
Královehradecký kraj  

Královéhradecký kraj leží na severovýchodě České republiky u hranice s Polskem.  

 

Krajské město: Hradec Králové 

- strojírenské závody, výroba klavírů 

 

Jaroměř - pevnost Josefov z dob Rakouska-Uherska 
Náchod – textilní závody 

V Krkonoších pramení Labe a společně se svými přítoky Úpou, Metují a Orlicí odvodňuje 

Krkonoše, západ Broumovska i Orlické hory.       

Královehradecký kraj je vyspělou průmyslově zemědělskou oblastí. Průmyslová činnost se 

soustřeďuje především na textilní výrobu, strojírenský a potravinářský průmysl. 

Závody potravinářského průmyslu (konzervárny, lihovary, pivovary ad.) jsou rozmístěny 

rovnoměrně v celé oblasti. Mezi další průmyslové obory patří gumárenský (Náchod – pláště na 

kola) a papírenský průmysl (Hostinné). 

Zemědělství má v úrodném Polabí velmi dobré podmínky pro pěstování cukrovky a obilovin 

(zejména pšenice). Podíl rostlinné a živočišné výroby je vyrovnaný. Kraj je protkán hustou sítí 

silnic a železnic. 

Turisty vyhledávanými jsou také pískovcová skalní města (v Českém ráji, na Broumovsku a 

Prachovské skály).  

V blízkosti města Dvůr Králové je velmi známé ZOO safary 

BABIČČINO ÚDOLÍ 

Národní přírodní památka sleduje řeku Úpu po obou jejich březích od České Skalice až po 

Havlovice. Ratibořické údolí je známé zejména díky Babičce Boženy Němcové. 

 

ČESKÝ RÁJ 

Českým rájem se nazývá malebný kraj mezi Turnovem a Jičínem. Rozlohou se jedná o ne 

příliš rozsáhlé území, ale bohaté na přírodu i na pamětihodnosti: romantika skal, malebnost 

údolí, lidové stavby, hrady a zámky, kostely, vzácné minerály, botanické zajímavosti aj. 

Je zde známá zřícenina Trosky. 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BROUMOVSKO 

Tato CHKO se nachází ve východních Čechách a rozkládá se na území dvou okresů – 

Náchoda a Trutnova.  

Toto skalní město patří k jedněm z nejznámějších v ČR a to díky svým vysokým skalním 

věžím. Mezi nejznámější patří: Starostová, Milenci, Džbán a další. Zdejší stěny jsou 

vyhledávaným cílem mnoha horolezců. Skalním městem vede naučná stezka, která nám poví 

vše o vzniku a vývoji skalních útvarů 



KRKONOŠE 

Krkonoše jsou nejvyšší a nejznámější pohoří v České republice. Rozkládají se v 

severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Nachází se zde 

nejvyšší hora České republiky - Sněžka (1602 m.n.m.). Pro své mimořádné přírodní 

bohatství bylo území Krkonoš vyhlášeno národním parkem.  

 

 

Nalep nebo opiš text do sešitu, prostuduj text a odpověz písemně na otázky:  

1. Co víš o Krkonoších ?  

2. V kterém městě je pevnost Josefov ?  

3. Kde pramení řeka Labe ?  

4. Kde se vyrábí klavíry ? 

 5. Najdi na internetu, co je to ZOO – safary? 


