
 

 

 

Moravskoslezský kraj                                                                                                     

 

Rozloha - 5 445 km2 

Počet obyvatel - 1 255 910 

Hustota osídlení 230,7 osob/km2 

Krajské město Ostrava - 312 254 obyvatel 

Moravskoslezský kraj je jednou z neprůmyslovějších částí státu. Soustředí se zde zejména těžební, 

hutní a strojírenský průmysl. Kromě toho je zde mnoho objektů připomínajících české kulturní 

dědictví. 

Vodstvo - celé území odvodňuje řeka Odra a jejími přítoky (Opava, Ostravice, Olše) se pak vlévá do 

Baltského moře. 

 

Ostrava  

Kdysi město, které se pyšnilo přízviskem "ocelové srdce republiky", pejorativně nazývané "černá 

Ostrava", dnes pomalu mění svou tvář. Od začouzené aglomerace, komínů a upocených tváří se 

pokouší distancovat a okolí se snaží přesvědčit, že temná minulost ji již dávno pryč. Dne je zde 

hutnictví, kovozpracující a chemický průmysl 

Města a průmysl severní Moravy 

 
OPAVA + OLOMOUC – strojírenský a potravinářský průmysl 

NOVÝ JIČÍN + FRÝDEK-MÍSTEK + PROSTĚJOV – textilní a oděvní průmysl 

ŠUMPERK – strojírenský a dřevozpracující průmysl 

 

Zemědělství 
Chov skotu, ovcí, prasat. Pěstování kukuřice, pšenice a řepky (převaha nivních půd a hnědozemí). 

Podnebí je mírně teplé v nížinách, ve vyšších polohách chladné. 

 

 



 

 

CHKO Poodří se nalézá v Moravskoslezském kraji a zasahuje do území okresů Ostrava, Frýdek-

Místek a Nový Jičín. Území chráněné krajinné oblasti Poodří bylo vymezeno v severovýchodní části 

Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražným nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy.  

 

Jeseníky 
Jeseníky se rozkládají v nejsevernějším cípu Moravy u státní hranice s Polskem. Jejich jádrem je 

Hrubý Jeseník. Oblast dále tvoří masív Kralického Sněžníku, Rychlebské hory a Nízký Jeseník. 

Všechna tato pohoří, s výjimkou Nízkého Jeseníku, překračují nadmořskou výšku 1000 m. Nízký 

Jeseník s nejvyšší horou Slunečná (798 m.n.m) vytváří na východě oblasti mírně zvlněnou náhorní 

rovinu. 

CHKO Beskydy 

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. 

Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem 

vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní 

povrchové i podzemní pseudokrasové  jevy. 

 

Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 

1. Jaký je průmysl v Ostravě ? 

2. Která je největší řeka kraje ? 

3. Jak se říkalo Ostravě ? 

4. Jaký průmysl je v Prostějově ? 

5. Která je nevyšší hora Nízkého Jeseníku ? 


