
Jižní Morava

• Kraj slunce, vína a pohostinných lidí.

• Historicky význačné centrum od 

nejstarších dob osídlení – jaká říše?

• Napoleonské války – památník?

• Lokalita plná unikátních přírodních

a kulturních památek i lidových tradic.

• Turistický region Jižní Morava pokrývá 

celé území Jihomoravského kraje, na 

východě s malým přesahem do kraje 

Zlínského.



Region Jižní Morava je rozčleněn do 

5 přirozených turistických oblastí: 



Poloha

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

Krajské město Brno

http://www.poznavamesvet.cz/brno.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Jihomoravsky_kraj.PNG
http://www.poznavamesvet.cz/brno.html


Druhy a formy CR

• Podle počtu turistů se Jižní Morava řadí k 

nadprůměru České republiky - ve většině 

statistik zaujímá druhé místo hned za 

hlavním městem Prahou.

• Aktivní turistika – sport

• Vinařská turistika

• Kongresová turistika

• Místní folklór, krasové podzemí



Lokalizační předpoklady
• Povrch Jihomoravského kraje je převážně nížinný

• Západní a severní část kraje - Českomoravská 

vrchovina a Drahanská vrchovina

• Dyjsko-svratecký úval a Vyškovská brána

• Bílé Karpaty, Pálava – Západní Karpaty

• Dolnomoravský úval

Bílé Karpaty
http://www.treking.cz/regiony/karpaty-bile.jpg

Pálava
http://st3.geg.cz/photo/130730_detail.jpg

http://www.treking.cz/regiony/karpaty-bile.jpg
http://st3.geg.cz/photo/130730_detail.jpg


Podnebí
• Jihomoravský kraj leží ve srážkovém stínu Českomoravské 

vrchoviny, proto je celý kraj sušší.

• Podnebí má již spíše vnitrozemský charakter (teplá léta, 
chladné zimy).

• Dolnomoravský úval je nejteplejší oblastí celé ČR.

• Mikulovská vrchovina má nejmenší oblačnost v ČR.

http://botany.cz/foto/horky7.jpg

Dolnomoravský úval

http://cs.wikipedia.org/wiki/

Děvín

http://botany.cz/foto/horky7.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/


Vodstvo
• Celé území kraje je odvodňováno do Černého moře Moravou a 

jejími přítoky.

• Hlavní toky: Morava, Dyje, Svratka, Svitava a Jihlava 

• Velké množství vodních ploch - rybníky (Lednicko - Nesyt) 
vodní nádrže (Nové mlýny, Vranov, Brněnská přehrada)

Nové mlýny

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://

Vranov

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://


Selektivní předpoklady
• Dávno osídlená oblast se slovanským 

osídlením 
• Jihomoravský kraj  je hustě zalidněným 

krajem (1milion ob.)
• Nejvíce obyvatel je v Brně a okolí.
• Další města: Hodonín, Břeclav, Vyškov, 

Mikulov, Blansko
• Slovácko – dialekt, věřící obyvatelstvo

h

http://www.rezervaceubytovani.cz/f/043800f7f8a67435c796d26cb262e462.jpg

http://www.poznavamesvet.cz/images/obsah/Brno/velky/Brno%20-%20panorama.jpg

Brno

Znojmo

http://www.rezervaceubytovani.cz/f/043800f7f8a67435c796d26cb262e462.jpg
http://www.poznavamesvet.cz/images/obsah/Brno/velky/Brno - panorama.jpg


Přírodní zajímavosti

•Soutok Moravy a Dyje

•Národní park - Podyjí  

•CHKO- Pálava, Bílé Karpaty

•CHKO Moravský kras-
jeskyně (Amatérská, 
Punkevní, Sloupsko-šošůvské 
jeskyně) 

•Propast Macocha hluboká 
138,4 metrů

http://beta.hotelhappystar.cz/okoli-hotelu/podyji/

http://www.pmo.cz/cz/projekty

/soutok-moravy-a-dyje/

http://beta.hotelhappystar.cz/okoli-hotelu/podyji
http://www.pmo.cz/cz/projekty/soutok-moravy-a-dyje
http://www.pmo.cz/cz/projekty/soutok-moravy-a-dyje/


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/

Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B39.jpg

http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=1732 http://www.provolnycas.estranky.cz/fotoalbum/cechy-

/macocha.-.html

Punkevní jeskyně

Macocha

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B39.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B39.jpg
http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=1732
http://www.provolnycas.estranky.cz/fotoalbum/cechy-/macocha.-.html


Historické a kulturní zajímavosti
• Oblíbená turistická oblast
• Lednicko-valtický areál
• Vodní nádrže Vranov, Nové Mlýny
• Hrady a zámky Bítov, Lednice, Slavkov, Vranov 

nad Dyjí
• Historická města: Brno, Znojmo, Mikulov

http://www.vyletnik.cz/images/nejnavstevovanejsi/zamek-lednice.jpg

Lednice

http://www.jizni-morava.cz/doc/img/68.jpgVranov nad Dyjí

http://www.vyletnik.cz/images/nejnavstevovanejsi/zamek-lednice.jpg
http://www.jizni-morava.cz/doc/img/68.jpg


Památky UNESCO
Vila Tugendhat

• od roku 2001 patří na seznam UNESCO

• nachází se v Brně

• stavba patří k vrcholným dílům funkcionalismu

http://www.pragueinternational.cz/img

/unesco/Brno_Unesco.jpg

http://www.magicpraha.cz/unesc

o_files/unesco11.small.jpg http://www.tyden.cz/obrazek/4ad8

75d703882/is-100006046-

4ad87805bb108_267x400.jpg

http://www.slavnevily.

cz/vily/brno/vila-

tugendhat

http://www.pragueinternational.cz/img/unesco/Brno_Unesco.jpg
http://www.magicpraha.cz/unesco_files/unesco11.small.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/4ad875d703882/is-100006046-4ad87805bb108_267x400.jpg
http://www.slavnevily.cz/vily/brno/vila-tugendhat


Lednicko-valtický areál

•památka UNESCO vyhlášena r. 1996

•Zámek Lednice a Valtice

•Romantické stavby Liechtenštejnů v areálu

http://www.mestovaltice.cz/im

ages/zamek_interier.jpg

http://itras.cz/lednick

o-valticky-

areal/galerie/8192/

http://itras.cz/lednicko-valticky-

areal/galerie/8197/

http://www.mestovaltice.cz/images/zamek_interier.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lednice_castle.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lednice_castle.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lednicko-valtick%C3%BD_are%C3%A1
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8192/
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8171/
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8171/
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8197/
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8197/
http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8197/


Nehmotné památky UNESCO

• Slovácký verbuňk 
https://www.youtube.com/watch?v=lI5l4p7dQzY

• lidový obyčej Jízda králů 
https://www.youtube.com/watch?v=sAHe8c6Mioc

• Do seznamu Biosférických rezervací UNESCO 
zařadilo 2 mimořádné lokality Jižní Moravy:

• Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty

• oblast Dolní Morava.

https://www.youtube.com/watch?v=lI5l4p7dQzY
https://www.youtube.com/watch?v=sAHe8c6Mioc


Otázky k opakování

• Jak se nazývají dvě krasové oblasti na území Jižní Moravy?

• Čím je charakteristické podnebí JM?

• Které vodní plochy se vyskytují v JM?

• Čím se vyznačuje národopisná oblast Slovácko?

• Které oblasti se zaměřují na pěstování vinné révy?

• Které CHKO a biosférické rezervace se nacházejí na JM?

• V kraji najdeme dvě památky zapsané na seznamu UNESCO. 
Které to jsou?



Zdroje

• doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.: 

Zeměpis 4 (Prodos 2008)

• Česká republika – sešitový atlas pro základní školy a víceletá 

gymnázia 1. vydání, Kartografie Praha (2007)


