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Očekávaný výstup Žák má základní povědomí o krajích Jihomoravském a Zlínském. 
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Zlínský kraj 

• Je druhým největším krajem v ČR co do rozlohy. 

• Je třetím největším krajem v ČR co do počtu obyvatel. 

• Skládá se ze 6 okresů – Brno (sídlo krajského úřadu), 
Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov, Blansko. 

 

Jihomoravský kraj 

• Je třetím nejmenším krajem v ČR co do rozlohy. 

• Je sedmým nejmenším krajem v ČR co do počtu obyvatel. 

• Skládá se ze 4 okresů – Zlín (sídlo krajského úřadu), 
Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště. 

 



Jihomoravský kraj - zajímavosti 
• Pohoří – Drahanská vrchovina (její součástí je Moravský kras (jsou zde jeskyně a 

propasti, které vytvořily mnohé potoky a říčky (Punkva) – nejznámější jsou propast Macocha a 
Punkevní jeskyně) – jsou častým cílem školních výletů 

•  Důležité řeky – Dyje (na ní se nachází Vranovská přehrada a Nové Mlýny), 
Jihlava, Svratka, Svitava, Morava (pramení pod Králickým Sněžníkem, vlévá 

se do Dunaje – Černého moře). 

• Zemědělství – většinu území pokrývají Dyjskosvratecký a 
Dolnomoravský úval – i proto patří k nejteplejším oblastem ČR, 
pěstuje se obilí, řepa cukrovka, zelenina, ovoce (meruňky, jablka, 
broskve), vinná réva 

• Průmysl –  strojírenský (Zetor Brno), potravinářský (konzervárny 
ve Znojmě a okolí), vinařský (centrem je Mikulov), ropný (v okolí 
Hodonína se těží kvalitní ropa) 

 - v Kunovicích se vyrábí letadla (LET Kunovice) 



Jihomoravský kraj - zajímavosti 

 Brno  – největší město na Moravě – 370 tisíc obyvatel 
 (po Praze je druhé největší v ČR) 

- je zde ZOO, několik muzeí, galerií, divadel, kin, nákupních  
  center, sportovišť, planetárium, hrady, hradby 

- slavní: Bohumil Hrabal, Karel Höger, Hugo Haas, Arnošt 
Goldflam, Boleslav Polívka, František Halas, Vlasta Fialová, Milan 
Kundera, Karel Abraham, Jana Novotná, Michael Vašíček 

 

 



Zlínský kraj - zajímavosti 

• Pohoří – Beskydy (nejvyšší hora Lysá hora 1491m), Javorníky 

•  Důležité řeky – Morava (ústí do Černého moře), Bečva 

• Zemědělství – pěstuje se obilí, víno, kukuřice, cukrovka, zelenina, 
chová se dobytek. 

• Průmysl –  obuvnický,oděvní,papírenský,potravinářský,chemický. 

– ve Zlíně se vyrábí boty (Baťa) 

– ve Valašském Meziříčí se vyrábí chemikálie (DEZA) 

– v Uherském Brodě se narodil J. A. Komenský, vyrábí se zde zbraně 
(Zbrojovka Uherský Brod) 

– v Otrokovicích se vyrábí  pneumatiky (Barum Otrokovice) 

– v Napajedlech je známý hřebčín a firma FATRA, která vyrábí plasty 



Zlínský kraj - zajímavosti 

 Zlín  – je centrem obuvnictví, žil zde Tomáš Baťa  

- má téměř 80 tisíc obyvatel 

- slavní rodáci: Otto Wichterle, Karel Zeman, Zdeněk 

Miler, Josef Abrhám, Tomáš Dvořák, Petr Čajánek, Ivana 

Trumpoová 



Hrady a zámky 

•Lednice, Valtice, Buchlov, Buchlovice 

 

 

 

 

 
 



Věstonická Venuše je nejstarší keramikou v Česku ale i ve světě. 

Jihomoravský kraj patří mezi nejstarší obydlené oblasti u nás. 
Nalézá se zde archeologická oblast Dolní Věstonice, kde se 

našla unikátní soška. Dostala název Věstonická Venuše. 



Jihomoravský a Zlínský kraj – otázky a úkoly 

• Na internetu najdi informace o Venuši: její 
stáří, velikost a přijdi na to, proč se jí říká 
Věstonická Venuše. Najdi obrázek a ten 
vytiskni. Půlku Venuše odstřihni a dokresli 
ji tužkou na papír A4, kde přilepíš 
vytištěnou půlku. 
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