou zohledněny očekávané výstupy žáků uvedené v RVP
pro gymnázia (viz Příloha 2) a didaktické zásady tvorby učebních textů. Struktura učebního
textu bude vytvořena následovně:
1. Vymezení regionu
2. Charakteristika přírodních poměrů
3. Historie regionu
4. Obyvatelstvo a sídla
5. Administrativně-správní uspořádání
6. Charakteristika hospodářství
7. Možnosti regionálního rozvoje
Jednotlivé kapitoly budou dále doplněny o neverbální strukturní komponenty tak, aby
vhodným způsobem dokreslovaly obsah učiva. Učebnice, které jsou používány v České
republice, musí být opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Aby byla učebnice schválena, musí splňovat následující podmínky:
 celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a rámcovými
vzdělávacími programy (soulad s Ústavou, vzdělávacími cíli, očekávanými výstupy)
 odborná správnost obsahu učebnice (odborná správnost textu, obrázků, jazyková
správnost)
 přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků (obtížnost textu, obsahová
správnost, technické zpracování učebnice)
 metodické a didaktické zpracování učebnice (vyváženost základních poznatků,
motivační

úroveň

textu,

podpora

samostatné

aktivity

žáků,

uplatnění

mezipředmětových vztahů a průřezových témat)
 didaktická vybavenost učebnice
 zastoupení komponent aparátu prezentace učiva
 zastoupení komponent aparátu řídícího učení
 zastoupení komponent aparátu orientačního (MŠMT)
Při tvorbě učebního textu Geografie Frýdecko-Místecka bylo jedním z cílů co nejvíce
přiblížit podmínkám uvedeným výše.
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7. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU
Učební text Geografie Frýdecko-Místecka je koncipován pro studenty středních škol,
především pro studenty 3. ročníku čtyřletých gymnázií. Text je možné využít také na 2. stupni
základních škol a na víceletých gymnáziích. Místní region je na čtyřletých gymnáziích
vyučován v rámci regionální geografie většinou ve 3. ročníku a na základních školách
v 9. ročníku.
Územní vymezení Frýdecko-Místecka je v celém učebním textu pojímáno jako okresní
územně-správní jednotka. Je třeba tuto skutečnost zdůraznit, jelikož někdy bývá za FrýdeckoMístecko považováno území menší, odpovídající SO ORP Frýdek-Místek, tedy bez
Frýdlantska, Jablunkovska a Třinecka.

7.1 Vysvětlivky k ikonám
Úloha k zamyšlení
Úloha k zamyšlení je pro ty z vás, kteří rádi přemýšlejí nad tématem, nebo
otázka ve vás evokuje udělat si vlastní názor na danou problematiku.

Pro průzkumníky
Text pro průzkumníky je určen těm, kteří mají hlubší zájem o danou
problematiku, většinou se jedná o zajímavosti.

Shrnutí
Shrnutí obsahuje to nejdůležitější z každé kapitoly.

Kontrolní otázky a úkoly
Kontrolní otázky a úkoly jsou vždy na závěr každé kapitoly a můžete si sami
udělat obrázek o tom, nakolik jste dané kapitole porozuměli.
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Milí studenti,
dostala se Vám do rukou učebnice, která Vám umožní dozvědět se poznatky
o minulosti, současnosti a budoucnosti regionu, ve kterém žijete . Mnohé
informace Vám zajisté nebudou cizí, neboť většina z Vás v okrese FrýdekMístek žije, chodí do školy, tráví volný čas s přáteli, podniká výlety do okolí,
možná s Frýdecko-Místeckem spojíte svou budoucnost.
Následujícími kapitolami začíná naše společné putování, které Vás má především
uvést do problematiky a nabídnout podněty k úvahám a diskusím na základě
problémově koncipovaných otázek.
Naše putování může začít … úryvkem z básně slezského barda Petra Bezruče.
Autor
Maryčka Magdonova
(Slezské písně)
Petr Bezruč
V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Nedbá pan bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdonova?

Maryčko mrzne a není co jísti …
Na horách, na horách plno je dřeva …
Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat,
má mlčet, Maryčko Magdonova?

Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?

Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má k rameni, na čapce peří,
drsné má čelo, ty jdeš s ním do Frydku,
půjdeš s ním, Maryčko Magdonova?
Cos to za nevěstu? Schýlená hlava,
fěrtoch máš na očích, do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící,
co je ti, Maryčko Magdonova?

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem.
Černé tvé vlasy se na skále chytly,
bílé tvé ruce se zbarvily krví,
sbohem buď, Maryčko Magdonova!

Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku
jízlivou budou se smáti ti řečí,
se synky uzří tě Hochfelder žid.
Jak je ti, Maryčko Magdonova?

Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi
bez křížů, bez kvítí krčí se hroby.
Tam leží bez víry samovrazi.
Tam leží Maryčka Magdonova
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I. VYMEZENÍ OBLASTI
Oblast, kterou již od pradávna procházela hranice mezi dvěma historickými
zeměmi, a to Moravou a Slezskem. Území, které bylo ještě v nedávné
minulosti národnostně značně různorodé a s příchodem druhé světové války
se zde střetávaly zájmy Němců, Poláků a Čechů.
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK představuje jeden z 6 okresů Moravskoslezského kraje a
NEJVÝCHODNĚJŠÍM OKRESEM

ČESKÉ

REPUBLIKY.

JE

Nachází se na rozhraní Moravy a Slezska

v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Na severu sousedí s okresem Karviná,
na severozápadě s okresem Ostrava-město a na západě s okresem Nový Jičín, na jihozápadě
pak hraničí s okresem Vsetín Zlínského kraje. Z jihovýchodní strany je okres vymezen státní
hranicí se Slovenskem a ze severovýchodu se státní hranicí s Polskem (Obr. 2).

Obr. 2 Poloha okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a ČR

Nejjižnější bod okresu Frýdek-Místek leží v katastru obce Bílá (49°24′ s. š.),
nejsevernější v obci Kaňovice (49°45′ s. š.), nejvýchodnější bod je v obci Bukovec
(18°52′ v. d.), jejíž území je také nejvýchodnějším bodem celé České republiky.
Nejzápadnější bod okresu se nalézá v obci Hukvaldy (18°14′ v. d.).
SÍDLEM

OKRESU JE MĚSTO

FRÝDEK-MÍSTEK, které leží na řece Ostravici a pro svou

geografickou polohu je často nazýváno „Bránou Beskyd“. Frýdek-Místek zaujímá v oblasti
jedno z centrálních postavení jak z hlediska geografického, tak i z hlediska spádovosti oblasti.
Dalšími významnými sídly jsou města Třinec a Frýdlant nad Ostravicí.
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Historicky leží území na rozhraní Moravy a Slezska, kdy
A SLEZSKEM TVOŘÍ TOK ŘEKY OSTRAVICE

HRANICI MEZI

MORAVOU

s drobnými oscilacemi kolem něj, až k pramenu Černé

Ostravice, odkud po několika desítkách metrů přechází na hranici se Slovenskem (Obr. 3).

Svou

ROZLOHOU

1 208 KM2 PATŘÍ FRÝDEK-MÍSTEK MEZI VĚTŠÍ OKRESY ČESKÉ REPUBLIKY,

v rámci Moravskoslezského kraje se řadí na druhé místo. POČTEM OBYVATEL
JE TŘETÍM NEJLIDNATĚJŠÍM V KRAJI A PÁTÝM V

PŘES

ČESKÉ REPUBLICE.

Obr. 3 Zemská hranice mezi Moravou a Slezskem při okresu Frýdek-Místek
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Na webových stránkách: http://www.oahshb.cz/staremapy/ si můžete podrobně
prohlédnout, jak se měnily zemské hranice českých zemí v jednotlivých obdobích.

Tab. 2 Velikostní struktura okresů Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2012
rozloha (km )
1536
1208
356
882
1113
332

podíl na rozloze
kraje (%)
28,3
22,3
6,5
16,3
20,5
6,1

5427

100,0

2

okres
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava - město
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ CELKEM

počet
podíl na počtu
obyvatel obyvatel kraje (%)
95 386
7,8
212 571
17,4
258 946
21,2
151 925
12,4
177 095
14,4
327 189
26,8
1 223 112

100,0

počet obcí
67
72
17
54
77
13
300

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
S pomocí tabulky vypočítej hustotu zalidnění okresu Frýdek-Místek a poté ji porovnej
s průměrnou hustotou zalidnění v ČR.

SHRNUTÍ:
Okres Frýdek-Místek je jedním z 6 okresů Moravskoslezského kraje a je
nejvýchodnějším okresem České republiky. Největším sídlem okresu je FrýdekMístek, který bývá přezdíván „Bránou Beskyd“. Dalšími významnými sídly jsou města
Třinec a Frýdlant nad Ostravicí. Okres Frýdek-Místek se rozkládá na území Moravy
a Slezska, kdy hranici mezi Moravou a Slezskem tvoří řeka Ostravice. Rozlohou
se okres řadí na druhé místo v rámci Moravskoslezského kraje, počtem obyvatel je
třetím nejlidnatějším.

32

VYMEZENÍ OBLASTI

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Vyjmenuj okresy Moravskoslezského kraje.

2. Napiš, s kterými dvěma státy má okres Frýdek-Místek společnou státní hranici.
3. Vytvoř dvojici se spolužákem. Jeden z vás bude „Slovensko“, druhý „Polsko“. Z uvedené
nabídky hraničních přechodů (Mosty u Jablunkova, Horní Lištná, Bílá Konečná, Bílá
Bumbálka, Bukovec) s pomocí atlasu rozhodněte, které hraniční přechody má okres F-M
s „Polskem“ a které se „Slovenskem“.
4. Na Vlastivědné mapě ČR 1 : 350 000 je vzdálenost mezi nejvýchodnějším
a nejzápadnějším bodem okresu 13 cm a mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem 10 cm.
Zjisti, jaké jsou vzdálenosti mezi krajními body ve skutečnosti (v km).
5. Porovnej historickou mapu Moravy (Obr. 3) s mapou v atlase. Rozhodni, v čem se mapy
liší.
6. S pomocí tabulky (Tab. 2) vyhledej okres s největší a nejmenší rozlohou a nejlidnatější
okres.
7. Pomocí GPS stanice nebo internetu zjisti zeměpisnou polohu vaší školy (bydliště,
nejvyššího bodu v okolí).
8. Ve třídě veďte společně řízenou diskusi o výhodách a nevýhodách polohy vašeho okresu.
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Přírodní bohatství regionu je dáno pestrou geologickou minulostí, činností
vodních toků, lišícím se podnebím v jednotlivých částech okresu, ale také
antropogenní činností, která se zejména ve století minulém podílela
na změnách krajiny značnou měrou.

Geologická stavba a vývoj území dnešního okresu Frýdek-Místek jsou velmi
komplikované. V regionu se nacházejí mnohé geologické zajímavosti
(beskydský pseudokras, mrazové sruby, peřeje). Na jeho stavbě se podílely
všechny geologické éry, jeho vývoj můžeme tedy sledovat od starohor. Celá
oblast území Frýdecko-Místecka patří do provincie Západní Karpaty.
NA GEOLOGICKÉ STAVBĚ ÚZEMÍ SE PODÍLELY TŘI SKUPINY GEOLOGICKÝCH JEDNOTEK
různého stáří, které se zčásti navzájem překrývají:

KADOMSKÉ (období před prvohorami)
VARISKÉ (prvohorní)
ALPÍNSKÉ (druhohorní až současné)

NEJVÝRAZNĚJI
A VE TŘETIHORÁCH,

BYLA

OBLAST

OKRESU

MODELOVÁNA

KONCEM

DRUHOHOR

kdy působením několika fází alpínského vrásnění vzniklo mladé

pásemné pohoří, dnešní Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Jelikož od ukončení těchto
procesů neuplynula z geologického hlediska dlouhá doba, jeví se jako soustava dlouhých
hřbetů, oddělených hlubokými údolími nebo kotlinami.
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Tab. 3 Geologický vývoj okresu Frýdek-Místek
geologická etapa
holocén
čtvrtohory
pleistocén

třetihory

druhohory
karbon - perm
prvohory

devon
kambrium - silur

starohory

absolutní stáří

v oblasti okresu Frýdek-Místek
zvětrávání, vznik půd, rašeliny, říční
10 tis. - dosud
sedimentace, člověk jako geologický
činitel

1,8 mil. - 10 tis.

doznívalo alpínské vrásnění; ochlazení
podnebí, nástup dob ledových; říční síť
dostala postupně dnešní podobu

80 - 1,8 mil.

koncem neogénu došlo k ústupu moře a
vyvrásnilo se vnější flyšové pásmo ve
formě mohutných příkrovů + vznik
předhlubně Karpat - Vněkarpatských
sníženin, v předhlubni bylo moře, kde
probíhala sedimentace

alpinské vrásnění v období křídy, vznikla
pohoří Beskydy
345 - 225 mil.
základy černouhelných pánví
mořská sedimentace, vulkanismus, na
395 - 345 mil.
konci období počátek hercynského
vrásnění
570 - 395 mil.
sedimentace na části území
sedimentace v moři, kadomské vrásnění,
1 600 - 570 mil.
metamorfóza
225 - 80 mil.

Základní podklad sedimentů Západních Karpat představují vyvřelé a metamorfované
horniny předprvohorního stáří. Starohorní horniny byly zjištěny hluboko v podloží pomocí
vrtů a seismických průzkumů, a to v lokalitách: Kozlovice, Raškovice, Krásná, Ostravice,
Bystřice nad Olší a v Oldřichovicích. Převážně jsou tyto horniny prezentovány pararulami,
které však na území okresu nikde nevycházejí na povrch.
Sedimenty prvohor (devonu a karbonu) se usadily v tzv. moravskoslezské paleozoické
pánvi. V KARBONU VZNIKALY UHELNÉ SLOJE, které dnes nalézáme zejména v západní části
okresu (např. těžba uhlí v Dole Paskov).
Po variském vrásnění (karbon) byla oblast pravděpodobně po dlouhou dobu souší
a odnosovou oblastí. Záznamy o druhohorní sedimentaci na území Frýdecko-Místecka nejsou
známy. Až z období starších třetihor zaznamenáváme další uloženiny, dále pak sedimenty
z období miocénu v karpatské předhlubni. PŘEVÁŽNOU ČÁST POVRCHU OKRESU TVOŘÍ HORNINY
DRUHOHORNÍ

(jura a křída) A TŘETIHORNÍ (paleogén a neogén). Druhohorní a třetihorní horniny

mají flyšoidní charakter a tvoří je střídající se souvrství pískovců, břidlic a slepenců.
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V OBDOBÍ ČTVRTOHOR POKRYL VELKOU PLOCHU ÚZEMÍ VÝBĚŽEK SEVERSKÉHO
KONTINENTÁLNÍHO LEDOVCE

(Obr. 4), který zde zanechal mocné uloženiny, tvořící výplň

ostravské glacigenní pánve. V období čtvrtohor došlo k dvojímu zalednění, staršímu
halštrovskému a mladšímu sálskému. Podél řek a na rozvodích se zachovaly staré fluviální
(říční) sedimenty v podobě teras. Jedná se o morfologicky výrazné sedimenty a lze je sledovat
v údolích větších toků, jako je Olše, Morávka, Ostravice a Ondřejnice. Velmi rozšířenou
skupinou čtvrtohorních sedimentů jsou sedimenty eolické (větrné), které jsou zastoupeny
sprašovými hlínami v Podbeskydské pahorkatině ve výškách 320–350 m n. m., místy
na území mezi údolím Morávky a Stonávky a na severním svahu Prašivé. OBECNĚ MŮŽEME
CHARAKTERIZOVAT ÚZEMÍ OKRESU JAKO RELATIVNĚ CHUDÉ NA NEROSTNÉ SUROVINY, VYJMA
ČERNÉHO UHLÍ.

Obr. 4 Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku. 1 - hranice největšího
rozsahu saalského zalednění, 2 - souvkové hlíny, 3 - glacilakustrinní jíly a varvity, 4 glacilakustrinní písky, 5 - horniny skalního podkladu (Macoun et al. 1965 in Chlupáč et al.
2002)
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ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Rozhodni, zda Moravskoslezské Beskydy jsou pohořím kerným či vrásovým. Svou
odpověď zdůvodni.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Bludné (eratické) balvany jsou velké kameny, které byly transportovány ledovcem
a „zabloudily“ tak na větší nebo menší vzdálenost od místa svého původního výskytu.
V ČR jsou rozšířeny na Moravě a Slezsku od Javornického výběžku po Ostravsko
a Těšínsko a v severních Čechách ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku. Největší
známý bludný balvan na našem území byl vykopán v Ostravě-Kunčicích, má rozměry
320 x 250 x 155 cm, odhadnutý objem 7m3 a váží přibližně 18 tun. Na území
Frýdecko-místecka je možné spatřit bludné balvany např. u kina P. Bezruče, u Nové
scény Vlast a v zámeckém parku. Ve volné krajině jsou k vidění ve Frýdeckém lese.
Více:
https://www.frydekmistek.cz/cz/navstevnik/naucne-stezky/naucna-stezka-bludnebalvany/
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SHRNUTÍ:
Nejvýrazněji byla oblast okresu modelována koncem druhohor a ve třetihorách,
kdy působením alpínského vrásnění vzniklo pohoří Moravskoslezské a Slezské
Beskydy. Na konci prvohor v karbonu vznikaly uhelné sloje, díky kterým dnes může
probíhat těžba černého uhlí. Převážnou část povrchu tvoří horniny druhohorní
a třetihorní. V období čtvrtohor pokryl velkou plochu území výběžek severského
kontinentálního ledovce.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Kdy probíhalo alpínské vrásnění na území ČR?
2. Vyjmenuj alespoň jeden z dokladů čtvrtohorního zalednění na území regionu.
3. Vysvětli pojmy: hornina, minerál, bludný balvan fluviální a eolický.
4. Může docházet i dnes k procesu utváření krajiny? Pokud ano, vysvětli jak.
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Lysá hora „Královna Beskyd“, byla odjakživa dominantou regionu. Viditelná
ze všech směrů široko daleko plnila funkci orientačního bodu pro místní
i pro ty, kteří krajem cestovali a přišli zdaleka. V dnešní době nám dává
informace o tom, jaké bude počasí, z vrcholu umožňuje nezapomenutelné
výhledy do okolní krajiny a její úpatí zadržuje pitnou vodu pro velkou část
ostravské aglomerace. V okresu dosahuje „Královna Beskyd“ nejvyšší
nadmořské výšky. Kde naopak najdeme nejnižší bod regionu? Jaké další
vrcholy doplňují beskydská panoramata? To vše se dozvíš v následující
kapitole.
Celkový vzhled reliéfu okresu Frýdek-Místek úzce souvisí s jeho geologickým
vývojem. NEJVYŠŠÍM

VRCHOLEM ÚZEMÍ JE

Beskydech. NEJNIŽŠÍ

BOD V OKRESE

LYSÁ

HORA

(1 323 m n. m.) v Moravskoslezských

s nadmořskou výškou 225 m n. m.

JE V OBCI

KRMELÍN

(Obr. 5).

Obr. 5 Model reliéfu na Frýdecko-Místecku
Z GEOMORFOLOGICKÉHO
PROVINCIÍ:

ČESKÝ

MASIV

HLEDISKA SE

ČESKÁ

REPUBLIKA NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ ČTYŘ

(nejrozsáhlejší oblast, většina území ČR), ZÁPADNÍ KARPATY,

ZÁPADOPANONSKÁ PÁNEV a STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA.
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Povrch Frýdecko-Místecka je velmi členitý. OBLAST
GEOMORFOLOGICKÉ PROVINCIE

REGIONU

JE

SOUČÁSTÍ

ZÁPADNÍ KARPATY, subprovincie (soustavy) Vnější Západní

Karpaty a malá část území spadá pod subrovincii (soustavu) Vněkarpatské sníženiny.
Subprovincii Vnější Západní Karpaty dále členíme na dvě oblasti (podsoustavy): Západní
Beskydy a Západobeskydské podhůří. Do subprovincie Vněkarpatské sníženiny spadají
oblasti (podsoustavy): Severní Vněkarpatské sníženiny a Západní Vněkarpatské
sníženiny. NA STAVBĚ

ÚZEMÍ SE PODÍLÍ

7

GEOMORFOLOGICKÝCH CELKŮ ,

z nichž velkou část

okresu vyplňují Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina.
Tab. 4 Geomorfologické jednotky na území okresu Frýdek-Místek
Oblast:
celek
podcelek
Západní Vněkarpatské sníženiny
Moravská brána
Oderská brána
Severní Vněkarpatské sníženiny
Ostravská pánev
Západobeskydské podhůří
Podbeskydská pahorkatina
Příborská pahorkatina
Štramberská vrchovina
Frenštátská brázda
Třinecká brázda
Těšínská pahorkatina
Západní Beskydy
Moravskoslezské Beskydy
Radhošťská hornatina
Lysohorská hornatina
Klokočovská hornatina
Jablunkovská brázda
Slezské Beskydy
Čantoryjská hornatina
Jablunkovské mezihoří

výšková členitost (m)

nejvyšší bod

40 - 75

Lučická Stráž (339 m)
Kouty (333 m)

50 - 200
200 - 300
75 - 150
50 - 75
50 - 100

Starojický kopec (496 m)
Skalka (964 m)
Žár (630 m)
Skalická Strážnice (438 m)
Šachta (427 m)

500 - 700
400 - 800
225 - 300

Smrk (1276 m)
Lysá hora (1323 m)
Bobek (871 m)

500 - 700

Velká Čantoryje (995 m)
Gírová (840 m)

MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY SE ROZKLÁDAJÍ ZEJMÉNA V JIŽNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI OKRESU . Reliéf
Moravskoslezských Beskyd je velmi členitý a kontrastní, vyznačuje se pestrostí tvarů,
od mohutných hornatinných a vrchovinných horských hřbetů, přes hluboká údolí, kotliny
a brázdy, až po plochý nízký pahorkatinný reliéf. Pohoří je budováno flyšoidním souvrstvím
jílovců, pískovců a slepenců istebňanských a godulských. Ve střední části Moravskoslezských
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Beskyd pramení Černá Ostravice, jež je společně s Bílou Ostravicí zdrojnicí pro řeku
Ostravici, na které byla zbudována přehradní nádrž Šance. TYPICKÝMI

JEVY POHOŘÍ JSOU

PERIGLACIÁLNÍ MRAZOVÉ SRUBY, BALVANOVÉ PROUDY, STRUKTURNÍ TERASY A SESUVY.

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Pracuj ve skupině! Pomocí internetu nebo dostupné literatury zjisti, kde se můžeš
v rámci okresu setkat s mrazovými sruby, balvanovými proudy, strukturními terasami
a sesuvy. Následně veďte diskusi, jakým způsobem vybrané jevy vznikaly.

Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1 323 m n. m.) (Obr. 6), dalšími významnými
body jsou: Travný (1 203 m n. m.), Smrk (1 276 m n. m.), Ostrý (1 044 m n. m.), Slavíč
(1 055 m n. m.) a další. V roce 1973 byla v části Moravskoslezských Beskyd vymezena
CHKO Beskydy, která je svou rozlohou 1160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí
v České republice.

Obr. 6 Lysá hora (1 323 m n. m.) – „Královna Beskyd“
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Ivančena (925 m n. m.) je kamenná mohyla pod vrcholem Lysé hory, která byla
postavena na památku pěti skautů, kteří byli popraveni za účast v protinacistickém
odboji. Mohylu založil 30. oddíl Junáka z Moravské Ostravy dne 6. října 1946. Mohyla
je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství.

Obr. 7 Mohyla padlých skautů Ivančena

Na severovýchod od Moravskoslezských Beskyd se vyskytují tři celky: Jablunkovské
mezihoří, Jablunkovská brázda a Slezské Beskydy. Jablunkovské mezihoří je členitou
vrchovinou s nejvyšší horou Girová (840 m n. m.). Jablunkovská brázda je sníženinou,
na jejímž dně se vyskytují akumulační plošiny porušené erozními říčními terasami. Slezské
Beskydy jsou podobného charakteru jako Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšším bodem
Slezských Beskyd je Velká Čantoryje (995 m n. m.) (Obr. 8).
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Obr. 8 Rozhledna na vrcholu Velká Čantoryje (995 m n. m.)
Podbeskydská pahorkatina má ráz členité pahorkatiny, jen oblast hřbetů a kotlin
Štramberské vrchoviny (mezi Frýdkem-Místkem a Starým Jičínem) má charakter členité
vrchoviny až ploché hornatiny. Nejvyšším vrcholem Podbeskydské pahorkatiny je Skalka
(964 m n. m.).
Výběžkem v údolí Ostravice a Olešné zasahuje do okresu celek Ostravská pánev,
která je vyplněna nejmladšími sedimenty. Po ústupu karbonského moře byla pokryta porosty
plavuní, přesliček a kapradin. Díky občasným záplavám došlo k jejich překrytí bahnem,
na kterém po opadu vody vyrostly nové porosty. Navrstvením mohutných souvrství
organického materiálu docházelo k pozvolné přeměně na černé uhlí. Malou částí zasahuje
na Frýdecko-Místecko plochá pahorkatina Moravská brána.
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SHRNUTÍ:
Nejvyšší vrcholem regionu je Lysá hora (1 323 m n. m.), nejnižší bod najdeme v obci
Krmelín (225 m n. m.). Region je součástí geomorfologické provincie Západní
Karpaty. V rámci Západních Karpat je součástí dvou subprovincií Vnější Západní
Karpaty a Vněkarpatské sníženiny. Na stavbě území se podílí 7 geomorfologických
celků. Moravskoslezské Beskydy pokrývají východní část okresu a jsou nejvyšším
pohořím regionu.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Ondrášovy díry (Ondrášova jeskyně, jeskyně Pod Lukšincem) jsou pseudokrasové
jeskyně, tj. vznikly rozjížděním vrstev hornin, v tomto případě především pískovců.
Chybí jim krápníková výzdoba i vodní toky a jsou značně nestabilní – kamenné bloky
se v podstatě neustále rozjíždějí a přesunují. Největší jeskyní je Zbojnická
(Ondrášova), která má dvě patra, je domovem netopýrů a teplota se v ní udržuje
nad 4 stupni Celsia.

Obr. 9 Vstup do pseudokrasové jeskyně Ondrášovy díry
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Vypočítej, jaký je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším přirozeným bodem okresu.
Svůj výsledek porovnej s rozdílem nejvyššího a nejnižšího bodu ČR, světa.
2. Jaká je průměrná nadmořská výška tvé obce?
3. Zjisti, do kterého geomorfologického podcelku, celku a oblasti spadá tvé bydliště.
4. Podle obrázku (Obr. 5) vyhledej 5 nejvyšších vrcholů Moravskoslezských Beskyd.
5. V okresu F-M je několik rozhleden. Vydejte se společně navštívit nejbližší z nich
a při pohledu z rozhledny načrtni horizontální profil terénu a vyznač nejvyšší vrcholy
v okolí. Pokud je rozhledna daleko, můžete využít například nejvyšší bod vaší obce.
6. Doplň 3 volná pole podle geomorfologického členění v okresu F-M.
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Převážná část území okresu leží na návětrné straně Beskyd, což přináší
v průběhu roku četné srážky. Srážkové úhrny zaznamenává několik
meteorologických stanic na území okresu. Kde se nachází nejteplejší oblast
okresu? Ve které části regionu je naopak nejchladněji? Kolik je v průměru
slunečních dní v regionu Frýdecko-Místecka? Odpovědi na otázky a mnohé
další najdeš po přečtení kapitoly o podnebí.
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

LEŽÍ

stejně jako celá Česká republika

S TYPICKÝM STŘÍDÁNÍM ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ.

PŘEVLÁDAJÍCÍ

V SEVERNÍM MÍRNÉM PÁSU

ZÁPADNÍ VĚTRY PŘINÁŠEJÍ

VZDUCHOVÉ HMOTY OD ATLANTSKÉHO OCEÁNU .

OKRES

LEŽÍ

V OBLASTI

NA

PŘECHODU

MEZI

PODNEBÍM

OCEÁNSKÝM

A VNITROZEMSKÝM A MÁ VYROVNANÉ VLIVY PEVNINSKÉHO A OCEÁNSKÉHO PODNEBÍ.

podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masívem Beskyd. PŘEVÁŽNÁ
NA NÁVĚTRNÉ STRANĚ

BESKYD

A PATŘÍ MEZI NEJDEŠTIVĚJŠÍ OBLASTI V

ČESKÉ

Klimatické

ČÁST ÚZEMÍ JE

REPUBLICE.

Směrem

k podhůří srážky mírně klesají. V Beskydech spadne ročně přes 1 000 mm srážek, na Lysé
hoře je to dokonce až přes 1 500 mm srážek za rok. Nejvíce srážek za měsíc spadne na Lysé
hoře v červenci s průměrem 203,1 mm, nejméně v únoru s průměrem 88,2 mm. Maximum
srážek za měsíc 811,5 mm spadlo v červenci 1997, kdy Moravu a Slezsko zasáhly
katastrofální povodně. Absolutní denní maximum spadlých srážek bylo 6. července 1997,
kdy napršelo 233,8 mm, což odpovídá přibližně měsíčnímu průměru. Frýdek-Místek má
průměrné roční srážky 911 mm.
V ČESKÉ

REPUBLICE ROZLIŠUJEME TŘI HLAVNÍ KLIMATICKÉ OBLASTI,

na nižší jednotky:

TEPLÁ

(T),

MÍRNĚ TEPLÁ

(MT) a

dvě ze zmiňovaných klimatických oblastí. ASI

CHLADNÁ

(CH). Na území okresu zasahují

TŘI PĚTINY ÚZEMÍ LEŽÍ V MÍRNĚ TEPLÉ OBLASTI,

POUZE HORSKÉ OBLASTI NAD 600 M N. M. SPADAJÍ DO CHLADNÉ OBLASTI.

vzduchu je 7-8 °C. ROZLOŽENÍ

které se dále dělí

Průměrná roční teplota

TEPLOT VZDUCHU JE OVLIVNĚNO NADMOŘSKOU VÝŠKOU

A ČLENITOSTÍ RELIÉFU . TEPLOTA VZDUCHU SE MĚNÍ O
VÝŠKY.
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Obr. 10 Večerní inverze z Lysé hory

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Posuď, zda smog a teplotní inverze mají stejný význam. Svou odpověď zdůvodni.
Se svými spolužáky analyzuj příčiny, které vedou ke zhoršené kvalitě ovzduší
ve vašem regionu.

NEJTEPLEJŠÍ

ČÁSTÍ OKRESU JE OBLAST NA SEVER OD ČÁRY

FRÝDEK-MÍSTEK – ZELINKOVICE, DOBRÁ, TŘINEC (MT10)
(MT9). SMĚREM K

A ÚPATÍ

HUKVALDY-RYCHALTICE,

PODBESKYDSKÉ PAHORKATINY

HŘEBENŮM BESKYD SE PRŮMĚRNÁ TEPLOTA SNIŽUJE.

Klima této části okresu má

dlouhá a teplá léta se 40–50 letními dny (maximální denní teplota 25°C a výše) s průměrnou
teplotou v červenci 17–18 °C. Letní období s průměrnými teplotami 15°C trvá až 90 dnů.
NEJCHLADNĚJŠÍ

OBLASTÍ REGIONU JSOU

A JABLUNKOVSKÁ VRCHOVINA

MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, SLEZSKÉ BESKYDY

(CH4, CH6, CH7). Léto je velmi krátké, chladné až mírně

chladné s průměrnými teplotami v červenci 12–15°C. Začíná počátkem července a končí
v polovině srpna. Letní období má 0–30 letních dnů. Nejnižších hodnot dosahuje teplota
vzduchu na Lysé hoře s průměrnou roční teplotou 2,6 °C. Nejteplejším měsícem na Lysé hoře
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je červenec s průměrnou teplotou 11,7 °C, nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou
teplotou – 6,1 °C.
Tab. 5 Charakteristiky klimatických oblastí v okresu Frýdek-Místek
Vybrané klimatické charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou > 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu ve °C
Průměrná teplota v červenci ve °C
Průměrná teplota v dubnu ve °C
Průměrná teplota v říjnu ve °C
Prům. počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet jasných dnů

V

OKRESE

FRÝDEK-MÍSTEK

klimatické oblasti
chladná oblast
mírně teplá oblast
CH4
0-20
80-120
160-180
60-70
-6 - -7
12-14
2-4
4-5
120-140
600-700
400-500
140-160
130-150
30-40

CH6
10-30
120-140
140-160
60-70
-4 - -5
14-15
2-4
5-6
140-160
600-700
400-500
120-140
150-160
40-50

JE V PRŮMĚRU

1421

CH7
10-30
120-140
140-160
50-60
-3 - -4
15-16
4-6
6-7
120-130
500-600
350-400
100-120
150-160
40-50

MT2
20-30
140-160
110-130
40-50
-3 - -4
16-17
6-7
6-7
120-130
450-500
250-300
80-100
150-160
40-60

MT7
30-40
140-160
110-130
30-50
- 2 - -3
16-17
6-8
7-8
90-120
400-450
250-300
60-80
120-150
40-50

MT9
40-50
140-160
110-130
30-50
-3 - -4
17-18
6-8
7-8
100-120
400-450
250-300
60-80
120-150
40-50

HODIN SLUNEČNÍHO SVITU ZA ROK.

Maxima dosahuje sluneční svit v místech s menší nadmořskou výškou v květnu, v místech
s větší nadmořskou výškou v srpnu. Během roku je 135 zamračených dní, kdy obloha je
z více než osmi desetin pokryta mraky, a 54 jasných dní, v nichž obloha není ani ze dvou
desetin zatažena oblačností. Podzim je nejbohatší na jasné dny.
Na území regionu se nachází několik meteorologických stanic. PROFESIONÁLNÍ
a nejdůležitější

METEOROLOGICKOU STANICÍ V OKRESU JE STANICE NA VRCHOLU

LYSÉ

HORY,

kde se měří teplota a tlak vzduchu, vlhkost, oblačnost, vítr, náraz větru, rosný bod a srážky.
Další stanice jsou např. v obci Bílá, Jablunkov, Ropice, Lučina, atd. (Obr. 11).
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Obr. 11 Meteorologická stanice na Lysé hoře

SHRNUTÍ:
Frýdecko-Místecko spadá do mírného podnebného pásu, kde se střídají čtyři roční
období. Návětrná strana Beskyd patří mezi nejdeštivější oblasti v České republice,
kdy na Lysé hoře spadne až 1 500 mm srážek za rok. Na území okresu zasahují dvě
klimatické oblasti: mírně teplá (MT9, MT10) a chladná (CH4, CH6 a CH7). Důležitou
meteorologickou stanicí je stanice na vrcholu Lysé hory, kde se měří teplota a tlak
vzduchu, vlhkost, oblačnost, vítr, náraz větru, rosný bod a srážky.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Podrobnější informace o podnebí najdeš na webových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu: www.chmi.cz nebo si prostuduj Atlas podnebí Česka.
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím?
2. Rozdělte se ve třídě na skupiny. Vytvořte si vlastní meteorologickou stanici v okolí školy.
Každá skupina si bude po dobu jednoho týdne (měření každý den při příchodu do školy,
o velké přestávce a při odchodu ze školy) vést „meteorologický deník“, do kterého bude
zapisovat následující měřené a pozorované hodnoty: teplota vzduchu, tlak vzduchu, směr
větru, úhrn srážek, výška sněhové pokrývky, pokrytí oblohy oblačností, druh oblačnosti,
dohlednost, nebezpečné a zvláštní atmosférické jevy a náhlé změny počasí. Po týdnu své
deníky porovnejte a zhodnoťte, nakolik jste byli úspěšní.
3. Vypočítejte teoretickou teplotu na Lysé hoře, je-li ve Frýdku-Místku (262 m n. m.) 20°C.
4. S pomocí tabulky (Tab. 5) rozhodni, ve které klimatické oblasti je nejvyšší/nejnižší
srážkový úhrn, nejvyšší/nejnižší průměrná červencová a lednová teplota.
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V roce 1997 postihly Moravu a Slezsko jedny z nejničivějších povodní
v novodobé historii. Další větší povodně na území našeho okresu byly v roce
2010, což už si většina z vás pamatuje. Přírodě člověk neporučí, povodním
však můžeme předcházet. Jednou z možností je regulace vody v přehradních
nádržích, další způsob, jakým může člověk povodním předcházet je ten,
že přestane narovnávat toky řek. Právě o přehradních nádržích, řekách
a dalších zajímavostech je následující kapitola.
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK PATŘÍ K ÚMOŘÍ BALTSKÉHO MOŘE, K

POVODÍ ŘEKY ODRY

(Obr. 12)

s dílčími povodími řek Ostravice a Olše. Zdejší řeky pramení v Moravskoslezských
a Slezských Beskydech. Říční toky přitékající z Beskyd tvoří významná S-J údolí. Původně 12 km široké říční nivy s velkým spádem (tzv. divočící řeky) jsou dnes z větší části
regulované.

Obr. 12 Schéma povodí Odry

Vodohospodářsky nejvýznamnější oblastí je vnější flyšové pásmo Západních Karpat,
které se vyznačuje nejvyššími srážkami na území České republiky s vysokým kolísáním
průtoků. Spolu s málo propustným podložím a vegetačním krytem způsobují srážky vysoké
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povodňové odtoky. Díky značnému sklonu beskydských řek mají povodňové průtoky velkou
rychlost a ničivou sílu.
P.S. pro průzkumníky:
Roku 1997 zasáhly Moravu ničivé povodně, které napáchaly mnoho škod na majetku
a také několik obětí na životech. Zahynulo 49 osob, zničeno bylo 2161 domů, strženo
bylo 26 mostů. Na webových stránkách: http://hydro.chmi.cz/hpps/ můžete sledovat
aktuální informace o stavech a průtocích na vodních tocích ve vašem okrese.

JEDNÍM

Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VODNÍCH TOKŮ REGIONU JE

OSTRAVICE, která pramení

v Moravskoslezských Beskydech soutokem Černé a Bílé Ostravice (Obr. 13).

Obr. 13 Pramen Černé Ostravice v Beskydech

Její tok tvoří zčásti historickou zemskou hranici Moravy a Slezska. Název dostala řeka
podle svého prudkého (ostrého) toku. NA HORNÍM TOKU ŘEKY BYLA VYBUDOVÁNA PŘEHRADNÍ
NÁDRŽ

ŠANCE. Na svém středním a dolním toku je řeka již regulovaná, nejvíce ve spodní

části, kde protéká silně urbanizovaným územím (Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek,
Paskov a další). Problémem je invaze křídlatky, která potlačuje ostatní rostlinné druhy
v břehových porostech a vytváří podél břehů souvislé monokultury. Nejvýznamnějšími
LEVOSTRANNÝMI PŘÍTOKY ŘEKY

OSTRAVICE

JSOU ŘEKY
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ČELADENKA

A

O LEŠNÁ, nejvýznamnější

PRAVOSTRANNÝMI JSOU
PŘÍTOK DO ŘEKY ODRY

MORÁVKA

A

LUČINA. OSTRAVICE

SE VLÉVÁ JAKO PRAVOSTRANNÝ

(okres Ostrava-město).

Řeka Morávka je pravostranným přítokem Ostravice a odvodňuje centrální část
Moravskoslezských Beskyd a okresu Frýdek-Místek. Morávka pramení na vrchu Sulov
pod osadou Bílý Kříž. Na horním toku vytváří hluboké údolí a má značný spád – na prvních
pěti kilometrech klesá Morávka o cca 300 m. Morávka značně meandruje až do místa,
kde na ní byla postavena údolní nádrž Morávka. NA

STŘEDNÍM A DOLNÍM TOKU SI ŘEKA

DOCHOVALA ZBYTKY KORYTA TÉMĚŘ V PŮVODNÍ PODOBĚ, PROTO BYLA NA TOMTO ÚSEKU
PROHLÁŠENA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NPP SKALICKÁ MORÁVKA A PP PROFIL MORÁVKY

(Obr. 14).

Obr. 14 Hluboké tůně na území přírodní památky Profil Morávky

Významným levostranným přítokem Morávky je řeka Mohelnice, která také vytváří
hluboce zařezané údolí mezi masívy Travného a Lysé hory. Morávka ústí zprava do řeky
Ostravice nad městem Frýdek-Místek.
Dalším pravostranným přítokem Ostravice je řeka Lučina. Lučina pramení
pod Prašivou v Moravskoslezských Beskydech a odvodňuje oblast na pomezí tří okresů:
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Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město. Svůj název dostala řeka až v roce 1956,
kdy při stavbě Žermanické přehrady došlo k pojmenování nově vzniklé osady Lučina a podle
ní dostala jméno i řeka. Původně se jmenovala Lucina, ale také Ribia či Holzina. Na jejím
toku byla v letech 1951 až 1958 vybudována přehradní nádrž Žermanice, která měla sloužit
zásobováním průmyslových objektů užitkovou vodou a k rekreaci. Jelikož Lučina nemá
dostatečnou vodnost, byl vybudován umělý povrchový kanál, který přivádí vodu z řeky
Morávky do Lučiny a tím v sušších obdobích slouží k regulaci řeky Lučiny a přehradní nádrže
Žermanice. Řeka je skoro vždy hnědokalná, což je způsobeno jejími meandry na středním
toku, kdy břehy jsou téměř kolmé ke hladině a při tom se odlamují kusy hnědé zeminy. Řeka
Lučina se vlévá zprava do řeky Ostravice pod Slezskoostravským hradem v Ostravě.
Řeka Olešná je levostranným přítokem řeky Ostravice, pramení na severních svazích
Ondřejníka. V letech 1960 až 1964 na ní byla postavena vodní nádrž Olešná, která slouží
zejména k rekreaci. Řeka ústí zleva do Ostravice v obci Paskov.
Velmi VÝZNAMNÝM VODNÍM TOKEM NA ÚZEMÍ OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK, JEŽ ZČÁSTI TVOŘÍ
STÁTNÍ HRANICI S

POLSKEM,

JE ŘEKA

OLŠE. Pramení na polské straně Slezských Beskyd.

Na svém horním toku tvoří hranici mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami.
Od Českého Těšína ke Karviné a od Závady k ústí do Odry v Bohumíně tvoří česko-polskou
hranici. Přítoky Olše jsou řeky Lomná, Hluchová, Tyrka, Ropičanka a Stonávka.

Tab. 6 Nejvýznamnější vodní toky okresu Frýdek-Místek
tok

Ostravice

délka údolí (km) plocha povodí (km2)

průměrný průtok (m3 . S-1)

65,1
-

567,15
43,21
59,31
149,26
40,57
71,50

11,52
1,08
0,88
3,73
1,09
1,11

Lomná (L)
Hluchová (P)
Tyrka (L)
Ropičanka (L)
Stonávka (L)

99,0
-

383,97
70,58
37,86
31,02
36,69
53,87

6,69
1,49
0,78
0,65
0,62
0,87

Ondřejnice

29,9

99,40

1,02

Čeladenka (L)
Olešná (L)
Morávka (P)
Mohelnice (L)

Lučina (P)

Olše
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VODNÍ NÁDRŽE ROZDĚLUJEME NA PŘIROZENÉ A UMĚLÉ. Přirozená jezera nemají v okrese
žádné významnější zastoupení. Naopak se na území okresu nachází větší počet přehradních
nádrží. K NEJVĚTŠÍM
MORÁVKA

NÁDRŽÍ

Z NICH PATŘÍ PŘEHRADA

ŠANCE (Obr. 15),

KTERÁ JE SPOLEČNĚ S

SOUČÁSTÍ ZÁSOBOVACÍHO SYSTÉMU PITNÉ VODY PRO

OSTRAVSKÝ

menší

OBLASTNÍ

OBVOD.

Nádrže Žermanice a Olešná slouží jako zdroj užitkové vody a společně s přehradou
Baška též k rekreačním účelům.

Obr. 15 Vodní nádrž Šance

VODNÍ

NÁDRŽE JSOU TAKÉ VYUŽÍVÁNY JAKO ZDROJ ENERGIE.

Z pěti vodních nádrží

na území okresu jsou u tří instalovány Francisovy vodní turbíny, a to u nádrží Žermanice,
Morávka a Šance.
55

Tab. 7 Základní údaje o vodních nádržích okresu Frýdek-Místek
Nádrž
Žermanice
Olešná
Baška
Morávka
Šance

tok
Lučina
Olešná
Baštice
Morávka
Ostravice

typ hráze
betonová
zemní
zemní
zemní
kamenitá

rok uvedení
do provozu

celkový objem
(mil. m3)

1958
1964
1963
1966
1970

25,30
4,30
1,00
11,30
60,00

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
S pomocí tabulky (Tab. 7) seřaď vodní nádrže sestupně podle objemu a ke každé
z nich napiš, jaký je způsob jejího využití (funkce přehrady).

SHRNUTÍ:
Okres Frýdek-Místek patří k úmoří Baltského moře, do kterého odvádí své vody řeka
Odra. Jedním z nejvýznamnějších toků regionu je řeka Ostravice, na jejímž horním
toku byla vybudována přehradní nádrž Šance. Dalším významným tokem je řeka Olše,
která z části tvoří hranici mezi ČR a Polskem. Kromě přehrady Šance se na území
okresu nacházejí také vodní nádrže Žermanice, Olešná, Baška a Morávka. Přehrady
Šance a Morávka jsou součástí zásobovacího systému pitné vody pro ostravský
oblastní obvod.

P.S. pro průzkumníky:
Přehradní nádrž Šance patří mezi pozoruhodná vodní díla na území ČR. Společně se
spolužáky můžete přehradu navštívit v rámci exkurze, kdy je možno navštívit
elektrárnu pod hrází, betonovou štolu v hrázi a vodní věž. Pro více informací:
http://www.pod.cz/stranka/sance.html
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Zopakuj si pojmy povodí, rozvodí a úmoří. Vyjmenuj, ke kterým úmořím patří území ČR.
2. Načrtni meandr řeky a zákrut řeky. Jaký je rozdíl mezi meandrem a zákrutem? Můžeš najít
meandrující řeku v okresu Frýdek-Místek?
3. Načrtni schéma říční sítě řeky Ostravice od pramene po její ústí.
4. Vysvětli pojem „divočící řeky“. Následně načrtni, jaký tvar bude mít spádová křivka
pro beskydské divočící řeky.
5. Ve kterém roce v novodobé historii postihly Moravu a Slezsko katastrofální povodně?
Navrhni, jakým způsobem se dá povodním předcházet ve tvém okrese. Svá tvrzení
odůvodni.
6. Jaký osud potkal část obce Staré Hamry v 60. letech minulého století?
7. Víš, z kterých nádrží čerpá tvoje obec pitnou vodu?
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Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země,
nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu
a patří mezi hlavní složky životního prostředí. Typy půd jsou ovlivněny
geologickou stavbou území okresu, nadmořskou výškou, hydrologickými
podmínkami, vegetací a v neposlední řadě antropogenními zásahy.
V závislosti na druhu horniny a způsobu jejího zvětrávání dochází ke vzniku
různých půdních druhů.
Celé území, zvláště pak jeho jižní horská a podhorská část s vysokými srážkami, je
charakterizováno značným stupněm podzolizace. Půdy jsou na území regionu, až na vyšší
horské polohy a zalesněné beskydské svahy, většinou zemědělsky zkulturněné.
V

ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ JSOU ZASTOUPENY NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY PŮDNÍCH TYPŮ : hnědozemě,

ilimerizované půdy (převážně oglejené), oglejené půdy, rendziny, hnědé půdy (převážně
kyselé), nivní půdy a glejové půdy. V lesních komplexech se ve vyšších polohách ještě
vyskytují hnědé půdy podzolované a vlastní podzoly (Obr. 16).

Obr. 16 Hlavní typy půd v okrese Frýdek-Místek
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HNĚDOZEMNÍ

PŮDY

jsou na území okresu zastoupeny hnědozeměmi ilimerizovanými

oglejenými, které jsou rozšířeny zejména v severní části zájmového území, geomorfologicky
náleží do úvalu Moravské brány a podbeskydských pahorkatin. Půdotvorným základem jsou
sprašové hlíny a kyselé svahoviny, v jejich podloží se lokálně vyskytují horniny karpatského
flyše.
ILLIMERIZOVANÉ PŮDY (převážně oglejené) se vytvořily v podobných podmínkách jako
illimerizované hnědozemě. V terénu na sebe často navazují, střídají se a vytváří půdní
mosaiku. Vodní režim se vyznačuje výrazným sezonním dlouhodobějším převlhčením.
OGLEJENÉ

PŮDY

představují půdní typ s velmi narušeným vodním režimem,

dlouhodobě povrchově zamokřené srážkovou vodou. Zemědělské možnosti využití jsou tudíž
malé, menší než u obou předchozích půdních jednotek. Vyskytují se v plochém sníženém
reliéfu po celém území okresu, v nadmořských výškách 400 – 500 m. Půdotvorným základem
jsou pokryvy svahovin a sprašových hlín.
RENDZINY zaujímají malou část území okresu. Vyskytují se lokálně v členitém reliéfu
beskydských pahorkatin, na terénních hřbetech, vrcholech a příkrých svazích, tvořených
vápnitými horninami karpatského flyše. Zemědělská hodnota je malá a silně se uplatňuje
vodní eroze.
HNĚDÉ

PŮDY

jsou nejrozšířenějším typem půd na území okresu. Vyskytují

se na velkých plochách v hornaté jižní a východní části, v Moravskoslezských Beskydech
a v jejich podhůří. Půdotvorný základ tvoří z největší části horniny karpatského flyše
se střídáním pískovců a břidlic.
PODZOLOVÉ PŮDY (podzoly) se vyskytují lokálně v nejvyšších polohách území okresu,
v nadmořských výškách nad 1000 m. Pro zemědělství jsou bezvýznamné.
NIVNÍ

PŮDY

se váží svým výskytem na široká údolí rek Ostravice a Olše a užší nivy

drobnějších vodních toků. Převážně jde o hluboké půdy, pouze v horních částech vodních
toků zjišťujeme profily mělčí (Obr. 17).
GLEJOVÉ

PŮDY

mají nepatrné zastoupení v regionu a obvykle se vyskytují společně

s nivními půdami glejovými. Ze zemědělského hlediska se jedná o nejméně hodnotné půdy
s extrémně nepříznivým vodním režimem, který je dán trvalým zamokřením celého profilu
v důsledku vysoko položené hladiny podzemní vody.
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ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
V okolí vaší školy odeberte vzorek zeminy a pokuste se určit, o jaký půdní typ se
jedná.

DLE

ZRNITOSTI PŮDY ROZLIŠUJEME NA ÚZEMÍ OKRESU TŘI PŮDNÍ DRUHY:

hlínitopísčité

nebo písčitohlinité půdy (výskyt ve vyšších beskydských polohách), jílovitohlinité půdy
(ve středních beskydských polohách na jihu a jihozápadě území) a hlinité půdy (celá severní
část okresu + třinecká, jablunkovská a severní část Frenštátské brázdy).

Obr. 17 Oblast nivních půd na Frýdecko-Místecku

60
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SHRNUTÍ:
Na území okresu Frýdek-Místek jsou zastoupeny následující skupiny půdních typů:
hnědozemě, ilimerizované půdy (převážně oglejené), oglejené půdy, rendziny, hnědé
půdy (převážně kyselé), nivní půdy a glejové půdy. V lesních komplexech se ve vyšších
polohách ještě vyskytují hnědé půdy podzolované a vlastní podzoly. Dle zrnitosti
půdy rozlišujeme na území okresu tři půdní druhy: hlínitopísčité, jílovitohlinité
a hlinité půdy.

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Vysvětli pojmy: podzolizace, oglejení, humus, půdní druhy a půdní typy.
2. Které půdy jsou z hlediska půdních typů na území okresu nejúrodnější a které naopak
nejméně úrodné?
3. Dochází na území vašeho okresu k erozní činnosti? Pokud ano, zavádí se nějaká protierozní
opatření?
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Moravskoslezské a Slezské Beskydy jsou jedním z mála míst v rámci České
republiky, kde se může člověk setkat s velkými šelmami. Od roku 1973
se pravidelně v beskydských lesích objevuje medvěd hnědý, který k nám
zavítá ze sousedního Slovenska. Postupně se navrací také rys ostrovid
a smečky vlků. Nejsou to však pouze velké šelmy, které se vyskytují
na Frýdecko-Místecku. Náš region nabízí bohaté druhové zastoupení jak
fauny, tak i flory, o čemž se můžete přesvědčit při četbě následujících řádků.
V

ŽIVÉ SLOŽCE PŘÍRODY MÁ

VEGETAČNÍ KRYT.

PŮVODNÍ

pro celkový vzhled krajiny

ROZHODUJÍCÍ VÝZNAM

POROSTY SE DOCHOVALY JEN V NEPATRNÝCH ZBYTCÍCH.

LESY

V NIŽŠÍCH POLOHÁCH BYLY VĚTŠINOU VYKÁCENY A TAK ZÍSKANÉ PLOCHY SE VĚTŠINOU PŘEMĚNILY
V ZEMĚDĚLSKOU PŮDU , V HORSKÝCH OBLASTECH BYLY DŘÍVĚJŠÍ SMÍŠENÉ POROSTY NAHRAZENY
SMRKOVÝMI MONOKULTURAMI.

Ke změnám v druhové skladbě rostlinstva nedochází pouze se změnou nadmořské
výšky v rámci výškových vegetačních stupňů, ale i v horizontálním měřítku, kdy se rozlišují
tzv. květenné oblasti.
FLORA

OKRESU

FRÝDEK-MÍSTEK

V HORSKÝCH POLOHÁCH DO OBVODU

NÁLEŽÍ DO

OBLASTI

ZÁPADOBESKYDSKÉ

ZÁPADOKARPATSKÉ

KVĚTENY,

KVĚTENY,

v podhůří a severní

polovině území do obvodu květeny Slezského předhůří a nížin.
V

NEJNIŽŠÍCH POLOHÁCH

se dříve vyskytovaly dubovobukové porosty, dnes

KRAJINA VYUŽÍVÁNA PŘEDEVŠÍM ZEMĚDĚLSKY.

JE

tato

K plevelné vegetaci (rumiště) patří violka rolní,

vlaštovičník větší, čekanka obecná, rmen, pcháč oset, merlíky, atd.
V nivách řek se nacházejí biogeocenózy lužních lesů (olšiny, topol, jasan ztepilý, dub
letní, ojediněle jilm habrovitý). Kolem potoků a řek roste hlavně udatna lesní, měsíčnice
trvalá, křehkýš vodní, pomněnka hajní a bahenní, pryskyřník platanolistý, blatouch bahenní,
prvosenka vyšší, kyčelnice cibulkonosná a žláznatá. Z kapradin to jsou především kapraď
samec, papratka samice, kapraď rakouská (Obr. 18).
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Obr. 18 Kapraď samec
Ve vyšších polohách v druhové skladbě převažuje smrk, jen v malé míře se dochovaly
zbytky dřívějších smíšených porostů (buk, jedle, javor). V
JSOU Z VEGETAČNÍCH STUPŇŮ ZASTOUPENY: STUPEŇ

SMRKOBUKOVÝ, 7 –

BUKOSMRKOVÝ A

8 –

3–

PODHORSKÉM A HORSKÉM PÁSMU

DUBOBUKOVÝ,

SMRKOVÝ.

5–

JEDLOBUKOVÝ,

6–

V podrostech beskydských lesů

se vyskytuje v keřovém patru především bez hroznatý, v přízemním patru pak rozsáhlé
porosty borůvčí (Obr. 19).

Obr. 19 Borůvčí v Moravskoslezských Beskydech
Z rostlinných druhů se na horském území okresu vyskytuje především rašeliník,
který místy tvoří uvnitř smrčin i větší rašeliniště. Z vegetace rašelinišť se vyskytují suchopýr
úzkolistý, rosnatka okrouholistá, škarda bažinná, přeslička bahenní a ostřice. Dále z horské
vegetace jmenujme kozlík trojený, žebrovice různolistá, hvězdnatec čemeřicovitý a kýčelnice
žláznatá. Na horských loukách a pastvinách se ze vzácnějších a chráněných rostlin vyskytují
hořec tolitovitý, mečík střechovitý, vstavač Fuchsův, jalovec obecný, vemeník dvoulistý
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a bradáček vejčitý. Původní kleč se na území okresu nevyskytuje, byla zde druhotně
vysázena.
NAPROSTÁ
A

BESKYDSKÉHO

VĚTŠINA

FAUNY

BIOREGIONU .

NA

ÚZEMÍ

OKRESU

PATŘÍ

DO

PODBESKYDSKÉHO

Převládá zde běžná středoevropská fauna, ve vyšších

nadmořských výškách se setkáváme s faunou horskou, která čítá mnohé zástupce z řad
ohrožených druhů.
MEZI

VZÁCNÉ DRUHY, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ V RÁMCI

PATŘÍ VLK OBECNÝ
A PUŠTÍK BĚLAVÝ.

(Obr. 20),

ČESKÉ

REPUBLIKY JEN V

BESKYDECH,

MEDVĚD HNĚDÝ, ČOLEK KARPATSKÝ, VRANKA PRUHOPLOUTVÁ

Z dalších vzácných zvířat se zde vyskytují rys ostrovid, vydra říční, myšivka

horská, tetřev hlušec, strakapoud bělohřbetý, čáp černý, sýc rousný, chřástal polní a zmije
obecná (Obr. 21).

Obr. 20 Vlk obecný

Obr. 21 Zmije obecná

Nejvíce je na území okresu zastoupena skupina bezobratlých živočichů. Typickými
obyvateli svrchní vrstvy půdy jsou střevlíci. Dále mnoho druhů sekáčů, pavouků a brouků.
Mezi nejvíce ohrožené druhy patří vodní živočichové, protože jejich životní prostředí bylo
člověkem nejvíce poškozeno a pozměněno (úprava vodních toků, znečišťování vod).
Typickými druhy ryb je pstruh potoční, vranka pruhoploutvá nebo lipan podhorní.
Z obojživelníků je významným druhem čolek karpatský (Obr. 22) a nejčastějším čolek
horský. Z žab je nejobvyklejší skokan hnědý, místy se vyskytuje také kuňka žlutobřichá,
ropucha obecná nebo ropucha zelená.
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Obr. 22 Čolek karpatský
V minulost byly na území regionu zcela vyhubeny velké šelmy, v posledních letech
však došlo k jejich obnovenému výskytu. V
BESKYDY

RYS OSTROVID,

SE KAŽDOROČNĚ V LESÍCH

MALÉM POČTU ZNOVU OSÍDLIL

MORAVSKOSLEZSKÉ

jeho stálá populace čítá asi 15–20 jedinců. OD ROKU 1973
BESKYD

VYSKYTUJE MEDVĚD HNĚDÝ

(Obr. 23). Zaznamenán je

i výskyt vlků a jejich smeček v severovýchodní části Beskyd.

Obr. 23 Medvěd hnědý
Početná je třída ptáků. Z velkých dravců vymizeli orel skalní a orel křiklavý, stejně
jako sokol stěhovavý. JEDNÍM
TETŘEV HLUŠEC,

Z NEJVZÁCNĚJŠÍCH PTÁKŮ HORSKÝCH OBLASTÍ REGIONU SE STAL

z ohrožených druhů ptáků hnízdí v Beskydech včelojed lesní, ostříž lesní

a sovy sýc rousný, kulíšek nejmenší či vzácný výskyt puštíka bělohlavého. Na horských
podhorských loukách se vyskytuje chřástal polní,

V HLUBOKÝCH LESÍCH JE TYPICKÝM

OBYVATELEM JELEN EVROPSKÝ.

V

JESKYNNÍCH SYSTÉMECH BESKYDSKÉHO PSEUDOKRASU PRAVIDELNĚ ZIMUJÍ NETOPÝR

VELKÝ ČI VRÁPENEC MALÝ.

65

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

SHRNUTÍ:
Flora okresu náleží do oblasti Západokarpatské květeny, v horských polohách
do obvodu Západobeskydské květeny, v podhůří a severní polovině území do obvodu
květeny Slezského předhůří a nížin. Naprostá většina fauny patří do Podbeskydského
a Beskydského bioregionu. Převládá zde běžná středoevropská fauna, ve vyšších
nadmořských výškách fauna horská, která čítá mnohé zástupce z řad ohrožených
druhů. Mezi vzácné druhy patří vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský, vranka
pruhoploutvá a puštík bělavý. V posledních letech dochází k obnovenému výskytu
velkých šelem (medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk obecný).

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Biokoridor je krajinná složka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje
migraci jednotlivých organismů. V roce 2013 se započalo s projektem migračního
biokoridoru mezi Jablunkovem a Mosty u Jablunkova, který má sloužit k migraci
velkých savců mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami.

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Udělejte si společně výlet do přírody a poznamenej si, které druhy rostlin a živočichů jsi
viděl. Po návratu do třídy zjistěte, zda některé z nich jsou chráněné a jaký je důvod jejich
ochrany.
2. Definujte pojem biokoridor. Následně diskutujte nad významem biokoridoru v přírodě,
rozdělte se ve třídě na zastánce a odpůrce výstavby biokoridorů.
3. Vyjmenuj, které velké šelmy se opět začínají vyskytovat v Beskydech.
4. Zoologická zahrada v Ostravě měla původně ve svém logu jednu z velkých šelem,
která se v současnosti postupně navrací do Beskyd. Zjisti, o kterou šelmu se jednalo
a proč již není součástí loga zoologické zahrady.
5. Vyjmenuj, které vegetační stupně se vyskytují na území Beskyd.
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Problematika životního prostředí je velmi široká oblast. Děje, které ovlivňují
stav životního prostředí okolo nás, jsou složité a provázané. Proto je třeba být
všímavý a zajímat se o ochranu životního prostředí. Pojďme se společně
podívat, jakým způsobem je příroda chráněna ve vašem okresu.
Ochranou přírody a krajiny se dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(2004 novelizován), rozumí péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich
společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče
o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.
ÚZEMÍ

PŘÍRODOVĚDECKY ČI ESTETICKY VELMI VÝZNAMNÁ NEBO JEDINEČNÁ LZE VYHLÁSIT

ZA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ, PŘITOM SE STANOVÍ PODMÍNKY JEJICH OCHRANY.

Podle rozlohy,

významu a charakteru JSOU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ROZDĚLENA DO ŠESTI KATEGORIÍ:
NÁRODNÍ PARKY
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
PŘÍRODNÍ REZERVACE
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Na Frýdecku-Místecku se z kategorie zvláště chráněných území nachází chráněná
krajinná oblast (1 CHKO), národní přírodní rezervace (5 NPR), přírodní rezervace (29 PR),
národní přírodní památka (1 NPP) a přírodní památka (24 PP).
CHKO BESKYDY

BYLA VYHLÁŠENA V ROCE

OBLASTÍ NA ÚZEMÍ OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK

přírodní hodnoty, zejména

CHRÁNĚNOU KRAJINNOU

(Obr. 24). DŮVODEM VYHLÁŠENÍ BYLY její výjimečné

ZBYTKY PŮVODNÍCH PRALESOVITÝCH LESŮ S VÝSKYTEM VZÁCNÝCH

KARPATSKÝCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. JEDINĚ ZDE,

velké šelmy:

1973 A JE JEDINOU

RYS, MEDVĚD A VLK.

v rámci celé České republiky, ŽIJÍ všechny tři

Rozloha CHKO Beskydy činí 1160 km2. CELÉ

SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ OROGRAFICKÝCH CELKŮ

ÚZEMÍ

(Moravskoslezských Beskyd, Rožnovské brázdy

a Vsetínských vrchů) na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Velmi důležitou roli
hraje také přínos Beskyd jako rekreační oblasti s nadregionálním významem.
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Obr. 24 Znak CHKO Beskydy

DÁLE

SE NA ÚZEMÍ OKRESU NACHÁZÍ

5

NÁRODNÍCH PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ,

Čantoria, Kněhyně-Čertův mlýn, Mazák, Mionší (Obr. 25) a Salajka.

Obr. 25 NPR Prales Mionší
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Přírodní rezervace okresu jsou následující: Bukovec, Les Na Rozdílné, Novodvorský
močál (Obr. 26), Palkovické hůrky, Plenisko, Rybníky, Skalka, Velké doly, Vřesová
stráň, Čerňavina, Klíny, Mazácký Grúnik, Poledňanka, Smrk, Malý Smrk, Travný,
Travný potok, V Podolánkách, Velký Polom, Zimný potok, Uplaz, Studenčany, Ropice,
Malenovický kotel, Lysá hora, Kršle, Gutské peklo, Draplavý a Bučací potok.

Obr. 26 PR Novodvorský močál
NÁRODNÍ

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SE NA ÚZEMÍ OKRESU NACHÁZEJÍ JEDINÁ, A TO

SKALICKÁ

MORÁVKA vyhlášená roku 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR.

Mezi přírodní památky regionu náleží: Byčinec, Filipka, Hradní vrch Hukvaldy,
Hukvaldy, Kamenec, Kamenná, Kněhyňská jeskyně, Koryto řeky Ostravice, Kyčmol,
Lišková, Motyčanka, Niva Morávky, Obidová, Ondrášovy díry, Paskov, Pod hájenkou
Kyčera, Pod hukvaldskou oborou, Pod Lukšincem, Podgrúň, Profil Morávky, Rohovec,
Vodopády Satiny (Obr. 27), Vysutý a Žermanický lom.
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Obr. 27 PP Vodopády Satiny

Tab. 8 Národní přírodní rezervace okresu Frýdek- Místek
název NPR

předmět ochrany

rok
vyhlášení

rozloha (ha)

Čantoria

V pralesovité části porostu roste poslední exemplář
původního tisu červeného. V jižní části rezervace je také
několik starých klenů mimořádných rozměrů (věk
nejmohuttnějšího z nich se odhaduje na více než 200 let)

1988

39,45

Kněhyně-Čertův
mlýn

Jedinečný zbytek přirozených lesních porostů s bohatou
škálou lesních typů v exponovaných polohách s typickou
faunou, flórou a pseudokrasovými jevy.

1989

195,02

Mazák

Zachování porostů pralesovitého charakteru blízkých
přirozené druhové skladbě. Ve vrcholové části je vylišený
8. lesní vegetační stupeň, který se v Moravskoslezských
Beskydech vyskytuje velice vzácně.

1956

92,91

Mionší

Největší komplex přírodně blízkých jedlobukových
porostů karpatského typu s klenem VČR. Ochrana zbytku
jedlobukového karpatského pralesas javorem klenem a
smrkem v Beskydech.

1954

169,70

Salajka

Jeden z nejzachovalejších a nejznámějších jedlobukových
původních karpatských přirozených lesů v Beskydech s
mimořádně silnými jedlemi.

1956

21,86
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SHRNUTÍ:
Ochrana přírody a krajiny v České republice je dána zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Na Frýdecko-Místecku se nachází 1 chráněná krajinná
oblast, 5 národních přírodních rezervací, 29 přírodních rezervací, 1 národní přírodní
památka a 24 přírodních památek. CHKO Beskydy je rozlohou největší chráněnou
krajinnou oblastí v České republice.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
CHKO Beskydy je svou rozlohou 1160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí
na území ČR. Naopak nejmenší CHKO na území ČR je CHKO Blaník, jejíž rozloha je
40 km2. Zjisti, jaký je procentuální podíl rozlohy CHKO Beskydy na celkové rozloze
okresu Frýdek-Místek.

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Prohlédni si obrázek (Obr. 24) a zjisti, co symbolizují jednotlivé komponenty ve znaku
CHKO Beksydy.
2. S pomocí atlasu zjisti, které PP a PR se nacházejí vně CHKO Beskydy a které uvnitř.
3. Může škodit chráněnému území cestovní ruch? Svou odpověď zdůvodni.
4. CHKO Beskydy zasahuje také mimo území okresu. S pomocí atlasu zjisti,
do kterých dalších okresů CHKO Beskydy zasahuje.
5. Definuj pojmy: památný strom a NATURA 2000. Nachází se v okolí tvého bydliště
památný strom?
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Historie osídlení regionu sahá až do období pravěku, což nám dokládají
četné nálezy, o kterých bude zmínka v této podkapitole o historii regionu.
Zajímá vás, kde na území okresu byla nalezena mamutí stolička? Věděli jste,
že slavný husita Jan Čapek ze Sán pobýval na hradě Hukvaldy? Již jste někdy
slyšeli o bojích v Čajánkových kasárnách? Odhalte tajemství starých časů
právě teď …
VÝVOJ OSÍDLENÍ V PRAVĚKU A DOBĚ SLOVENSKÉ
Jelikož TERÉN V SOUČASNÉM OKRESE JE ČLENITÝ A VÝŠKOVÉ ROZPĚTÍ JE VELKÉ, BYLO ÚZEMÍ
V PRAVĚKU OSÍDLENO SKROMNĚ,

spíše

V ZÁVISLOSTI NA DŮLEŽITÝCH CESTÁCH

– v severním

předpolí Moravské brány a v Jablunkovském průsmyku. Archeologický odkryv svědčí spíše
o řídkém a přerušovaném osídlení. PRVNÍ DOKLAD ČLOVĚKA na území severovýchodní Moravy
JE DOLOŽEN NÁLEZEM PĚSTNÍHO KLÍNU

v přívozském štěrkovišti nedaleko Odry. STÁŘÍ

230

Asi před 30 tisíci lety osídlila část lovců mamutů

SE ODHADUJE NA

AŽ

200

TISÍC LET.

Landek u Petřkovic (Obr.28).

Obr. 28 Petřkovická venuše (též Landecká venuše)
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Dokladem

o

přítomnosti

mamutů

v okrese

je

nález

mamutí

stoličky

mezi Kozlovicemi a Tichou (Obr. 29).

Obr. 29 Nález mamutí stoličky mezi Kozlovicemi a Tichou

Na hoře Kazničov u Hukvald byla nalezena zkamenělá stehenní kost pratura. KOLEM
ROKU

1700

PŘ. N. L. SE ZAČALA ŠÍŘIT ZNALOST KOVŮ V REGIONU,

což dokládá nález pícky

na tavení železa v řečišti Morávky u Starého Města. Pod hradem Hukvaldy byla objevena
bronzová sekerka. Halštatské osídlení ze starší doby železné (750 – 400 př. n. l.) je doloženo
na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře, keramické artefakty se našly v Komorní Lhotce.
V 1. STOL. PŘ. N. L. VZNIKLA V OBLASTI JABLUNKOVSKÉHO PRŮSMYKU TZV. PÚCHOVSKÁ KULTURA,
která se rozšířila později do okolí (nálezy u Staříče a na hradě Hukvaldy).
V 5.

A

6.

VELKOMORAVSKÉ

STOL. N. L. PŘICHÁZEJÍ

ŘÍŠE,

SLOVANÉ

A ÚZEMÍ NÁLEŽELO DO SFÉRY VLIVU

která v tomto prostoru vybudovala souvislý obranný pás opevněných

hradisek (např. Podobora u Chotěbuzi, Landek u Ostravy, Hradec u Opavy, aj.). Prakticky
až DO

PŘELOMU

12.

A

13.

STOLETÍ SE NACHÁZEL NA DANÉM ÚZEMÍ ROZSÁHLÝ HVOZD, ČLENĚNÝ

STARÝMI OBCHODNÍMI ČI VOJENSKÝMI STEZKAMI.
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Řeka Ostravice se stala hranicí mezi Moravou a Slezskem již před rokem 1109,
kdy tvořila přirozenou hranici českého přemyslovského státu a slezského knížectví
opolského. Znovu byla tato hranice potvrzena smlouvou z roku 1256 mezi Přemyslem
Otakarem II. a polským knížetem Vratislavem. Časté změny toku řeky byly příčinou
častých hraničních sporů. K jejich urovnání se sešli roku 1297 těšínský kníže Měšek
a olomoucký biskup Dětřich. Stanovili, aby za hranici byl napříště pokládán hlavní tok
řeky, na jejíž každé straně měly být zhotoveny hranečníky, podle nichž se měla
hranice v budoucnu určovat, kdyby řeka opět změnila své koryto. Řeka Ostravice
se stala hranicí státní a rozdělovala území nynějšího okresu na dvě zcela odlišně
se vyvíjející části. Teprve roku 1327, kdy těšínský kníže Kazimír I. uznal svrchovanost
českého krále Jana Lucemburského, se stala Ostravicí hranicí zemskou mezi Moravou
a Slezskem, a tak je tomu dodnes.

OD VELKÉ KOLONIZACE K HUSITSKÝM VÁLKÁM
VE

DRUHÉ POLOVINĚ

KOLONIZACI,

13.

STOLETÍ A NA POČÁTKU

kdy docházelo k intenzivnímu

14.

STOLETÍ DOŠLO K

OSÍDLOVÁNÍ REGIONU,

OD NÍŽIN SMĚREM K HORÁM PROTI PROUDU ŘEK.

které

BRUNO

ZE

Účastnilo se ho jak domácí slovanské
Z HLAVNÍCH

SCHAUENBURKA (obr. 30), který zakládal

vesnice a ekonomická centra.

Obr. 30 Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (1205-1281)
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VELKÉ

POSTUPOVALO

obyvatelstvo, tak přistěhovalé obyvatelstvo z německých oblastí. JEDNÍM
KOLONIZÁTORŮ BYL OLOMOUCKÝ BISKUP

tzv.

OBYVATELSTVO

ZAČALA VZNIKAT také VELKÁ PANSTVÍ, např. hukvaldské, frýdecké. V KOLONIZAČNÍCH
OBLASTECH VZNIKALA MENŠÍ MĚSTA,

MEZI

DRNU“.

buď

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PATŘILY

centrům patřil TĚŠÍN

ČI FRÝDEK.

V NÁVAZNOSTI NA STARŠÍ OSADY, NEBO „NA ZELENÉM

BRUŠPERK, MORAVSKÁ OSTRAVA, MÍSTEK, ke slezským

Města získávala různá privilegia, nejdůležitějším bylo právo

mílové.
OD KONCE 15. STOLETÍ, ALE ZEJMÉNA VE STOLETÍ 16. A 17. ZASÁHLA DOSUD NEOSÍDLENÉ
HORSKÉ A PODHORSKÉ OBLASTI NOVÁ KOLONIZAČNÍ VLNA, TZV. PASEKÁŘSKÁ A VALAŠSKÁ
KOLONIZACE.
SALAŠE.

Proudy migrujících Valachů

ZAKLÁDALY V HORSKÝCH OBLASTECH PASTEVECKÉ

Současně pronikali do horských údolí obyvatelé starších vsí z podhůří, kteří klučili

lesy a hospodařili na nově vzniklých pasekách. Kolonizace trvala přibližně 300 let a na jejím
konci byla v podstatě síť dnešních obcí.
V DOBĚ

HUSITSKÉ BYLA OBLAST SEVERNÍ

NEPŘÁTELSKÉ OBLASTI.

MORAVY

MÍSTEM, KDE SE STŘETÁVALY DVĚ

Její poloha vedla k častým průchodům vojsk a tím i spojeným pleněním.

Značný ohlas mezi lidem na venkově měla spanilá jízda směřující na Moravu, Slovensko
a do Slezska v roce 1428. V roce 1430 husité dotáhli na Hukvaldsko a zmocnili se dokonce
hukvaldského hradu (Obr. 31).

Obr. 31 Zřícenina hradu Hukvaldy

75

OBYVATELSTVO

Jedním z husitských hejtmanů na hradě Hukvaldy byl také známý Jan Čapek ze Sán.
HUSITSTVÍ SE ŠÍŘILO ZEJMÉNA NA MÍSTECKU A ZAPUSTILO ZDE PEVNÉ KOŘENY.
P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Nejstarší listina uložená ve Státním okresním archivu ve Frýdku-Místku pochází
od husitského hejtmana Jana Čapka ze Sán a je datována do roku 1438. Na webových
stránkách Státního okresního archivu Frýdek-Místek si můžeš v elektronické databázi
zmiňovanou listinu prohlédnout a najít také mnohé další listiny týkající se regionu.
http://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/index.php.

Obr. 32 Listina Jana Čapka ze Sán z roku 1438

OD HUSITSKÝCH VÁLEK DO ROKU 1848
TĚŽKÉ

DŮSLEDKY MĚLY PRO REGION UDÁLOSTI TŘICETILETÉ VÁLKY.

V roce 1619 byl

hukvaldský hrad obsazen vojskem moravských stavů, které byly stoupenci protihabsburského
odboje. Třicetiletá válka způsobila těžké materiální ztráty, ale zejména značný úbytek
obyvatelstva. Z této doby pocházejí první zprávy o zbojnících.
V 16.

AŽ

18.

STOLETÍ PROBÍHALA SELSKÁ POVSTÁNÍ NA JEDNOTLIVÝCH PANSTVÍCH,

která postupně gradovala. Velké zhoršení v postavení poddaných přinesly slezské války
za vlády Marie Terezie. Nakonec

BYL VYDÁN ROKU

který přinesl jisté úlevy a úpravy robot.
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ROBOTNÍ PATENT PRO

SLEZSKO,

OBYVATELSTVO

V 17.

STOLETÍ VZNIKLY ŽELEZÁRNY

ve Starých Hamrech, v 18. století v Bašce, Ustroni,

Morávce, Čeladné a Frýdlantě nad Ostravicí. V první polovině 19. století byly založeny hutě
v Lískovci u Frýdku a Třinci. V 17.

A

18.

STOLETÍ SE ROZŠÍŘILA VÝROBA SKLA

(např.

v Kunčicích pod Ondřejníkem).
NA

KONCI

18.

STOLETÍ DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR, JEŽ BYLY ZÁKLADNÍ

VÝŽIVOU PRO OBYVATELSTVO.

alkoholismu. ROKU 1844

Byly zřizovány četné palírny, což způsobilo rozšíření

ZACHVÁTIL

ZPŮSOBENÝ NEÚRODOU BRAMBOR.

SLEZSKO

HLADOMOR

A SEVEROVÝCHODNÍ

BYL PŘÍČINOU

MORAVU

HLADOMOR

rozšíření epidemií tyfu, cholery

a úplavice, což vedlo V NĚKTERÝCH OBCÍCH K POKLESU OBYVATEL AŽ O POLOVINU.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Legendárním zbojnickým hrdinou se stal „pán Lysé hory“, syn janovického fojta
Ondřej Šebesta (1680 – 1715), přezdívaný Ondráš, který byl v čele vlastní zbojnické
družiny, která působila na frýdeckém a hukvaldském panství. Panstvo vypsalo
na Ondrášovu hlavu sto zlatých, což zlákalo jeho zrádného druha Juráše z Malenovic,
aby Ondráše zákeřně zabil roku 1715 v hostinci „U matky Hedviky“ ve Sviadnově.
Z odměny se však Juráš dlouho netěšil. Již po roce byl Juráš popraven lámáním v kole
v Těšíně a ostatní zbojníci z Ondrášovy družiny byli posláni na galeje. Ondrášovo
jméno se stalo symbolem odporu proti zvůli a bezpráví.

Obr. 33 Zbojník Ondráš
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OD ROKU 1848 DO ROKU 1945
VE
BYLA

DRUHÉ POLOVINĚ

19.

STOLETÍ DOCHÁZÍ K NEROVNOMĚRNÉ INDUSTRIALIZACI ÚZEMÍ.

VYBUDOVÁNA ŘADA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ

(Severní dráha Ferdinandova, košicko-

bohumínská), včetně lokálních drah (obr. 34).

Obr. 34 Severní dráha Ferdinandova (červeně)
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Výraznými průmyslovými centry se stal Třinec, Lískovec, na významu nabýval
Místek a Frýdek. ROZVOJ

PRŮMYSLU ZPŮSOBIL STĚHOVÁNÍ LIDÍ Z HORSKÝCH OBLASTÍ DO MĚST,

často se horské vesnice zcela vylidnily. NAOPAK
ROSTLY

VESNICE V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH CENTER

(např. Paskov). PRO REGION BYLY PŘÍZNAČNÉ DVA HLAVNÍ VÝROBNÍ OBORY vycházející

z dávné tradice – PRŮMYSL HUTNÍ A TEXTILNÍ.
V souvislosti
OTÁZKA.

S ROZVOJEM EKONOMIKY SE DO POPŘEDÍ DOSTÁVALA NÁRODNOSTNÍ

Dnešní Frýdecko-Místecko bylo obýváno národnostně smíšeným obyvatelstvem

s podílem české, polské a německé národnosti,

ZNAČNÝ VÝZNAM MĚLA TAKÉ ŽIDOVSKÁ

KOMUNITA.

PRVNÍ
OBYVATEL.

SVĚTOVÁ VÁLKA PŘINESLA

jednak válečné útrapy, ale také

PO ROZPADU RAKOUSKA-UHERSKA

A JEHO ROZDĚLENÍ MEZI

POLSKO

A

POKLES POČTU

SE ŘEŠIL PROBLÉM S HISTORICKÝM

ČESKOSLOVENSKO. Spor byl rozhodnut

TĚŠÍNSKEM

V ČERVENCI ROKU

1920, kdy Polsku připadlo celkem 1012 km2 s celkem 139 630 obyvateli. ČESKOSLOVENSKU
PŘIPADLO

%

1270 km2 s celkem 295 191 obyvateli, což představovalo PŘIBLIŽNĚ 56 % ÚZEMÍ A 68

OBYVATEL

TĚŠÍNSKA. Také československé požadavky na uhelný revír a košicko-

bohumínskou dráhu byly přijaty. ČESKOSLOVENSKÉ TĚŠÍNSKO
SOUDNÍCH OKRESŮ,

z nichž Frýdek a Jablunkov náležely do dnešního Frýdecko-Místecka.

V POČÁTCÍCH
OBYVATEL

BYLO ROZDĚLENO DO ŠESTI

PRVNÍ REPUBLIKY NASTALA NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ ETAPA ROZVOJE

POČTU

regionu, sídla se rozrůstala velkou rychlostí (např. Třinec, Lískovec, Baška,

Hnojník, Návsí, Mosty u Jablunkova aj.), také populačně rostl moravský Místek a slezský
Frýdek. VELKOU RANOU SE STALA HOSPODÁŘSKÁ KRIZE V 30. LETECH A NÁSLEDNĚ ÚTRAPY DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY

(válečné ztráty, genocida Židů). BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VZNIKL NA ÚZEMÍ

OKRESU SILNÝ PROTINACISTICKÝ ODBOJ.

Jednou z forem odboje byla partyzánská hnutí,

jimž poskytovaly beskydské lesy a hranice se Slovenskem dobrou základnu. Jednou
z nejvýznamnějších skupin byla partyzánská skupina Jiskra vedená Jakubem Bílkem. Působila
v prostoru od Kunčiček u Bašky až po Brušperk (Obr. 35).
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Obr. 35 Bronzová socha partyzána na Bumbálce
P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
V noci na 15. března 1939 došlo k okupaci zbytku okleštěné ČSR německými vojsky.
Při této události došlo v Místku v Čajánkových kasárnách 8. pěšího pluku slezského
k ozbrojenému střetnutí mezi československými vojáky a německými okupačními
jednotkami. Jednalo se o jediné ozbrojené střetnutí vojenských jednotek na území
naší republiky. Nakonec Němci kasárna obsadili. Na památku této události se dnes
v místě bývalých Čajánkových kasáren nachází památník s informační tabulí. Zájemci
o historii regionu se mohou zajít k památníku podívat (GPS: 49°40'40.813"N,
18°20'41.129"E).

Obr. 36 Budova Čajánkových kasáren v Místku roku 1938
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OSVOBOZENÍ

SE DOČKALI OBYVATELÉ OKRESU VE DNECH

OSVOBOZOVACÍ BOJE

na Frýdecku

1. – 6.

SE ODEHRÁLY V OBCÍCH

KVĚTNA

DOBRÁ

A

1945. NEJTĚŽŠÍ

BAŠKA. Na Místecku

se bojovalo na úseku fronty Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí, Brušperk a Fryčovice.
OD ROKU 1945 PO VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY
PO

SKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY DOŠLO K

tzv. divokému

ODSUNU NĚMECKÉHO

OBYVATELSTVA A DOŠLO K OSÍDLOVÁNÍ POHRANIČÍ ČESKÝM OBYVATELSTVEM.

získal nejsilnější pozice v politickém životě KSČ. PO
BYL POLITICKÝ ŽIVOT ZCELA UTLUMEN.

V ROCE 1950

Ve volbách 1946

ČISTKÁCH A PŘEVZETÍ MOCI ROKU

DOŠLO KE SPOJENÍ MĚSTA

FRÝDEK

1948

A MĚSTA

MÍSTEK V JEDNO, tedy Frýdek-Místek.
V období DO ROKU 1989 BYLA NA ÚZEMÍ OKRESU ROZŠIŘOVÁNA PRŮMYSLOVÁ ZÁKLADNA
(celulózka a důl v Paskově, pivovar Radegast v Nošovicích aj.). S TÍM SOUVISELO ROZŠIŘOVÁNÍ
BYTOVÉ VÝSTAVBY,

což se promítlo na stálém růstu populace. ETAPA

POZNAMENANÁ CELKOVOU RESTRUKTURALIZACÍ NEJEN PRŮMYSLU

PO ROCE

1989

JE

(ukončení a významné

omezení těžby uhlí), ale celého hospodářství regionu. Růst počtu obyvatel se také zastavil.
Po Sametové revoluci v roce 1989 došlo na území České republiky k demokratizačním
procesům, jež potvrdily také výsledky voleb do Sněmovny lidu v roce 1990. Pro Občanské
fórum hlasovalo v okrese Frýdek-Místek 56,37 % voličů (obr. 37).

Obr. 37 Logo Občanského fóra
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
„Husákovými dětmi“ se zjednodušeně označují lidé narození v Československu v silné
populační vlně, která začala počátkem 70. let 20. století, v době tzv. normalizace,
kdy tehdejším prezidentem byl Gustav Husák. Dělo se tak díky státní propopulační
politice (levné novomanželské půjčky, rodinám s dětmi bylo poskytováno nové
bydlení). Vysoká porodnost (až 200 000 novorozenců ročně) bývá právě často
považována za výsledek této politiky.

SHRNUTÍ:
První doklady člověka na území severní Moravy se datují do doby před 200 až 300
tisíci lety. Později začali osídlovat území lovci mamutů, což dokládá nález tzv.
Petřkovické Venuše či mamutí stoličky. Kolem roku 1 700 př. n. l. se začala šířit
znalost kovů v regionu, kolem přelomu letopočtu můžeme na části území doložit
púchovskou kulturu. V 5. a 6. století přicházejí Slované a patrný je vliv Velkomoravské
říše. Na přelomu 13. a 14. století došlo k tzv. velké kolonizaci a jedním z hlavních
kolonizátorů byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka, který zakládal vesnice
a ekonomická centra v regionu. Od konce 15. století přišla nová osídlovací vlna, tzv.
pasekářská a valašská kolonizace. Husitství oblast dnešního Frýdecko-Místecka moc
nezasáhlo. V 16. až 18. století probíhala selská povstání na jednotlivých panstvích,
která postupně gradovala. Od 2. poloviny 19. století dochází k nerovnoměrné
industrializaci území, ovšem s rozvojem ekonomiky se do popředí čím dál tím více
dostávala národnostní otázka. Po 1. světové válce bylo výraznou událostí spor
o Těšínsko a během 2. světové války byl v regionu silný partizánský odboj proti
nacistům. Ke spojení měst Frýdek a Místek v jedno došlo definitivně v roce 1950
pod názvem Frýdek-Místek.
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Navštiv nejbližší vlastivědné muzeum a blíže se seznam s nalezenými artefakty.
2. Kdy byla oblast Frýdecko-Místecka poprvé osídlena?
3. Co je to mílové právo?
4. V kterém roce je první písemná zmínka o tvé obci?
5. Kdy probíhala tzv. valašská kolonizace? Kdo to jsou Valaši?
6. Kdy probíhala třicetiletá válka? O jaký spor v ní šlo? Jak byla ukončena?
7. Kdy byla v českých zemích zrušena robota a kdy poddanství?
8. Co je to zbojnictví? Znáš jméno nejslavnějšího slovenského zbojníka?
9. Ve které oblasti regionu vznikaly první sklárny?
10. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi průmyslovou revolucí a industrializací.
11. Jak dopadl spor o historické Těšínsko v roce 1920?
12. S pomocí internetových zdrojů nebo tištěných publikací zmapuj působení partyzánských
skupin v okrese Frýdek-Místek. Působily partyzánské skupiny také ve vaší obci či okolí?
13. Zjisti, zda některý z členů tvé rodiny nepatří mezi tzv. Husákovy děti.
14. Společně se spolužáky si připomeň události 17. listopadu 1989. O co se jednalo? Proč je
tento den významný pro tebe jako studenta?
15. Které politické strany jsou nyní ve vedení tvé obce a kraje?
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V současnosti velkým problémem Moravskoslezského kraje je celkový
úbytek obyvatel. Okresu Frýdek-Místek se tato skutečnost prozatím netýká,
a to díky vesnicím v Beskydech a Podbeskydí, do kterých migrují lidé z celé
České republiky, ale zejména z Ostravska. Další příčiny, proč má okres
Frýdek-Místek kladný celkový přírůstek, se dozvíš na následujících řádcích.
Podle sčítání lidu v roce 2011 žilo na území okresu Frýdek-Místek 207 756 obyvatel.
Mezi okresy Moravskoslezského kraje se lidnatostí řadí na 3. místo po okresech Ostrava Město a Karviná. V rámci České republiky se řadí na 6. místo. Nejlidnatějšími městy jsou
Frýdek-Místek (58 tisíc), Třinec (36 tisíc) a Frýdlant nad Ostravicí (10 tisíc).

Tab. 8 Vývoj počtu obyvatel okresu Frýdek-Místek podle SLDB
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

počet obyvatel
101 119
108 550
113 612
122 051
130 354
130 129
148 347
147 257
165 871
183 857
202 328
210 106
209 452
211 853

PLODNOSTI.

HUSTOTA

ZALIDNĚNÍ JE

175

OBYVATEL NA

1

KM2.

V hustotě

zalidnění existují značné územní rozdíly, které jsou dány
přírodními a socioekonomickými podmínkami. Městská zástavba
vykazuje největší hodnotu zalidnění (např. město Frýdek-Místek
1115 obyvatel na 1 km2), naopak horské a podhorské obce
vykazují nejnižší hodnoty.
Věková struktura obyvatel je odrazem vývoje porodnosti,
úmrtnosti a migrace obyvatel. Počet obyvatel v okresu od začátku
90. let 20. století klesal vlivem přirozeného úbytku, který je zde
způsoben především nízkou porodností. K ZACHOVÁNÍ
REPRODUKCE JE TŘEBA

V OKRESE FRÝDEK-MÍSTEK

2,1

PROSTÉ

DÍTĚTE NA ŽENU ZA OBDOBÍ JEJÍ

SE OVŠEM PLODNOST POHYBUJE KOLEM

1,4

DÍTĚTE

NA ŽENU.

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Podívej se na údaje v tabulce (Tab. 8) a zdůvodni, proč došlo při sčítáních lidu v letech
1921 a 1950 k poklesu počtu obyvatel oproti předchozím sčítáním v letech 1910
a 1930. Následně porovnej sčítání v letech 1991, 2001 a 2011, staň se na chvíli
demografem, analyzuj data a zdůvodni analýzu krátkým komentářem.
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Na vývoji počtu obyvatel se výrazně podílí stěhování obyvatel, díky němuž se celkový
přírůstek obyvatel v posledních letech pohybuje v kladných hodnotách. Mechanický přírůstek
vykazuje dlouhodobě kladné hodnoty. VE
V OKRESE

FRÝDEK-MÍSTEK

SLEDOVANÉM OBDOBÍ MEZI LÉTY

MIGRAČNÍ SALDO VŽDY KLADNÉ.

2000–2013

BYLO

Ve stejném období byl celkový

přírůstek kladný s výjimkou let 2000–2002 a roku 2004, kdy celkový přírůstek vykazoval
mírně záporné hodnoty.
Tab. 9 Vývoj přírůstku obyvatelstva okresu Frýdek-Místek podle SLDB
Roky
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Přirozený Migrační
Celkový
přírůstek
saldo
přírůstek/úbytek
-255
72
-183
-360
76
-284
-314
292
-22
-326
505
179
-339
278
-61
-179
189
10
-79
338
259
145
639
784
32
669
701
103
309
412
97
521
618
-225
686
461
-81
676
595
-181
270
89

Ve sledovaném období je počet
živě narozených a zemřelých poměrně
POČET

vyrovnaný.

V POPRODUKTIVNÍM VĚKU
OD ROKU

2009

OBYVATELSTVA

OBYVATEL

(NAD 65

PŘEVYŠUJE
VE

PŘEDPRODUKTIVNÍM

(0–14

LET)

PODÍL
VĚKU

LET).

Větší

města mají příznivější věkovou strukturu
obyvatel,

jelikož

získávají

mladé

obyvatelstvo přistěhovalectvím.
Podle věkové struktury připadá

na obyvatelstvo v produktivním věku 146 tisíc lidí (70,0 %), z nichž je 66 % ekonomicky
aktivních. Při sčítání v roce 2001 byla zjištěna nezaměstnanost okresu 14,3 % (dle staré
metodiky výpočtu), v roce 2011 byla průměrná míra nezaměstnanosti 8,1 %.
Na území okresu žijí příslušníci několika národů. Převážně jsou to Češi, Moravané
a Slezané, kteří podle sčítání lidu z roku 2001 představují 86,8 % obyvatel okresu. Z dalších
národů jsou zastoupeni nejvíce Poláci (8,0 %) a Slováci (3,0 %). V posledních letech dochází
ke snižování počtu občanů polské a slovenské národnosti.
Od sčítání v roce 1991 se začalo zjišťovat náboženské vyznání obyvatel. V roce 1991
bylo 62 % obyvatel okresu věřících, roku 2001 pouze 52 % obyvatel okresu bylo věřících
a roku 2011 se jednalo o pouhých 35 % věřících (27 % je věřících hlásících se k církvi
či náboženské společnosti a 8 % je věřících, kteří se nehlásí k žádné církvi ani náboženské
společnosti). NEJVÍCE

VĚŘÍCÍCH SE HLÁSÍ K CÍRKVI ŘÍMSKOKATOLICKÉ.

Z protestantských církví

má nejvíce věřících českobratrská evangelická a československá husitská církev. Větší
zastoupení má v okrese také náboženská společnost Svědkové Jehovovi.
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Tab. 10 Náboženské vyznání obyvatelstva okresu Frýdek-Místek podle SLDB
rok
2001
2011

obyvatelstvo
celkem
209 452
211 768

věřící
bez
neuvedeno
celkem bez vyznání vyznání neuvedeno
(%)
(%)
(%)
111 130
53,1
83 787
40,0
14 535
6,9
72 797
34,4
51 036
24,1
87 935
41,5

věřící
celkem

SHRNUTÍ:
Okres Frýdek-Místek se lidnatostí řadí na 3. místo v Moravskoslezském kraji a v rámci
celé ČR na 6. místo. Nejlidnatějšími městy jsou Frýdek-Místek, Třinec a Frýdlant
nad Ostravicí. Hustota zalidnění je 175 obyvatel na km2, což je více než republikový
průměr. Na vývoji počtu obyvatel se výrazně podílí migrace obyvatelstva, díky níž má
okres v posledních letech kladný celkový přírůstek. Počet obyvatel v produktivním
věku od roku 2009 převyšuje podíl obyvatelstva ve věku předproduktivním. Na území
okresu žijí příslušníci několika národů, převažují Češi, Moravané a Slezané, dále menší
zastoupení Poláků (8 %) a Slováků (3 %). V roce 2011 se pouhých 35 % věřících, z toho
většina se hlásila k církvi římskokatolické.

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Zjisti aktuální údaje o počtu obyvatel v okrese a srovnej je s údaji ze sčítání z let 1991,
2001 a 2011.
2. Jaké jsou příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatelstva v okresu?
3. Zjisti, jaké jsou hlavní příčiny migrace obyvatelstva do okresu.
4. Které faktory ovlivňují nezaměstnanost v okresu?
5. Jaký je rozdíl mezi národností a státní příslušností?
6. Dokážeš najít příčiny, proč ČR patří k nejvíce ateistickým zemím na světě? Porovnej míru
religiozity tvého okresu s ostatními okresy v kraji.
7. Porovnej hustotu zalidnění v okresu s hodnotou hustoty zalidnění pro celou ČR.
8. Dokážeš objasnit, proč v posledních letech dochází ke snižování počtu občanů polské
a slovenské národnosti?
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Každý z vás bydlí v nějakém sídle okresu Frýdek-Místek, někteří možná
v jiném okresu. Část z vás preferuje bydlení na vesnici, naopak jiní by
si nedokázali představit bydlet na vesnici. O tom, jak se na FrýdeckoMístecku sídla vyvíjela, kolik máme v regionu měst a kolik obcí, jaký je trend
v současnosti, zda se lidí stěhují spíše do měst či do vesnic, o tom všem vám
napoví kapitola o sídlech v okresu Frýdek-Místek.
SÍDLA

JSOU ZÁKLADNÍMI CENTRY LIDSKÉ AKTIVITY.

Pojem

SÍDLO

tedy

PŘEDSTAVUJE SESKUPENÍ

DOMŮ, VČETNĚ HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA URČITÉM ÚZEMÍ.

ROZLIŠUJEME SÍDLA VENKOVSKÁ A MĚSTSKÁ.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Městská sídla se vyznačují zejména velkou koncentrací obyvatelstva na relativně malé
ploše s nezemědělským charakterem. Podle dnešní právní úpravy se za město
považuje takové sídlo, které má více jak 3000 obyvatel a předseda Poslanecké
sněmovny ČR mu udělí status města. Pokud má obec méně obyvatel, ale v minulosti
status města užívala, zůstává jí i nadále. Venkovská sídla byla v tradičním pojetí
chápána jako taková sídla, kde se většina obyvatel živí zemědělstvím. V současnosti
pod pojmem vesnice nebo venkovské osídlení rozumíme taková sídla, která nejsou
městy bez ohledu na to, zda se živí zemědělstvím.

SÍDELNÍ STRUKTURA REGIONU SE ZAČALA UTVÁŘET JIŽ VE 13. STOLETÍ, kdy venkovská sídla
začala doplňovat či nahrazovat města jako střediska obchodu a řemeslné výroby. MĚSTA BYLA
ZAKLÁDÁNA NA GEOGRAFICKY VÝHODNÝCH POLOHÁCH,

stávala se tedy správními středisky

dané oblasti.
V OBDOBÍ
URBANIZACE, KDY

PRŮMYSLOVÉ

se zejména

REVOLUCE

A

INDUSTRIALIZACE

HRÁLA

DŮLEŽITOU

ROLI

VENKOVSKÉ OBYVATELSTVO STĚHOVALO ZA PRACÍ DO MĚST,

která se dynamicky rozrůstala a měnila svou tvář, zejména v období socialismu.
V dnešní době se do popředí dostává trend opačný. Počet obyvatel měst stagnuje
či mírně klesá a lidé se přesunují do zázemí měst a klidnějších lokalit.
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V OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK

SE NACHÁZÍ

72

OBCÍ, Z TOHO

6

SE STATUTEM MĚSTA.

Městy

jsou obce Brušperk, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Paskov
a Třinec. NEJVĚTŠÍM MĚSTEM JE OKRESNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK s 58 tisíci obyvateli (Obr. 38).

Obr. 38 Letecký pohled na město Frýdek-Místek

VE
REGIONU.

TŘECH NEJLIDNATĚJŠÍCH MĚSTECH JE SOUSTŘEDĚNO VÍCE NEŽ

50 %

OBYVATEL

Ve všech 6 městech žije 57 % obyvatel. Ve 29 obcích je lidnatost menší než 1000

obyvatel. V těchto obcích žije pouhých 8 % obyvatel (Obr. 39).
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Obr. 39 Obec Čeladná – moravské „Beverly Hills“

CHARAKTERISTICKÝM
OBYVATEL

ZNAKEM OBLASTI JSOU MALÉ OBCE O LIDNATOSTI

1–5

TISÍC

a pro tyto obce je typická malá vzdálenost mezi nimi. Některé z těchto obcí mají

často maloměstský charakter.
NEJVÝŠE POLOŽENOU OBCÍ JE HORNÍ LOMNÁ (595 m n. m.) a NEJNÍŽE POLOŽENOU OBCÍ
OKRESU JE KRMELÍN

(264 m n. m.).

Tab. 11: Velikostní struktura obcí v okrese k 31. 12. 2010
počet obyvatel počet obyvatel podíl na obyvatelstvu
v obci
obcí v obcích
okresu (%)
do 199
200-499
12
4 185
2,0
500-999
16
11 711
5,5
1000-1999
25
36 537
17,2
2 000-4 999
14
43 942
20,7
5 000-9 999
3
20 603
9,7
10 000-19 999
20 000-49 999
1
37 200
17,5
50 000 - 99 999
1
58 200
27,4
100 000 a více
-
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SHRNUTÍ:
Sídelní struktura regionu se začala utvářet již ve 13. století. Města byla zakládána
na geograficky výhodných polohách. V období průmyslové revoluce a industrializace
hrála důležitou roli urbanizace, kdy se venkovské obyvatelstvo stěhovalo za prací
do měst. V dnešní době je však trend opačný. V okresu Frýdek-Místek se nachází 72
obcí, z toho 6 se statutem města. Ve třech nejlidnatějších městech je soustředěno
více než 50 % obyvatel regionu a ve 29 obcích je lidnatost menší než 1000 obyvatel.
Charakteristickým znakem okresu jsou malé obce o lidnatosti 1-5 tisíc obyvatel.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Druhé bydlení (sekundární bydlení) je odborný termín označující obytné objekty
(chaty, chalupy, apartmány) sloužící pro individuální rekreaci. Může se jednat
i o obytný objekt (byt či dům), který majitel již nevyužívá jako trvalé bydliště.
Typickým příkladem druhého bydlení je chataření a chalupaření. V Československu
došlo k rozvoji druhého bydlení v 60. letech 20. století a nárůst významu tohoto
fenoménu souvisí se změnami ve způsobu života (lidé mají více volného času)
a se změnami funkcí ve venkovském osídlení.

Obr. 40 Chalupa v Beskydech (tzv. druhé bydlení)
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Zhodnoť, jaké jsou výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici. Vytvořte ve třídě dvě
skupiny (město vs. vesnice) a snažte se obhájit své názory před druhou skupinou.
2. Nachází se v okolí tvého bydliště satelitní město? Slyšel jsi někdy o „zelených vdovách“?
3. Urči, zda je tvá obec polyfunkční nebo má jen jednu dominující funkci?
4. Kolik měst se nachází ve vašem okresu? Porovnej počet obyvatel nejlidnatějšího města
okresu s lidnatostí ostatních měst ČR (kraje). Na kterém místě se nachází v rámci ČR
(kraje)?
5. Zjisti, za jakých podmínek se obec může stát městem.
6. Myslíš si, že fenomén tzv. druhého bydlení je typický pouze pro ČR nebo se s ním setkáme
i jinde ve světě?
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Územní vymezení okresu Frýdek-Místek se měnilo v čase. Od roku 1850,
kdy se základní územní jednotkou stal politický okres, došlo také několikrát
ke změnám ve správě. Navíc Frýdek a Místek byla původně samostatná
města, tedy i na jejich správní a územní vývoj budeme nahlížet odděleně.
REVOLUČNÍ
kdy se ZÁKLADNÍ
NA ÚZEMÍ
A

ROK

1848

PŘINESL

kromě jiného i novou organizaci státní správy,

ÚZEMNÍ JEDNOTKOU STAL POLITICKÝ OKRES

DNEŠNÍHO OKRESU

FRÝDEK-MÍSTEK

EXISTOVALY

(s platností od 1. ledna 1850).
2

POLITICKÉ OKRESY

– FRÝDEK

MÍSTEK.
Jelikož KE SLOUČENÍ MĚST FRÝDEK A MÍSTEK V JEDNO DOŠLO až ZA NACISTICKÉ OKUPACE

KE DNI

1.

LEDNA

1943, je třeba frýdeckou a místeckou část chápat jako dva samostatné

politické okresy (každý se pak dělil na menší okresy soudní), které měly v minulosti
samostatný správní vývoj.
VÝVOJ POLITICKÉHO OKRESU FRÝDEK
SOUDNICTVÍ

BYLO ODDĚLENO OD SPRÁVY POLITICKÉ.

V rámci každého politického

okresu bylo zpravidla více okresů soudních. Politický okres frýdecký se dělil na soudní okres
frýdecký, který zasahoval na území dnešního okresu a na soudní okres bohumínský.
V OBDOBÍ 1855-1868 BYLA SLOUČENA MOC POLITICKÁ A SOUDNÍ. Dosavadní politické
okresy byly přeměněny na smíšené okresní úřady. Soudní okres frýdecký byl přejmenován
na smíšený okresní úřad Frýdek.
PO

ROCE

1868

DOŠLO K OPĚTOVNÉMU ODDĚLENÍ POLITICKÉ A SOUDNÍ MOCI.

Smíšený

okresní úřad Frýdek byl zrušen a celé dosavadní území okresu bylo přičleněno k politickému
okresu těšínskému jakožto okres soudní. Město Frýdek se stalo statutárním městem.
PO MNICHOVSKÉ KRIZI DOŠLO V ŘÍJNU 1938 K POSUNU HRANIC OKRESU. Ze zmenšeného
frýdeckého okresu byl ještě v roce 1941 vyňat soudní okres Slezská Ostrava. Potom tvořilo
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politický okres Frýdek pouze území soudního okresu frýdeckého s hraničními úpravami
z roku 1938. DNE 1. ČERVENCE 1942 BYL POLITICKÝ OKRES FRÝDEK ZRUŠEN a jeho soudní okres
byl včleněn do politického okresu Místek. K 1. lednu 1943 došlo ke sloučení dvou doposud
samostatných měst Frýdku a Místku. Politický okres místecký se soudními okresy
místeckým a frýdeckým, byl přejmenován na politický okres Frýdek.

Tab. 12 Schéma organizace státní správy od roku 1850 (včetně seznamu obcí dnešního
okresu Frýdek-Místek).

krajská vláda v Novém Jičíně
politický okres Frýdek

politický okres Místek

soudní okres soudní okres soudní okres soudní okres
soudní okres
frýdecký
bohumínský
místecký
frenštátský moravskoostravský
Frýdek
Bruzovice

Brušperk
Fryčovice
Frýdlant nad
Ostravicí
Chlebovice
Hodoňovice
Lhotka
Metylovice
Místek
Ostravice
Palkovice
Paskov
Pstruží
Rychaltice
Hukvaldy
Staříč
Sviadnov
Žabeň

Dobrá
Janovice
Kaňovice
Krásná
Malenovice
Morávka
Nižní Lhoty
Nošovice
Pazderna
Pražmo
Pržno
Raškovice
Řepiště
Sedliště
Staré Hamry
Staré Město
Vojkovice
Vyšní Lhoty
Žermanice

Čeladná
Kozlovice
Kunčice pod
Ondřejníkem

Krmelín

VÝVOJ POLITICKÉHO OKRESU MÍSTEK
V LETECH 1850-1855

SE POLITICKÝ OKRES MÍSTECKÝ DĚLIL NA TŘI SOUDNÍ OKRESY:

místecký, frenštátský a moravskoostravský. VĚTŠINA
DO SOUDNÍHO OKRESU MÍSTECKÉHO.

93

OBCÍ DNEŠNÍHO OKRESU NÁLEŽELA

ADMINISTRATIVNĚ – SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ

V roce 1855 došlo ke sloučení politické a soudní moci. Dosavadní politické okresy
byly přeměněny na smíšené okresní úřady Místek, Frenštát a Moravská Ostrava.
Roku 1868 došlo k opětovnému oddělení soudní od politické moci a pokračoval stav
z období 1850-1855. K 1. září 1900 byl soudní okres moravskoostravský vyčleněn
z působnosti politického okresu místeckého a v místeckém politickém okresu zůstaly pouze
dva soudní okresy – frenštátský a místecký.
Po Mnichovu 1938 díky posunu hranic byly k okresu místeckému připojeny některé
obce z politického okresu Nový Jičín a naopak některé obce soudního okresu Frenštát byly
odtrženy a přičleněny do Sudet. K 1. červenci 1942 byl do politického okresu Místek
nařízením vlády včleněný zrušený politický okres Frýdek jakožto okres soudní. Dne 1. ledna
1943 došlo ke sloučení měst Frýdku a Místku a politický okres místecký byl přejmenován
na politický okres Frýdek.
VÝVOJ POLITICKÉHO OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK (PO ROCE 1945)
Po osvobození
MÍSTECKÝ.

V ROCE

1945

BYL SJEDNOCENÝ OKRES PŘEJMENOVÁN ZPĚT NA OKRES

Jednalo se také o názvu okresního města. V roce 1950 bylo přejmenováno

na Místek, poté krátce na Místek-Frýdek a nakonec od 1. ledna 1955 na Frýdek-Místek.
Rovněž

OKRES MÍSTECKÝ ZMĚNIL NÁZEV K

1.

ČERVENCI

1956

NA OKRES

FRÝDEK-MÍSTEK

(Obr. 41).

Obr. 41 Znak města Frýdek-Místek

K velkým správním změnám došlo v roce 1949. Z bývalého soudního okresu
frenštátského vznikl samostatný politický okres, k němuž bylo připojeno i 7 obcí místeckého
okresu. Stejný počet obcí přešlo také pod okres Ostrava. Celkově tedy roku 1949 patřilo
pod místecký okres 44 obcí.
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K další velké změně došlo v roce 1960, kdy zanikly okresy Frenštát pod Radhoštěm
a Český Těšín. Jejich obce byly rozděleny mezi okresy Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín.
Zvětšený okres Frýdek-Místek v roce 1960 tedy čítal 102 obcí.
K dalším územním změnám došlo k 1. lednu 1966, kdy se obec Výškovice a následně
k 1. lednu 1975 také obce Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice odtrhly od okresu FrýdekMístek a staly se částmi města Ostravy. S platností od 1. ledna 2007 byly převedeny obce
Horní Bludovice do okresu Karviná a obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice
a Vratimov do okresu Ostrava-město.

SHRNUTÍ:
S platností od 1. ledna 1850 se základní územní jednotkou stal politický okres.
Na území dnešního okresu Frýdek-Místek existovaly 2 politické okresy – Frýdek
a Místek. Politický okresy se dělily na nižší jednotky - okresy soudní. V letech 18551868 však došlo ke sloučení politické a soudní moci. Po roce 1868 došlo
k opětovnému oddělení. K prvním větším územním změnám došlo po mnichovské
krizi v říjnu 1938, následně roku 1941. V roce 1943 došlo poprvé ke sloučení dvou
samostatných měst Frýdek a Místek v město jedno. V roce 1950 bylo město
přejmenováno na Místek, poté krátce na Místek-Frýdek a nakonec definitivně
od 1. ledna 1955 na Frýdek-Místek. V roce 2007 došlo k posledním územním změnám
v okresu, kdy obec Horní Bludovice byla převedena do okresu Karviná, obce Stará Ves
nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice a Vratimov do okresu Ostrava-město.

KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Co víš o revoluci v letech 1848-1849 v rakouském císařství?
2. Vysvětli rozdíl mezi politickým a soudním okresem.
3. Kdy došlo poprvé ke sloučení dvou samostatných měst Frýdek a Místek v jedno město?
4. Ke kterým okresům připadly obce oddělené od okresu Frýdek-Místek?
Výškovice, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Stará Ves nad Onřejnicí, Šenov, Václavovice,
Vratimov a Horní Bludovice.
5. Kolik obcí čítá nyní okres Frýdek-Místek?
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S termínem správní obvody obcí s rozšířenou působností jste se již zajisté
setkali. Jedná se o nižší územní samosprávné jednotky, které po zániku
okresních úřadů roku 2003 převzaly část jejich pravomocí. Stručně se s SO
ORP můžete seznámit v následující kapitole.

ROKU 2003

DOŠLO K ZÁNIKU OKRESNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH PRAVOMOCI BYLY PŘENESENY

ČÁSTEČNĚ NA KRAJ A ČÁSTEČNĚ NA NIŽŠÍ ÚZEMNÍ JEDNOTKY.
JAKO STATISTICKÁ ÚZEMNÍ JEDNOTKA,

OKRES

V SOUČASNOSTI FUNGUJE

v jeho sídle nadále funguje např. statistický úřad, okresní

soud, policejní ředitelství, hygienická stanice atd.
Většinu pravomocí frýdecko-místeckého okresního úřadu převzaly v roce 2003 nově
vzniklé obce s rozšířenou působností (pověřené obce III. stupně), které mají pro svou
činnost vymezené správní obvody. V okresu Frýdek-Místek vymezujeme 4 takovéto správní
obvody obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec (Obr 42).

Obr. 42 Administrativní členění okresu Frýdek-Místek
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Kromě správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) jsou vymezeny také
správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ; pověřené obce II. stupně).
V rámci okresu Frýdek-Místek se působnost SO ORP a SO POÚ překrývá, na území okresu
jsou tedy vymezeny 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, a to FrýdekMístek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec.
V níže uvedené tabulce jsou porovnány základní ukazatele ORP okresu FrýdekMístek.
Tab. 13 Struktura správních obvodů obcí s rozšířenou působností na území okresu FrýdekMístek
podíl
na
počet počtu
obcí obcí v
okresu
(%)

územní
jednotka

SO ORP FrýdekMístek
SO ORP
Frýdlant nad
Ostravicí
SO ORP
Jablunkov
SO ORP Třinec
OKRES FrýdekMístek

rozloha
(km2)

podíl na
rozloze
okresu
(%)

podíl na
počtu
hustota
počet
obyvatel
zalidnění
obyvatel
okresu (obyvatel/km2)
(%)

37

51,3

480

39,7

110 532

52,0

230

11

15,3

317

26,2

23 941

11,3

75

12
12

16,7
16,7

176
235

14,6
19,5

22 711
55 264

10,7
26,0

129
235

72

100,0

1208

100

212 448

100,0

176

SHRNUTÍ:
Roku 2003 došlo k zániku okresních úřadů a jejich pravomoci byly přeneseny
částečně také na tzv. pověřené obce III. typu (= obce s rozšířenou působností = ORP),
které mají pro svou činnost vymezené správní obvody. V okresu Frýdek-Místek jsou
4 správní obvody ORP: Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec.
Kromě SO ORP jsou vymezeny tzv. pověřené obce II. stupně (= obce s pověřeným
obecním úřadem = POÚ). V rámci okresu se působnost SO ORP a SO POÚ překrývá.
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY:
1. Pro jaké další účely zůstávají v platnosti okresy?
2. Vysvětlete rozdíl mezi státní správou a samosprávou.
3. Kolik ORP a kolik POÚ se nachází na území okresu?
4. Kdy došlo k poslední reformě veřejné správy?
5. Zjisti, který SO ORP je nejmenší a který má nejvíce obyvatel.
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Hospodářství okresu Frýdek-Místek, jeho ekonomický potenciál a současná
struktura, jsou výrazně ovlivněny předchozím dlouhodobým historickým
vývojem.
V regionu
se
odpradávna
rozvíjela
různá
řemesla,
která se v průběhu 19. století postupně měnila v průmyslovou výrobu. Rozvoj
průmyslu v regionu byl umožněn zejména díky zdrojům nerostných surovin,
primárně černého uhlí.

Frýdecko-Místecko respektive české země patřily k tahounům hospodářství
v rámci Rakouska-Uherska. Díky nalezištím černého uhlí a následné těžbě
dostal region Ostravska svůj osobitý ráz již v minulosti a dodnes ho můžeme
pozorovat kolem sebe. Za vlády komunistů se region soustředil zejména
na těžký průmysl, od 90. let minulého století dochází ke stagnaci těžby
a k transformaci. Jak je tomu v současnosti a jaké jsou vyhlídky
do budoucna? Odpovědi hledejte níže v textu.
POČÁTKY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY V REGIONU SPADAJÍ DO 1. POLOVINY 19. STOLETÍ,
ale POČÁTKY HUTNICTVÍ JIŽ DO OBDOBÍ O NĚKOLIK STOLETÍ DŘÍVE, kdy roku 1638 byl založen
železný hamr ve Starých Hamrech. Postupně docházelo k přechodu od manufaktur
k velkým továrnám za přispění parních strojů a poté také elektrické energie. Již V BÝVALÉM
RAKOUSKO-UHERSKU MĚLY ČESKÉ ZEMĚ, CO SE HOSPODÁŘSTVÍ TÝČE, PRIMÁRNÍ POSTAVENÍ.
Po první světové válce dále pokračoval rozvoj moderní průmyslové výroby. Jediným
ÚTLUMOVÝM OBDOBÍM BYLA VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE VE

30. LETECH 20. STOLETÍ, která tehdy

postihla celý svět a v tehdejším Československu způsobila pokles průmyslové produkce
o 40 %, také došlo k růstu nezaměstnanosti (v ČSR 1 milion nezaměstnaných).

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Srovnej hospodářskou krizi ve 30. letech minulého století s hospodářskými problémy
v některých státech EU v současnosti. Dokážeš najít nějakou paralelu? (např. nálada
ve společnosti, extrémismus, atd.)
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ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY DOŠLO OPĚT K VÝRAZNÉMU ÚTLUMU VÝROBY. Mnohé PODNIKY
BYLY ZA VÁLKY

dočasně PŘEORIENTOVÁNY NA ZBROJNÍ VÝROBU a dodávky pro armádu.

PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE došlo ke změnám nejen na politické scéně, ale také
v hospodářském vývoji nastaly zásadní změny. VĚTŠINA PODNIKŮ A TOVÁREN BYLA
ZESTÁTNĚNA ,

vznikala zemědělská družstva (JZD), SOUKROMÝ SEKTOR PRAKTICKY ZANIKL.

DÍKY POLITICKÉ SITUACI, kdy ČSSR se stala satelitem SSSR, BYLA EKONOMIKA S TRHEM
ORIENTOVÁNA NA VÝCHOD A DOCHÁZELO K

její stagnaci a ZAOSTÁVÁNÍ ze západoevropskými

zeměmi. Docházelo také k technickému a technologickému zaostávání (Obr. 43).

Obr. 43 Valná hromada v JZD Všechlapy u Nymburka

PO LISTOPADU 1989 DOCHÁZÍ K OTEVŘENÍ ČESKÉHO TRHU PRO ZAHRANIČNÍ KAPITÁL,
STÁTNÍ PODNIKY JSOU PRODÁVÁNY DO SOUKROMÝCH RUKOU

(liberalizace)

(privatizace), uvolňují se ceny

a česká měna se stává volně směnitelnou. Tento proces nazýváme
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transformace

ekonomiky. Negativním důsledkem procesu transformace byla rostoucí

nezaměstnanost v rámci celé České republiky (Obr. 44).

Obr. 44 Kupónová knížka první vlny privatizace v ČSFR

Po vzniku České republiky vstoupili do řady firem zahraniční partneři, kteří přispěli
kapitálem a přinesli nové technologie, což umožnilo podnikům uplatnění také na trzích
v zahraničí. KAPITÁL ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ UMOŽŇUJE STAVBU NOVÝCH
PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

tzv. na zelené louce (např. Hyundai Nošovice). Došlo také na zlepšení

životního prostředí, k čemuž dopomohlo přijetí zákona č. 338/1991 Sb., O státním fondu
životního prostředí ČR. Šlo o jeden z prvních zákonů přijatých ke zlepšení životního
prostředí.
DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ TRANSFORMACE BYLY PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE.
TRANSFORMACE HOSPODÁŘSTVÍ MĚLA TAKÉ VLIV NA ZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH
SEKTORECH HOSPODÁŘSTVÍ

- primér (rybolov, zemědělství, těžba surovin), sekundér (průmysl),

terciér (Obchod a služby) a kvartér (věda a výzkum). Před rokem 1989 potřebovalo
socialistické hospodářství velké množství pracovních sil. DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM
SE SNÍŽIL POČET PRACOVNÍKŮ V SEKUNDÁRNÍM SEKTORU HOSPODÁŘSTVÍ A OD POČÁTKU 90. LET
ZAČAL NARŮSTAT POČET PRACOVNÍKŮ V TERCIÁRNÍM SEKTORU.
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SHRNUTÍ:
Počátky průmyslové výroby v regionu spadají do 1. poloviny 19. století. Postupně
docházelo k přechodu od manufaktur k velkým továrnám. Po první světové válce dále
pokračoval rozvoj průmyslové výroby. Jediným útlumovým obdobím byla
hospodářská krize ve 30. letech 20. století a také útlum během 2. světové války.
Po nástupu komunismu byla většina továren a podniků zestátněna, vznikala JZD,
ekonomika stagnovala oproti západním zemím. Po listopadu 1989 dochází
k transformaci ekonomiky (privatizace, liberalizace cen). V 90. letech vstup
zahraničního kapitálu, stavba nových průmyslových zón. Důležitou součástí
transformace byly přímé zahraniční investice.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Vysvětli, co znamená zkratka JZD.
2. Zdůvodni, proč po pádu komunismu a transformaci ekonomiky dochází k nárůstu
nezaměstnanosti.
3. Víš, co to znamená tzv. kuponová privatizace?
4. Dokážeš vyjmenovat nějaké zahraniční partnery průmyslových podniků v regionu?
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Zemědělská produkce se odvíjí od charakteru krajiny. Mezi hlavními
přírodními faktory ovlivňující zemědělství náleží samostatný terén. Neméně
důležité jsou charakteristiky podnebí, zejména teplotní, srážkové a vlhkostní.
Značný význam mají také antropogenní vlivy.

DLE DŘÍVĚJŠÍHO DĚLENÍ BYLO ÚZEMÍ OKRESU ROZDĚLENO PODLE BONITY PŮDY
A NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA TŘI VÝROBNÍ OBLASTI: BRAMBORÁŘSKOU, BRAMBORÁŘSKO-OVESNOU

a na HORSKOU SE ZTÍŽENÝMI PODMÍNKAMI. DLE SOUČASNÉ RAJONIZACE SPADÁ SEVEROZÁPADNÍ
OBLAST

FRÝDECKO-MÍSTECKA DO OBILNÁŘSKÉ A BRAMBORÁŘSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI, směrem

k horám převažuje

bramborářská

výrobní oblast a vyšší polohy Beskyd spadají

do pícninářské výrobní oblasti. V bramborářské a obilnářské výrobní oblasti se pěstují
zejména pšenice a řepka, menší zastoupení mají žito, ječmen a brambory. V oblasti
pícninářské se pěstují jednak jednoleté pícniny (kukuřice, bob jarní a ozimé směsky),
které se zpracovávají především v zelené hmotě, jednak víceleté pícniny (vojtěška, víceleté
trávy na krmení), které se zpracovávají v suchém stavu (Obr. 45).

Obr. 45 Řepkové pole
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CELKOVÁ ROZLOHA ÚZEMÍ OKRESU JE 120 832 HA a ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA (orná půda,
zahrady, ovocné sady, trvale travnaté porosty) ZAUJÍMÁ 45 328 HA (k 31. 12. 2012),
COŽ PŘEDSTAVUJE PŘIBLIŽNĚ

38 % ROZLOHY OKRESU. Z TOHO ORNÁ PŮDA se na zemědělské

půdě podílí 47 % (21 124 ha), ZAHRADY 10 % (4 316 ha), OVOCNÉ SADY 0,3 % (145 ha)
a TRVALE TRAVNATÉ POROSTY 44 % (19 743 ha).
NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JE SOUČTEM UKAZATELŮ LESNÍ PLOCHY, VODNÍ PLOCHY, ZASTAVĚNÉ
PLOCHY A NÁDVOŘÍ A OSTATNÍCH PLOCH.

Celková rozloha nezemědělské půdy v okresu

Frýdek-Místek činí 75 504 ha (k 31. 12. 2012), což představuje přibližně 62 % rozlohy
okresu. LESY ZAUJÍMAJÍ SVÝMI 61 555 HA 81,5 % NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY a také zaujímají více
než 50 % rozlohy okresu, COŽ ŘADÍ OKRES FRÝDEK-MÍSTEK K NEJLESNATĚJŠÍM V REPUBLICE.
PO STRÁNCE PRODUKCE DŘEVA PATŘÍ BESKYDSKÉ LESY K NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM OBLASTEM nejen
v České republice. Je to dáno nadprůměrným ročním úhrnem srážek a flyšovým podložím
Beskyd. Co do druhové skladby lesních porostů PŘEVLÁDAJÍ JEHLIČNATÉ LESY plošným podílem
74 %. Z JEHLIČNANŮ MÁ VÝSADNÍ POSTAVENÍ SMRK (70 %), následují jedle a borovice (1,5 %)
a modřín (0,8 %). Zbytek připadá na exotické jehličnany. Mezi listnatými dřevinami převládá
buk (17 %), dub (1,7 %), javor, bříza, olše, lípa a jasan (Obr. 46).

Obr. 46 Lesní krajina v oblasti Bílý kříž v Moravskoslezských Beskydech
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VODNÍ PLOCHY PŘEDSTAVUJÍ PŘIBLIŽNĚ 3 % (2 366 ha) NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY a zastavěné
plochy a nádvoří zabírají také kolem 3 % (2 278 ha) nezemědělské půdy.
Tab. 14 Rozdělení půdních fondů v ha na území okresu Frýdek-Místek k 31. 12. 2012
zemědělská půda
nezemědělská půda
celková rozloha
orná
lesní vodní zastavěné
okresu
celkem
zahrady sady celkem
půda
plochy plochy plochy
120 832
45 328 21 124 4 316 145 75 504 61 555 2 366
2 278

V ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCI JE poměrně rovnoměrně ZASTOUPEN CHOV SKOTU, PRASAT
A DRŮBEŽE.

Ovšem v chovech prasat a drůbeže dochází k neustálému snižování produkce.

V menší míře se chovají ovce, zejména v horských a podhorských oblastech regionu (Obr.
47).

Díky změněným ekonomickým podmínkám však v posledních letech docházelo

ke snížení chovu. TRADIČNÍ JE CHOV KONÍ, v hřebčínech výcvik sportovních a dostihových
koní. Mezi největší patří koňská farma v Hodoňovicích, kde se zabývají chovem koní
plemene Appaloosa a Quarter Horse.

Obr. 47 Pastva ovcí je typická pro podhůří a horské oblasti Beskyd
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SHRNUTÍ:
Dle současné rajonizace spadá region do obilnářské, bramborářské a pícninářské
výrobní oblasti. Na Frýdecko-Místecku se pěstují zejména pšenice a řepka, menší
zastoupení mají žito, ječmen a brambory. V pícninářské oblasti se pěstují kukuřice,
bob jarní, ozimé směsky, vojtěška a víceleté trávy na krmení. Zemědělská půda
zaujímá cca 38 % rozlohy okresu, nezemědělská 62 % rozlohy okresu. Z nezemědělské
půdy zaujímají největší podíl lesy, a to 81,5 % rozlohy nezemědělské půdy, což je
zároveň více než 50 % rozlohy okresu. Okres patří k nejlesnatějším v rámci ČR.
V živočišné produkci je poměrně rovnoměrně zastoupen chov skotu, prasat
a drůbeže. V menší míře se chovají ovce a koně.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Vyjmenuj, do kterých výrobních oblastí rajonizace v zemědělství spadá okres FrýdekMístek
2. Které plodiny se pěstují v okolí tvého bydliště?
3. Načrtni kartodiagram, do kterého vyznač, jaký podíl na rozloze okresu mají: zemědělská,
nezemědělská půda a lesy.
4. Nachází se v okolí tvého bydliště koňská farma?
5. Zjisti, zda funguje v regionu nějaká biofarma.
6. Má živočišná výroba negativní vliv na životní prostředí? Svou odpověď zdůvodni.
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Řemesla a cechovní výroba mají v regionu staletou tradici, která v některých
případech sahá až do středověku a udržela se dodnes. Textilní výroba byla
ještě donedávna tradičním a typickým znakem pro město Frýdek-Místek.
Podobná tradice byla také v pivovarnictví a sladovnictví a mnoha dalších.
SKUTEČNÝ ROZVOJ MĚST NASTAL AŽ V klidnějších dobách 16. STOLETÍ, KDY BYLA
DEFINITIVNĚ VYKOUPENA ZE ZÁSTAV.

Vrchnost měla zájem na jejich hospodářské prosperitě,

což vedlo k rozšiřování trhu a obratu městských živností. V té době se týkal rozkvět měst
zejména Brušperku, Místku, Frýdku a Jablunkova. VZOREM místeckých a brušperských cechů
BYLY CECHOVNÍ ŘÁDY KROMĚŘÍŽSKÉ,

u frýdeckých cechů se jednalo zejména o řády těšínské.

TEXTILNÍ VÝROBA
SOUKENICKÝ CECH měl v regionu své pevné místo a PATŘIL K NEJSILNĚJŠÍM ve všech
zmiňovaných městech. VE FRÝDKU SI CECH JIŽ OD 17. STOLETÍ PRONAJÍMAL DVĚ PANSKÉ
VALCHY,

z nichž jedna byla pod rybníkem Puklou a druhá pod rybníkem Hlinným. VALCHY

SE PŘESTALY VYUŽÍVAT V

19. STOLETÍ V DOBĚ ÚPADKU SOUKENICKÉHO ŘEMESLA. V BRUŠPERKU

měli valchy tři, později dokonce VYBUDOVALI VLASTNÍ MANDLOVNU A KRASOBARVÍRNU. DÍKY
VZNIKU TEXTILNÍCH TOVÁREN

v okolí Brušperku V 19. STOLETÍ, DOŠLO podobně jako ve Frýdku

K ÚPADKU CECHOVNÍ VÝROBY

ve městě.

V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ ZAČALY VZNIKAT PRVNÍ TEXTILNÍ TOVÁRNY. První textilka
vznikla ve Frýdku roku 1832, byla založena Židem Josefem Munkem. Další vznikaly zejména
v 60. letech 19. století. ZAKLÁDALI JE VĚTŠINOU ŽIDÉ – Filip Landsberger, Alois Lemebreger
či bratři Neumannové. V ROCE 1945 BYLY VYDÁNY DEKRETY O ZNÁRODNĚNÍ A ZESTÁTNĚNÍ
PRŮMYSLU,

bank a dolů, díky nimž byly zestátněny také frýdecko-místecké textilky a vznikl

národní podnik Slezské bavlnářské závody.
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PO PÁDU KOMUNISMU BYLA ROKU 1990 Fondem národního majetku ZALOŽENA
AKCIOVÁ

SPOLEČNOST

SLEZAN. Ovšem DÍKY SILNÉ KONKURENCI asijských dovozců

A EKONOMICKÉ KRIZI ŠLA SPOLEČNOST V ROCE 2008 DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ.

V dnešní době

již společnost Slezan textilie nevyrábí (Obr. 48).

Obr. 48 Textilka postavená Landsbergerem a bratry Neumannovy, později zde sídlil závod
Slezan

PIVOVARNICTVÍ A SLADOVNICTVÍ
POČÁTKY PIVOVARNICTVÍ SPADAJÍ NA FRÝDECKO-MÍSTECKU JIŽ DO 16. STOLETÍ. PRVNÍM
DOKLADEM O FRÝDECKÉM MĚSTSKÉM PIVOVARU JE LISTINA
Z ROKU

těšínského knížete Václava Adama

1545. Tento pivovar se nacházel kousek pod zámkem a vařily se v něm dva druhy

piva, bílé ze sladu pšeničného a ječné či hořké ze sladu ječného. Důležitým dokumentem bylo
udělení práva Václavem Adamem z roku 1550, kterým potvrzoval právo frýdeckých měšťanů
vařit pivo a vystavovat je do vesnic na panství v okruhu jedné míle od města. Právo várečné
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dostal také pivovar v Místku, ve kterém je doložena výroba piva listinou z roku 1505. Další
pivovary byly založeny postupně v Brušperku, Frýdlantu a v Hukvaldech (Obr. 49).

Obr. 49 Pivní etiketa Hukvaldského pivovaru z 1. poloviny 20. století

V SOUČASNOSTI JE NEJVĚTŠÍM A NEJSLAVNĚJŠÍM PIVOVAREM NA ÚZEMÍ OKRESU FRÝDEKMÍSTEK PIVOVAR RADEGAST V NOŠOVICÍCH, ve kterém vaří sládci pivo již více než 40 let
a ročně vyprodukují více než 2 miliony hektolitrů piva.
BĚHEM POSLEDNÍCH NĚKOLIKA LET SE V ČESKÉ REPUBLICE STÁVAJÍ VELMI POPULÁRNÍ
MINIPIVOVARY.

Také v okrese Frýdek-Místek jich je několik, například Valašský pivovar

v Kozlovicích či Hukvaldský pivovar založený v roce 2003.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Radegast byl ve slovanské mytologii bohem úrody, stád a pohostinství. Na sochu
boha Radegasta můžete narazit na stezce mezi Pustevnami a Radhoštěm. Pro Slovany
bylo toto místo kultovní, kdy si naši předkové snažili svými obřady boha Radegasta
naklonit. První dřevěný model sochy Radegasta vytvořil Albín Polášek už v roce 1925.
Socha byla ztvárněna s býčí hlavou, rohem hojnosti a valašskými krpci. Poté vytvořil
sochu z umělého kamene, která byla v roce 1931 převezena na Radhošť. Socha
ovšem špatně odolávala klimatickým vlivům, proto byla nakonec přemístěna do haly
ve frenštátské radnici. Pod výrobu odolnější kopie sochy se zaručil pivovar Radegast,
a tak od roku 1998 mohou opět turisté sochu Radegasta obdivovat na svém
původním místě.
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HUTNICTVÍ – ŽELEZNÁ RUDA
KOŘENY ŽELEZÁŘSKÉ VÝROBY na Frýdecko-Místecku SPADAJÍ DO 17. STOLETÍ,
ale ŽELEZNÁ RUDA SE NA ÚZEMÍ OKRESU TĚŽILA MNOHEM DŘÍVE, některé názory kladou počátky
dolování již do 13. století. Nejstarší historická zmínka, která je doložená starými listinami,
existuje o známém kolonizátoru zdejšího kraje, biskupu Brunovi ze Schauenburku. Tento
biskup dal za svého života podnět k dolování železné rudy včetně jejího zpracování. Později
přenesl právo těžby také na svého leníka, hraběte Franka z Hukvald. Pro potřeby železáren
ve Frýdlantu se těžila ruda v sousedních obcích, významnou lokalitou byly Staré Hamry.
AŽ DO POLOVINY 19. STOLETÍ POKRYLA MÍSTNÍ TĚŽBA ŽELEZNÉ RUDY POTŘEBY VŠECH HUTNÍCH
PODNIKŮ V REGIONU

a vytěžilo se až 30 tisíc tun ročně. Největšího rozkvětu však DOSÁHLA

VÝROBA ŽELEZA PO ROCE

1826, kdy došlo k modernizaci železáren a k výstavbě sedmi nových

hamrů ve Frýdlantě nad Ostravicí (Obr. 50), Ostravici a Čeladné.

Právě ve frýdlantském

hamru dodnes sídlí firma Beskyd s.r.o. Společnost Beskyd se zabývá výrobou odlitků ze šedé
a tmavé litiny. V současnosti jsou nejžádanější odlitky ze šedé litiny (součásti chladícího
zařízení a díly topných těles) a kanalizační rošty z tvárné litiny.

Obr. 50 Kovář - znak města Frýdlant nad Ostravicí
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HUTÍ V KRAJI JSOU V SOUČASNOSTI TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – Moravia
Steel, které vyrábí nejvíce oceli v České republice a produkty vyváží do více než 60 zemí
světa.

HUTNICTVÍ – UHLÍ
HLAVNÍM PODNĚTEM KE HLEDÁNÍ LOŽISEK KAMENNÉHO UHLÍ A JEHO NÁSLEDNÉ TĚŽBĚ
SE STAL ROZVOJ HUTNICTVÍ.

POČÁTKY HLEDÁNÍ LOŽISEK SPADAJÍ DO POLOVINY 18. STOLETÍ,

ale všechny pokusy končívaly neúspěchem. Na území dnešního okresu se největší počet
kutišť nacházel v Paskově a Staříci, kde se také od 2. poloviny 19. století začaly střetávat
zájmy mnoha podnikatelů. V ROCE 1901 BYLA V PASKOVĚ PŘI POKUSECH NALEZENA SLOJ UHLÍ
o síle 130 cm, později o mocnosti 1,5 metru, nakonec až 2,6 metru. Několik firem, zejména
rakouských, začalo těžit uhlí, ale k výstavbě dolů prozatím nedošlo, jelikož neměli dostatečný
kapitál. K výstavbě dolů a pravidelné těžbě došlo v Paskově až mnohem později. V Paskově
se začalo těžit 1. ledna 1960, kdy došlo ke zřízení národního podniku Důl Paskov.
V SOUČASNOSTI JE TĚŽBA UHLÍ V ÚTLUMU, jediným činným dolem ostravské části revíru
na území okresu Frýdek-Místek je Důl Paskov s lokalitou Staříč.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Několik zajímavostí z Třineckých železáren – Moravia Steel. Nejprodávanějším
výrobkem v Třineckých železárnách je válcovaný drát. V roce 2012 se ho prodalo
976 tisíc tun. Při průměru 5,5 mm by zmiňovaný drát spojil 13krát Zemi s Měsícem.
V roce 2009 objevili stavební dělníci při stavbě železničního koridoru u Jablunkova
zachovalou třineckou kolejnici z roku 1892.
V roce 2012 vypili zaměstnanci Třineckých železáren 1 250 000 litrů chlazených
nápojů.
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SHRNUTÍ:
Silné postavení měla v minulosti ve Frýdku-Místku textilní výroba. Od 90. let
minulého století ovšem začal postupný úpadek, kdy nakonec byla uzavřena
i nejslavnější textilka Slezan a.s. Také pivovarnictví a hutnictví mají historii silně
spjatou s regionem.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Zjisti, která stará řemesla a tradice jsou spojovány s obcí, ve které žiješ.
2. Co to znamená právo várečné?
3. Ve kterém století byla objevena naleziště černého uhlí na území okresu Frýdek-Místek?
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Z nerostných surovin se na Frýdecko-Místecku těží černé uhlí, ovšem
postupně dochází k útlumu těžby a budoucnost je nejistá. Velký význam má
hutnictví a strojírenství. Pojďme se společně podívat, které velké společnosti
patří mezi největší zaměstnavatele v regionu, ve kterých částech okresu jsou
soustředěny průmyslové zóny a která místní firma vyrábí konstrukce
pro horské dráhy po celém světě.
TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN
Z ENERGETICKÝCH SUROVIN V REGIONU MÁ V SOUČASNOSTI DOMINANTNÍ POSTAVENÍ
TĚŽBA ČERNÉHO UHLÍ.

Ostravské

pánve.

Na území okresu se uhlí vyskytuje v uhlonosném svrchním karbonu

PŘEVLÁDÁ

UHLÍ

KOKSOVATELNÉ,

které

má

nízký

obsah

síry,

což PŘI SPALOVÁNÍ ZPŮSOBUJE MENŠÍ ZATÍŽENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Již od počátku 90. let
minulého století dochází k útlumu těžby v ostravsko-karvinském revíru, kdy NA ÚZEMÍ OKRESU
SE V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ POUZE JEDEN FUNKČNÍ DŮL,

a to Důl Paskov spadající

do katastru obce Staříč (Obr. 51). Celkově v ostravsko-karvinském revíru fungují v dnešní
době pouze čtyři doly, jejichž vlastníkem je společnost OKD, a. s. Budoucnost těžby uhlí
v regionu je nejistá a nyní probíhá diskuze zástupců firmy OKD, a. s., se zástupci státu.

Obr. 51 Vchod do cvičné štoly Dolu Paskov ve Staříči
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Tab. 15 Základní údaje o Dolu Paskov ve Staříči
produkce r. 2012 (mil. tun)
rozloha důlního pole (km2)
zásoby (k 1. 1. 2013) (mil. tun)
největší absolutní hloubka
počátek těžby (rok)

0,95
40
23,1
-1 155
1 971

DALŠÍ SUROVINOU ZÍSKÁVANOU V REGIONU JE ZEMNÍ PLYN, který je obsažen
v karbonském uhlí nebo je pod tlakem uzavřen v pórech a puklinách nadložních vrstev. PLYN
SE ZÍSKÁVÁ ODPLYŇOVÁNÍM UHELNÝCH SOUVRSTVÍ V DOLECH

a dále se využívá plyn z ložisek

Těšínské a Příborské pahorkatiny. Na těžbě důlního plynu se podílí firma Green Gas DPB,
a. s., která z něj vyrábí elektrickou energii a teplo (Obr. 52).

Obr. 52 Logo společnosti Green Gas DPB, a. s.

ŽELEZNÉ RUDY SE V SOUČASNOSTI v oblasti Frýdecko-Místecka NIKDE NETĚŽÍ, ovšem
v minulosti byla těžba rozvinutá v oblasti Beskyd, zejména ve Starých Hamrech a Frýdlantu
nad Ostravicí.
MENŠÍ VÝZNAM MÁ V OKRESE TĚŽBA NERUDNÝCH SUROVIN, ZEJMÉNA STAVEBNÍHO
KAMENE.

Beskydské pískovce jsou pro špatné mechanické vlastnosti využívány jen k místním

účelům (Ostravice, Řečice). Výjimku tvoří MODROZELENÉ DEKORATIVNÍ GODULSKÉ PÍSKOVCE
v obci Řeka na Třinecku, které SE VYUŽÍVAJÍ KE HRUBÝM KAMENICKÝM PRACÍM (podezdívky
domů, schody apod.).
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ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
1) Hutnictví
V MINULOSTI DÍKY VÝSKYTU ŽELEZNÉ RUDY, VODY A DOSTATKU DŘEVA SE na FrýdeckoMístecku VYTVOŘILY PŘEDPOKLADY PRO ŽELEZÁŘSKOU HUTNÍ VÝROBU (viz Kapitola IV. Řemesla
a cechovní výroba). V SOUČASNOSTI DOMINANTNÍ SPOLEČNOSTÍ V REGIONU v oblasti hutnictví
JSOU TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

– MORAVIA STEEL, které mají také výsadní postavení na trhu v České

republice, jelikož jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce oceli v naší
zemi. TRADICE VÝROBY SAHÁ AŽ DO ROKU 1839. Hlavními výrobními produkty jsou kolejnice
a příslušenství, válcovaný drát, válcované tyče, lité a válcované polotovary, bezešvé trubky
a tažená ocel. Produkty se vyvážejí do více než 60 zemí všech světadílů. Dalším významným
ocelářským podnikem na území okresu je ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. (dříve
Válcovny plechu, a. s.), kde se vyrábí hlubokotažná a elektrotechnická ocel a pozinkované
zemnící pásky a dráty. Mezi další významné podniky patří Slévárny Třinec, a. s. (Obr. 53).

Obr. 53 Letecký pohled na Třinecké železárny – Moravia Steel v Třinci
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2) Strojírenství
K NEJROZSÁHLEJŠÍM STROJÍRENSKÝM VÝROBÁM SE ŘADÍ AUTOMOBILOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD
Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. (HMMC), který se nachází v průmyslové
zóně Nošovice a je jedním z největších zaměstnavatelů v okrese Frýdek-Místek. Společnost
HMMC byla založena v roce 2006 a JEDNALO SE O PRVNÍ VÝROBNÍ ZÁVOD HUYNDAI V EVROPĚ.
Vyrábí se v něm modely aut značky Huyndai. Společnost zaměstnává na 3 500 zaměstnanců
a výrobní kapacita činí 300 000 aut ročně (Obr. 54, 55).

Obr. 54 Výroba aut značky Hyundai v průmyslové zóně Nošovice

Obr. 55 Letecký pohled na areál firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech
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Tab. 16 Největší zaměstnavatelé na území okresu Frýdek-Místek
podnik
Třinecké železárny - Moravia Steel
Hyundai Motor Manufacturing Czech
OKD, a. s. Důl Paskov - závod Staříč
Arcellor Mittal Frýdek-Místek, a. s.
Huisman Konstrukce, Sviadnov
Glovis s. r. o.
Biocel, a. s.
Milko International s. r. o.

počet zaměstnanců
5 943
3 400
2 900
761
500-600
400
387
200

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
„Made in China“ určitě znáš. Pokus se najít příčiny úspěšnosti asijského trhu
v posledních letech. Domníváš se, že by měla EU více zasahovat do regulace trhu?

Mezi další významné strojírenské výrobny patří frýdlantská společnost Ferrit s. r. o.
zaměřující se na výrobu strojů pro těžbu dobývání a stavebnictví. Ve Frýdlantu nad Ostravicí
sídlí také společnost Ferrcomp, a. s., která má podobné zaměření jako firma Ferrit s. r. o.
Významnou společností zabývající se výrobou zdvihacích a manipulačních zařízení je firma
Huisman Konstrukce, s. r. o. ve Sviadnově (Obr. 56). V Třinci má sídlo společnost
na výrobu strojů pro metalurgii Strojírny Třinec, a. s.

Obr. 56 Firma Huisman Konstrukce vyrábí také horské dráhy pro zábavní parky po celém
světě
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3) Potravinářský průmysl
Mnoho firem v potravinářském průmyslu má v okresu Frýdek-Místek pouze regionální
význam.
V

Výraznější

zastoupení

má

v regionu

pivovarnictví.

PIVOVAR

RADEGAST

NOŠOVICÍCH PATŘÍ K NEJZNÁMĚJŠÍM VÝROBCŮM PIVA V ČESKÉ REPUBLICE. Pivovar funguje

již přes 40 let, kdy první pivo se uvařilo v roce 1970. Ročně pivovar vyprodukuje přibližně
2 miliony hektolitrů piva. Od roku 1999 je Pivovar Radegast součástí největší pivovarenské
skupiny v České republice Plzeňský prazdroj, a. s. (Obr. 57).

Obr. 57 Pivo Radegast

Firma Beskyd Fryčovice, a. s. nabízí široký sortiment výrobků zahrnující balené
brambory a výrobky ze zpracovaných brambor, chlazenou zeleninu a zeleninové směsi,
zeleninové saláty, zeleninové šťávy a čerstvé bylinky (Obr. 58).

Obr. 58 Letecký pohled na areál firmy Beskyd Fryčovice, a. s.
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Další známou firmou sídlící ve Fryčovicích je společnost Beskydské uzeniny
Chodura, a. s., jejíž produkty jsou expedovány po celé České republice (Obr. 59). Ve
Frýdku-Místku sídlí firma Ekomilk, s. r. o., která se specializuje na výrobu čerstvých
mlékárenských výrobků a Bio mléčných produktů.

Obr. 59 Výrobky firmy Beskydské uzeniny Chodura

4) Výroba papíru a celulózy
VELKÝM SPOTŘEBITELEM DŘEVA V REGIONU JE SPOLEČNOST BIOCEL PASKOV, a. s., která je
největší celulózkou na území České republiky (Obr. 60). V roce 2010 se firma stala součástí
předního světového výrobce viskózového vlákna, rakouské skupiny Lenzing. Firma se již
od 19. století zaměřuje na výrobu buničiny. Kapacita výroby je 260 tisíc tun viskózové
buničiny ročně.

Obr. 60 Celulózka Biocel Paskov
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SHRNUTÍ:
Z energetických surovin má v regionu dominantní postavení těžba černého uhlí.
V současnosti dochází k útlumu těžby a probíhají jednání mezi společností OKD
a státem o budoucnosti těžby. Další surovinou získávanou v regionu je zemní plyn.
Z nerudných surovin se těží zejména stavební kámen. Velký význam má v regionu
hutnictví v čele se společností Třinecké železárny – Moravia Steel. Ve strojírenství je
významným zaměstnavatelem Huyndai Motor Manufacturing Czech, jejíž výrobní
kapacita je 300 000 aut ročně. K nejznámějším výrobcům piva u nás patří Pivovar
Radegast v Nošovicích. Dalšími významnými podniky potravinářského průmyslu jsou
firma Beskyd Fryčovice a Beskydské uzeniny Chodura. Největší celulózkou v ČR je
společnost Biocel Paskov.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Která nerostná surovina dominuje těžbě na území okresu?
2. Zjisti si co nejvíce informací o občanském sdružení „Naše Beskydy“. Zhodnoť,
jaké dopady by měla těžba uhlí v Beskydech na životní prostředí.
3. Které firmy patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?
4. Nachází se v okolí tvého bydliště průmyslová zóna? Pokud ano, jaký má přínos pro tvou
obec?
5. Do kterého odvětví průmyslu patří závody ve vaší obci? Uveď výrobky, které se v nich
vyrábějí. Vyhledej, kolik zaměstnanců v nich pracuje.
6. Které průmyslové odvětví nejvíce znečišťuje životní prostředí? Srovnej kvalitu ovzduší
ve vašem regionu se situací v celé ČR. Patří okres FM k oblastem se zhoršenou kvalitou
ovzduší?
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Doprava v regionu nabývala na významu již ve středověku díky zemským
stezkám. Pojďme se společně podívat, jak vypadala situace v 18. a 19. století
v době formanů a dostavníků nebo v době, kdy regionem projel první vlak.
Zajímá vás, kde se můžeme vydat po stopách zaniklých železnic na území
okresu? Tohle vše a ještě více se dozvíte v kapitole o dopravě.
ÚZEMÍ OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK HRÁLO V DOPRAVĚ DŮLEŽITOU ROLI JIŽ VE STŘEDOVĚKU,
jelikož ho PROTÍNALY DVĚ VÝZNAMNÉ ZEMSKÉ STEZKY, a to JIČÍNSKÁ, která vedla od Starého
Jičína přes Frýdek, Těšín a dále pokračovala směrem do Polska. Druhou byla OLEŠSKÁ STEZKA,
která vedla z polské Ratiboře, přes Těšín na dnešní Slovensko. Lidé překonávali vzdálenosti
většinou pěšky, jen ti urozenější se přepravovali na koních nebo ve vozech. PRVNÍ
ORGANIZOVANÁ PŘEPRAVA OSOB BYLA PROVÁDĚNA AŽ OD

16. STOLETÍ, kdy lidé využívali

k cestování poštovních spojů a formanských vozů. OD POLOVINY 18. STOLETÍ SE DO POPŘEDÍ
DOSTÁVAJÍ RYCHLÉ

spěšné vozy – DOSTAVNÍKY.

Základem dopravní infrastruktury v okrese Frýdek-Místek je silniční a železniční
doprava. SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ SÍŤ VZNIKALA JIŽ ZA RAKOUSKA-UHERSKA, jelikož české země
byly jednou z jeho nejprůmyslovějších oblastí, proto dopravní dostupnost byla nutností. Tak
se postupným propojováním měst vytvořila hustá síť silnic a železnic. Nejdříve to vypadalo,
že s příchodem železnice bude dostavníkům a formanům konec, ale nakonec díky dláždění
a asfaltování cest a novým silničním vynálezům se silnice opět dostaly do popředí.

SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA JE VYUŽÍVÁNA CESTUJÍCÍMI především V PŘEPRAVĚ NA KRÁTKÉ
VZDÁLENOSTI

a zahrnuje individuální automobilovou, autobusovou, městskou hromadnou

a nákladní automobilovou dopravu. VELKÝ ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
NASTAL V

90. LETECH 20. STOLETÍ, dochází také k nárůstu nákladní kamionové dopravy

na střední a větší vzdálenosti.
NA ÚZEMÍ OKRESU SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÁ DÁLNICE. Frýdecko-Místeckem v současnosti
prochází dvě rychlostní silnice R48 a R56. RYCHLOSTNÍ SILNICE R48 vede od Bělotína
přes Frýdek-Místek, Český Těšín dále do Polska, kde navazuje na polskou silnici S1.
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Na území okresu není ještě zcela hotová, chybí zejména problematický úsek obchvatu města
Frýdek-Místek. Jedná se o jednu z páteřních silnic Moravskoslezského kraje a JE to ČÁST
BÝVALÉ CÍSAŘSKÉ CESTY,

která v minulosti vedla z Olomouce do Lvova. Druhá rychlostní

silnice R46 spojuje Frýdek-Místek s Ostravou (Obr. 61).

Obr. 61 Výstavba rychlostní silnice R48 mezi Rychalticemi a Příborem roku 2012

Nejpočetnější zastoupení mají silnice III. a II. třídy. Silnic I. třídy je šest (I/11, I/35,
I/48, I/56, I/58 a I/68), z nichž silnice I/48 a I/56 v určitých úsecích přecházejí v rychlostní
silnice R48 a R56.

Tab. 17 Délka silnic, dálnic a železnic v okrese Frýdek-Místek
délka (km)
Dálnice
Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Délka silnic a dálnic
Délka železničních tratí

Autobusová

doprava

0
123,9
109,5
316,1
549,5
85,3

na počátku 20. století postupně doplňovala cestování

po železnici. PRVNÍ PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ FRÝDKU S OKOLÍM BYLO ZAVEDENO
V ROCE

1910. Linka vedla z Nového Jičína přes Místek k frýdeckému nádraží. Maximální

rychlost takového autobusu byla 26 km/h. Po vypuknutí první světové války však byla linka
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zastavena. V ROCE 1922 BYL ZAHÁJEN PROVOZ NA AUTOBUSOVÉ LINCE Z MORAVSKÉ OSTRAVY
přes Brušperk NA HUKVALDY. Postupně byla zaváděna autobusová doprava i na jiných trasách
v okresu. V ROCE 1948 DOŠLO KE ZNÁRODNĚNÍ VŠECH SOUKROMÝCH PROVOZOVATELŮ, jejich
sloučení a vytvoření národního podniku ČSAD (Obr. 62).

Obr. 62 Autobusová zastávka MHD ve Frýdku-Místku

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA BYLA VE FRÝDKU A MÍSTKU ZAVEDENA V ROCE 1926,
kdy pravidelně vozidlo přepravovalo cestující od místeckého hotelu Přerov k frýdeckému
nádraží a zpět (Obr. 63).

Obr. 63 Mapa MHD ve Frýdku-Místku
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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Dne 2. ledna 1869 byla udělena koncesní listina akcionářům s kapitálem, kteří založili
akciovou

společnost

s názvem

Císařsko-královská

výsadní

Ostravsko-frýdlantská

železnice. PROVOZ OSTRAVSKO-FRÝDLANTSKÉ DRÁHY BYL ZAHÁJEN 1. LEDNA 1871. Trať vedla
z Přívozu přes Moravskou Ostravu-Vítkovice, Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí.
Další dráhou v regionu byla ŽELEZNICE MEZI FRÝDKEM A TĚŠÍNEM, tzv. Dráha
moravskoslezských měst. BYLA DÁNA DO PROVOZU 1. ČERVNA 1888.
V roce 1908 byl slavnostně zahájen provoz na místní dráze Frýdlant – Bílá. Původně
trať nebyla napojena na Ostravsko-frýdlantskou dráhu, k tomu došlo teprve v říjnu 1910.
Na její další osud měla vliv výstavba vodní nádrže Šance, jelikož údolí, kudy trať vedla, mělo
být zaplaveno. Poslední vlak na trati Ostravice – Bílá byl vypraven 11. ledna 1965, poté byla
tato trať zrušena (Obr. 64).

Obr. 64 Železniční násep v obci Staré Hamry, který byl v 60. letech minulého století zatopen
přehradou Šance. Při nízkém stavu vody v přehradě lze vidět zbytky bývalého centra Starých
Hamer

V SOUČASNOSTI TVOŘÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ OKRESU FRÝDEK-MÍSTEK ČTYŘI TRATĚ (Obr. 65).
Nejvýznamnější je trať z Bohumína do Čadce, která spojuje Ostravsko se severozápadním
Slovenskem. TRAŤ MÁ MEZINÁRODNÍ VÝZNAM a v úseku z Bohumína po státní hranici
se Slovenskem je součástí třetího železničního koridoru. V ROCE 2007 BYLA ZAHÁJENA JEJÍ
MODERNIZACE,

jejíž součástí byla také přestavba dvou jednokolejných Jablunkovských tunelů

na jeden dvoukolejný. Modernizace byla dokončena v roce 2012.
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Obr. 65 Nádražní budova ve Frýdku-Místku
LETECKÁ DOPRAVA
Letecká doprava má v okrese zanedbatelný význam. NA ÚZEMÍ OKRESU SE NACHÁZEJÍ
MALÁ LETIŠTĚ, KTERÁ SLOUŽÍ HLAVNĚ K REKREAČNÍMU LÉTÁNÍ ,

vyhlídkovým letům a zemědělským

účelům. Jedním z takových letišť je letiště Bahno u Frýdku-Místku. PRO OBČANY OKRESU
FRÝDEK-MÍSTEK NABÝVÁ NA VÝZNAMU MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov
(okres Nový Jičín), které odbavilo v roce 2013 téměř 260 tisíc cestujících (Obr. 66).
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Obr. 66 Odletová a příletová hala Letiště Leoše Janáčka v Mošnově

Ostatní druhy dopravy mají v okrese doplňkový charakter nebo nejsou vůbec
realizovány.

Tab. 18 Srovnání počtu odbavených cestujících na letištích v Mošnově, Brně
a Katovicích v letech 2003-2013
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Mošnov (počet
cestujících)
197 000
216 000
266 000
301 000
332 000
354 000
307 000
280 000
274 000
289 000
259 167

Brno (počet
cestujících)
171 000
172 000
316 000
394 000
415 000
506 000
441 000
397 000
557 000
535 000
463 023
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Katovice (počet
cestujících)
257 000
622 000
1 092 000
1 458 000
1 996 000
2 427 000
2 365 000
2 403 000
2 544 000
2 551 000
2 544 198
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ÚKOL K ZAMYŠLENÍ:
Pomocí tabulky (Tab. 18) zhodnoť, které z vybraných letišť má nejdynamičtější rozvoj
a porovnej počet odbavených cestujících v roce 2013. Které letiště v ČR odbaví
nejvíce cestujících ročně?

DOPRAVA ZPRÁV A INFORMACÍ (SPOJE)
VELKÉHO ROZMACHU DOSÁHLA DOPRAVA ZPRÁV A INFORMACÍ (spoje). Mobilní
telekomunikace, internet, rozhlasová a televizní média postupně přispěly k rychlému přenosu
informací a k zapojení kraje do globalizujícího se světa.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Nerealizované železniční tratě na území okresu Frýdek-Místek. První nerealizovaná
trať měla spojit Ostravu s Brušperkem, Fryčovicemi a konečná měla být v obci
Kozlovice. Poprvé se o dráze Ostrava – Kozlovice začalo uvažovat v roce 1897, o dva
roky později bylo započato s její přípravou. Dráha měla umožnit dopravu
kozlovického vápence a pracovních sil z obcí na jih od Ostravy. Nakonec však nebylo
vydáno úřední povolení k výstavbě dráhy. V následujících letech vzniklo několik
dalších projektů, ale žádný nebyl realizován.
Další projekt, který se nedočkal realizace, byla dráha mezi Frýdkem a Krásnou. Měla
vést z Frýdku přes Dobrou, Nižní a Vyšní Lhoty, na Morávku a do Krásné. Provoz měla
zajišťovat elektrická tramvaj s osobním vagónem s 20 místy k sezení a jedním
až dvěma nákladními vagóny pro 10 tun zboží.

SHRNUTÍ:
Území okresu hrálo v dopravě důležitou roli již od středověku, a to díky zemským
stezkám, které regionem procházely. První organizovaná přeprava osob se datuje
do 16. století pomocí poštovních a formanských vozů. V 18. století se objevují
rychlejší dostavník. Zlom nastává s příchodem železnice. V současnosti je základem
dopravní infrastruktury okresu silniční a železniční doprava. Region neprotíná žádná
dálnice, územím vedou dvě rychlostní silnice R48 a R56. Železniční síť okresu tvoří
čtyři tratě s celkovou délkou 85 km. V sousedním okrese se nachází Mezinárodní
letiště Leoše Janáčka.
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KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Jakými dopravními prostředky se můžeš přepravovat v okrese Frýdek-Místek?
2. Vyhledej v atlase rychlostní silnice R48, R56 a vypiš sídla nad 1 000 obyvatel,
kterými procházejí na území okresu.
3. Víš, co je to dostavník a formanský vůz?
4. Uveď výhody a nevýhody silniční a železniční dopravy. Vzájemně oba druhy dopravy
porovnej.
5. Z jakého důvodu byla zrušena železnice z Ostravice do obce Bílá?
6. Vyhledej na internetu, do kterých zemí se létá z Letiště Leoše Janáčka.
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Služby patří mezi důležitou složku hospodářství. Pro většinu lidí je podstatné,
jaká je vybavenost obce, ve které žijí. Jak se žije ve vaší obci? Jste spokojeni
s její vybaveností? O situaci v okrese si můžete přečíst v této kapitole.
SLUŽBY JSOU SPOLU S DOPRAVOU A CESTOVNÍM RUCHEM SOUČÁSTÍ TŘETÍHO SEKTORU
hospodářství (tzv. terciéru). JEJICH ROZSAH ZÁVISÍ NA VYSPĚLOSTI EKONOMIKY REGIONU.
Od transformace ekonomiky došlo v terciéru k výraznému vývoji, kdy zaměstnal pracovníky
uvolněné z průmyslové výroby a přispěl tak ke snižování nezaměstnanosti v regionu.
VE SLUŽBÁCH JE NYNÍ NA FRÝDECKO-MÍSTECKU ZAMĚSTNÁNO ZHRUBA 52 % EKONOMICKY
AKTIVNÍCH OBYVATEL.

Největší procentuální zastoupení, a to 53,6 % ekonomicky aktivních

obyvatel, je ve městě Frýdek-Místek. Obecně se dá říci, že ČÍM VĚTŠÍ SÍDLO JE, TÍM POSKYTUJE
VÍCE SLUŽEB .

SLUŽBY ZAHRNUJÍ následující ODVĚTVÍ: VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD, opravy,
DOPRAVA

a skladování, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, INFORMAČNÍ a KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI,

FINANČNICTVÍ

a POJIŠŤOVNICTVÍ, činnosti v oblasti nemovitostí, VĚDECKÉ ČINNOSTI,

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, VEŘEJNÁ SPRÁVA, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,
KULTURA,

ZÁBAVA

A

REKREACE.

V jednotlivých odvětvích poskytují zaměstnanci služby

ostatním obyvatelům.
Na území okresu zajišťují zdravotní péči 2 nemocniční zařízení – ve Frýdku-Místku
(Obr. 67) a v Třinci. Nemocnice ve Frýdku-Místku zaměstnává přes 1 000 zaměstnanců
a patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Dalším významným centrem zdravotnických
služeb okresu je Poliklinika Místek Stavovská s.r.o. Specializovaných léčebných zařízení je
v regionu 5 a lékáren na 40. K dalšímu sociálnímu zabezpečení patří domovy pro seniory
a domy s pečovatelskou službou. V okresu jsou umístěny čtyři dětské domovy. Dva
se nacházejí ve Frýdku-Místku, další v obci Řepiště a Čeladná.
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Obr. 67 Areál Nemocnice Frýdek-Místek z ptačí perspektivy
Vzdělání je v okresu zastoupeno 99 mateřskými školami, 95 základními školami
a 27 středními školami (4 gymnázia, 2 soukromá gymnázia, 13 středních škol a 8 středních
odborných učilišť). Ve Frýdku-Místku navíc fungují 2 vyšší odborné školy (Vyšší odborná
škola cestovního ruchu Goodwill a Vyšší odborná škola požární ochrany).
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ V REGIONU ZABEZPEČUJÍ DIVADLA, KINA, MUZEA A GALERIE,
KNIHOVNY A VĚTŠÍ POČET SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ.

V okrese působí několik menších divadelních

souborů (například Divadlo Čtyřlístek ve Frýdku-Místku (Obr. 68)), do divadel nabízející
širší repertoár musí občané dojíždět mimo okres do Ostravy (Divadlo Antonína Dvořáka,
Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Aréna, Divadlo loutek Ostrava)
nebo do Těšínského divadla v Českém Těšíně.

Obr. 68 Interiér Divadla Čtyřlístek ve Frýdku-Místku
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NEJVĚTŠÍ MUZEJNÍ SBÍRKU OKRESU SCHRAŇUJE MUZEUM BESKYD VE FRÝDKU-MÍSTKU
(Obr. 69). Muzeum nabízí návštěvníkům prohlídku pěti stálých expozic (Beskydy – příroda
a lidé, Zámecký okruh, Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské poutní místo a Památník Óndry
Lysohorské). Mimo expozice nabízí muzeum také výstavy zaměřené převážně na výtvarné
umění. Dalšími muzei v okresu Frýdek-Místek jsou Muzeum Třineckých železáren a města
Třince a Cvičná štola Dolu Paskov ve Staříči, která slouží mimo výcviku nových
zaměstnanců také veřejnosti a školním exkurzím.

Obr. 69 Muzeum Beskyd sídlící ve Frýdeckém zámku
P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Společně se vypravte do obce Staříč, kde můžete ve cvičné štole nahlédnout
„pod zem“ a dozvědět se, jak se těžilo uhlí ve vašem regionu v minulosti, současnosti
a jaké jsou vyhlídky těžby do budoucnosti. Štola je vybavena funkčními přístroji
a technologiemi, které si budete moci prohlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet,
jaké to je pracovat jako horník v podzemí.

Sportovní vyžití v regionu nabízí široké možnosti. Na Frýdecko-Místecku se nachází
několik krytých plaveckých areálů, koupališť, akvapark Olešná, in-line dráha kolem přehrady
Olešná, lanová centra a mnohé další. V ZIMNÍM OBDOBÍ LZE NAVŠTÍVIT LYŽAŘSKÉ AREÁLY
V BESKYDECH

či využít oblíbené běžkařské trasy, které patří v rámci České republiky k těm

nejlepším.
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
V roce 2013 došlo ke zbourání víceúčelové haly ve Frýdku-Místku. Hala byla
symbolem města a byla architektonicky výrazná a zajímavá. Sloužila mládežnickým
sportům a také několika sportovním oddílům reprezentujícím na republikové úrovni.
Místo haly bylo v plánu vybudování menší multifukční arény a na větší ploše mělo
vyrůst obchodní centrum. Proti zbourání haly byla sepsána petice místními obyvateli,
řada známých osobností a předních architektů se postavili proti bourání. Hlavním
důvodem nesouhlasu byla výstavba nového obchodního centra přímo v centru
města. Občané s peticí neuspěli, hala byla srovnána se zemí a v roce 2014 by
obchodní centrum a multifunkční aréna měly být otevřeny.

V 90. letech minulého století došlo také ke změně v rozmístění jednotlivých služeb,
což lze nejlépe pozorovat na počtu nákupních center ve větších sídlech okresu. Nejvíce patrný
nárůst je ve městě Frýdek-Místek, kde za poslední léta bylo postaveno několik hypermarketů
supermarketů a nákupních center (například Obchodní dům Prior, supermarkety Tesco,
Albert, Interspar, Billa, Lidl, Penny Market, Kaufland, Obi, Baumax, atd.). Díky příchodu
velkoobchodních řetězců více než polovina maloobchodníků zkrachovala. Některá obchodní
centra byla zasazena přímo do historického jádra města. V současnosti se město FrýdekMístek řadí na druhé místo v Moravskoslezském kraji, co se týče plochy velkoobchodů
na tisíc obyvatel. Po dostavbě nového nákupního centra Euro Mall FM, na místě bývalé
víceúčelové haly, bude Frýdek-Místek na první příčce v kraji (Obr. 70).

Obr. 70 Bývalá víceúčelová hala ve Frýdku-Místku, která byla roku 2013 zbourána
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ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (vodovody, kanalizace, plynovody) PATŘÍ K UKAZATELŮM
VYBAVENOSTI OBCÍ.

Ze 72 obcí okresu pouze ve 2 chybí veřejný vodovod, ve 24 obcích chybí

plynofikace a 45 obcí nemá vybudovánu kanalizaci.

SHRNUTÍ:
Ve službách je nyní na Frýdecko-Místecku zaměstnáno zhruba 52 % ekonomicky
aktivních obyvatel. Zdravotní péči zajišťují 2 nemocniční zařízení - ve Frýdku-Místku
a v Třinci. Vzdělání je v okresu zastoupeno 99 mateřskými školami, 95 základními
školami a 27 středními školami. Ve Frýdku-Místku navíc mají sídlo 2 vyšší odborné
školy. Kulturní a sportovní vyžití v regionu zabezpečují například Divadlo Čtyřlístek,
akvapark Olešná, in-line dráha Olešná, lanová centra, lyžařské areály a další. Největší
muzejní sbírku okresu schraňuje Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Hojně
navštěvované je také Muzeum Třineckých železáren a města Třince a Cvičná štola
Dolu Paskov ve Staříči. V okresu je řada hypermarketů a nákupních center. Městu
Frýdek-Místek patří druhé místo v Moravskoslezském kraji, co se týče plochy
velkoobchodů na tisíc obyvatel. Ze 72 obcí okresu pouze ve 2 chybí veřejný vodovod,
ve 24 obcích chybí plynofikace a 45 obcí nemá vybudovanou kanalizaci.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Do kterého sektoru hospodářství řadíme služby?
2. Vyjmenuj, jaká kulturní zařízení se nacházejí ve tvé obci, případně v jejím okolí.
3. Vyhledej, kolik kilometrů od tvého bydliště je nejbližší nemocniční zařízení, kino
a divadlo.
4. Jaký je tvůj názor na výstavbu velkých nákupních center ve vašem regionu? Svou odpověď
zdůvodni a veďte ve třídě diskuzi o této problematice.
5. Zjisti, zda ve tvé obci máte zaveden veřejný vodovod, plynofikaci a kanalizaci.
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V této kapitole se dozvíte, která památka patří mezi nejnavštěvovanější
v našem regionu. Kde všude si můžete zajezdit na lyžích, snowboardu
či vyzkoušet paragliding. Pro milovníky historie bude stát za návštěvu obec
Hukvaldy, případně některý z dochovaných dřevěných kostelů. Pokud
si chcete zvýšit hladinu adrenalinu v těle, tak v kapitole se dozvíte,
kde se můžete svést nejdelší bobovou dráhou v regionu nebo kde zavítat
do lanového centra.
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK NABÍZÍ MNOHO TURISTICKÝCH CÍLŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ K REKREACI.
Nachází se v něm přírodní, technické a historické památky, hrady a zámky, střediska
pro zimní i letní rekreaci a mnohé další. NEJVĚTŠÍM TURISTICKÝM LÁKADLEM pro turisty JSOU
bezpochyby BESKYDY, které navštěvují také zahraniční turisté, zejména ze sousedního Polska
a Slovenska.
PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ NA FRÝDECKO-MÍSTECKU JE CHRÁNĚNO V JEDNÉ CHRÁNĚNÉ
KRAJINNÉ OBLASTI, 5 NÁRODNÍCH PŘÍRODNÍCH REZERVACÍCH A

29 PŘÍRODNÍCH REZERVACÍCH.

Beskydy jsou turisty navštěvovány po celý rok. Zimní sporty lze provozovat v mnoha
lyžařských

areálech.

sjezdovkách,

běžkaři

V Beskydech
se

mohou

si

lze
vydat

kvalitně
na

své

zalyžovat
túry

na
po

dobře

vybavených

táhlých

hřebenech.

Mezi nejnavštěvovanější patří střediska Bílá, Mosty u Jablunkova, Řeka, Grúň, Horní
Lomná, Malenovice, Javorový, Palkovice a Zlatník (Obr. 71). V letním období mohou
návštěvníci využívat pečlivě značené cyklotrasy, na své si přijdou také milovníci turistiky.
Rychle přibývá golfových hřišť a na vrchu Javorový u Třince si svůj ráj najdou milovníci
paraglidingu.

Obr. 71 Sjezdovka v lyžařském areálu Bílá
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PŘÍRODNÍ DOMINANTOU MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD JE LYSÁ HORA, přezdívaná
„Královnou

Beskyd“.

Na

jejím

vrcholu

se

nachází

telekomunikační

věž

a hydrometeorologická stanice. Při dobré viditelnosti lze z Lysé hory dohlédnout na Praděd
nebo na slovenské Vysoké Tatry a Malou Fatru. K dosažení vrcholu je k dispozici celkem 14
značených

turistických tras.

Nejvýznamnější nebo

nejvyužívanější mají svůj

počátek

na Ostravici, v Malenovicích, Krásné a na Visalajích.

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Také básník Petr Bezruč si oblíbil zdejší krajinu v okolí Lysé hory. Na Ostravici
si zakoupil usedlost, ze které pravidelně podnikal výstupy zvané „výplazy“ na Lysou
horu. V současné době se v bývalé usedlosti Petra Bezruče nachází muzeum Bezručův
srub.

MEZI NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ KULTURNÍ PAMÁTKY PATŘÍ ZŘÍCENINA HRADU HUKVALDY. Hrad
byl zbudován v 13. století a řadí se mezi největší hrady na Moravě. Dominantou je 34 metrů
vysoká věž zvaná Kulatina. Roku 1556 byla při hradu založena lovecká obora. HUKVALDY
JSOU TAKÉ ZNÁMY JAKO RODIŠTĚ VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO HUDEBNÍHO SKLADATELE

LEOŠE

JANÁČKA.
VELKOU ZAJÍMAVOSTÍ okresu Frýdek-Místek JSOU DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE. Jeden
z nejlépe dochovaných je kostelík sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
(Obr. 72).

Obr. 72 Kostelík sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
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Byl dovezen z Podkarpatské Rusi v roce 1931 a nachází se v něm dochovaný původní
ikonostas s řadou zajímavých ikon. Další dřevěné kostely a kaple v regionu jsou v Řepištích,
Sedlištích, Čeladné, Prašivé, Gutech, Nýdku, Bystřici nad Olší, Gruni, Hrčavě a Bílé.
Ve Frýdku-Místku stojí za návštěvu Muzeum Beskyd sídlícím ve Frýdeckém zámku
s pěti stálými expozicemi.
Z TECHNICKÝCH PAMÁTEK JE NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM CVIČNÁ ŠTOLA DOLU PASKOV
VE STAŘÍČI,

která slouží jak pro zaměstnance Dolu Paskov, tak zejména pro veřejnost,

aby se mohla seznámit s tím, jak pracují horníci v podzemí. Další možností je navštívit město
Třinec, konkrétně Muzeum Třineckých železáren a Třince, kde se návštěvníci dovědí
informace o počátcích podniku až k současnosti.
K POZOROVÁNÍ OKOLÍ SLOUŽÍ TURISTŮM KROMĚ BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ TAKÉ ROZHLEDNY.
Rozhledna na Velké Čantoryji ve Slezských Beskydech nabízí krásná panoramata s výhledy
do Polska. Byla postavena v roce 2002. Jedním z důvodů výstavby byla snaha o zatraktivnění
východní části Moravskoslezských Beskyd (Obr. 73). V roce 2001 byla vybudována
rozhledna Panorama v Chlebovicích. Rozhledna ve Staříči na vrchu Okrouhlá plní také
funkci vysílače.

Obr. 73 Rozhledna Velká Čantoryje
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V LETNÍCH MĚSÍCÍCH JE MOŽNÉ VYUŽÍT K REKREACI KOUPÁNÍ V NĚKOLIKA KOUPALIŠTÍCH
a přehradních nádržích Olešná, Baška a Žermanice. Kolem přehrady Olešná vede 4,5 km
dlouhá cyklostezka, která má velmi kvalitní povrch vhodný pro in-line bruslaře. Každý rok
se zde koná vytrvalostní závod v jízdě na kolečkových bruslích 24 hodin kolem přehrady
Olešná (Obr. 74). V Mostech u Jablunkova se nachází nejdelší bobová dráha v regionu,
která byla první nadzemní bobovou dráhou v České republice. Její délka je 950 m a plní
funkci oblíbeného zařízení pro všechny generace. V Beskydech je možné navštívit několik
lanových center, největším z nich je horský lanový park Opičárna v obci Ostravice.

Obr. 74 Akvapark Olešná z ptačí perspektivy

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
In-line závod 24 hodin kolem Olešné je extrémním závodem pro bruslaře a také
oficiálním otevřeným mezinárodním mistrovstvím České republiky v extrémním 24
hodin in-line maratonu v kategorii sport – dvojice. Během 24 hodin nejlepší závodní
dvojice ujedou více než 600 km.
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SHRNUTÍ:
Největším turistickým lákadlem v regionu jsou Beskydy. V zimě lze navštívit několik
lyžařských areálů (Bílá, Mosty u Jablunkova, Řeka, Grúň, Malenovice a další). V letním
období mohou návštěvníci využívat značené cyklotrasy, na své si přijdou i milovníci
turistiky, golfu nebo paraglidingu. Mezi nejnavštěvovanější kulturní památky patří
zřícenina hradu Hukvaldy. Hukvaldy jsou také známy jako rodiště slavného skladatele
Leoše Janáčka. Velkou zajímavostí okresu jsou dřevěné kostely a kaple. Jeden
z nejlépe dochovaných je kostelík sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích
pod Ondřejníkem. V regionu je také několik rozhleden (na Velké Čantoryji,
v Chlebovicích a v obci Staříč).

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Vyskytují se v regionu městské památkové rezervace a jiné významné kulturně historické
památky?
2. Postrádáš nějakou z nabídek cestovního ruchu ve vašem regionu?
3. Jaké jsou možnosti tvé obce z hlediska cestovního ruchu a rekreace?
4. Přijede Ti na návštěvu kamarádka ze zahraničí, která stráví na Frýdecko-Místecku tři dny.
Vytvoř třídenní itinerář zajímavých míst, které by tvá kamarádka neměla určitě vynechat
při návštěvě okresu.
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V této kapitole se dozvíte, jaké jsou možnosti rozvoje a rozšiřování obce,
ve které bydlíte. Řekneme si, jaké dokumenty slouží k realizaci územního
rozvoje a vytvoříte si SWOT analýzu vaší obce.
PŘI ÚZEMNÍM ROZVOJI A ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁSTAVBY měst a obcí JE NUTNÉ DODRŽOVAT
URČITÁ PRAVIDLA , NORMY A ZÁKONY,

aby nedocházelo k nekoordinovanému a neuváženému

růstu obcí. PRO USKUTEČNĚNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE SLOUŽÍ ÚZEMNÍ PLÁN (Obr. 75). Územní plány
pro větší města vznikaly již od počátku 20. století, moderní územní plány vznikají od počátku
90. let a zabývají se nejen zastavěným územím obce, ale také volnou krajinou v celém obvodu
obce.

Obr. 75 Výsek z územního plánu města Frýdek-Místek – přerušovaná dvojitá čára znázorňuje
plánovaný obchvat města
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P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Vysvětlení barev použitých na výseku z územního plánu: světle zelená – louky,
zahrady, tmavě zelená – lesy, světle žlutá – zemědělství, tmavě žlutá – sport, červená
– venkovské bydlení, oranžová – vesnické centrum, šedá – místní komunikace,
vodorovná šrafura – navržené využití.

K ZÁKLADNÍM PODMÍNKÁM ROZVOJE REGIONU PATŘÍ: ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ (voda, odpad,
elektřina) a DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (silnice, železnice). Dále také PODNIKATELSKÉ
INFRASTRUKTURY

(subjekty poskytující služby pro podnikatele), s čímž souvisí STANOVENÍ ZÓN

K EKONOMICKÉMU VYUŽITÍ, OBYTNÝCH A PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

vždy s ohledem na ochranu

přírodních a kulturních hodnot, prevence katastrof, rekultivace znečištěného životního
prostředí, rozvoj vzdělávacího systému a rozvoj technologií, vědy a výzkumu (tzv.
technologické připravenosti). V neposlední řadě také ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,
ROZVOJ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO SPORT A REKREACI

a další (Obr. 76).

Obr. 76 Faktory působící na rozvojové rozhodování
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ÚZEMNÍ PLÁNY SE ZHOTOVUJÍ PRO TŘI VELIKOSTNÍ ÚROVNĚ. První úrovní jsou ÚZEMNÍ
PLÁNY

VELKÝCH

ÚZEMNÍCH

CELKŮ,

které představují území krajů. Tyto plány jsou

vyhotovovány zpravidla v měřítku 1: 10 000 nebo 1: 25 000.
Druhou velikostní kategorií územního plánu jsou ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ. Územní plány
nejsou pro obce povinné, ale vždy je výhoda, pokud ho daná obec má vypracovaný. Vyplatí
se to nejen pro současnost, ale zejména pro budoucí generace, na které by mělo být
při územním plánování myšleno. Územní plány obcí jsou zhotovovány v měřítku 1: 5 000
nebo 1: 2 880.
Nejpodrobnější kategorií jsou REGULAČNÍ PLÁNY PRO ČÁSTI OBCÍ. Vyhotovují
se zejména pro okrajové části měst, kde se předpokládá s rozsáhlou výstavbou. Měřítka
takových plánů jsou 1: 1 000 nebo až 1: 500.
V 2. POLOVINĚ 90. LET ZAČALY VZNIKAT STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE, které se vytvářejí
na národní, krajské nebo městské úrovni. Na státní úrovni definuje strategii rozvoje Národní
rozvojový plán, na úrovni kraje vzniká strategie rozvoje kraje a města zpracovávají strategie
rozvoje města. Časté jsou strategie rozvoje venkovských mikroregionů, kdy několik menších
obcí zpracovává společný program rozvoje. Specifickým typem jsou programy obnovy
vesnice, které slouží pro rozvoj jednotlivých obcí. Jeho hlavním smyslem je organizace
rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Vytváří
ho zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením.
STRATEGICKÉ PLÁNY BY MĚLY MÍT TŘI ZÁKLADNÍ ČÁSTI. Nejdříve se provádí ANALÝZA
prvků přírodních poměrů, historie regionu, obyvatelstva, atd. Následuje SYNTÉZA dílčích
závěrů. K syntéze se často využívá tzv. SWOT analýza, pomocí které se stručně a přesně
hodnotí silné slabé stránky, příležitosti a hrozby regionu (Obr. 77). Třetí částí strategie je
PROGNÓZA

budoucího vývoje.
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Obr. 77 Schéma SWOT analýzy
SHRNUTÍ:
Pro uskutečnění územního rozvoje slouží územní plán. Moderní územní plány vznikají
od počátku 90. let. K základním podmínkám rozvoje regionu patří: zajištění technické
a dopravní infrastruktury. Dále také podnikatelské infrastruktury, s čímž souvisí
stanovení zón k ekonomickému využití, obytných a průmyslových zón, prevence
katastrof, rekultivace znečištěného životního prostředí, rozvoj vzdělávacího systému
a rozvoj technologií, vědy a výzkumu. V neposlední řadě také zajištění zdravotní
a sociální péče, rozvoj příležitostí pro sport a rekreaci a další. Územní plány
se zhotovují pro tři velikostní úrovně (velkých územních celků – například krajů, obcí
a územní plány částí obcí). V 2. polovině 90. let začaly vznikat strategické plány
rozvoje, který by měly mít tři základní části: analýza, syntéza (součástí je tzv. SWOT
analýza) a prognóza.

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Které dokumenty slouží k realizaci územního rozvoje?
2. Urči, z kterých tří základních částí by se měl skládat strategický plán.
3. Rozdělte se do skupin a vytvořte SWOT analýzu pro obec, ve které studujete. Následně
představte své analýzy ostatním skupinám a diskutujte o dané problematice.
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Přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie
funguje již delší dobu. Na území okresu funguje spolupráce v rámci dvou
euroregionů, a to mezi Českou republikou a Polskem (Euroregion Těšínské
Slezsko) a mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem (Euroregion
Beskydy). Mimo euroregionů existují ještě další možnosti spolupráce,
o kterých se můžete více dozvědět v této kapitole.
EVROPSKÁ UNIE SE V RÁMCI SVÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY ZAMĚŘUJE I NA ROZVOJ
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE.

BYLY VYTVOŘENY tzv. EUROREGIONY, které fungují jako nadnárodní

SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST , KTERÉ SE SVÝMI PROJEKTY USILUJE O ODSTRANĚNÍ NEROVNOSTÍ
MEZI REGIONY

na obou stranách hranice.

OKRES FRÝDEK-MÍSTEK JE SOUČÁSTÍ DVOU EUROREGIONŮ – BESKYDY A TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO.
Euroregion

Beskydy

je

historicky

prvním

regionem,

který

spojil

hranice

tří

postkomunistických zemí – České, Slovenské a Polské republiky (Obr. 78). Vznikl v roce
2000 podepsáním dohody ve Frýdku-Místku zástupci všech tří příhraničních regionů. JEHO
HLAVNÍM ÚKOLEM JE PODPORA ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
A ROZVOJE PŘESHRANIČNÍCH ÚZEMÍ.

Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části

České republiky, severozápadní části Slovenské republiky a jižní části Polské republiky.
Centry euroregionu jsou města: na české straně Frýdek-Místek, na slovenské straně Žilina
a na polské straně Bielsko-Biala. Rozloha Euroregionu Beskydy je 3900 km2 a ve 14
partnerských městech a 119 obcích žije přibližně 780 tisíc obyvatel. Na české straně se nalézá
5 měst a 55 obcí s více jak 161 tisíci obyvateli.

Obr. 78 Euroregion Beskydy
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Tab. 19 Obecné cíle a záměry Euroregionu Beskydy
obecné cíle a záměry Euroregionu Beskydy
výměna zkušeností a informací týkajících se rozvoje regionu
výměna zkušeností a informací týkajících se trhu práce
územní plánovní a stavebnictví
řešení společných problémů v oblasti dopravy, dopravních sítí a telekomunikací
společné řešení problematiky ekologie a životního prostředí
rozvoj a podpora hospodářství, obchodu, průmyslu, malého a středního podnikání
koordinace aktivit v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, potravinářského průmyslu
rozvoj turistiky a cestovního ruchu se zřetelem ke zlepšení podmínek pro turistický ruch
spolupráce v oblasti školství a sportu, výměnné pobyty mládeže
spolupráce v oblasti osvěty a kultury a péče o společné kulturní dědictví
prevence a odstraňování následků živelných pohrom
péče o bezpěčí obyvatel, vzájemná spolupráce záchranných služeb na území euroregionu

Tab. 20 Euroregion Beskydy tvoří celkem 7 sdružení mikroregionů
Název mikroregionu
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
Sdružení obcí povodí Morávky
Sdružení měst a obcí "Slezská brána"

Obce daného mikroregionu
Brušperk, Hukvaldy, Fryčovice, Kozlovice, krmelín, Palkovice,
Stará Ves n/O, Staříč, Lhotka, Kateřinice
Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice,
Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
Šenov, Vratimov, Bruzovice, Horní Bludovice, Kaňovice,
Řepiště, Sedliště, Václavovice, Paskov, Žabeň

Frýdlant n/O, Baška, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice/O,
Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží,
Staré Hamry
Hnojník, Smilovice, Dolní Tošanovice, Řeka, Vělopolí, Horní
Sdružení obcí povodí Stonávky
Tošanovice, Střítež, Komorní Lhotka, Třanovice
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina,
Pazderná, Soběšovice, Těrlicko, Žermanice
Sdružení obcí Frýdecko-Místecka
Frýdek-Místek, Sviadnov, Staré Město
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Druhým euroregionem na území okresu Frýdek-Místek je Euroregion Těšínské
Slezsko, který vznikl v roce 1998 a má za cíl podpořit přeshraniční spolupráci mezi Českem
a Polskem (Obr. 79). Srdcem euroregionu jsou hraniční města Český Těšín a Cieszyn.
V současné době pokrývá oblast o rozloze asi 1400 km2 (600 km2 česká část a 800 km2 polská
část) a v 60 obcích (44 na území ČR, 16 v Polsku) žije přibližně 630 tisíc obyvatel (360 tisíc
v ČR a 270 tisíc v polské části). Z české strany euroregion zahrnuje rozlohu okresu Karviná
a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, v Polsku příhraniční část Slezského vojvodství.
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Obr. 79 Euroregion Těšínské Slezsko

Další způsob, kterým podporuje EU rozvoj regionů, je čerpání prostředků z tzv.
strukturálních fondů. Ty jsou zaměřeny na pomoc zaostalým regionům, restrukturalizaci
útlumových

průmyslových

oblastí,

řešení

dlouhodobé

nezaměstnanosti a

rekvalifikaci,

podporu strukturálních změn v zemědělství, rybářství a venkovských oblastech. Aby mohl
region čerpat ze strukturálních fondů, musí splňovat daná kritéria. Peníze ze strukturálních
fondů jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů, tzv. programových období a na základě
definování jasných cílů a priorit. EXISTUJÍ DVA STRUKTURÁLNÍ FONDY: EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (ERDF) A EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

(ESF).

P.S. PRO PRŮZKUMNÍKY:
Všechny projekty okresu Frýdek-Místek podporované EU najdeš na internetové
adrese: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty.
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SHRNUTÍ:
Na území okresu funguje přeshraniční spolupráce v rámci dvou euroregionů –
Euroregion Beskydy (ČR, SR a PR) a Euroregion Těšínské Slezsko (ČR a PR). Euroregion
Beskydy je historicky prvním euroregionem, který spojil hranice tří
postkomunistických zemí. Centry euroregionu jsou města Frýdek-Místek (ČR), Žilina
(SR) a Bielsko-Biala (PR). Druhý Euroregion Těšínské Slezsko vznikl roku 1998
a srdcem euroregionu jsou hraniční města Český Těšín a Cieszyn. Další ze způsobů,
kterým EU podporuje rozvoj regionů, je čerpání prostředků z tzv. strukturálních fondů
(Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond).

KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Vysvětli pojem euroregion.
2. Vyjmenuj, které euroregiony zasahují na území okresu. Je obec, ve které žiješ, součástí
euroregionu?
3. Patří obec, ve které bydlíš, do mikroregionu či svazku obcí? Pokud ano, zjisti o něm
co nejvíce informací.
4. Víš o nějakém projektu, který je podporován ze strukturálních fondů EU?
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Naše společné putování po okresu Frýdek-Místek uzavřeme významnými
osobnostmi

regionu, které se v něm buď narodily, nebo jsou s ním

neodmyslitelně spjaty. Určitě všichni znáte hukvaldského rodáka Leoše
Janáčka či básníka Petra Bezruče. Ale věděli jste, že v obci Krmelín žije
olympijský vítěz nebo v Palkovicích horolezec, který jako druhý Čech v historii
zdolal druhou nejvyšší horu světa K2?
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK JE RODIŠTĚM ČI PŮSOBIŠTĚM MNOHA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ, které
zanechaly výrazné

stopy v historii českého národa. Proslavili se v různých oborech

jako činností v literatuře, hudbě, sportu, politice.
Asi nejslavnějším rodákem okresu je hudební skladatel LEOŠ JANÁČEK (1854-1928),
který se narodil na Hukvaldech. Proslavil se po celém světě díky svým operám,
které vycházely z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Valašska. Mezi jeho
nejslavnější opery patří Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Věc Makropulos či Příhody
lišky Bystroušky. KAŽDÝ ROK SE NA POČEST LEOŠE JANÁČKA KONÁ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL JANÁČKOVY

HUKVALDY (Obr. 80).

Obr. 80 Leoš Janáček

Obr. 81 Slezské písně (autor: Petr Bezruč)
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Dalšími významnými osobnostmi regionu jsou spisovatelé PETR BEZRUČ a Vojtěch
Martínek, který se narodil v Brušperku. Petr Bezruč (1867-1958), vlastním jménem Vladimír
Vašek, byl český básník, který se proslavil básnickou sbírkou Slezské písně (Obr. 81). Jeho
osoba i tvorba jsou spojovány s českou částí Slezska, jednu chvíli také pobýval v Místku.
Literární historici řadí Bezruče do generace tzv. anarchistických buřičů. Svými básněmi často
reagoval na sociální bídu a útlak Čechů, o čemž svědčí jedna z jeho nejslavnějších básní
Maryčka Magdónova.
Brušperský

rodák

Vojtěch

Martínek

(1887-1960)

byl

český

spisovatel,

který ve svých románech popisoval národní a sociální změny na Ostravsku v období
industrializace. Literární kritici ho řadí mezi tzv. ruralisty. Jeho nejznámější román Stavy
rachotí popisuje prostředí rodného Brušperku.
Z oblasti sportu patří ke slavným rodákům okresu Vítězslav Mácha (1948 - dosud)
z Krmelína (Obr. 82). Byl bývalým československým reprezentantem v řecko-římském
zápase, který získal v roce 1972 na letních olympijských hrách v Mnichově zlatou medaili
a o čtyři roky později na LOH v Montrealu medaili stříbrnou. Dvakrát vybojoval také titul
mistra světa, v roce 1974 v Katovicích a o tři roky později ve švédském Göteborgu.
Po ukončení kariéry se stal trenérem reprezentačního družstva a roku 2007 byl uveden
do sportovní Síně slávy Moravskoslezského kraje.

Obr. 82 Vítězslav Mácha při zápasu OH v Mnichově roku 1972
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Známým sportovcem z Palkovic je Libor Uher (1971 – dosud), který je horolezcem
a jako druhý Čech v historii vystoupil na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611 m n. m.).
V regionu se narodili špičkoví fotbaloví hráči minulosti i současnosti. Třinecký rodák
Václav Svěrkoš (1983 – dosud), v současnosti hrající za fotbalový klub Baník Ostrava.
Edvard Lasota (1971 – dosud) je bývalým československým reprezentantem, který vynikal
výbornou hráčskou technikou. Mezi další významné hráče patřili například Tomáš Galásek
a Tadeáš Kraus.
Rodák z Frýdlantu nad Ostravicí Ferdiš Duša (1888-1958) byl českým malířem,
grafikem a keramikem. Duša je nejvíce ceněn pro své grafiky a ilustrace, ilustroval také díla
Petra Bezruče a Vojtěcha Martínka.
V současnosti se prosadili na hudební scéně rodáci z Třince Ewa Farna, Markéta
Konvičková či Zlatý slavík Tomáš Klus (Obr. 83) a mnoho dalších. Z Frýdku-Místku
pochází herečka Ivana Chýlková, režisérka Irena Pavlásková či písničkář Pavel Dobeš.
V Čeladné prožila své dětství zpěvačka Iveta Bartošová.

Obr. 83 Třinečtí rodáci Ewa Farna a Tomáš Klus

SHRNUTÍ:
Mezi významné osobnosti regionu řadíme hudebního skladatele Leoše Janáčka,
spisovatele Petra Bezruče a Bohuslava Martínka, dále olympijského vítěze Vítězslava
Máchu nebo horolezce Libora Uhera. Ze současné mladé generace se v hudební
branži prosadili třinečtí rodáci Ewa Farna nebo Tomáš Klus.
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KONTROLNÍ

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. Zjisti, zda ve tvé obci máte slavnou osobnost. Pokud ano, udělej si prezentaci o dané
osobnosti a představ ji svým spolužákům.
2. Čím se proslavil Petr Bezruč? Pokus se vzpomenout, kde všude v okresu se setkáš
s Bezručovým jménem.
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8. ZÁVĚRY TESTOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU NA
VYBRANÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Jedním ze stěžejních cílů diplomové práce bylo průběžné testování učebního textu
na vybraných středních školách v regionu. K ověření, zda je učební text použitelný v praxi,
byla vybrána dvě gymnázia ve Frýdku-Místku (Gymnázium Petra Bezruče, Gymnázium
a SOŠ Frýdek-Místek), Gymnázium Třinec a Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí. Jednalo
se vždy o studenty 3. ročníku čtyřletého studia, v případě Gymnázia Petra Bezruče o 5. ročník
šestiletého studia.

8.1 Průběh testování učebního textu
Z učebního textu byly pro účely otestování vybrány dvě kapitoly, a to kapitola
Vymezení území a Vodstvo. Pro každou kapitolu byla vyhrazena jedna vyučovací hodina
na otestování. Důležité bylo, aby studenti co nejvíce pracovali s vybranou kapitolou textu,
proto průběh vyučovací hodiny byl k tomu uzpůsoben (viz Příloha 3). Obě kapitoly učebního
textu byly otestovány pomocí dotazníku (viz Příloha 4), který byl studentům rozdán vždy
na závěr každé vyučovací hodiny. Dotazník se skládá ze tří částí, na které se měli studenti
zaměřit: obsahové hledisko, prezentační a didaktické hledisko a slovní hodnocení. Prezentační
a didaktické hledisko nebude sloužit pro závěry testování, je určeno pouze pro zpětnou vazbu
autorovi práce.

8.2 Závěry testování učebního textu
V celkovém hodnocení byla studenty kladněji hodnocena kapitola Vodstvo. Hlavním
důvodem byl špatný výběr tématu Vymezení území, což kromě studentů v dotazníku potvrdili
také vyučující na školách.

8.2.1 Závěry testování kapitoly Vymezení území
Nejdříve se zaměříme na obsahové hledisko učebního textu kapitoly Vymezení území.
Srozumitelnost textu byla hodnocena1 ve většině případů jako dobrá nebo vyhovující. Pouze
jeden student uvedl, že text byl nesrozumitelný. Při posuzování chyb (gramatických,
faktických) studenti žádné chyby nenašli, což bude dáno také tím, že se jedná pouze o jednu
1

Škála 1 až 4 (1 – dobrá, 2 – vyhovující, 3 – nevyhovující, 4 – špatná)
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z kapitol rozsáhlejší práce. Vyváženost textu byla hodnocena jako dobrá, více se studenti
přikláněli k hodnocení vyhovující. Při posuzování otázek a úkolů, zda jsou jasně
formulovány, také studenti odpovídali kladně.
Naopak za největší nedostatek při hodnocení považovali obtížnost otázek a úkolů,
které se jim jevily jako jednodušší, někteří studenti uvedli ve slovním hodnocení, že spíše
na ně otázky působily jako otázky pro základní školu. Grafická úprava učebnice byla
hodnocena jako vyhovující, ovšem ve slovním hodnocení byly názory, že učební text mohl
být lépe graficky zpracován.
Ve slovním hodnocení byl hodnocen pozitivně zejména celkový přínos učebního textu
Frýdecko-Místecka ve výuce geografie a celkový průběh vyučovací hodiny. Negativně byla
hodnocena již zmiňovaná jednoduchost otázek a úkolů. Někteří studenti uváděli, že členění
kapitoly bylo nepřehledné.
Zmíněné nedostatky, které studenti uváděli v dotazníku, se pokusil autor napravit
přepracováním učebního textu. Otázky a úkoly byly obtížnější a jasněji formulovány.
Grafická stránka byla také obměněna přidáním piktogramů, díky nimž je zřetelnější členění
textu kapitoly.

8.2.2 Závěry testování kapitoly Vodstvo
Hodnocení kapitoly Vodstvo dopadlo o něco lépe než v případě kapitoly Vymezení
území. Pokud se podíváme na obsahové hledisko textu, tak studenti hodnotili srozumitelnost
textu jako dobrou, někteří jako vyhovující. Stejně jako v první kapitole studenti žádné chyby
(grafické a faktické) v textu nenašli. Text se zdál studentům vyvážený. Hloubka a rozsah
učiva se zdál nepřiměřený (spíše pro základní školy, ne pro gymnázia), ale k tomuto
hodnocení se nepřiklánělo tolik studentů jako v případě kapitoly Vymezení území. Na
obtížnost otázek a úkolů nahlíželi méně kriticky, spíše se jim zdála obtížnost přiměřená. Jako
vyhovující nebo dobrou pokládali grafickou úpravu učebnice.
Kladně slovně hodnocena byla celková struktura hodiny, vyváženost textu. Pozitivně
hodnocen byl výběr tématu diplomové práce, jelikož učebnice místního regionu student
shledával jako velmi potřebné při výuce zeměpisu.
Negativně byla hodnocena obtížnost, ale v menší míře oproti kapitole Vymezení
území. Někteří studenti kriticky zhodnotili kvalitu obrázků, grafů a tabulek.
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9. TESTOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ ŽÁKŮ K TÉMATU MÍSTNÍ
REGION
Pro otestování vědomostí žáků a studentů na téma místní region byli vybráni žáci
9. ročníku Základní školy ve Fryčovicích a studenti 3. ročníků Gymnázia a SOŠ ve FrýdkuMístku a Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Žáci základní školy měli prokázat
všeobecné znalosti o tom, jaké mají povědomí o regionu, ve kterém žijí. U studentů obou
gymnázií byly porovnávány vstupní znalosti o místním regionu na téma vodstvo a následně
po prostudování kapitoly Vodstvo z učebního textu byli dotázáni na stejné otázky jako při
vstupním testu a jejich odpovědi byly porovnány.

9.1 Testování vědomostí žáků základní školy
Hlavním cílem testování žáků 9. třídy na ZŠ Fryčovice bylo zjistit, jaké je jejich
povědomí o místním regionu a také o obci Fryčovice. Výzkum probíhal v průběhu jedné
vyučovací hodiny formou didaktického testu (viz Příloha 5) s otázkami otevřenými,
uzavřenými a polozavřenými. Následně proběhla diskuse na téma místní region, která
se opírala o otázky z didaktického testu.
Výsledky ukázaly, že žáci mají základní vědomosti o místním regionu, ve kterém žijí.
Největším problémem bylo definovat, co to je místní region. Žáci dokázali říci, o jaký územní
celek se může jednat (obec, okres nebo kraj), ale definovat, byť vlastními slovy, zvládlo jen
5 žáků z 21. Naopak u otázek, které se týkaly přímo obce Fryčovice a blízkého okolí, většina
studentů odpověděla správně. Téměř všichni studenti správně zařadili, od kterého okresu
a kraje patří obec Fryčovice. Také věděli, kolik obyvatel žije v jejich obci. U otázky týkající
se vodstva správně odpověděli, že řeka Ondřejnice protéká Fryčovicemi, ale problém jim
dělalo zařadit, ke kterému úmoří patří vodstvo okresu Frýdek-Místek. Nejhůře z otázek
týkajících se vlastní obce dopadl popis znaku Fryčovice. Správné barvy na znaku napsalo
15 žáků, ale co znamenají jednotlivé symboly, to nevěděl žádný z nich. V otázkách
zaměřených na sídla a průmysl byly vědomosti žáků dobré. Jelikož Fryčovice leží
na západním okraji okresu, žáci lépe znají okolní sídla, než sídla ve vzdálenějších částech
regionu. Tato skutečnost se promítla do odpovědí na otázku tří nejlidnatějších měst okresu,
kdy většina studentů řadila mezi první tři města sídlo Brušperk, které ovšem zdaleka nemá
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tolik obyvatel jako Frýdek-Místek, Třinec či Frýdlant nad Ostravicí. Je to dáno právě tím, že
Brušperk je sousedním městem, což nejspíše ovlivnilo odpovědi na tuto otázku. Dobrou
znalost prokázali o Evropské unii a vztahem EU a okresu Frýdek-Místek, kdy většina žáků
znala dva euroregiony v okrese a také při následné diskuzi dokázali definovat, co to je
euroregion, jak probíhá přeshraniční spolupráce se Slovenskem a Polskem atd. Poslední
otázka testování se týkala známých a slavných osobností regionu. Žáci měli za úkol napsat
k fotografii jméno slavné osobnosti. V nabídce byly fotografie Leoše Janáčka, Libora Uhera,
Ivany Chýlkové, Vítězslava Máchy a Tomáše Kluse. Všichni správně poznali Tomáše Kluse,
většina také Ivanu Chýlkovou a Leoše Janáčka. Libora Uhera pouza dva žáci a nikdo
na fotografii nepoznal olympijského vítěze v řesko-římském zápasu Vítězslava Máchu.
Celkově můžeme hodnotit povědomí fryčovických žáků 9. třídy o regionu FrýdeckoMístecko jako dobré.

9.2 Testování vědomostí studentů gymnázií
Otestování studentů Gymnázia a SOŠ ve Frýdku-Místku a Gymnázia Petra Bezruče
probíhalo odlišným způsobem než v případě základní školy. Pro účely testování byl použit
pracovní list (viz Příloha 6), který byl součástí hodiny, ve které se testovala kapitola Vodstvo.
V první hodině byly zjišťovány vstupní znalosti studentů, kdy při práci s pracovním listem
nemohli využívat kapitoly Vodstvo z učebního textu. V druhé hodině pracovali také
s totožným pracovním listem, ale měli k dispozici kapitolu z učebního textu. Následně byly
získané odpovědi v pracovním listu porovnány.
Výsledky testování ukázaly, že studenti obou gymnázií měli vstupní znalosti o tématu
Vodstvo na téměř stejné úrovni. Všeobecně zaměřené otázky typu definuj pojmy povodí,
rozvodí a úmoří nebo náčrt spádové křivky jim nedělal problémy. Relativně dobře zvládli
přiřadit přehradní nádrže k řekám, také funkce přehrad většina ze studentů určila správně.
Ovšem na tři otázky z osmi dokázalo odpovědět pouze minimum studentů při testování
vstupních znalostí bez použití učebního textu. Byly to otázky o tzv. divočících řekách, otázka
o osudu části obce Staré Hamry v 60. letech minulého století a třetí otázka se týkala ničivých
povodní na horním toku beskydských řek. Z předchozího tedy můžeme vyvodit, že studenti
se díky učebnímu textu dozvěděli několik nových informací, což bylo také jedním z cílů
při zpracovávání Geografie Frýdecko-Místecka. Nestavět učební text pouze na základních
znalostech, ale jít více do hloubky a rozšířit vědomosti studentů o místním regionu.
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10. ZÁVĚR
Úkolem diplomové práce bylo vytvořit učební text na téma místní region pro střední
školy. Text Geografie Frýdecko-Místecka byl vypracován na základě práce s odbornou
literaturou a byl doplněn o didaktické komponenty pro účely použití na středních školách.
Obsahová struktura učebního textu byla vypracována na základě porovnání obsahových
struktur učebnice. Také byly při zpracování práce zohledněny očekávané výstupy žáků
uvedené v RVP pro gymnázia a didaktické zásady tvorby učebních textů. Vypracovaný
učební text by měl být využitelný při výuce na školách v regionu.
Učební text obsahuje kapitoly jak z fyzickogeografické, tak i ze socioekonomické
sféry (vymezení regionu, charakteristika přírodních poměrů, historie regionu, obyvatelstvo
a

sídla,

administrativně-správní

uspořádání,

charakteristika

hospodářství,

možnosti

regionálního rozvoje).
Vybrané kapitoly z učebního textu (Vymezení území a Vodstvo) byly otestovány
na čtyřech gymnáziích v okresu Frýdek- Místek. Studenti se ve dvou hodinách seznámili
s učebním textem obou kapitol a v závěru každé hodiny pomocí dotazníkového šetření
zhodnotili učební text po obsahové stránce a vyjádřit se mohli také slovním hodnocením
(klady a zápory učebního textu). Výsledky šetření posloužily jako zpětná vazba autorovi práce
a v případě negativního zhodnocení a připomínek ze strany studentů, došlo k přepracování
jednotlivých kapitol.
Dále byly otestovány vědomosti žáků 9. třídy základní školy k tématu místního
regionu. Podstatou bylo zjistit, jaké znalosti a povědomí mají o svém regionu. Testování
probíhalo formou didaktického testu s otevřenými, uzavřenými a polozavřenými typy otázek.
Výsledky byly poměrně uspokojivé. Žáci prokázali velmi dobré znalosti o vlastní obci
a nejbližším okolí. Při testování vědomostí na dvou gymnáziích byly u studentů porovnávány
vstupní znalosti o místním regionu na téma vodstvo. Následně po prostudování kapitoly
Vodstvo z učebního textu, byli dotázáni na stejné otázky jako při vstupním testu a jejich
odpovědi byly porovnány.
Součástí diplomové práce bylo také šetření mezi učiteli zeměpisu zaměřené na způsob
výuky a místo tématu místní region v jejich výuce.
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V teoretické části práce byly porovnány dostupné učebnice pro výuku geografie
místního regionu a bylo vymezeno postavení tématu místního regionu v rámci RVP.

11. SUMMARY
The aim of the thesis is the project of study text for secondary schools „Geography
of the Frýdek-Místek Region“.
The textbook informs about physical geography, about historical, economical and
cultural situation of the region. The text has been verified in teaching and feedback serves
to edit the text to final form.
The theoretical part of the thesis focuses on the development and importance
of textbooks , the position and the topic of the local region and field research in education.

Key words: text book, local region, Frýdek-Místek Region, regional geography, teaching
text, secondary school
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Příloha 1

Strukturní komponenty učebnice
1. Aparát prezentace učiva (14 komponentů)
a) verbální komponenty
-

výkladový text prostý

-

výkladový text zpřehledněný

-

shrnutí učiva k celému ročníku

-

shrnutí učiva k tématům

-

shrnutí učiva k předchozímu ročníku

-

doplňující texty

-

poznámky a vysvětlivky

-

podtexty k vyobrazením

-

slovníčky pojmů, cizích slov

b) obrazové komponenty
-

umělecká ilustrace

-

nauková ilustrace, schematické kresby, modely

-

fotografie

-

mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj.

-

obrazová prezentace barevná

2. Aparát řídící učení (18 komponentů)
c) verbální komponenty
-

předmluva
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-

návod k práci s učebnicí

-

stimulace celková

-

stimulace detailní

-

odlišení úrovní učiva

-

otázky a úkoly za tématy, lekcemi

-

otázky a úkoly k celému ročníku

-

otázky a úkoly k předchozímu ročníku

-

ilustrace k úkolům komplexnější povahy

-

náměty pro mimoškolní činnost s využitím učiva

-

explicitní vyjádření cílů učení pro žáky

-

prostředky a instrukce k sebehodnocení pro žáky

-

výsledky úkolů a cvičení

-

odkazy na jiné zdroje informací

d) obrazové komponenty
-

grafické symboly vyznačující určité části textu

-

užití zvláštní barvy pro určité části verbálního textu

-

užití zvláštního písma pro určité části verbálního textu

-

využití přední nebo zadní obálky pro schémata, tabulky

3. Aparát orientační (4 komponenty)
e) verbální komponenty
-

obsah učebnice

-

členění učebnice na tematické bloky

-

marginálie, výhmaty, živá záhlaví aj.

-

rejstřík
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Příloha 2

Klíčové kompetence pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupně
víceletých gymnázií
Kompetence k učení
Žák:
-

své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku
pro seberealizaci a osobní rozvoj;

-

efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací,
hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení
a myšlení;

-

kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při
svém studiu a praxi;

-

kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu
i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;

-

vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení
problému nebo ověřování hypotézy;

-

uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti,
kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím
představivosti a intuice;
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-

kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází
argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;

-

je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých
stran;

-

zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich
rizik a důsledků.

Kompetence komunikativní
Žák:
-

s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky
komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření
informací různého typu;

-

používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací
různého typu;

-

efektivně využívá moderní informační technologie;

-

vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu,
komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý
k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;

-

prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým
publikem;

-

rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně
interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných
komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe;

-

stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci
i životní podmínky;
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-

odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání
a chování podle toho koriguje;

-

přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých
schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;

-

aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;

-

přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených
na vzájemné úctě, toleranci a empatii;

-

projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých;

-

rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.

Kompetence občanská
Žák:
-

informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž
patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě;

-

chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje
se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;

-

respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;

-

rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je
a chrání;

-

promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých
povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje
proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování;

-

chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících
život a zdraví, poskytne ostatním pomoc;

-

posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí,
zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle
nejlepšího svědomí.

Kompetence k podnikavosti
Žák:
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-

cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti
se rozhoduje dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření;

-

rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj
rozvoj v osobním a profesním životě;

-

uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace;

-

získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech,
využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit;

-

usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené
výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené
aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu;

-

posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních
situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;

-

chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky
posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své
předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory.
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Příloha 3
Příprava na vyučovací hodinu
Jméno a příjmení studenta

Lukáš BOČEK

Jméno a příjmení cvičného učitele

Mgr. Martin ŽAMBOCH

Škola

Gymnázium Petra Bezruče

Třída

5. C (šestileté gymnázium)

Datum

2. 4. 2014

Cíl VH

Student umí vysvětlit základní pojmy (povodí, rozvodí, úmoří,
meandr, spádová křivka) a dokáže je aplikovat na místní
region FM. Student zná hlavní toky v okresu FM, přehradní
nádrže a jejich funkce.

Téma

Vodstvo (Geografie Frýdecko-Místecka)

Obsah

Pojmy z kapitoly Vodstvo; vodní toky a přehradní nádrže
okresu Frýdek-Místek, povodně 1997 + 2010

Pomůcky

Kapitola Vodstvo z učebního textu, PC (video, PP prezentace,
fotky), Školní atlas ČR, pracovní list, obálky s pojmy, dotazník

Fáze VH/ čas (min)

Činnost učitele
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Činnost žáka

Úvod hodiny
(příp. zkoušení – otázky)

Předání informací o testování
kapitoly z učebnice pro účely
diplomové práce; (3 min)

Předání informací o testování
kapitoly z učebnice pro účely
diplomové práce;

Motivační hra – pojmy týkající
se vodstva (svět) (5 min)

Studenti si vylosují pojem
(vodstvo světa) a jejich úkolem
je přiřadit se k jednomu
za 6 světadílů – tím se vytvoří
6 skupin pro následující práci
v hodině

Rozdání textu (Vodstvo) do
skupin + rozdání pracovního
listu, kontrola studentů při
skupinové práci (10 minut);

Studenti pracují ve skupinách,
do kterých se rozdělili,
s pomocí vybrané kapitoly
Vodstvo doplňují společně
pracovní list;

Expozice nového učiva/ čas

Společná kontrola pracovního
listu + PP prezentace s fotkami
přehrady Šance + krátké video
Povodně 1997 (15 minut)

Společná kontrola pracovního
listu + PP prezentace s fotkami
přehrady Šance + krátké video
Povodně 1997

Upevňování učiva, závěr/ čas
Fixační
aktivita:
„Putovní
mikrofon“ (5 minut);

Fixační
aktivita:
„Putovní
mikrofon“ (5 minut);

Rozdán dotazník studentům,
podpora při vyplnění dotazníku
(2 minuty + část přestávky)

Vyplnění dotazníku
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Příloha 4

Dotazník k diplomové práci

Geografie Frýdecko-Místecka – učební text pro střední školy
(Kapitola: IV. Vodstvo)
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

4. 4. 2014

___________________________________________________________________________

A Obsahové hledisko
1. Srozumitelnost textu:
dobrá

vyhovující

nevyhovující

špatná

2. V textu se vyskytují chyby (gramatická, faktické):
ano
-

ne

pokud ano, doplňte, prosím, o jaké chyby se jedná:
…………………………………………………………………………………………...

3. Členění textu v jednotlivých kapitolách (vyváženost textu):
dobré

vyhovující

nevyhovující

špatné

4. Hloubka a rozsah učiva jsou přiměřené:
rozhodně ano

spíše ano
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spíše ne

rozhodně ne

5. Obsahová náplň kapitoly:
dobrá

vyhovující

nevyhovující

špatná

6. Otázky a úkoly jsou jasně formulované:
rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

spíše ne

rozhodně ne

7. Obtížnost otázek a úkolů je přiměřená:
rozhodně ano

spíše ano

8. Grafická úprava učebnice:
dobrá

vyhovující

nevyhovující

špatná

9. Obrázky, grafy, tabulky a mapy vhodně doplňují učivo:
rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

spíše ne

rozhodně ne

10. Množství obrázků, grafů, tabulek a map je přiměřené:
rozhodně ano

spíše ano

B Prezentační a didaktické hledisko
1. Vyučující byl schopen motivovat žáky k zapojení se do hodiny:
rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

2. Srozumitelnost řeči (logopedická i významová):
dobrá

vyhovující

nevyhovující

špatná

vyhovující

nevyhovující

špatné

3. Tempo hodiny:
dobré

4. Volba dalších výukových metod (zda nepřevládal frontální výklad, zda byly zvolené
metody přiměřené sdělovanému obsahu):
dobrá

vyhovující

nevyhovující
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špatná

C Slovní hodnocení
(Odpovězte na obě otázky a své hodnocení doplňte o stručný komentář)
1. Kterou část hodiny, metodu, informaci či myšlenku hodnotíte nejvíce kladně?

2. Která část hodiny, metoda, informace či myšlenka by si nejvíce zasloužila kritické
přehodnocení (zlepšení, obměnu, vynechání)?

Příloha 5

Testování vědomostí žáků ZŠ k tématu místní region
ZŠ Fryčovice

12. 4. 2014

1. Co si představíš pod pojmem místní region?
2. Doplň:
Obec Fryčovice leží v okrese …………………., který patří do ………………….. kraje.
3. Jak se jmenuje nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd? Porovnej její nadmořskou výšku
s nejvyšší horou ČR.
4. Která řeka protéká obcí Fryčovice? Do které řeky se vlévá? Do kterého úmoří spadá okres?
5. Zakroužkuj řeky, které patří do okresu Frýdek-Místek:
Olše

Dyje

Bečva

Morava

Opavice

Ostravice

Olešná

Ondřejnice

6. Zamysli se, ve které části okresu Frýdek-Místek spadne nejvíce srážek za rok.
7. Víš, ze které nádrže získává vaše obec pitnou vodu?
8. Která chráněná krajinná oblast zasahuje na území okresu FM?
9. Napiš alespoň 3 vzácné velké šelmy, které se pomalu navracejí do Beskyd.
10. Vyjmenuj 3 nejlidnatější města okresu FM.
11. Zkus odhadnout, jaká je hustota zalidnění v okresu FM. Myslíš, že je vyšší než
celorepublikový průměr? Svou odpověď zdůvodni.
12. Přiřaď sídlo ke společnosti:
A Nošovice

… Biocel - celulózka

B Nošovice

… Pivovar Radegast

C Fryčovice

… Automobilka Hyundai
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D Paskov

… Uzeniny Chodura

E Fryčovice

… Beskyd, a.s.

13. Dokážeš popsat, co má ve znaku obec Fryčovice?
14. V obci Fryčovice žije ………. obyvatel.
15. Které 2 euroregiony zasahují na území okresu FM?
16. K fotografii významné či slavné osobnosti okresu přiřaď její jméno.

Příloha 6

Testování vědomostí žáků gymnázií k tématu místní region
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

5. 4. 2014

___________________________________________________________________________
1. Definuj pojmy povodí, rozvodí a úmoří. Ke kterému úmoří náleží území okresu FrýdekMístek?

2. Odůvodni, proč se beskydským řekám říká „divočící řeky“. Načrtni spádovou křivku
divočících řek. Analyzuj tok řeky od pramene po ústí.

3. Uveď příčiny, proč na horním toku beskydských řek mívají povodně ničivé síly.

4. Přiřaď přehradní nádrž k řece, která jí napájí.
A přehrada Olešná

… řeka Ostravice

B přehrada Šance

… řeka Lučina

C přehrada Morávka

… řeka Olešná

D přehrada Žermanice

… řeka Morávka
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E přehrada Baška

… řeka Baštice

5. Které vodní nádrže se nachází na území okresu? Seřaď je sestupně podle objemu vody a ke
každé nádrži napiš způsob využití.
nádrž

způsob využití (funkce přehrady)

6. Víš, odkud čerpá vaše obec pitnou vodu?
7. Ve kterém roce zasáhly Moravu katastrofální povodně? Dá se povodním předcházet a
mírnit způsobené škody? Pokud ano, jak?
8. Jaký potkal osud část obce Staré Hamry v 60. letech 20. století?
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