
- Území většiny států se člení na menší části, administrativní celky,slouţící k jednodušší (?) státní správě. Česká republika je 

rozdělena podle pravidel EU na menší správní celky označované jako NUTS – Statistické územní jednotky Evropské unie a 

těch je pět kategorií- NUTS 0 – stát ČR, NUTS 1 – velký územní celek ČR, NUTS 2  - region s velkým počtem obyvatel 

(min. 1 milion) kterých je u nás 8, NUTS 3 – kraj , v ČR 14, NUTS 4 – okres, v ČR je to 91 jednotek, z toho 76 okresů a 15 

obvodů hlavního města Prahy a NUTS 5 – obec, v ČR je 6249 obcí (k 1.1.07). 

- Do roku 1960 se území dnešní ČR členilo na 12 krajů, od roku 1960 pak na 7 krajů. Toto členění bylo v roce 1990 zrušeno. 

  Od 1.1.2000 došlo ke znovuzřízení těchto krajů (regionů). 

 

Rozdělení republiky v tomto textu: 

 

Hlavní město Praha 
 

 
 

- Výjimečné postavení v našem státě má nejmenší kraj - hlavní město Praha. Má 496 km2 a asi 1,165 mil obyvatel. 

- Registrační značkou kraje je A, v čele města stojí primátorka Adriana Krnáčová. 

-  Je zde největší soustředění obyvatel, průmyslu, obchodu, bankovnictví, škol a sluţeb. Praha je sídlem mnoha státních, 

politických, vědeckých a jiných institucí i některých mezinárodních organizací. 

- Jedním z výrazných rysů města je jeho výšková členitost. Osu tvoří údolí Vltavy, zahloubené do Praţské plošiny. Také 

menší přítoky jsou hluboce zaříznuté, takţe reliéf hlavního města se skládá z mnoţství údolí, kopců a říčních teras, na nichţ 

leţí většina rozsáhlejších zastavěných území. 

- Na dnešním území hlavního města můţeme rozlišit čtyři urbanistické zóny. 

- Jádro tvoří historické centrum, zahrnující nejstarší části (Hradčany,Malou Stranu, Staré a Nové Město, Vyšehrad). Většina 

tohoto území je městskou památkovou rezervací s mimořádným soustředěním kulturních památek. V této části města je 

potlačena funkce výrobní, ustupuje obytná a převládá funkce administrativní a obsluţná. 

- Vnitřní město obklopuje jádro a zahrnuje bývalá předměstí vzniklá v 19. a začátkem 20. století (Smíchov, Karlín, Ţiţkov, 

Vinohrady, Libeň aj.). Tvoří souvislou zastavěnou plochu zahrnující obytné a průmyslové plochy. Je desetkrát větší neţ 

jádro, ţije v něm polovina obyvatel Prahy a má vysokou hustotu zalidnění. Většina obyvatel bydlí v nájemních domech, 

jejichţ stáří přesahuje 100 let. 

- Vnější město je proti předcházejícím dvěma zónám dvojnásobně rozlehlé a ţije v něm asi půl miliónu lidí. Kromě menších 

čtvrtí rodinných domků z předválečné i poválečné doby zahrnuje především rozsáhlá sídliště, postavená v posledních 

desetiletích (Jiţní Město, Prosek, Bohnice, Jihozápadní Město aj.). Některé části mají jen obytnou funkci, do jiných zasahují 

staré i novější průmyslové areály. Je zde více volných ploch, zeleně a rekreačních zařízení neţ v předchozích zónách. 

- Okrajová zóna zahrnuje zemědělskou a lesní půdu, rekreační oblasti a aţ na výjimky jen menší obce, připojené ku Praze. 

Má nejřidší zalidnění a zabírá 40 % území Prahy. 

- Mimo administrativní hranice města přesahuje silný vliv metropole na území aglomerace, jejímţ je Praha centrem. 



Aglomerované území představuje asi 4 % rozlohy ČR a ţije v něm 16 % obyvatel ČR. 

-  Praha je v rámci republiky nejbohatší oblastí, a v tomto hodnocení je i vysoko nad průměrem EU. N celkovém domácím 

produktu republiky se podílí 25 %! Jsou zde nejvyšší platy, nejvyšší ţivotní náklady, nejniţší nezaměstnanost, nejvyšší 

vzdělanost, nejdelší délka ţivota, nejstarší obyvatelstvo, ale i nejvyšší kriminalita. Je turisticky nejatraktivnější a z celkového 

mnoţství zahraničních turistů, kteří k nám přijíţdějí jich 60 % navštíví pouze Prahu. Celoevropsky je šestá 

nejnavštěvovanější. Praha má i mnoho problémů, především dopravní, silně poškozené ţivotní prostředí, a stále se vylidňující 

centrum a sídliště se stárnoucí populací, neboť mladší odchází bydlet do okolí města, ale mimo jeho hranice. 

- Své centrály zde má řada významných firem a je i centrálou zahraničních firem pro oblast střední Evropy. V hlavním městě 

se soustřeďuje mnoho významných průmyslových závodů.  

Nejrozsáhlejší je strojírenství (mnoho závodů lehkého i těţkého strojírenství, elektrotechniky, výroby motorů apod.). Na 

druhém místě jsou rozmanité závody potravinářského průmyslu.  Z jiných odvětví má největší význam průmysl 

farmaceutický, polygrafický, oděvní atd. 

 Firmy: Siemens, Avia, Zentiva, Čokoládovny Opavia, Staropramen, ČEZ, ČD, ČSA, KB, ČSOB, ČS, Český Telecom, 

Skanska, Sazka, Odkolek, T-Mobile, Vodafone, RWE Transgas, Agrofert Holding, Alimpex……….  

- Praha je významným dopravním uzlem. Poloha ve středu Čech způsobuje, ţe se zde paprskovitě sbíhají silnice, dálnice a 

ţeleznice. Je tu naše největší mezinárodní letiště (Ruzyně), které jiţ nestačí rostoucímu provozu a potřebuje modernizaci. 

Městská doprava je v Praze velmi rušná. Chybí okruţní komunikace, které by vedly automobilovou dopravu mimo střed 

města. Částečným řešením je nejvytíţenější dopravní prostředek - metro, jediné v naší zemi, které v centru odlehčuje 

pozemním komunikacím. 

 

- Značně je postiženo životní prostředí. Koncentrace 

oxidů síry a dusíku i pevných imisí (prachu) dosahují často 

hodnot srovnatelných se severočeskou pánevní oblastí. 

Kromě automobilové dopravy, průmyslových emisí a 

topenišť na pevná paliva k tomu za určitých povětrnostních 

podmínek přispívá i poloha města v kotlině. Problémem je i 

zanedbaný domovní fond a rozvodné sítě (např. vodovody), 

odvoz odpadků, čistota ulic atd. 

- Praha je významným cílem cestovního ruchu, zejména 

zahraničního. Nejvýznamnější památky: Praţský hrad 

(gotická katedrála sv.Víta s kaplí sv. Václava, renesanční 

kupole hlavní věţe, románská bazilika sv.Jiří), 

Staroměstské náměstí (gotický Týnský chrám, 

Staroměstská radnice s gotickou věţí a orlojem z roku 

1410), Prašná brána, barokní chrám sv.Mikuláše, 

Valdštejnský palác, gotický Karlův most, Národní divadlo, 

Národní knihovna, Václavské náměstí (socha sv.Václava, 

Národní muzeum). Malá Strana a Staré město jsou 

památkou UNESCO.   

 

- Oficiální webové stránky jsou na adrese: www.praha-

mesto.cz 

 

 

 

Střední Čechy 

 
- Kraj s největší rozlohou má 11013 km2, 1,35 mil. obyvatel. Leţí zde tyto okresy – Beroun, Benešov, Kladno, Kolín, Kutná 

Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Rakovník a Praha východ a západ. Je krajem s nejvyšším přírůstkem 

Metro v Praze 

 
Znak praţského metra 

Délka sítě 54,7 km 

Počet linek 3 

Počet stanic 54 

Datum otevření 9. května 1974 

Parametry 

Typ metra klasické metro, sovětského typu 

Rozchod kolejí 1435 mm 

Přívod proudu přívodní kolejnicí - spodní odběr 

Napětí 750 V jm. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha-metro-logo.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_sov%C4%9Btsk%C3%A9ho_typu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADvodn%C3%AD_kolejnice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha-metro-logo.svg


počtu obyvatel, s nejvyšší bytovou výstavbou, největším počtem sídel. Nemá vlastní správní centrum, to je v Praze. Středními 

Čechami nazýváme oblast v širším okolí Prahy, která má na hlavní město silné vazby.  Jde vlastně o široké zázemí Prahy.  

  Praha odtud čerpá různé suroviny, zemědělské produkty a pracovní síly. Střední Čechy poskytují Praţanům řadu moţností 

k rekreaci a často jsou povaţovány za noclehárnu pro lidi, kteří tráví většinu času v Praze, ale nemohou tam ţít.  

  Území je hustě zalidněno. Charakteristické je husté rozmístění poměrně malých sídel. Mnoho obyvatel dojíţdí do Prahy za 

prací nebo do škol. Severní část oblasti vyplňuje níţinaté Polabí - Středočeská tabule (velmi teplé podnebí, úrodné černozemě 

a hnědozemě, méně sráţek). Jde o nejúrodnější oblast Čech, a proto je zaměřeno na potravinářskou produkci. Pěstuje se zde 

zelenina, rané brambory, cukrovka, obilniny a ovoce. Rozšířený je chov dobytka, zejména prasat. V návaznosti na 

zemědělství se zde rozvinul potravinářský průmysl (mlýny, těstárny, lihovary, cukrovary). Při řece Labi je několik 

chemických závodů (Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Kolín). Výroba elektřiny je soustředěna poblíţ Mělníka. Strojírenské 

závody jsou zejména v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi a ve Slaném. Poděbrady prosluly kromě 

lázeňství i výrobou skla. 

- Jihozápadní část středních Čech vyplňují pahorkatiny a vrchoviny Poberounské oblasti. Při toku řeky Berounky jsou dvě 

známá chráněná území. Křivoklátsko se vzácnými druhy rostlin a ţivočichů a výskytem zkamenělin bylo vyhlášeno i 

biosférickou rezervací. Dále po toku řeky leţí Český kras se známými Koněpruskými jeskyněmi s krápníkovou výzdobou. 

- Nedaleko od Prahy leţí největší město středočeské oblasti Kladno. Bylo střediskem těţby uhlí, hutnictví ţeleza a 

strojírenství. Rakovník je znám výrobou dlaţdic a pracích prostředků. U Berouna se vyrábí vápno a cement. Těţba uranu u 

Příbrami byla jiţ ukončena. 

- Na jih od Prahy se rozprostírá Středočeská pahorkatina. Osou oblasti je vltavská kaskáda. Význam jejich přehrad spočívá v 

energetickém. Střední Povltaví a Posázaví jsou hojně vyuţívaným rekreačním zázemím Prahy. 

- Středisky jihovýchodní části středních Čech jsou města Benešov a Vlašim. Kutná Hora, kdysi významné město, je známá 

výrobou  tabákových výrobků a jako památka UNESCO. Z dalších památek jsou to Křivoklát, Konopiště, Karlštejn, Lidice, 

Koněpruské jeskyně u Berouna, Český Šternberk, Říp, Mělník nebo Kokořín.   

Firmy: Škoda auto Mladá Boleslav- největší český vývozce, TPCA Kolín, Aero, Tabák, Kaučuk, Unilever PTZ Nelahozeves, 

Vitana Byšice, Spolana, Procter and Gamble Rakovník, Hella Mladá Boleslav, Akuma Mladá Boleslav, Danone Benešov, 

Sellier&Bellot ….  

- Oficiální krajské webové stránky nalezneme na adrese www.kr-stredocesky.cz, hejtmanka Pokorná - Jermanová, registrační 

značka je S 

 

 

 

Jihočeský kraj 

 
- Rozloha kraje je 10 056 km2. Ţije zde asi 626 tisíc lidí. V kraji jsou okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Tábor, Písek, Strakonice a Prachatice. Jiţní hranici tvoří zalesněné hornatiny Šumava a Novohradské hory. Do 

vnitrozemí pak povrch pozvolna klesá a přechází v pahorkatiny.  Střed jihočeské oblasti zaujímají pánve, Českobudějovická a 

Třeboňská, s velkým počtem rybníků. Směrem na sever se krajina zdvihá  ve Středočeskou pahorkatinu a na východ v 

Českomoravskou vrchovinu. 

- Dle statistik se jedná o kraj s nejlepšími podmínkami pro ţivot z celé ČR. Jiţní Čechy jsou nejméně zalidněnou oblastí a 

jsou zde typická venkovská sídla, rovnoměrně rozloţená po celém území. Velkým přírodním bohatstvím jsou lesy a 

zachovalá příroda. To spolu s největším mnoţstvím historických památek a otevřením řady nových hraničních přechodů 

dává této oblasti velké předpoklady pro rekreační vyuţití území a rozvoj cestovního ruchu. V zemědělství má lepší 

předpoklady pro rozvoj ţivočišná výroba, především chov skotu. Významné je rybníkářství s největší produkcí ryb u nás. 

Zajímavostí je, ţe se zde nachází náš nejhlubší a obvodem nejdelší rybník- Staňkovský na Třeboňsku. Největším jihočeským 

městem jsou České Budějovice (strojírenský, potravinářský a dřevozpracující průmysl). Z dalších měst vyniká historický 

Tábor s převahou potravinářských závodů, Písek s textilní výrobou a Strakonice se strojírenským a textilním průmyslem.  

  Střediskem východní části je Jindřichův Hradec. Známé jsou papírny ve Větřní. Významnou historickou rezervací je jádro 

Českého Krumlova. Velkou změnou v energetice je jaderná elektrárna v Temelíně u Týna nad Vltavou. Nejdůleţitějšími 

památkami jsou Český Krumlov, Holašovice, Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota, Slavonice, Bechyně a Písek .  

Firmy: Madeta, Budvar, Jihostroj, Jika, Brisk Tábor, Silon, Robert Bosch, E-On, ZVVL Milevsko, Jitona Soběslav, Jitex 

Písek  

- Oficiální krajské webové stránky nalezneme na adrese www.kraj-jihocesky.cz, reg. značka C, hejtmankou I. Stráská 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/


 

Plzeňský kraj 

             
- Rozloha kraje je 7561 km 2 a má 550 tisíc lidí. V kraji máme okresy Plzeň město, jih a sever,  Klatovy, Rokycany, 

Domaţlice a Tachov. Převáţnou část povrchu tvoří pahorkatiny a vrchoviny. Pohraničí je řídce osídleno a hornatiny jsou zde 

porostlé rozsáhlými jehličnatými lesy. Plzeňsko je celostátně významným průmyslovým střediskem, zaměřeným na těţké 

strojírenství. Je zde niţší míra nezaměstnanosti daná častým cestováním za prací do sousedního Bavorska.  

- Zemědělství zde nemá příhodné podmínky. Pšenice se pěstuje především v Plzeňské kotlině, jinde pak ječmen, pícniny a 

brambory.  

  Převaţuje zde ţivočišná výroba - chov skotu a prasat. Velké jsou zásoby kaolinu a keramických jílů, jichţ vyuţívá 

keramický průmysl (Chlumčany, Horní Bříza). 

- Kraj si oblíbily zahraniční firmy, nacházející tu zaměstnance zručné v technických oborech. Plzeň je jednoznačně největším 

střediskem oblasti. Těţké strojírenství jezde zastoupeno podnikem Škoda, světoznámé jsou místní pivovary.  

  Blízké město Rokycany má významné strojírenství. Středisky podhůří Šumavy jsou Klatovy (strojírenský a koţedělný 

průmysl) a Sušice s výrobou zápalek. Historickým střediskem Chodska jsou Domaţlice. Menším okresním městem je 

Tachov. Z významnějších památek jsou zde Rabí, Kašperk, Nepomuk nebo Švihov. Zajímavostí je tady náš nejdelší tunel 

pod vrcholem Špičák na trati z Plzně do Ţelezné Rudy. Ţeleznorudsko je i významným turistickým centrem Šumavy (Černé 

jezero, Špičák .....).  

Firmy: Prazdroj, Stock Plzeň, Škoda, Matsushita Plzeň, Denso Plzeň, Lassesberger, Tonak, Okula Nýrsko, Olpran Rokycany  

Více informací nalezneme na oficiálních webových stánkách www.kr-plzensky.cz a nebo stránkách města Plzeň – www.plzen-

city.cz 

 
reg. značka P 
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Karlovarský kraj                                                                                                                  

 
                       

- Plocha kraje je 3315 km2. Ţije zde 305 tisíc lidí. Jsou zde pouze 3 okresy – Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.  Krajina 

západočeské lázeňské oblasti se rozkládá na svazích hora v pánvích, kterými protéká řeka Ohře. Úrodných půd je zde velmi 

málo. Lesy pokrývají třetinu území. Oblast je značně nerovnoměrně osídlena. Druhý nejhorší kraj pro ţivot. Je zde nejvyšší 

rozvodovost, nejvíce sebevraţd, potratů, nejniţší bytová výstavba a nejniţší zisky z průmyslové výroby. Ţije zde i nejméně 

seniorů, ale rodí se nejvíce dětí. Kraj těţí z lázeňství a blízkosti Německa. Málo rozvinut je průmysl a chybí i kvalitní spojení 

s ostatními regiony.  

- Největším bohatstvím jsou četné minerální prameny.V Karlových Varech je nejteplejší pramen Vřídlo (73 0 C) a v okolí 

Chebu  

  a Mariánských Lázní je největší seskupení pramenů studených minerálek. Jáchymov má silné radioaktivní prameny. 

- V oblasti jsou naše největší lázně (Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně) a další lázeňská místa (Jáchymov, 

Kynţvart, Kyselka). 

- V oblasti je značné nerostné bohatství. Těžba uhlí v Sokolovské pánvi a kaolinu na Karlovarsku, cínových rud u Horního 

Slavkova mají celostátní význam. Povrchová těţba a energetické vyuţívání uhlí narušují krajinu a znečišťují ovzduší. 

- Největším střediskem severozápadních Čech jsou Karlovy Vary. Kromě své lázeňské funkce jsou i sídlem významných 

průmyslových závodů (broušené sklo, porcelán, nápoje). Dalšími velkými městy jsou Cheb, Sokolov (elektrárna), Ostrov nad 

Ohří (trolejbusy), Mariánské Lázně a pohraniční Aš (textilní průmysl). Z menších sídel mají kromě lázní význam Kraslice 

(dechové a bicí hudební nástroje) a Luby u Chebu (strunné hudební nástroje).  

- Po roce 1989 se tato oblast dostala do nových podmínek. Významnou klientelou oblasti jsou kromě Němců i Rusové, kteří 

postupně skupují objekty především v Karlových Varech. Z nelázeňských památek jsou zde zámek Bečov nad Teplou, 

bahenní rezervace Soos  nebo hrad a město Loket nad Ohří. 

Firmy: Becherovka, Thun, Sokolovská uhelná, Karlovarské minerální vody, Moser, Amati Kraslice  

reg. značka K 

 

Ústecký kraj    

 

- Rozloha kraje je 5334 km2. Ţije zde 820 tisíc lidí. Nachází se zde okres Louny, Litoměřice, Chomutov, Most, Teplice, Ústí 

nad Labem, Děčín.  Dle statistik naopak nejhorší kraj pro ţivot. Středem tohoto průmyslového kraje protéká Labe. Území při 

řece Ohři leţí ve sráţkovém stínu a spadne zde nejméně sráţek u nás. Počasí je značně ovlivněno průmyslem. Zejména v 

zimním období zde vznikají husté smogové mlhy. Je to kraj s nejkratší délkou ţivota, nejhorším ţivotním prostředím, 

s nejvyšší nezaměstnaností, nejniţší vzdělaností, nejvíce něvěřícími a nejhorším zdravotním stavem obyvatel. Sloţení 

obyvatelstva v minulosti bylo ovlivněno odsunem Němců a přistěhovalectvím lidí z celé republiky za prací, kteří k oblasti 

nikdy nenašli vztah. Dnes trpí odchodem nejkvalifikovanějších lidí jinam.Celkově je to kraj v úpadku. 

- Hnědé uhlí se nachází v území od Ústí nad Labem aţ ke Kadani, největší lomy jsou u Chomutova, Mostu, Bíliny a 

http://www.kr-karlovarsky.cz/OBCAN/obvody.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/OBCAN/obvody.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/OBCAN/obvody.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/OBCAN/obvody.html


Chabařovic. Uhlí se spaluje v řadě tepelných elektráren, které se značně podílí na znečištění ovzduší. Mnoho uhlí se rozváţí 

po celé republice. Krajina zde byla značně přeměněna. Těžbě musely ustoupit lesy, zemědělská půda, silnice, koryta řek, 

ale i řada obcí. Dnes se uhlí těţí ze stále větších hloubek. Je také méně kvalitní, obsahuje mnoho popelovin a síry a má 

nízkou výhřevnost. 

- Zemědělská výroba má významné postavení v Poohří i v oblasti podél Labe, především Lounsko a Litoměřicko. Nejvíce se 

pěstuje pšenice a ječmen. Typickou plodinou okolí  Ţatce je chmel. Na Litoměřicku se specializují na ovocnářství. 

- Velmi intenzivní je v celé oblasti doprava. Značně se vyuţívá říční doprava. Čilý ruch zaznamenávají hraniční přechody s 

Německem. 

- Hlavním střediskem je město Ústí nad Labem (chemický a potravinářský průmysl). Druhé největší město Most bylo 

vybudováno zcela nově, protoţe původní muselo ustoupit povrchovým lomům. Nepříznivé ţivotní prostředí mají Chomutov 

(hutnický a strojírenský průmysl), Děčín (strojírenství), Teplice (lázně, sklářský průmysl), Lovosice a Litvínov-Záluţí 

(chemický průmysl). Středisky zemědělské oblasti jsou Litoměřice, Louny a Ţatec. 

- Katastrofální stav životního prostředí v této oblasti vyţaduje radikální řešení, k němuţ naše hospodářství nemá dostatek 

prostředků. 

  Na území kraje se nachází i náš nejmladší národní park Labské pískovce s proslavenou Pravčickou bránou. Z památek jsou 

zde město Terezín, Louny, hrad Střekov, zámek v Děčíně a Jezeří. 

  Firmy: Mostecká uhelná, Česká rafinérská, Chemopetrol Litvínov, AGC Flat Teplice, Drinks Union Ústí, Setuza, 

Spolchemie, Nemak Most, Čechofracht  

reg. značka U 

 

 

 

Liberecký kraj         

 
 

- Rozloha kraje je 3163 km2. Kraj má 430 tisíc lidí. V tomto kraji jsou okresy Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa a 

Semily. Na území této oblasti se rozkládají od východu Krkonoše, Jizerské hory, dále na západ pak Luţické hory.  

  Státní hranice zde vytváří dva výběţky - Šluknovský a Frýdlantský. Směrem na jih se krajina sniţuje a přechází ve 

vrchoviny  

  Krkonošského podhůří a v pahorkatiny České tabule. 

- Podnebí oblasti je vlivem vyšších nadmořských výšek chladnější a vlhčí. Nejdeštivější jsou Jizerské hory. Jedná se o 

nejlesnatější kraj, lesy jsou však dost poškozeny průmyslovými imisemi. Přírodní podmínky nejsou příliš vhodné pro 

zemědělství. Chov dobytka tu má větší význam neţ pěstování plodin. Hustota zalidnění je nerovnoměrná. V kraji je nejvyšší 

zaměstnanost v průmyslu a tento kraj má velké předpoklady pro budoucnost. 

- Střediskem oblasti je aglomerace dvou měst - Liberec a Jablonec. Obě města jsou spolu propojena tramvajovou dopravou a 

k tradičním průmyslovým odvětvím zde je textilní, sklářský a strojírenský průmysl. V České tabuli leţí rychle rostoucí město 

Česká Lípa.  

V okolí  tohoto města se těţil uran a nacházejíce zde sopečné vrcholy, např. Bezděz. Dalšími důleţitými městy jsou  Turnov a 

textilní průmysl má velké závody v Rumburku a ve Varnsdorfu. Středisky sklářského průmyslu jsou také Nový Bor, Ţelezný 

Brod  a Kamenický Šenov. 

- Zvláštní postavení v hospodářství oblasti zaujímá cestovní ruch. Zejména  Krkonoše, Jizerské hory a  Máchovo jezero patří 

mezi nejnavštěvovanější rekreační oblasti u nás. Z památek stojí za zmínku Panská skála u Kamenického Šenova, Sychrov, 

Lemberk, Hrubý Rohozec, klášter v Hejnici.  

Firmy: Narex Č. Lípa, Jablonex, Preciosa Liberec, Crystalex Nový Bor, Vulkan Hrádek. Nisou, Elitex Varnsdorf, Knorr 

bremse Hejnice, Johnson controls, Jablotron Jablonec, Soare  

Více informací na adrese www.liberecky-kraj.cz  

reg. značka K 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liberec_Region_CoA_CZ.svg


Královéhradecký kraj   
 

- Kraj má rozlohu 4758 km2 a ţije v něm 548 tisíc lidí. V kraji jsou okresy Hradec Králové, Jičín, Trutnov, Náchod a 

Rychnov nad Kněţnou. Na severozápadě se nachází naše nejvyšší pohoří Krkonoše a na severovýchodě Broumovský 

výběţek se známými skalními útvary. Naopak na jihu je krajina Polabí lemovaná pahorkatinami.  Na východě jsou potom 

Orlické hory. Jiţnější část kraje má teplé podnebí, v Krkonoších a Orlických horách je chladněji a více sráţek. 

- Většina krajiny Polabí je zemědělsky intenzivně využívaná. Pěstuje se pšenice, cukrovka, ječmen a ovoce (jablka). V celé 

oblasti se chová hodně skotu. Zalidnění je husté a rovnoměrné. Výjimku tvoří horské oblasti – Krkonoše a Orlické hory. 

V kraji ţije nejvíce věřících evangelického vyznání, populace je nejzdravější v zemi.   

- Největším městem je Hradec Králové (strojírenství, potravinářství, hudební nástroje). Město je známé svou moderní 

architekturou.  Na severu jsou hlavními středisky Náchod (textilní průmysl) a Jičín (strojírenství). V jeho okolí se nachází asi 

naše nejznámější skalní město a několik hradů a zámků. Velmi hustá síť menších měst je v širším podhůří Krkonoš. Vyniká z 

nich Vrchlabí s rozsáhlým strojírenstvím (Škoda auto) a elektrotechnikou (Kablo). Důleţitým průmyslem oblasti je i textilní 

a dřevozpracující průmysl (Hostinné). Ve Dvoře Králové se nachází i známá Zoo se safari parkem. Pro celý kraj je důleţitý 

cestovní ruch (hory, skalní města, kulturní památky, lázeňství). Jsou to Opočno, Náchod, Ratibořice, Adršpašsko, Kuks, 

Josefov, Jičín, Kost, Prachovské skály a Trosky.   

- Další města: Trutnov, Jaroměř, Hronov, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněţnou, Kvasiny 

Firmy: Petrof Hradec Králové, Lesy ČR Hradec Králové, ZKVU, Krpa Hostinné, Juta Jaroměř, Ontex Jaroměř (Helen 

Harper), Kablo, Holcim, Kand Dobruška, Ronal Jičín, Rubena Náchod, Kara Trutnov, Juta, Elton-Prim, Tiba, FAB Rychnov 

nad Kněţnou   

Více informací o kraji naleznete na oficiálních webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz 

reg. značka H 

 

 

Pardubický kraj                                      
 

- Kraj má rozlohu 4519 km2  a ţije v něm 506 tisíc lidí. Vznik tohoto kraje byl důsledkem odvěké rivality mezi Hradcem a 

Pardubicemi, které si vznik vlastního kraje vynutily. Jsou zde okresy Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí.  Západ 

kraje leţí v úrodné níţině Polabí, zbytek kraje tvoří pahorkatiny a pohoří. Polabí je velmi úrodné a je intenzivně zemědělsky 

vyuţívané, v rostlinné výrobě se pěstuje pšenice, ječmen, olejniny, cukrovka a kukuřice, chovají se prasata a ušlechtilá 

plemena koní (Slatiňany u Chrudimi a Kladruby u Pardubic). Kraj má dobré podmínky pro další rozvoj, ale zatím je plně 

nevyuţívá. Je také turisticky nejméně navštěvovaný. Ve Chvaleticích a Opatovicích jsou velké tepelné elektrárny jejichţ 

emise ničí lesy Vysočiny nebo i Orlických hor. Pardubice jsou v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících měst a stále 

se rozšiřují a se sousední Chrudimí uţ tvoří souměstí. Dříve byly centrem potravinářství (perníkářství), v současnosti se 

rychle rozvíjí elektrotechnika ( Tesla), chemický (Paramo, Synthesia) a elektronický průmysl (VDO- navigace a autorádia, 

Tchajwanský Foxconn computer- 2. největší vývozce v ČR). Má i výhodnou polohu na ţelezničním koridoru. Dalšími 

významnými městy kraje jsou Ústí nad Orlicí s textilním průmyslem a blízká Česká Třebová, náš hlavní ţelezniční uzel na 

hlavním českém ţelezničním tahu. Na jihu jsou důleţitými středisky strojírenské výroby Chrudim, Vysoké Mýto, Svitavy a 

Polička s potravinářstvím. V kraji najdeme i památku UNESCO – město Litomyšl. Z dalších památek jsou zde Kunětická 

hora, Slatiňany nebo Košumberk. 

Firmy: Foxconn CZ, Paramo, Synthesia, VDO, Transporta Chrudim, OEZ Letohrad, Skaličan Choceň, Zřud Polička, Korado 

Česká Třebová, SOR, Iveco - Irisbus, ETA Hlinsko, Gillette CZ Jevíčko, TOS Svitavy, Mlékárna Tatra Hlinsko, Saint 

Gobain Vertex Litomyšl, Bravo Jablonné nad Orlicí. 

Odkazy na www.pardubickykraj.cz 

reg. značka E 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/


 

Kraj Vysočina                   www.kr-vysocina.cz 

 

- Oblast tvoří území Českomoravské vrchoviny. Plocha je 6826 km2 a ţije zde asi 515 tisíc obyvatel. Krajské město Jihlava 

není přirozeným centrem celé oblasti a tak jsou v okrajových částech patrné snahy připojit se k jiným krajům. To se stalo 

například s oblastí Nedvědicka, které přešlo do Jihomoravského kraje. Nachází se zde okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Třebíč a Ţďár nad Sázavou. Průměrné teploty jsou zde niţší a sráţky vyšší. Ve sráţkách se však projevují rozdíly 

mezi západní, návětrnou a východní, závětrnou částí vrchoviny. 

- Napříč Českomoravskou vrchovinou prochází probíhá hlavní evropské rozvodí. Nejvyšší oblasti vysočiny jsou zalesněny, v 

niţších polohách se střídají pole s travnatými plochami a lesy. Zvláště cenné území Ţďárských vrchů bylo vyhlášeno CHKO 

a v celé oblasti je mnoho maloplošných chráněných území. Oblast má dobré předpoklady pro cestovní ruch, třeba i kvůli 

nejčistšímu ţivotnímu prostředí v republice. Prochází zde dálnice D1 spojující Prahu s Brnem, ta je důleţitá pro další 

hospodářský rozvoj kraje. 

- Půdy jsou zde vesměs málo úrodné, podzolové. Zemědělství se zaměřuje na pěstování méně náročných plodin, zejména 

brambor, lnu a pícnin. Významná je ţivočišná výroba, hlavně chov skotu. Hospodářsky se jedná o nejchudší kraj, 

s nejniţšími platy. Celorepublikově je zde nejvyšší zaměstnanost v zemědělství a nejniţší ve sluţbách. Je zde naopak nejniţší 

kriminalita, rozvodovost a nejmladší populace. V hospodářství Vysočiny je tradiční průmysl zpracovávající zemědělské 

produkty, dřevo a kámen. Později vznikly textilní a strojírenské závody a jaderná elektrárna Dukovany. Vysočina má dobré 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, je zde řada památek a zachovalá příroda. Nejdůleţitější památky jsou v seznamu 

UNESCO a jsou to Telč, Třebíč a Zelená hora – kraj s největším počtem těchto památek. Městskými památkovými 

rezervacemi byly vyhlášeny Jihlava (strojírenský, textilní a dřevozpracující průmysl), Pelhřimov, centrum pro západní část 

kraje. 

Dále jsou tu Lipnice nad Sázavou, hrad Kámen, zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměsti nad Oslavou. Dalšími 

velkými městy jsou Třebíč, Ţďár nad Sázavou (strojírenství), Havlíčkův Brod (potravinářství), Humpolec, Dačice a Velké 

Meziříčí. 

Firmy: Bosch diesel Jihlava, Modeta Jihlava, Motorpal Jihlava, Kostelecké uzeniny, Tchibo Jihlava, Spokar Pelhřimov, 

Bernard Humpolec, Jemča Jemnice, Masna Studená, Krahulík Krahulčí u Jihlavy, Vysočina Hodice, Sýrárna Ţeletava, Ţďas 

Ţďár, Chirox Nové Město na Moravě, Kablo VM, Draka kabely VM, PoEx VM, Agados VM, Alpa VM, Sporten Nové 

Město.   

reg. značka J 


