
kraj 
Vysočina 



kraj Vysočina 

Název kraje je odvozen od Českomoravské vrchoviny neboli 

Vysočiny, která vyplňuje většinu jeho území. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Kraj_Vysocina.svg


přírodní podmínky 

vytváří přechod mezi Čechami a Moravou 

V kraji nejsou žádné nížiny, většina území leží v 
nadmořské výšce nad 600 m. 

 

o Českomoravská vrchovina s nejvyššími vrchy 

• Javořice (837 m n. m.)  

• Devět skal (836 m n. m.) 

o Jihlavské vrchy 

o Žďárské vrchy 

povrch 



přírodní podmínky 

krajem prochází hlavní evropské rozvodí 

• Sázava  

• Svratka 

• Jihlava 

• Moravská Dyje  

• Želivka  

• Nežárka  

• Oslava 

• Rokytná 

• největším rybníkem kraje  -  Velké Dářko u Žďáru nad Sázavou 

• přehradní nádrž Dalešice a Vír 

vodstvo 





ochrana přírody  

CHKO 

oŽďárské vrchy 

oŽelezné hory 

 

Mohelenská hadcová step 

Žákova hora 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Logo_Geoparku_%C5%BDelezn%C3%A9_hory.jpg&psig=AOvVaw1Tx5_phUTaXGtCBEdNZI6Z&ust=1589305242442000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjCocytrOkCFQAAAAAdAAAAABAD


obyvatelstvo 

• krajským městem je Jihlava 

• patří k nejřidčeji osídleným krajům České republiky 

Další významná města: 

• Třebíč 

• Havlíčkův Brod 

• Žďár nad Sázavou 

Napiš všechny kraje, se kterými sousedí kraj Vysočina. 



hospodářství 

zemědělství 

• méně úrodná půda – nenáročné plodiny (brambory, len) 

• řepka olejka 

• chov skotu 

 

vysoká zaměstnanost v 1. sektoru – zemědělství, lesnictví 



hospodářství 

průmysl 

• potravinářský průmysl 

• dřevozpracující (Jihlava) 

• textilní (Pleas Havlíčkův Brod) 

• nejvýznamnějším odvětvím je strojírenství: 

o Bosch-Diesel v Jihlavě 

o ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou 

• v Dukovanech se nachází jedna z našich dvou jaderných 
elektráren 

• těžba uranu – Dolní Rožínka 



Jihlava – krajské město 



Jihlava  
- katakomby – 25 km, druhý největší labyrint v ČR 



Jihlava  
- hornické město – těžba stříbra  



Jihlava  
- zoologická zahrada 



Telč  
- historické jádro  - památková rezervace UNESCO 

 



Žďár nad Sázavou  
- kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
– UNESCO 

 

 



Třebíč - UNESCO 

židovská čtvrť se hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa  



Havlíčkův Brod 



Pelhřimov 

SPOKAR - kartáčovny 



Nové Město na Moravě 

 - světový pohár horských kol, biatlon a Zlatá lyže 



hrad Pernštejn 



zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou 



kraj Vysočina – zajímavosti 



Českomoravská vrchovina – Devět skal 



Českomoravská vrchovina – Javořice 



vrch Melechov – zřícenina tvrze Melechov 
 - za Rakouska-Uherska považován za střed Evropy 



přehradní nádrž Dalešice 



jaderná elektrárna Dukovany -  je první 
provozovanou jadernou elektrárnou na území Česka 



Mohelenská hadcová step  
- podloží tvořeno horninou hadcem, jsou zde trpasličí 
formy rostlin (tzv. nanismy) 
 



Žákova hora - původní pralesovité jedlobukové porosty  
se vzácnou květenou i zvířenou 



Děkuji za pozornost 


