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Úvod
Vybral jsem si téma Vysoké Tatry, protože jsem pod nimi 8 let bydlel. Je to velká část
mého života, proto si ji nedovolím vynechat. Do Tater jsme často chodívali na výlety
a na procházky.

Obr.1.: Pohled na Vysoké Tatry
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1. Základní informace
Pohoří Vysoké Tatry se nachází na Slovensko-polských hranicích. Zaujímá 341km,
z toho na Slovensku zaujímá 260 km² a v Polsku 81 km².
Délka pohoří je zhruba 26km a šířka 17km.
Vysoké Tatry jsou nejvyšší pohoří Slovenska a zároveň nejnižší velehory. Do Tater
patří také Nízké Tatry a Belianské Tatry.
Nejvyšší hora Vysokých Tater je Gerlachovský Štít s 2655 m n. m.

2. Charakteristika
2.1 Plesá a vodopády
Plesá (jezera)
Ve Vysokých Tatrách je velké množství ples. Plesá se nacházejí jak na Slovenské
části, tak i v Polské části Tater. Dohromady jich je přes 100. Plesa (jezera) dělíme na
dvě skupiny - na Morénová jezera (málo hluboká) a Karová jezera (hodně hluboká).
Největší pleso (jezero) v Polské části Tater je ,,Morskie oko‘‘ a na Slovenské části
Tater je největší pleso (jezero) ,,Veľké Hincovo pleso‘‘.

Obr.2.: Veľké Hincovo pleso

Vodopády
Ve Vysokých Tatrách je mnoho vodopádů. Nachází se zde až 15 vodopádů. Nejvyšší
vodopád je ,,Kmeťov vodopád‘‘, který měří až 80 metrů. Nachází se v ,, Kôprovej
dolině‘‘. Vodopád byl pojmenován po významném slovenském vědci Andreju Kmeťovi.
Obr.3.: Kmeťov vodopád
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2.2 Živočichové
Ve Vysokých Tatrách žije hodně druhů ptactva, ale také velkých šelem.
Mezi známé ptáky sídlící ve Vysokých Tatrách patří orel křiklavý, tetřev hlušec
a také velmi vzácný čap černý.
Mezi velké šelmy patří medvěd, rys a zřídka se vyskytuje i vlk.
Nejznámější zvíře ve Vysokých Tatrách je kamzík horský. Vyskytuje se pouze
na území Tater (Polsko, Slovensko) Nízkých a Vysokých. Tyto oblasti jsou
také chráněné kvůli malému počtu tohoto druhu.

Obr.4.: Kamzík Horský

2.3 Rostliny
V Tatrách rostou převážně smrkové porosty. Vyskytuje se zde ojediněle i modřín,
jedle, borovice lesní a ve vyšších polohách břízy. V Belianských Tatrách je běžný
buk, jedle a javor.
Z bylin ve vyšších polohách roste například hořeč tečkovaný, vrba bylinná.
Kriticky ohrožené jsou oměj moldavská a protěž alpská známá také jako plesnivec.
V oblasti vápencových a kyselých půd jsou určitá rostlinná společenstva, ve vápenci
roste například koniklec slovenský. V kyselých půdách roste všivec
přeslenitý, rozchodník alpínský. Rozchodník alpínský je velmi vytrvalá
která se vyskytuje v Alpách i ve výšce 3500 m. n. m.
Obr.5.: Oměj moldavský
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rostlina,

3. Vznik a vývoj
V době druhohor se na místě dnešních Vysokých Tater rozprostíralo mělké moře.
Dno tvořil mohutný masiv žuly, který vznikl při tuhnutí zemského tělesa.
Na začátku čtvrtohor se začalo ochlazovat a velký ledovec ve Skandinávii se rozrostl,
to byl důvod doby ledové v Evropě.
Díky vlivu chladného podnebí a velkých sněhových srážek vznikly v mělkých dolinách
pod vrchy horské ledovce. K mohutnější erozi došlo na severních svazích hor, kde
byli příznivější podmínky a ledovce byly větší. Proto jsou Severní doliny delší a
zaříznutější. Důsledkem toho jsou na polské straně Tater hlubší jezera.

Obr.6.: Vysoké Tatry dnes

Vznik Vysokých Tater se odhaduje na období třetihor, když se žulový masiv zvedl
nad úroveň terénu. Současnou podobu dokončily mohutné ledovce. Přes 20 vrcholů
ve Vysokých Tatrách dosahuje 2500 m.

Mezi ně patří například: Gerlachovský štít (2654 m n. m.), Lomnický štít (2633 m n.
m.) a Rysy (2503 m n. m.)

Obr.8.: Gerlachovský štít

Obr.7.: Rysy
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4. Lokalizace
Vysoké Tatry se nachází v severovýchodní části Slovenska u města Poprad. Délka
Vysokých Tater je 26 kilometrů a šířka je 17 kilometrů. Celkově mají rozlohu 341
kilometrů čtverečních. Na slovenské straně mají Vysoké Tatry rozlohu 260 kilometrů
čtverečních a na polské straně mají rozlohu 81 kilometrů čtverečních. Na jižní straně
jsou ohraničeny Podtatranskou kotlinou, ze severu jsou ohraničeny Spišskou
Magurou a na západě jsou ohraničeny Kôprovou dolinou.

Obr. 9.: Oblast Vysokých Tater
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5. Turismus
Ve Vysokých Tatrách je výběr túr pro lehkou, ale také pro náročnou turistiku. Turisti
mají

možnost vystoupat až na vrcholy v nadmořské výšce 2500 m n. m. Neznačené

vrcholy nebo sedla jsou přístupná pouze v doprovodu s vůdcem. Vůdce = instruktor
vysokohorské turistiky. Vysoké Tatry mají jak v zimě, tak v létě vysokou návštěvnost.
V zimě do Vysokých Tater jezdí turisti kvůli lyžování, snowbordování nebo kvůli
návštěvě wellness. V létě se turisti jezdí pokochat krásou hor a přírody. Mají možnost
navštívit chaty, ke kterým se dostanou díky řadě turistických tras.

5.1 Turistické trasy
Turistické trasy vedou pouze na osm vrcholů - Kriváň, Predné Solisko,
Koprovský štít, Rysy, Východná Vysoká, Slavkovský štít, Jahňačí štít a
Velká Svišťovka. Mezi nejoblíbenější výstupy patří výstup Malou
Studenou dolinou, která vede kolem Téryho chaty. Průměrná doba túry
trvá 8 hodin. Mezi osmihodinové výšlapy patří například výšlap na
Východná Vysoká, na Jahňačí štít a na Slavkovský štít.
Zajímavost: Výšlap na Slavkovský štít se taky nazývá „Slavkovský štít
aneb už

tam budem?“

Obr.10.: Trasy turistických cest
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6. Poprad

Obr.11.: Znak města Poprad

Město Poprad je město v Prešovském kraji. Žije zde kolem 50 000 obyvatel. Město
leží v nadmořské výšce 672 m n. m. Poprad má rozlohu 63 km 2.
Popradský fotbalový tým FK Poprad hraje 2. nejvyšší slovenskou ligu už od sezóny
2014/2015 a Popradský hokejový tým HK Poprad hraje v hokejové Tipsport lize.

Zajímavost: Město Poprad se také nazývá „ Vstupní brána do Vysokých Tater“.

Obr.12.: Popradské náměstí

Poprad má jednu z nejhezčích výzdob na Slovensku. Mezi ně patří například velký anděl,
který se musí každý rok dovést helikoptérou na místní kruhový objezd, pak velký vánoční
strom, který se každý rok dává doprostřed náměstí. Každé svátky se otevírají stánky, kde si
můžete koupit cokoliv budete chtít, dle aktuálního svátku.

Obr.13.: Vánoční výzdoba náměstí

Obr.14.: Brána do středu města
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7. Závěr

Tohle je vše, co jsem si pro Vás připravil a doufám, že jste se dozvěděli něco
nového, a že Vás něco zajímavého zaujalo. Je to opravdu krásná destinace na
rodinnou dovolenou či výlet jak v zimě, tak v létě.

8. Resumé

This is all I have prepared for you and I hope that you have learned something new,
and that you are interested in something interesting. It really is a beautiful destination
for a family holiday or trip in both winter and summer.
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9. Zdroje

https://www.poprad.sk/

https://www.tatry.cz/cs/

https://www.tatraadventures.cz/vysoke-tatry/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Tatry

https://www.treking.cz/regiony/vysoketatry.htm

https://www.treking.cz/treky/slavkovskystit.htm

https://www.treking.cz/regiony/kmetov-vodopad.htm

https://www.treking.cz/mapy/tatry-ledovcova-jezera.htm

Některé informace jsem vyčetl v půjčené knížce
Použil jsem také informace z vlastních zkušeností
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10. Zdroje obrázky

Obr.1:
https://www.google.com/search?q=vysoke+tatry+&tbm=isch&ved=2ahUKEwimrtmqxcj3Ah
U7_bsIHW_3A3AQ2cCegQIABAA&oq=vysoke+tatry+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFC
AAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIA
EUMkTWMkTYOwgaABwAHgAgAHWAogBsAOSAQUxLjMtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW
1nwAEB&sclient=img&ei=UttzYqa9Gbv67_UP76PgAc&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=D_LP-mB1hhYnaM
Obr.2:
https://www.google.com/search?q=hincovo+pleso&tbm=isch&ved=2ahUKEwjKxY73w8j3Ah
VFhP0HHenUBTMQ2cCegQIABAA&oq=hincovo+pleso&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBggAEAUQHjIECAAQHjI
ECAAQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgYIABAKEBg6CggjEO8DEO
oCECc6BwgjEO8DECc6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgQIABADOgQIABAYUOYHWNk1YNA4aAJw
AHgAgAFniAGMCpIBBDE0LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=
2dlzYor1MMWI9u8P6amXmAM&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=
ehNxA3FrQ8w4tM
Obr.3:
https://www.google.com/search?q=kmetov+vodopad&tbm=isch&ved=2ahUKEwiq4MIxcj3AhWAg_0HHRmGAC8Q2cCegQIABAA&oq=kmetov+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABATOgcIIxDvAxAnOgYIABAHEB4
6BAgAEB46CggjEO8DEOoCECc6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToFCA
AQgAQ6BggAEAUQHjoICAAQBRAeEBM6BggAEB4QE1CiB1ilGWDWKmgBcAB4AIAB5gGIAfkGk
gEFNS4yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=CttzYqqzOoCH9u
8PmYyC-AI&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=RwOH8M8iNlc4hM
Obr.4:
https://www.google.com/search?q=kamzik+horsk&tbm=isch&ved=2ahUKEwjflLDexcj3AhVM
P-wKHajVBdAQ2cCegQIABAA&oq=kamzik+horsk&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BwgjEO8DECc6CggjEO8D
EOoCECc6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoECAAQHjoGCAAQBRAeOg
YIABAIEB46BAgAEBhQwBNYnzZgrTloAXAAeACAAZYBiAGDCpIBAzkuNJgBAKABAaoBC2d3cy13
aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=vttzYt-9MMzsAeoq5eADQ&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=wzn_p_HWMjX-fM
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Obr.5:
https://www.google.com/search?q=omej+moldavsk%C3%BD&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876
&hl=cs&sxsrf=ALiCzsb17_BXNkUAleKw8FVMwOE99o0_w:1651760226224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE
wiv1aasxsj3AhUlhv0HHb95BdEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=JPi
mjjJo5KhVtM
Obr.6:
https://www.google.com/search?q=vysok%C3%A9+tatry&tbm=isch&ved=2ahUKEwijhqi1xsj
3AhVR_rsIHeOTB4oQ2cCegQIABAA&oq=Vysoke+tatry&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDvAxAnMgcIIxDvAxAnMgUIA
BCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ
6CggjEO8DEOoCECc6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQA1DJC1j2JWD
XOGgBcAB4AYABkQiIAachkgELNC40LjUtMS4yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABA
Q&sclient=img&ei=ddxzYuP3BtH87_UP46ee0Ag&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ8
76CZ876&hl=cs#imgrc=H8igqVL0HCLwtM
Obr.7:
https://www.google.com/search?q=rysy+wikipedia&tbm=isch&ved=2ahUKEwju1Y2jx8j3AhU
Wiv0HHVBpCVQQ2cCegQIABAA&oq=rysy+wiki&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABAeMgQIABAYOgcIIxDvAxAnOg
UIABCABDoECAAQQzoECAAQEzoICAAQCBAeEBM6BggAEB4QE1CBCFjeKGDM2gAcAB4AIAB4gGIAbYGkgEFMy4xLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img
&ei=W91zYq68FpaU9u8P0NKloAU&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876&hl=c
s#imgrc=7wwRsFNntOcYPM
Obr.8:
https://www.google.com/search?q=gerlachovsky+stit&tbm=isch&ved=2ahUKEwitopbLx8j3A
hXShf0HHYsxBGoQ2cCegQIABAA&oq=gerlachovsky+stit&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAEB4y
BAgAEB4yBggAEAUQHjIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDoHCCMQ7wMQ
JzoGCAAQCBAeOgoIIxDvAxDqAhAnOggIABCABBCxAzoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6BwgAELE
DEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOgQIABADUPYPWJZEYL9HaAFwAHgCgAHdAYgByBySAQYyMC43L
jSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=r91zYu2OGNKL9u8PiOQ0AY&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876&hl=cs#imgrc=lYZQLTlSBgr78M
Obr.9:
https://www.google.com/search?q=oblast+vysokych+tater+mapa&tbm=isch&ved=2ahUKEw
iI0aSNyMj3AhUhgv0HHZQtA1QQ2cCegQIABAA&oq=oblast+vysokych+tater+mapa&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJ1CdB
ljdDWDgEmgAcAB4AIABrgGIAYUFkgEDMy4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient
=img&ei=Ot5zYojMAqGE9u8PlNuMoAU&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876
&hl=cs#imgrc=G8mLyZVMBIkAxM
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Obr.10:
https://www.google.com/search?q=vysoke+tatry+trasy+turistickych+cest&rlz=1C1NDCM_cs
CZ876CZ876&sxsrf=ALiCzsYy9rjxsTpeTUTnH7tPcXKtA8bcBQ:1651903336636&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQhtW828z3AhWmhP0HHQv3AN0Q_AUoAXoECAEQAw&biw
=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=-C3uaUirjGvThM
Obr.11: https://www.google.com/search?q=poprad+znak&tbm=isch&ved=2ahUKEwiK9_228z3AhVf8LsIHVoCAuIQ2cCegQIABAA&oq=poprad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIIxDvAxAnMgcIIxDvAxAnMgQIABBD
MgUIABCABDIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgoIIxDv
AxDqAhAnOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEANQ5hRYqkBg7lloAnAAeAKAAecBiAG
uHpIBBjMwLjcuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=bQt2YsqM
Ht_g7_UP2oSIkA4&bih=657&biw=1366&rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=bI-PJQZVCCw9M
Obr.12:
https://www.google.com/search?q=popradske+namesti&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6kt_b3M
z3AhVuiP0HHYkrDAsQ2cCegQIABAA&oq=popradske+namesti&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoICAAQBxAeE
BM6BggAEAUQHjoECAAQGDoECAAQEzoGCAAQHhATOggIABAIEB4QEzoFCAAQgAQ6BAgAEB
46BggAEAgQHlDiBlis8AFg6PMBaABwAHgAgAHMAYgBzQySAQYxMi40LjGYAQCgAQGqAQtnd
3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=tgx2YrrfDu6Q9u8PidewWA&bih=657&biw=1366&rlz=
1C1NDCM_csCZ876CZ876#imgrc=T78SMRB7pIXocM
Obr.13:
https://www.google.com/search?q=poprad+vanocni+vyzdoba&tbm=isch&chips=q:poprad+v
anocni+vyzdoba,online_chips:viano%C4%8Dn%C3%A1+v%C3%BDzdoba:C2d3IsWwtP4%3D&
rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjVo_S_38z3AhWzwAIHHXFYDT4Q
4lYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=657#imgrc=ZpXu2JqJ8yDg5
Obr.14:
https://www.google.com/search?q=poprad+vanocni+vyzdoba&tbm=isch&chips=q:poprad+v
anocni+vyzdoba,online_chips:viano%C4%8Dn%C3%A1+v%C3%BDzdoba:C2d3IsWwtP4%3D&
rlz=1C1NDCM_csCZ876CZ876&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjVo_S_38z3AhWzwAIHHXFYDT4Q
4lYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=657#imgrc=OZ0X_zim-bXucM
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