
Olomoucký 

kraj 



Olomoucký kraj 

• Jeseníky – letní i zimní sporty 

• lázně 

 



přírodní podmínky 

Rychlebské hory 

Hrubý Jeseník – Praděd (1492m) 

Oderské vrchy 

Hornomoravský úval 

Drahanská vrchovina 

Moravská brána – protáhlá sníženina směrem k 
Ostravě  

Hranický kras - Hranická propast = nejhlubší 
propast v ČR i v Evropě 

Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Mladečské a Javoříčské jeskyně 

jeskyně Na Špičáku a Na Pomezí 

 

povrch 

úval = nížina 



krajem prochází rozvodí mezi úmořím:  

Baltské moře 

Odra – pramení v Oderských vrších 

Černé moře 

Morava – pramení v Kralickém Sněžníku 

Desná 

Oskava 

Bečva 

Romže 

Haná 

 nádrž Dlouhé Stráně 

 

vodstvo 





ochrana přírody  

CHKO 

o Litovelské Pomoraví 

o Jeseníky  

 

Jeseníky – vodopády Bílé Opavy 



obyvatelstvo 

 krajským městem je Olomouc  

• 6. největší město ČR 

• Univerzita Palackého 

 nejnižší hustota zalidnění je v horských 

oblastech na severu 

Napiš všechny kraje a státy, se kterými sousedí Olomoucký kraj. 



obyvatelstvo 

další významná města: 

Prostějov 

Přerov 

Šumperk 

Velké Losiny 

lázně:  Jeseník 

   Lipová  

  Teplice nad Bečvou 



hospodářství 

Haná – oblast Hornomoravského úvalu (Olomouc, 

Prostějov, Přerov) 

o patří mezi nejúrodnější oblast ČR 

o sladovnický ječmen, cukrovka, pšenice 

o ovoce, zelenina 

o chmel – u Olomouce 

o chov skotu - Jeseníky 

zemědělství 



hospodářství 

průmysl 

o potravinářský průmysl 

• Nestlé – Olomouc, Holešov 

• Olma Olomouc 

o oděvní průmysl, strojírenství 

o průmysl optických zařízení 

o dřevozpracující průmysl – Jeseníky 

 

Haná – hospodářsky vyspělá oblast  

severní část – ekonomicky slabá část regionu, 
vysoká nezaměstnanost 



Olomouc – krajské město 

o barokní sloup Nejsvětější Trojice – UNESCO 

o radnice s orlojem 



Olomouc – Svatý Kopeček 

o poutní bazilika a zoologická zahrada 



Šumperk  

o „Živá brána Jeseníků“, umožňuje přístup do různých 

částí Jeseníků a je centrem kultury 



Prostějov  

o rozvinutý oděvní průmysl 



lázně Jeseník 

založil je V. Priessnitz [priznic] – první lázně na světě 

využívající léčivých účinků studené vody 



termální lázně Velké Losiny 



Papírny Velké Losiny 

o manufaktura - ruční výroba papíru 



vodní nádrž Dlouhé Stráně 

o je tvořena z horní a dolní nádrže 

o horní nádrž je vytvořené jezero, které je nejvýše položenou vodní plochou 

v ČR (1350 m), max. hloubka 26 m, délka 1750 m 

o  voda je přiváděna a odváděna dvěma přivaděči pod povrchem, které 

jsou 1,5 km dlouhé a mají 3,6 m v průměru 

 

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dlouhe-strane/ 



Praděd (1492 m) 

o nejvyšší hora Hrubého Jeseníku 

o vysílač 



Červenohorské sedlo 

o lyžařské středisko Hrubého Jeseníku 



Moravská brána 

o prochází tudy hranice hlavního evropského rozvodí mezi 

úmořím Baltského a Černého moře 

o odděluje Českou vysočinu a Západní Karpaty 



Hranická propast 
maximální hloubka zatopené části je 389,5 metrů – není 

to však dno, podle odhadů může její hloubka dosáhnout 

i 700 až 1000 metrů 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://ostrava.rozhlas.cz/hranicka-propast-je-mozna-nejhlubsi-zatopenou-jeskyni-sveta-jeji-dno-je-zatim-v-6978413&psig=AOvVaw1ykUHynsst6FRXmCwfRf7U&ust=1590480020271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi4mPzFzukCFQAAAAAdAAAAABAD


Zbrašovské aragonitové jeskyně 



Mladečské jeskyně 

o významná archeologická lokalita 



Javoříčské jeskyně 



pramen řeky Odry – Oderské vrchy 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Odersk%C3%A9_vrchy&psig=AOvVaw2EdWEDW83BWRszmIaJKUps&ust=1590481572281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCwvN7LzukCFQAAAAAdAAAAABAD


CHKO Litovelské Pomoraví 



CHKO Jeseníky 



zámek Velké Losiny 



hrad Bouzov 



hrad Šternberk 



zámek s hradem Úsov 



zřícenina hradu Helfštýn 

o přehlídka uměleckých kovářů - Hefaiston 



Děkuji za pozornost 


