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Domácí část soutěže 

Pražský pramen 2012 

Úloha 1: 

Na Staroměstském náměstí je umístěn orloj, jehož nejzajímavější astronomická část ukazuje mnoho 

zajímavostí. Využij obrázku a odpověz na otázky. 

a) Kdo je autorem pražského orloje? 

 

b) Kolik je přibližně hodin v době pořízení fotografie? 

 

c) Ve kterém zvířetníkovém znamení je v této době Slunce? 

 

d) Ve kterém období roku byl snímek pořízen? 

 

e) Na které světové straně bys mohl v době pořízení snímku Slunce pozorovat? 

 

f) Je v době pořízení snímku pozorovatelný Měsíc? Proč? 
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Úloha 2: 

Funkční využití ploch města Prahy 
Každé místo či oblast ve městě má své funkce. Nejprve se zamyslete obecně a napište 5 funkcí, které 

plní město pro obyvatele své i svého okolí. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Na mapce níže si prostudujte rozdělení města Prahy do zón z hlediska typu zástavby a stavebního 

vývoje města. Pro snazší orientaci mějte po ruce plán Prahy (např. autoatlas). Do tabulky ke každé 

zóně doplňte: 

 1 příklad městských čtvrtí nebo částí patřících do příslušné zóny 
 1 příklad hlavních funkcí, které zóna plní v rámci města 
 1 příklad proměny zóny v posledních letech (probíhající změny často vidíte na vlastní oči 

nebo se můžete zeptat třeba rodičů) 
 

ZÓNA ČTVRŤ, MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍ FUNKCE PROMĚNY V POSLEDNÍCH 

LETECH 

Historické 

jádro 

 

 

  

Vnitřní město  

 

  

Vilové čtvrti  

 

  

Sídliště  

 

  

Příměstská 

zóna 
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Úloha 3 

Tajné písmo, aneb jak alchymisté skrývali své recepty 

Následující úloha je praktická. Stejným způsobem mohli středověcí alchymisté na pražském císařském 

dvoře Rudolfa II. skrývat tajné recepty na své lektvary. Vaším úkolem bude tuto úlohu prakticky provést 

a na vlastní oči se přesvědčit, jakým způsobem se v dřívějších dobách uchovávaly tajné zprávy všeho 

druhu. Základem tohoto pokusu je kyselina octová (acidum aceticum), respektive ocet, což je její 4 – 8 % 

vodný roztok. Koncentrovaná má leptavé a dehydratační účinky (odnímá okolí vodu). 

Pracovní pomůcky:   miska, papír, špejle či štětec, ocet, svíčka a zápalky, nebo žehlička. 

Postup:  Nejprve si nalij do misky ocet. Namoč si špejli nebo štětec do octa a napiš na papír nějakou 

tajnou zprávu. Zprávu nech na papíře zaschnout. Poté zapal svíčku. Aby se zpráva znovu 

objevila, je nutné papírem pohybovat nad plamenem svíčky. Pozor papír však nesmí začít 

hořet, jinak bude zpráva navždy ztracena. Po chvilce uvidíš, jak se začnou objevovat 

písmena vlastní zprávy. Místo svíčky lze použít také žehličku, kterou papír přežehlíš. 

Poraď se se svými rodiči, který způsob ti doporučí a dohlédnou na tebe. 

3.1 Jakou barvu měla vyvolaná zpráva? 

3.2 Pokus se zdůvodnit tento jev. Proč se zpráva, která byla napsána octem, po tepelném zahřátí nad 

plamenem svíčky znovu objeví? Uvažuj vlastnosti kyseliny octové. 

3.3 Napiš vzorec kyseliny octové.  

3.4 Alchymisté také používali lučavku královskou. O jaké směsi mluvíme? Které kovy, které se nerozpustí 

třeba v kyselině chlorovodíkové, se v lučavce rozpustí? (Uveď 2). 
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Úloha 4 

Srovnání chráněných území. 

Vaším posledním úkolem bude srovnat 2 chráněná území. Přírodní rezervaci Radotínské údolí a 

přírodní památky Salabka a Havránka.  

4.1. Všechna 3 území zakreslete do mapy Prahy.  

 

4.2 Určete, na kterém vltavském břehu se nacházejí: 

Radotínské údolí ................................................................................................. 

Havránka a Salabka ............................................................................................. 

 

4.3 Srovnejte, jaké horniny tvoří podklad území (vyhledejte na internetu podle polohy, např. na 

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu-geol.htm ) a určete dobu, kdy 

vznikly. 

 horniny stáří 
Radotínské údolí   
Havránka a Salabka   

 

4.4 Které  území bude mít díky horninovému podkladu půdy zásadité, bohaté také na vápenaté 

kationty? 

 

 

4.5 Které území bude pokryté kyselými, málo výživnými půdami s vysokým obsahem oxidu 

křemičitého? 

 

 

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu-geol.htm
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4.6 Pro každou oblast je typická jiná květena. Podtrhněte v následujícím seznamu rostliny, které se 

budou typicky vyskytovat v oblasti Havránky a Salabky. (Je jich přesně polovina.) 

V tomto seznamu dále zakroužkujte 3 rostliny, které kvetou bíle a hvězdičkou a označte hvězdičkou 

5 rostlin, které patří mezi jednoděložné rostliny. 

bělozářka liliovitá, chmerek vytrvalý, jestřábník chlupáček, koniklec luční, 

lilie zlatohlávek, metlička křivolaká, modřenec chocholatý, paličkovec 

šedavý, pavinec horský, sasanka lesní, trávnička obecná, včelník rakouský, 

vlnice chlupatá, vřes obecný. 

 
4.7 Pro území bohatší na vápník budou typické také některé skupiny bezobratlých.  

Poznejte je: 

a) Skupina měkkýšů, kteří potřebují vápník na stavbu své jednodílné schránky, ulity: 

 

b) Skupina členovců, kteří se pohybují poměrně pomalu pomocí velkého počtu nohou, kdy 

na každém tělním článku mají 2 páry: 

 

4.8 Značná část obou těchto území byla v době před druhou světovou válkou dlouhodobě 

odlesněna. Jaký byl důvod? 

 

Je dodnes někde toho odlesnění udržováno? Jak? 

 

4.9 Na jednom z těchto chráněných území je dodnes zachována větší plocha starších lesů – 

šipákových teplomilných doubrav. 

Co je to šipák? 

 

4.10 Staré trouchnivějící kmeny dubů potřebují pro svůj vývoj také 2 následující chránění 

živočichové, které v Praze potkáme jen opravdu v těch nejzachovalejších koutech přírody. Poznej 

oba živočichy a napiš, k čemu duby potřebují. 

   

druhový 
název 

  

význam 
dubů 

  

 


