Zlínský kraj
Poloha, rozloha
- rozloha 3 963 km2
- východ ČR, hranice se Slovenskem
- sousedé: Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký kraj
- 4 okresy: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín

Přírodní podmínky
- Moravskoslezské Beskydy – Čertův mlýn (1 206 m n. m. - nejvyšší hora kraje), Radhošť (1 129
m n. m.) Javorníky, Hostýnsko-vsetínská hornatina, Bílé Karpaty – Velká Javořina (970 m n. m.),
Vizovické vrchy, Chřiby, Hornomoravský, Dolnomoravský úval
- CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravskoslezské Beskydy
- vodstvo: Morava, Dřevnice, Olšava, Bečva
- úmoří Černého moře, povodí Moravy

Obyvatelstvo a sídla, doprava
- 584 tis. obyvatel
- krajské město Zlín, Univerzita Tomáše Bati, v letech 1949 -1989 – název Gottwaldov
Barum Czech Rally Zlín – součástí mistrovství Evropy v rallye
- další významná města Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště
- významný železniční koridor, dálnice D1
- ve 30. letech 20 st. byla z Otrokovic do Rohatce vybudována vodní cesta = Baťův kanál v délce
52 km, která sloužila pro nákladní dopravu, dnes turistické účely

Zemědělství
- 49% půdy – zemědělská půda
- nížiny kolem řeky Moravy – obilniny, ovoce, cukrová řepa, zelenina, vinná réva – Slovácko
- hory – pastevectví, pěstování brambor, řepky olejné, lnu

Průmysl
- centrum kožedělného a obuvnického průmyslu – Baťa (30 léta 20 st.), Baťovy závody rozšířené
po celém světě
- Otrokovice – Barum – pneumatiky
- Bystřice pod Hostýnem – TON – dřevěný nábytek
- Napajedla – Fatra- zpracovatel plastů
- potravinářský průmysl – likérka Rudolf Jelínek – Vizovice
- lázeňství – Luhačovice, pramen Vincentka

DÚ
Zajímavosti, památky – vyhledáte a doplníte do sešitu, zpracujete též ve Wordu a pošlete na můj
mail jako přílohu. Snažte se, všem to ohodnotím (je to místo testu). Každý bude pracovat sám,
neberu dvě totožné práce!
Nezapomeňte na:
památky Unesco,
filmový festival,
Vizovické trnkobraní,
poutní místa,

skanzen,
lyžařský areál,
zámky,
zoo,
lázně,
archeologická naleziště z doby Velké Moravy
horu Radhošť ( bývá spojována s uctíváním boha …),
národopisné oblasti (3) – vyjmenovat, charakterizovat

- PS – zpracovat úkoly na str. 57
Úkoly zasílejte vždy ihned po obdržení zadání, nejpozději do čtvrtka 9. 4. 2020 do 12:00.

Děkuji za spolupráci

