
Vlastivěda 5. třída 

Opakování, Olomoucký kraj    

1. Opakování: 

- Ukaž na mapce v učebnici str. 32 tato města: Praha, Ústí nad Labem, 

Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary, Plzeň, české Budějovice, 

Olomouc, Ostrava, Zlín, Brno 

- Najdi na mapce v učebnici st. 28 pohoří Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, 

Beskydy, Českomoravská vrchovina, Šumava 

- Mostecká pánev, Polabí, Ostravská pánev, Moravské úvaly, Moravský 

kras 

- Řeky Labe, Vltava, Ohře, Morava, Dyje 

- doplň nejvyšší hora Česka se jmenuje…………………a leží v ………………………  . 

 

2. Olomoucký kraj: 

 

 



Olomoucký kraj  tvoří pět okresů v západní části někdejšího Severomoravského 

kraje a okresem Prostějov v severní části územního Jihomoravského kraje. Leží 

ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na 

severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí 

s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě 

s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí 

s Polskem.  Žije zde přibližně 632 tisíc obyvatel.   

Sídlem kraje je město Olomouc. 

Olomouc leží v úrodné oblasti, které se říká Haná. Má mnoho historických 

památek – orloj, katedrála sv. Václava, sloup Nejsvětější trojice, Klášterní 

Hradisko. 

 

Olomoucký orloj  

Město je centrem potravinářského průmyslu . mlékárna Olma, čokoládovna 

Nestlé, mlýny, pekárny, jatka, pivovary. 

Ve městě se nachází mnoho středních škola také vysoká škola Univerzita 

Palackého, na které studují budoucí lékaři, učitelé, inženýři.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj_(od_roku_1960)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj


 

Univerzita Palackého 

Nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník (Praděd, 1 491 m) se Olomoucký kraj 
dělí se sousedním Moravskoslezským krajem; po hřebeni Jeseníků také vede 
stará zemská hranice mezi Moravou a Slezskem. Na východní hranici se 
zvedají Oderské vrchy. Jihovýchodní část kraje vyplňují úrodné nížiny a města 
na Hané. 

Od severu k jihu krajem protéká řeka Morava, do jejíhož povodí patří většina 
území kraje. Morava se na rakousko-slovenské hranici vlévá do Dunaje, který 
její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na severu (za hradbou 
Jeseníků) a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. 

V Olomouckém kraji leží nejhlubší propast v Česku, Hranická propast (−404 m). 
Celková potvrzená hloubka suché i mokré části je 473,5 m, což ji činí nejhlubší 
zatopenou propastí na světě 

Nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu (zpracovatelsko-strojírenský, kovodělný, 

elektrické a optické přístroje) – Olma, Meopta, Zora – Nestlé. V kraji je mnoho 

zemědělské půdy, počty zaměstnanců v zemědělství se však snižují.  

 V celém okrese je hustá síť silnic, dálnic a železniční dopravy. 

3.Úkoly 

Doplň do pracovního listu nebo napiš na papír: 

- Jak se jmenuje centrum Olomouckého kraje? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odersk%C3%A9_vrchy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hranick%C3%A1_propast


- Napiš nějaké památky z Olomouce 

 

.................................................................................................................... 

- Jaký průmysl je v Olomouckém kraji nejznámější? 

 

................................................................................................................... 

- Která pohoří se nacházejí na území Olomouckého kraje? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Napiš nejznámější řeky kraje. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Jak se jmenuje nejhlubší propast v české republice, i na světě? 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hranická propast 


