
Zdravím všechny osmáky a posílám další poznámky ze zeměpisu.  PO 

PŘEPSÁNÍ POZNÁMEK SPLŇTE ÚKOL 

Prostudujte si učivo v učebnici – str. 65 – 67 a přepište poznámky 

PARDUBICKÝ KRAJ – krajské město Pardubice 

- rozloha: 4 519 km², 516 000 obyvatel, 114 obyv./ km² 

 

 
 

- patří svou rozlohou k nejmenším krajům 

- rozmanitá krajina – od Polabské nížiny k Orlickým horám 

- kraj je známý chovem koní – Kladruby nad Labem 

více než stoletou tradici má nejstarší a nejtěžší dostih Evropy Velká 

pardubická steeplechase 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY: 

Povrch – Orlické hory, Králický Sněžník (stejnojmenný nejvyšší vrchol – 

1424m m. m.), Žďárské vrchy, Železné hory 



řeky – Labe, Svitava, Chrudimka  - na středním toku nádrž Seč, Tichá Orlice, 

pramení zde Morava 

- nejhustěji osídlena oblast Polabské nížiny 

HOSPODÁŘSTVÍ 

- v kraji převládá zemědělská půda – Polabská nížina – pěstují se obiloviny, 

řepa cukrovka, brambory, řepka olejka 

- pastevectví v podhorských oblastech 

průmysl: potravinářský – výroba perníku – Pardubice 

               strojírenský – IVECO – autobusy Vysoké Mýto 

               chemický – petrochemie – rafinerie PARAMO Pardubice 

               tepelné elektrárny – Opatovice, Chvaletice 

- výhodná dopravní poloha – mezinárodní železniční koridor: Berlín-Praha-

Brno – Vídeň 

                                           - úsek dálnice D 11 

ZAJÍMAVOSTI 

- Pardubice – dostihy Velká pardubická 

- Kladruby n/Labem – Národní hřebčín (nejstarší české plemeno – 

starokladrubský kůň) 

- Mezi Litomyšlí a Hlinskem – pískovcové skalní město Toulovcovy a 

Městské maštale 

- skanzen Vysočina na Veselém kopci u Hlinska 

- zámky: Litomyšl. Nové Hrady, Slatiňany, Lanškroun, Choceň, Choltice, 

             Kladruby n/Labem 

hrady:  Kunětická hora, Svojanov 

MĚSTA: Pardubice, Svitavy, Česká Třebová, Ústí n/Orlicí, Hlinsko, Vysoké  

                Mýto 

 

 

 



ÚKOLY   TÝKAJÍCÍ  SE  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

1) 

 

1) Orlické hory 

2) Králický Sněžník 

3) Žďárské vrchy 

4) Polabskou nížinu 

5) Řeky – Labe, Svitavu, Moravu, Chrudimku 

6) Města – Pardubice, Litomyšl 

2) Ve kterých městech můžeme najít tepelné elektrárny? (2) 

3) Čím jsou známy Kladruby n/Labem? 

4) Co víš o dostizích, které se konají v Pardubicích? 


