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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 výklad učiva, práci s mapou a procvičování učiva 

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

 



GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ  

•Česká republika 



Českomoravská 
subprovincie 

Nejrozlehlejší subprovincie v ČR 



Dělení Českomoravské subprovincie 
• Středočeská pahorkatina (Drkolná 723 m) 
-    Benešovská pahorkatina (Stráž 638 m) 
- Vlašimská pahorkatina (Javorová skála 723 m) 
- Táborská pahorkatina (Velký Mehelník 633 m) 
- Blatenská pahorkatina (Drkolná 723 m) 
• Jihočeské pánve (Baba 583 m) 
- Českobudějovická pánev (Kuřidlo 546 m) 
- Třeboňská pánev (Baba 583 m) 
• Českomoravská vrchovina (Javořice 837 m) 
- Křemešnická pahorkatina (Křemešník 765 m) 
- Hornosázavská pahorkatina (Roudnice 661 m) 
- Železné hory (Pešava 697 m) 
- Křížanovská vrchovina (Harusův kopec 741 m) 
- Javořická vrchovina (Javořice 837 m) 
- Jevišovská pahorkatina (Zadní hora 633 m) 
- Žďárské vrchy (Devět skal 836 m) 
• Brněnská vrchovina (Skalky 735 m) 
- Boskovická brázda (Nad Amerikou 553 m) 
- Bobravská vrchovina (Kopeček 479 m) 
- Drahanská vrchovina (Skalky 735 m) 

 



Nejvyšší vrcholy 
vyhledej na mapě 

• Jihlavské vrchy –  

 

 

• Žďárské vrchy   -  

  

• Javořice 837 m n.m. 

 

 

 

• Devět skal  836 m n.m 



Rozvodí 

• Českomoravská vrchovina je součástí hlavního 
evropského rozvodí. Rozděluje úmoří:  

• - Černé 

• - Baltské 

• - Severní 

• Ukaž na mapě a jmenuj řeky, které odvádí 
vodu do daného moře 



Geologické složení 

Českomoravská vrchovina – žula, rula, četná 
údolí řek. 

 

Středočeská pahorkatina – žula – viklany 
(Votice, Sedlčany) 

 

Jihočeské pánve – ploché dno, písky, jíly, 
rašeliniště, rybníky 



Součástí této subprovincie je  

• Moravský kras -  
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Punkva 

Moravský kras 
Jeskyně Balcarka 

Macocha 
Drahanská vrchovina 



Jihočeské pánve 

• jihočeské pánve jsou geomorfologickou 
oblastí na jihozápadě Česko-moravské 
subprovincie 

• na jihu zasahují na rakouské území 

• dělí se na   

 Českobudějovickou  

 Třeboňskou 
 

 



Rybník Rožmberk 

 



Úkol 

• Najdi na mapě další rybníky 

• Vysvětli význam pánví 

• Zjisti něco z historie zakládání rybníků 

• Pro práci použij atlas, učebnici, případně využij 
internet 
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