


Krajské město – Olomouc 
Okresní města  
 Prostějov 
 Přerov 
 Šumperk 
 Jeseník 

 
Rovinatý kraj s bohatou kulturní a 
folklorní tradicí a nespočetnými 
pamětihodnostmi – hrady, zámky, 
muzei, lázněmi, ale také parky, 
jeskyněmi a přírodními 
rezervacemi. 



PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
 
POVRCH 
 Rychlebské hory 

 Hrubý Jeseník 

        (Praděd 1492m) 

 Oderské vrchy 

 Hornomoravský úval 

 Krasové území 

 Mladečské a 

  Javoříčské jeskyně 

 Hranický kras  
       → Hranická propast  
       (nejhlubší propast v ČR) 
 

 



CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI 

CHKO JESENÍKY 

 

 

 

 

 

 

CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ 



VODSTVO 

 Morava 

 Bečva 

 Haná 

 Pramen Odry – Oderské vrchy 

 Přehrada Dlouhé stráně  
         - nejvýkonnější vodní elektrárna v ČR 

         - nejvýše položená přehrada v ČR 

 



OBYVATELSTVO A SÍDLA 

Nejvíce obyvatel:  

       HANÁ – oblast kolem měst Olomouc,  

                      Prostějov a Přerov 

Nejméně obyvatel: 
       horské oblasti na severu kraje → odlehlá 
        poloha, špatná dopravní dostupnost, vysoká 
        míra nezaměstnanosti 
 



HOSPODÁŘSTVÍ 

Hospodářsky nejvyspělejší oblastí je Haná, 

naopak nejzaostalejší je sever regionu 

Zemědělství 
 Oblast Hornomoravského úvalu (Haná) je jednou z 

    nejúrodnějších oblastí ČR 

 sladovnický ječmen, řepa cukrovka, pšenice,  

    zelenina a ovoce 



Průmysl 
 

 Potravinářský průmysl  

     Olomouc  - Nestlé (cukrovinky)  

                      - Olma (mléčné výrobky) 

                      - Seliko (konzervárny) 

                      - Olomoucké tvarůžky (dnes 

                                  výroba v Lošticích 

 

 Oděvní průmysl – Prostějov 

  Moravské údolí u Olomouce – MORA (sporáky) 

   

    

 



 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI  

 Historické jádro – městská památková rezervace 

Barokní Sloup Nejsvětější Trojice – Seznam UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 Sídlí zde Univerzita Palackého, která byla založena 

    již v roce 1573 a tím je  po Karlově univerzitě  

    2. nejstarší univerzita na našem území. 



 Praděd (1492m) 

 

 

 V lyžařské sezóně jsou nejvyhledávanějšími 

    středisky Červenohorské a Ramzovské sedlo. 



Ruční výroba papíru 
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