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Anotace 
Prezentace má za úkol seznámit žáka s Královéhradeckým krajem a 

krajem Vysočina, jejich zajímavostmi a památkami. 

Autor David Grigier 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor Zeměpis 

ICT = Předmět/Téma Zeměpis/Česká republika 

Očekávaný výstup Žák má základní povědomí o Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Královéhradecký kraj, kraj Vysočina, památky, zajímavosti 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 11 - 13 let / 6. ročník 

Období tvorby DUM 3/2013 

 



Kraj Vysočina 

• Je pátým nejmenším krajem v ČR co do rozlohy. 

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

• Skládá se z 5 okresů – Hradec Králové (sídlo krajského 
úřadu), Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Náchod. 

 

Královéhradecký kraj 

• Je pátým největším krajem v ČR co do rozlohy. 

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

• Skládá se z 5 okresů – Jihlava (sídlo krajského úřadu), 
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč. 

 



Královéhradecký kraj - zajímavosti 

• Pohoří – Krkonoše, Orlické hory, Český ráj 

•  Důležité řeky – Labe, Úpa, Metuje, Orlice. 

• Zemědělství – pěstuje se obilí a slunečnice, řepa 
cukrovka, chová se dobytek. 

• Průmysl –  strojírenský, textilní 

– v Kvasinách a Vrchlabí se vyrábí automobily 
Škoda 

– v Hradci Králové se vyrábí pláště na kola (Rubena) 
a klavíry (Petrof) 

– Dvůr Králové nad Lanem je znám díky Safari a 
textilce Juta (umělé trávníky, netkané textilie,…) 



Kraj Vysočina - zajímavosti 

• Pohoří – Českomoravská vrchovina (někdy také Vysočina – 
odtud název kraje). 

•  Důležité řeky – Sázava, Svratka, Jihlava. 

• Zemědělství – pěstují se brambory, řepka olejná, chová se 
dobytek. 

• Průmysl –  strojírenský, textilní, potravinářský. 

– nedaleko Třebíče se nachází jaderná elektrárna Dukovany 

– v Kostelci se vyrábí Kostelecké uzeniny 

– v Novém Městě na Moravě se vyrábějí lyže (Sporten) 



Hrady a zámky 

• Kost, Pernštejn 

 

 

 

 

 

• Opočno        Hrádek u Nechanic  Kuks (hospital) 
 



Telč má nádherné náměstí a na zámku se točila pohádka Pyšná princezna  

V kraji Vysočina se nacházejí dvě památky chráněné UNESCO 

Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na  Zelené hoře ve tvaru hvězdy 



Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina - otázky 

• Jaké hudební nástroje se vyrábí v HK? 

• Jakou atomovou elektrárnu znáš? 

• Co je to hospital? 

• Jaká zvířata se chovají v Safari? 

• Poznej, co je na obrázcích: 
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