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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro práci na 
interaktivní tabuli, popřípadě práci s dataprojektorem. Využít se dá v 
předmětu zeměpis, ročníku osmém. Je součástí tematického okruhu Česká 
republika. 

• Je určen pro inspiraci žáků k učivu Česká republika. Ukazuje některá 
zajímavá místa naší vlasti. 

• Slouží jako doplněk k učebnici M. Holeček, J. Kostner, L. Krajíček: Zeměpis 
Naší vlasti, Nakladatelství české geografické společnosti, Praha 1997 

 



Česká nej… 
Úvodní hodina 



 
 
 
 
 
Na slezské části vrcholu stojí 162 metrů vysoký 
televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina 
je nejvyšším (byť umělým) bodem v České 
republice. 

 
 
 



 Rozloha 27,32 km²  
Délka 68 km  
Objem 720 000 000 
m³ Povodí 12 105 km² 
 Max. hloubka 74 m  

 Objemem 
zadržené vody 
se nádrž Orlík 
řadí na první 
místo v České 
republice.  



• Jeskyně Balcarka 

• Velký dóm je druhou 
největší prostorou 
Moravského krasu 

• nejdelším jeskynním systémem 
v České republice.  

• Sloupskošošůvské 
jeskyně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_kras


 Chráněná krajinná oblast Beskydy, zkráceně CHKO Beskydy 
byla vyhlášena 5. března 1973, jedná se o největší chráněnou 
oblast České republiky.  71% území pokrývají lesy, 

nadmořská výška se pohybuje od 350 m.n.m do 1323 
m.n.m. 



Smrk ztepilý 

Želnavský smrk 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelnavsk%C3%BD_smrk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelnavsk%C3%BD_smrk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelnavsk%C3%BD_smrk


    Pravčická brána  
Národní přírodní 
památka Pravčická 
brána  je skalní oblouk 
vzniklý v pískovci, který 
se nachází na území 
Národního parku České 
Švýcarsko nedaleko 
obce Hřensko v okrese 
Děčín. Skalní brána je 
16,5 m široká a 16 m 
vysoká, což z ní dělá 
největší přirozenou 
pískovcovou skalní 
bránu v Evropě. 



Znáš další? 



Nejdelší řeka ČR 

• Labe 

 

• Vltava 

 

• Morava 

• Labe 

 

• Vltava 



Největší jezero 

• Černé 

 

• Máchovo 

 

• Čertovo 



Nejvyšší hora 

• Praděd 

 

• Říp 

 

• Sněžka 

• Snad  to víte! 

• Sněžka přece 
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