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2.  

Anotace: Vymezení polohy České republiky v Evropě, seznámení s 

přírodními podmínkami ČR 

 

 



FG CHARAKTERISTIKA ČR 

Rozloha 79 000 km2 



Poloha 
• ve střední Evropě „srdce Evropy“ 

• na rozvodí evropský řek 

• na křižovatce dopravních cest 

• krajní body 
• sever: Lobendava (okr. Děčín) 

• jih: Vyšší Brod (okr. Český Krumlov) 

• západ: Krásná (okr. Cheb) 

• východ: Hrčava (okr. Frýdek-Místek) 

• Sousední státy 
• Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo 



Přírodní podmínky 

 

Mejsnar, O. [cit. 2013-06-17]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snezka3.JPG 

• povrch 

– velká rozmanitost povrchu   

– Základní geomorfologické 

jednotky: 

• Česká vysočina, Západní 

Karpaty 

– Nejvýše položený bod 

• SNĚŽKA 1 602 m. n. m. 

Krkonoše 

– Nejníže položený bod 

•  výtok LABE u Hřenska  

    115 m. n. m. okres Děčín 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Snezka3.JPG


Přírodní podmínky 
• Podnebí 

– mírný podnebný pás na 
rozhraní mezi oceánským 
podnebím na Z a 
kontinentálním na V  

• Srážky 
– během roku nepravidelné v 

závislosti na rozložení 
vzdušných tlakových hmot 

– dešťové, sněhové 

• Teplotu i srážky ovlivňují 
nadmořská výška a reliéf 

• nejteplejší oblasti – 
Moravské úvaly, Polabí 

• nejchladnější oblasti – 
Jizerské hory, Krkonoše 

• nejteplejší měsíc – 
červenec vzácně i srpen, 
nejchladnější měsíc – 
leden, někdy i únor 

• Průměrná hodnota srážek 
je  600 – 800 mm/rok 
srážek 

• Pojmy: inverze, srážkový 
stín 

 



Přírodní podmínky 
• Vodstvo 

– hlavní evropské rozvodí 
(Severní, Baltské, Černé 
moře) 

– jezero je přírodní sníženina 
nebo deprese na zemském 
povrchu zaplavena vodou 

– rybník je uměle vytvořen 
např: přehrazením vodního 
toku. 

– Podzemní minerální vody 
jsou významné pro lázeňství. 
Rozdělují se na chladné (do 
25

 
 C), teplé  

    (do 50
 

 C), horké (až 72
 

C)  

 

• Řeka: Vltava, Labe, Morava, 
Odra 

• Jezera: Černé, Čertovo  

• Rybníky: Rožmberk, 
Máchovo jezero 

• Vodní nádrže: Lipno, Orlík, 
Les Království 

• minerální vody: Poděbradka, 
Ida 

 

• Pojmy: povodí, úmoří, 
rozvodí 

 

 

 



Přírodní podmínky 

• rostlinstvo a živočišstvo 

– 3 tis. druhů vyšších kvetoucích rostlin a 40 tis. 

živočišných druhů 

– krajina je ovlivněna člověkem (zemědělská půda, 

průmyslová krajina) 

– les zaujímá třetinu území (smrkové monokultury) 

  

 

 



Přírodní podmínky 

• chráněná území 

– velkoplošná a maloplošná chráněná území 

– národní park: Krkonošský, Šumavský, Podyjí, 

České Švýcarsko 

– chráněná krajinná oblast(CHKO): Jizerské hory, 

Beskydy, Pálava… 

– národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památka, přírodní památka 

– biosférické rezervace, Natura 2000 – mezinárodní 

ochrana území 


