Moravskoslezský kraj
Poloha, rozloha
- rozloha 5 428 km2
- severovýchod ČR, hranice se Slovenskem, Polskem
- sousedé: Olomoucký, Zlínský kraj
- 6 okresů: Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava

Přírodní podmínky
- Hrubý Jeseník – Praděd (1 491 m n. m.), Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Moravskoslezské
Beskydy – Lysá Hora (1 323 m n. m.), Moravská brána
- CHKO Jeseníky, CHKO Moravskoslezské Beskydy, CHKO Poodří
- téměř celé území – úmoří Baltského moře
- vodstvo: Odra, Lubina, Opava, Moravice, Olše, Ostravice
- vodní nádrž Šance, Kružberk, Slezská Harta

Obyvatelstvo a sídla, doprava
- 1, 21 mil. obyvatel
- krajské město Ostrava – centrum kultury, vysokého školství (Vysoká škola báňská)
– významný dopravní uzel – dálnice D1, železniční koridor
– Mošnov – mezinárodní letiště Leoše Janáčka (Dny NATO – největší
přehlídka vojenské, policejní a záchranářské techniky
v Evropě)
- Opava – Slezská univerzita
- více než 60% obyvatel ve městech nad 20 tisíc obyvatel
- jedna z nejvyšších nezaměstnaností v ČR

Zemědělství
- zemědělská půda – více než polovinu území
- cukrová řepa, brambory, len
- podhůří – chov ovcí a krav

Průmysl a těžba
- těžba černého uhlí, hutní, chemický průmysl – negativní dopad na životní prostředí
- výroba a zpracování železa a oceli – Nová Huť v Ostravě, Třinecké železárny, ArcelorMittal a.s.
Ostrava (patří do největší ocelářské společnosti světa)
- strojní průmysl – Škoda Vagonka Studénka (výroba vlaků)
Tatra Kopřivnice (automobily)
Hyundai Nošovice
- potravinářský průmysl – Opavia (Opava) - oplatky
Radegast (Nošovice) - pivovar
- výroba varhan – Rieger – Kloss (Krnov)
- výroba klobouků – Tonak (Nový Jičín)

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:
hrady, zámky
přírodní zajímavosti, jeskyně Šipka – kde ji najdeme, čím je zajímavá
mezinárodní atletický mítink
hudební festival

Dolní oblast Vítkovic – minulost, současnost
Co se vyrábí z černého uhlí a k čemu se tato surovina používá?

- PS – zpracovat úkoly na str. 58

Úkoly zasílejte vždy ihned po obdržení zadání, nejpozději do pátku 17. 4. 2020 do 12:00.

Děkuji za spolupráci

