ZOH v Pekingu a jejich dopad na život v regionu

Jméno žáka:

Metodický list pro učitele

Video:
1) ZOH Peking 2022: Čínští farmáři doplácí na olympijské hry
2) ZOH Peking 2022 Čínští vesničané doplácejí na zimní olympiádu

Vhodné pro stupeň: 2. stupeň ZŠ, střední škola
Časová náročnost pracovního listu: asi 7 minut celková délka všech tří videí + asi 10–15 minut na vypracování

Sledování videí by mělo následovat až po vypracování odpovědí na otázky v obou úkolech.
OLYMPIJSKÉ HRY A JEJICH DOPAD NA POŘÁDAJÍCÍ REGION
Pořádání tak velké sportovní události, jako jsou olympijské hry, může danému
regionu přinést řadu pozitivních změn. Na druhou stranu to ale může mít i řadu
negativních dopadů. Do následující tabulky doplňte, jaké výhody a nevýhody
mohou podle vás olympijské hry pořádajícímu regionu přinést.
Tato otázka se vztahuje k OH obecně, nejen k ZOH v Pekingu.
VÝHODY / POZITIVNÍ ZMĚNY

NEVÝHODY / NEGATIVNÍ DOPADY

Vlastní odpovědi žáků

Vlastní odpovědi žáků

Možné odpovědi:
–
rozvoj infrastruktury (např. doprava)
–
rozvoj cestovního ruchu a s ním související
příliv kapitálu do regionu
–
investice v regionu
–
vytvoření pracovních míst v době příprav
nebo v době konání OH
…

Možné odpovědi:
–
negativní dopady na životní prostředí
–
výstavba sportovišť a infrastruktury, která po
skončení OH nebude mít další využití
–
zásah do života místního obyvatelstva
–
spotřeba vody (např. pro výrobu umělého
sněhu)
–
spotřeba elektrické energie
…

ZOH PEKING 2022 A JEJICH DOPAD NA ŽIVOT V REGIONU
Nyní se pokuste odpovědět na následující otázky týkající se ZOH v Pekingu. Následně si správnost svých
odpovědí ověřte při sledování videí 1 a 2.
1) Peking se zavázal, že zimní olympijské hry budou udržitelné a přátelské k životnímu prostředí.
Jakými způsoby toho může dosáhnout?
Budování solárních a větrných elektráren.
Recyklace vody na výrobu umělého sněhu.
2) Tato opatření však s sebou přinášejí i negativní dopady na místní obyvatelstvo. Jaké?
Hry mají obrovské nároky na elektrickou energii. Výstavba nových solárních a větrných elektráren připravuje
místní zemědělce o půdu. Místní zemědělci byli nuceni podepsat smlouvy o pronájmech půdy pod hrozbou
vězení. Místní zemědělci mají omezený přístup k vodním zdrojům, které jsou využívány jako zdroj vody
k umělému zasněžování.
3) Proč bude spotřeba vody a elektrické energie pro potřeby ZOH zrovna v této oblasti tak vysoká (ve srovnání
s jinými dějišti ZOH)?
Peking a okolí patří k oblastem s velmi malým množstvím srážek. Oblast lze považovat za polopoušť. Veškerý
sníh pro potřeby konání ZOH je potřeba vytvářet uměle.
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