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Pět krajů České republiky

Českou republiku dělíme od roku 2000 do 13 samosprávných krajů 
a hlavního města Prahy. Seznámíme se podrobněji s pěti kraji. 
Zaměříme pozornost na kraj Vysočina, Zlínský, Jihomoravský, 
Olomoucký a Moravskoslezský. Co mají společného a čím se liší?

Ve všech těchto krajích najdeme zajímavá místa, která jsou dílem 
člověka – památky i města. Když se podíváme na seznam světového 
dědictví UNESCO, tedy na soupis unikátních památek, které je třeba 
chránit, najdeme několik z nich právě zde. 
Ve čtyřech z pěti krajů je nejméně jedna 
památka UNESCO, v Kraji Vysočina 
jsou dokonce tři (historické centrum 
Telče, poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru 
nad Sázavou a části města Třebíče). 
V srdci Olomouckého kraje najdeme 
Čestný sloup Nejsvětější Trojice 
a v Jihomoravském kraji pak unikátní 
Lednicko-valtický areál a vilu 
Tugendhat.  Všechna tato místa (stejně 
jako zámek se zahradami v Kroměříži, 
jež patří ke Zlínskému kraji) jsou velkými 
turistickými lákadly. Někteří zahraniční 
turisté se na památky UNESCO specializují a postupně navštěvují 
všechny v dané zemi.

Naši turisté mají v oblibě prohlídky hradů, zámků a dalších míst 
spjatých s českou historií. Mnoho z nich najdou v krajích Olomouckém 
(Bouzov, Šternberk nebo Helfštýn) či Zlínském (zámky v Chropyni 
a Buchlovicích nebo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm). Několik památek je jistě přiláká i do Moravskoslezského 
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kraje, kde najdou například hrad Hukvaldy (největší hradní zříceninu 
na Moravě) a zámek v Hradci nad Moravicí.

Vedle kulturních památek turisté z České republiky i ze zahraničí 
obdivují naši přírodu. Dvě významná pohoří leží právě zde. Druhé 
nejvyšší pohoří po Krkonoších, Jeseníky, leží na území Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. V létě se můžeme vydat po stovkách dobře 
značených tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. Nejen vyhlášená střediska 
zimních sportů, ale i lázně a kulturní akce jsou důvodem, proč je 
navštívit i v zimě. Podobné je to i s dalšími horami, které se nacházejí 
na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. V Beskydech, největší 
chráněné krajinné oblasti v České republice, naleznete původní 
pralesovité porosty a horské louky s výskytem vzácných karpatských 
rostlin. Žijí zde přísně chránění živočichové, kteří z ostatních oblastí 
České republiky takřka vymizeli – vlk obecný, medvěd hnědý, rys 
ostrovid, vydra říční a čáp černý.

V této oblasti najdeme jeden ze čtyř národních parků České 
republiky, a to ten nejmenší – NP Podyjí v Jihomoravském kraji. Kaňon 
řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem s hluboce zaříznutými 
meandry, skalními stěnami a kamennými moři reprezentuje jedno 
z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě. 

Pokud se do jednoho z těchto krajů vydáte, poznáte jedinečnou 
krásu Moravy, Slezska i Česka a určitě nebudete litovat.

Beskydy
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