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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji i 
procvičování znalostí k tématu kraj Vysočina v hodině, ale i při 
domácí přípravě.  Pracovní list lze také využít k samostatné práci, 
která je zaměřena na práci s geografickými zdroji. 

Hlavní pomůcky: 
 

ZAHÁJSKÝ, Pavel a kol. Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Praha: Kartografie Praha, 2013, ISBN 978-80-7393-041-7. 
 
HOLEČEK, Milan a kol. ZEMĚPIS ČESKÉ REPUBLIKY Učebnice pro střední školy. Praha: Česká 
geografická společnost, s.r.o., 2012, ISBN 80-86034-53-4. 
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KRAJ VYSOČINA 
(geografické cvičení) 

 
1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
 
Povrch: Českomoravská vrchovina (Javořice 836 m n.m.), Žďárské vrchy (Devět Skal 836 m 

n.m.), Železné hory, Jevišovická pahorkatina. 

 
Vodstvo: Sázava (v.n. Švihov (Želivka), rybník Velké Dářko), Dyje, Jihlava (v.n. Dalešice, 

Mohelno), Svratka (v.n. Vír) 

 
Ochrana krajiny: CHKO Žďárské vrchy, Železné hory. 
 
Sídla: Jihlava, Humpolec, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Třebíč, Velké 

Meziříčí, Telč, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem. 

 
Regiony: Horácko 

 
Další: Jaderná elektrárna Dukovany 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 
 
A – N Vysočina sousedí s Rakouskem. 
A – N Telč je jedno z okresních měst Vysočiny. 
A – N D 1 prochází Jihlavou. 
A – N Krajem Vysočina prochází železniční koridor. 
A – N Třebíč leží na řece Jihlavě. 
A – N Vodní nádrž Vír leží na Vysočině. 
A – N Žďárské vrchy jsou nejvyšší částí kraje. 
 

2. Porozumění a práce s textem 
 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 82, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 83 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Jak lze charakterizovat polohu kraje, zhodnoť klady a zápory 
- Jak významnou roli hraje v kraji Českomoravská vrchovina? 
- Které řeky zde pramení, nacházejí se na území kraje také rybníky? 
- Kdy začala kolonizace tohoto území, uveď důvody. 
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- Jaký typ krajiny v kraji převažuje a které prvky jsou nejvýznamnější? 
- Zemědělství je zde tradiční součástí hospodářství, uveď příklady rostlinné i živočišné 

výroby. 
- Které sídlo má tradičně největší nezaměstnanost a naopak, které ji má nejnižší? 

Zamysli se nad příčinami. 
- Kdy došlo k rozmachu a také následně ke stagnaci rozvoje Jihlavy? Porovnej její 

velikost s ostatními krajskými městy. 
- Které památky UNESCO jsou lákadlem pro turisty? 
 
 
 
3. Práce s pojmy 

 
Sporten…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zlatá lyže………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hadcová step………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mohelno………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
4. Práce s obrázky 
 

 
Obr. 1 Kraj Vysočina má na svém území nejvyšší počet památek UNESCO. Urči název  
sídla na obrázku a zjisti architektonický styl, ve kterém byly domy vystavěny. 
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Obr. 2  Další památkou kraje je kostel. Jak se jmenuje a kdo je jeho architektem? 
Jmenuj alespoň jednu stavbu v JMK, kterou také navrhl. 
 

 
Obr. 3 Tento obrázek v nás může vzbuzovat vzhled africké savany. Jedná se však 
o velmi malý biotop se specifickým mikroklimatem. Zjisti o této oblasti podrobnosti. 
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Obr. 4  Na obrázku je poslední z památek UNESCO  Vysočiny. Popiš, o jaké stavby se jedná. 
 
 

Zdroje: 
 
Obrázek 1 
HAROLD. www.wikipedia.org [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Tel%C4%8D%2C_n%C3%A1m._Zach
ari%C3%A1%C5%A1e_z_Hradce%2C_pohled_na_severov%C3%BDchodn%C3%AD_frontu_%
282013-07-24%3B_02%29.jpg 
 
 
Obrázek 2 
PROKOPOVÁ, Anna. www.wikipedia.org [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelen%C3%A
1_hora_CZ.jpg#mediaviewer/Soubor:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelen%C3%A1_h
ora_CZ.jpg 
 
 
Obrázek 3 
VAVŘÍK, Martin. www.wikipedia.org [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohelno4.jpg#mediaviewer/Soubor:Mohelno4.jpg 
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Obrázek 4 
HALBE, Christof. www.wikipedia.org [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Gh
etto.jpg#mediaviewer/Soubor:T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg 
 
Úlohy s otevřenými otázkami mohou mít více správných řešení a lze je také vypracovat 
s jinými geografickými zdroji, než jsou doporučené zdroje viz str. 1 tohoto dokumentu. 
 
Klíč: 

1. Práce s mapou - odpovědi ANO/NE: N, N, N, N, A, A, N. 
 
 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


