
 Jihomoravský kraj zaujímá JV část ČR 

 

 Jihomoravský kraj je krajem s bohatou historií, spoustou  

   architektonických památek, z nichž některé jsou na  

   seznamu památek UNESCO, s řadou chráněných  

   krajinných oblastí 

 





 Krajské město je Brno – Nejvyšší soud ČR, Ústavní soud ČR 

 území osídlené Slovany 

 9.století – centrum Velkomoravské říše 

 Dolní Věstonice – Věstonická Venuše 

 Křesťanství zde zapustilo kořeny  

    s příchodem  Konstantina a Metoděje 

 Jihomoravským krajem je spojen i první český překlad bible – 

Bible kralická 

http://cr.ic.cz/index.php?clanek=modelovani&dir=pravek&menu=pravek
http://cr.ic.cz/index.php?clanek=modelovani&dir=pravek&menu=pravek
http://cr.ic.cz/index.php?clanek=bible&dir=pohus&menu=pohus


Jihomoravský kraj patří k nejníže položeným a 

nejteplejším oblastem ČR 

 

 

 
 Sever  - DRAHANSKÁ VRCHOVINA – CHKO Moravský kras 

               - VYŠKOVSKÁ BRÁNA 

 Západ -  ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA 



 Jih -  DYJSKO-SVRATECKÝ ÚVAL 

         -  MIKULOVSKÁ VRCHOVINA  

                 – PAVLOVSKÉ VRCHY 

 → CHKO PÁLAVA 

 

 

 

 

 

 Východ -  DOLNOMORAVSKÝ ÚVAL 

                 -  STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY (např. CHŘIBY) 

                 -  část CHKO BÍLÉ KARPATY 
 



Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým 
územím České republiky. Více ZDE. 
 

http://www.moravskykras.net/


Propast MACOCHA na dně s 

jezírkem 

Punkevní jeskyně s říčkou PUNKVOU 



 krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje 

 v roce 1986 zapsána na Seznam biosférických rezervací  

    UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

  od roku 2003 je pak Pálava součástí rozšířené biosférické 

    rezervace Dolní Morava, která zahrnuje také Lednicko- 

    valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. 



Lednicko-valtický areál   

 
je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované  

území v Evropě a často se symbolicky označuje jako 

 zahrada Evropy. Místní krajinu tvoří rozlehlé 

 zámecké zahrady, záhony s květinovými 

 koberci, krásné lesy, vinice a rybníky.  

V územíse nacházejí četné historické stavby 

 jako jsou lovecké zámečky, chrámy, kaple  

a mnohé další architektonické  skvosty 





 Morava, Dyje, Svratka, Svitava, Jihlava 

 hodně rybníků, Lednicko 

 přehradní nádrže -  Nové Mlýny, Vranov, 

                                   Brněnská přehrada 



 Hodonín – těžba ropy a zemního plynu 

 Centrum průmyslu – Brno 

 Strojírenský průmysl  

 Brno – traktory Zetor 

 Blansko – ČKD (strojírenské výrobky) 

 Břeclav - výtahy 

 

 



 potravinářský průmysl 

 cukrovary – Hrušov nad Jeviškou 

 konzervárny – Znojmo 

 vinařské závody – Znojmo, Velké 

Pavlovice, Mikulov, Valtice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 teplé podnebí +  úrodná půda → příznivé  

    podmínky pro zemědělství 
   → obilniny, cukrová řepa, teplomilné ovoce, 

    zelenina, vinná réva  



Slovácko 
• je region, který nalezneme JV od Brna, mezi  

  kopcovitou oblastí Chřibů a horským masívem  

  Bílých Karpat 

• je to kraj kulturních tradic, památek a nádherné 

  přírody,vynikajícího vína, slivovice, slováckých 

  klobásek, cimbálové muziky a nářečí. 



„Gramlavé paprče máš při 

kreslení, že je haňba  

se na to podivat!“- pravili 

slečna učitelka 

Franckovi Pagáčovému. „A z 

přírodopisu máš baňu  

jak stodolu …“ 



HRAD ŠPILBERK 

BRNĚNSKÝ VELETRH 
Vila Tugendhat – stavba moderní 

architektury 

KATEDRÁLA SV. Petra a Pavla 



Unikátní, bohatě zdobený 

renesanční obří sud na víno z 

roku 1643, jež je pro svoje 

rozměry největším vinným 

sudem v České republice a 

osmý největší v Evropě – jeho 

objem činí 101 400 litrů a váží 

26,1 tun. Obří sud je uložen v 

mikulovském zámeckém sklepě 

Barokní zámek 



http://www.superchalupy.cz/ubytovani-jihomoravsky-kraj/ 
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/o-kraji 
http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/MoravskyKras/index.htm 
http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/MoravskyKras/index.htm 
http://www.blansko.cz/clanky/10/12/do-jeskyni-i-na-prelomu-roku 
http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihomoravsky-kraj/okres-blansko/blansko/katerinska-
grotte/galerie/7596/ 
http://www.travelasist.vachta.cz/index.php?lan=cs&right=karta&action=detail&id=316291 
http://www.ota-simicek.net/?menu_ref=3,7,162&galerie_vypis=1 
http://wng.ift.uni.wroc.pl/karp45/?q=node/28 
http://zemepis.jergym.cz/foto/35/ipage00013.htm 
http://www.lednicko-valticky-areal.cz/valtice.php 
http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=morava&dir=morava&menu=morava 
http://itras.cz/vek-lovcu-a-mamutu/galerie/7986/ 
http://www.alena.ilcik.cz/0609rudka.php 
http://ecn.cz/?apc=zzvx1-2158650&x=2032309 
http://www.treking.cz 
http://www.mikulov.cz/turistika/aktivni-pobyt/pesi-turistika/chko-palava/ 
http://www.naturfoto.cz/pavlovske-vrchy-fotografie-7489.html 
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http://cestovani.jetel.cz/palavske-vrchy.php 

http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/ 

http://www.svetprumyslu.cz/minerva-boskovice-zdvojnasobila-obrat-na-vice-nez-

700-milionu-aai1522/ 

http://www.traktoryzetor.cz/ 

http://www.mzv.cz/lima/cz/staty_akreditace/peru/obchod_a_ekonomika/ceske_turbi

ny_z_ckd_blansko_pohaneji.html 

http://www.vytahyelex.cz/cz/index.htm 

http://www.zameckevinarstvi.cz/o-nas/fotogalerie/sklepy/ 

http://www.hlawa.cz/foto/logo-vino-valtice-jpg-342/ 

http://itras.cz/obri-sud-mikulov/ 

http://emmie.blog.cz/0908/cim-sladit 

http://www.udalosti112.cz/udalosti-dne/zlodeji-ocesali-vinici-ukradli-15-tuny-

hroznu.html 

http://www.ahaonline.cz/clanek/styl-laska-a-sex-serialy-aha/62891/cestujeme-po-

cesku-slovacko-sa-nesudi.html 

http://www.vranov.com/cyklotrasy-nordic-walking 

http://www.czechtour.net/cz/open-brno/ 

http://itras.cz/penzion-u-bednaru/galerie/5865/ 
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