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KRAJ VYSOČINA

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vysocina_Region_CoA_CZ.svg



Charakteristika
O rozlohou patří mezi nadprůměrné kraje
O nízký počet obyvatel
O jeden z nejhomogennějších regionů státu
O do května 2001 Jihlavský kraj 
O od roku 2011 pouze Vysočina
O počet obyvatel: 505 565 (k 26.3.2011)
O rozloha: 6 795 km²
O krajské město: Jihlava



Poloha
O zaujímá centrální polohu
O územím procházejí významné dopravní tahy 

(D1, železnice Praha-Brno)
O na pomezí Čech a Moravy
O území je vymezeno 5 okresy



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Kraj_Vysocina.PNG



Povrch
O geomorfologický celek Českomoravská 

vrchovina
O stupňovitá stavba
O střední část charakter vrchoviny
O okrajové části charakter pahorkatin
O územím probíhá hlavní evropské rozvodí
O nejnižší bod: výtok řeky Jihlavy (239 m n.m.)
O nejvyšší bod: Javořice (837 m n.m.)



Českomoravská vrchovina

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8CM.jpg



Obyvatelstvo
O díky zalesnění oblast osídlena později
O příliv obyvatelstva ve 13.stol. (objev stříbra v 

Jihlavě)
O převažují menší sídla
O po Středočeském kraji nejnižší urbanizace
O průměrná velikost obcí nejmenší v ČR
O třetí nejméně lidnatý kraj v ČR



Hospodářství
O tradičně se uplatňuje zemědělství

-chov skotu (15% celkových stavů v ČR)
-pěstování brambor (přes 45%)

O největší význam má průmysl strojírenský, 
potravinářský a textilní

O jaderná elektrárna Dukovany
O průměrná měsíční mzda: 22 307 Kč (2012)



Jaderná elektrárna Dukovany

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg



Doprava
O strategický význam silniční i železniční sítě
O součástí středoevropské urbanizované osy 

(Berlín–Praha–Vídeň/Bratislava–Budapešť)
O dálnice D1 – rozsáhlá rekonstrukce



Cestovní ruch
O rostoucí úloha v ekonomice kraje
O zaměřen na aktivní formy (turistika)
O dobrý stav životního prostředí
O kulturně historické památky (UNESCO)

-Telč,  kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, Třebíč

O přírodní bohatství Českomoravské vrchoviny
O hustá síť turisticky značených cest



Telč

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tel%C4%8D.jpg



Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelen%C3%A1_hora_CZ.jpg



Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trebic_podklasteri_bazilika_velka_apsida.jpg
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