
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Morávka 

Číslo Rašky:  3 

Úroveň:         II. stupeň 

Předmět: přírodopis, zeměpis 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:   49. ŘE00K1A10    18. MORÁVK2A2        

 

Zadání:  Fenomén řeka Morávka 

Pracujte s mapami i dalšími zdroji, zjistěte informace o řece Morávce a podle pokynů 

zaměňte získané číslice z jednotlivých úkolů za písmena v souřadnicích.  

 

Úkol: 

Ř) Řeka Morávka patří povodí řeky  

1 – Odry  3 – Olše  5 – Ostravice a Odry 7- Ostravice  9- Moravy 

 

E) V souřadnici zapište číslici udávající počet vesnic,kterými řeka Morávka protéká. 

 

K1)  Rozdělte přítoky řeky Morávky na pravostranné a levostranné a ty, které 

nejsou přítoky řeky Morávky         

potok Slavíč, řeka Mohelnice, Vlaský potok, potok Baštice, potok Nytrová, Travný potok,  

Velký Lipový potok, řeka Ostravice, Suchý potok, 

Souřadnicí  K1 je počet levostranných přítoků  



 

A1) Prameniště řeky Morávky se nachází   

 v nadmořské výšce 880 m n.m.     

1- na úpatí Okrouhlice  2 – na úbočí hory Travný  3 – pod Visalajemi    

4 – pod přehradou Morávka    5 -  pod Bílým Křížem a Sulovem    6 – u Bebka 

 

M) Odhadněte přibližnou délku toku Morávky od pramene až po ústí do moře: 

1- 300 km     2- 1 500 km     3- 1 000 km  4 – 500 km     5 – 800 km 

 

O) Seřaďte sestupně podle nadmořské výšky místa v okolí povodí řeky Morávky,  

písmeno v souřadnici nahraďte číslici pořadí vrcholu Travného 

místo h. Travný h. Lysá hora h. Prašivá h. Ropička Malý Travný 

nadmořská 

výška m n.m. 

     

pořadí      

 

 

R) Geologicky patří povodí Morávky do oblasti, která je tvořena vrstevnatými 

strukturami pískovců, břidlic a 

jílovců    ( viz foto) 

 a která se nazývá 1 – podzol  

   2 – nános 

   3 – zlom 

   4 – vrása 

             5 – flyš 

 

 



Á) Řeka Morávka mimořádná a pozoruhodná v měřítku celé České republiky,  v některých 

úsecích toku se zachoval původní ráz štěrkonosného toku se skalními prahy a peřejemi, 

štěrkovými náplavy, ve kterých se vyskytují kriticky ohrožené druhy organismů.  

Na toku Morávky byly vyhlášeny v letech 1990 – 2006 celkem ……… maloplošná 

chráněná území (označení NPP, nebo PP), počet zapište do souřadnice 

 

 

V) Vyberte z obrázků vzácných druhů organismů, které se v okolí Morávky vyskytují, 

fotografii, která zachycuje modranku karpatskou, číslo fotografie vepište do souřadnice  

 

 

 

  

1     2    3     4   

K2) Pískovce a jílovce patří mezi horniny  

7 – přeměněné       8 – vyvřelé   9 - usazené  

 

A2) Věda zabývající se horninami se nazývá  

1 – ekologie  2 -  petrologie  3 - geologie  4 – mineralogie  5 - paleontologie  

 



Zdroje: 

Naučná stezka Prameny Morávky.Obec Morávka, 2006 

Moravskoslezské Beskydy, velká cykloturistická mapa 1 : 60 000, SHOCart, Vizovice 

2011. 

Mapa Mikroregion Povodí Morávky, Sdružení obcí povodí Morávky, 2004. 

https://sopm.cz/zajimavosti-v-regionu/npp-skalicka-moravka/ 

https://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/117902/1342516362_06_pp_profil_morav

ky.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki 

Nápověda: 

pod betonem, pod mechem 
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