
Vodní elektrárny  

Na Vltavě je soustava elektráren = kaskáda: Lipno, 

Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané.  

Rybníky: jižní Čechy, Třeboňská pánev – Rožmberk, 

Svět, chov ryb. 

Lázně: minerální prameny, kolonády, Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Janské Lázně, 

Velichovky, Bohdaneč, (Běloves – Ida) 

B – 23,24 

 

 

Vodstvo 

Povodí Labe: Labe odvádí vodu téměř z celých Čech, 

pramení v Krkonoších, vlévá se do Severního moře. 

Povodí Moravy:  Morava odvádí vodu  téměř z celé 

Moravy, pramení pod Kralickým Sněžníkem, teče do 

Dunaje, ten se vlévá do Černého moře.  

Povodí Odry:  Odvádí vodu ze severní Moravy a Slezska, 

pramení v Oderských vrších a vlévá se do Baltského 

moře. 

B - 23 



Řeky v Čechách 

Labe – levé přítoky:  Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, 

Vltava, Ohře. 

Labe – pravé přítoky:  Cidlina, Jizera, Ploučnice. 

Vltava – levé přítoky: Otava, Berounka (Mže, Úhlava, 

Úslava, Radbuza). 

Vltava – pravé přítoky: Malše, Lužnice, Sázava. 

 

 

 

Řeky na Moravě 

Morava – levý přítok: Bečva. 

Morava – pravé přítoky: Haná, Dyje, (Svratka, Svitava, 

Vranovská nádrž, Nové Mlýny). 

Odra – levý přítok: Opava.  

 

 

 

 



 

Jan Amos Komenský = učitel národů 

Narodil se roku 1592 v Nivnici. Zažil hodně osobního 

neštěstí (smrt v rodině, stěhování, požár). Zemřel roku 

1670 v Holandsku a pohřben je v Naardenu.  

Byl velký pedagog – škola pro bohaté i chudé, pro 

chlapce i dívky, bez násilí, chtěl, aby děti porozuměly 

učivu, aby měly hodně obrázků a názorných příkladů, 

aby se učily v mateřském jazyce,… 

Byl i spisovatel, napsal Svět v obrazech, Velká didaktika, 

Informatorium školy mateřské,… 

B – 69, H - 103 

 

 

 

Počasí – okamžitý stav 

Podnebí – dlouhodobým pozorováním ustálený stav 

počasí 

Inverze – teplota vzduchu se mění obráceně, při zemi je 

studený a špinavý vzduch a nad ním jako poklička je 

vzduch teplý a čistý. B – 25, 26 



 

Nerostné bohatství 

Černé uhlí – Ostravsko, u Kladna,(Malé Svatoňovice, 

Odolov…) 

Hnědé uhlí – Podkrušnohorská pánev  

Žula – Českomoravská vysočina 

Vápenec – u Berounky, u Brna 

Kaolín – okolí Plzně 

Písek, pískovec, hlína, kámen, tuha,… 

Ropa – jižní Morava, dovoz – ropovod 

Železná ruda – dovoz 

(Stříbro – Kutná Hora) 

(Uran – Příbram) 
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