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K R A J INA

KO LE M NÁ S

Krajina kolem nás
Krajina kolem nás vznikla přírodními pochody, které vytvořily pohoří, nížiny, 

roviny nebo údolí. Původní přírodní krajina byla postupně činností člověka pře-

tvářena a vznikla v ní města, silnice, letiště, doly, lomy, přehrady i koupaliště. 

Krajina, která si zachovala přírodní ráz (to znamená, že ji lidé nepřetvořili), 

se označuje jako krajina přírodní. Taková krajina je cenným územím, které 

chráníme proti narušení. Příkladem jsou národní parky a chráněné krajinné 

oblasti. O přetvořené nebo výrazně ovlivněné krajině hovoříme jako o krajině 

kulturní. V kulturní krajině na našem území převládají obdělávaná pole, za-

stavěné plochy (města, nákupní centra), průmyslové areály (průmyslové zóny), 

přehrady, rybníky, povrchové lomy nebo rekreační areály. Rozloha kulturní 

krajiny stále vzrůstá.

Z e m s k ý  p ov r c h

Planeta Země vznikla před 4,5 miliardami let jako žhavá koule a od té doby postupně 

chladne. Nejchladnější je na povrchu a směrem do nitra Země její teplota postupně 

roste. Odhaduje se, že v zemském jádru dosahuje téměř šest tisíc stupňů Celsia. Svrch-

ní část zemského tělesa je v pevném skupenství. Nazývá se litosféra.

Mocnost litosféry je okolo 100 ki-

lometrů a je rozdělena na obrovské 

pevné bloky, které nazýváme lito-

sférické desky. Každá litosférická 

deska má svrchní část (zemskou 

kůru) a spodní část (pevnou část 

zemského pláště). 

V prostorech mezi deskami se 

k povrchu tlačí žhavé magma, 

proto jsou okraje litosférických 

desek nejaktivnějšími oblastmi 

na Zemi. Znamená to, že jsou zde 

častá zemětřesení a činné sopky. 

Česká republika leží uprostřed des-

ky, proto nám nebezpečí spojené 

s výbuchem sopky nebo zemětře-

sením nehrozí.

Povrch litosféry se označuje jako zemský povrch. Je členitý. Nejvyšší části tvoří po-

hoří, horské vrcholy nebo sopky. Naopak nejnižší části jsou zaplaveny vodou. Pod 

hladinou světového oceánu je reliéf podmořský neboli reliéf oceánského dna.

Jak vznikají pohoří?
Pohoří vznikají vnitřními přírodními pochody nejčastěji na okrajích litosférických 

desek. (Proto největší pohoří světa leží na okrajích litosférických desek.) Desky do 

sebe narážejí a mění na okrajích svůj tvar. 

Pokud se vrstvy hornin prohýbají, hovoříme o vrásnění. Pohoří, které takto vznikne, 

se nazývá vrásové pohoří. Příkladem je Himálaj v Asii, Alpy v Evropě, Andy v Jižní 

Americe nebo naše Beskydy. Některé horniny však tlak nevydrží a popraskají. Vznik-

nou tak trhliny (zlomy), podél kterých se zemská kůra rozláme na kry. Některé jsou 

tlakem vyzdviženy, jiné poklesnou. Pohoří, která vznikla rozlámáním, se označují 

jako kerná pohoří. V České republice jsou to například Jeseníky.

Pohoří, která tvoří sopky 

uspořádané jedna vedle 

druhé, označujeme jako 

so pečná. Pokud sopky 

vzni  kají na oceánském 

dně, mohou se vynořit 

nad hladinu a vytvořit 

so pečný ostrov. Příkla-

dem je Island v Atlant-

ském oceánu nebo Ha-

vaj ské os tro vy.

Povrch Země se mění
Všimli jste si někdy, co se děje s hromadou písku, se kterou nikdo dlouho nic nedělal? 

Pokud zapršelo, vytvořily se v ní nejprve malé rýhy, které se postupně zvětšovaly a sté-

kala jimi voda. Ta s sebou unášela jemnější částice a povrch hromady se snižoval. Částice 

písku také odnášel vítr nebo se sesouvaly působením zemské přitažlivosti. Pokud by si 

hromady písku nikdo nevšímal delší dobu, postupně by mizela. Podobně, ale mnohem 

pomaleji, se mění zemský povrch, který vzniká sopečnou činností, vrásněním nebo po-

hyby podél zlomů.

Svrchní část pevného 
zemského tělesa 

(litosféra) je rozdělena 
na litosférické desky.

Ukázkou přírodní 
krajiny jsou pralesy. 

Jeden je i na jihu 
Čech na Šumavě 

(Boubínský prales).

Sopečné pohoří na 
Islandu.
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Nejvyšší pohoří světa 
Himálaj má některé 
vrcholy vyšší než 
8 tisíc metrů.

V ČR jsou nejvyšším 
pohořím Krkonoše.
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Ú s t e c k ý  k r a j

Krajina Ústeckého kraje je zahalena mno-

hým tajemstvím. Každá jeho část je jiná, 

každá nabízí nový pohled a nová překvapení: 

kuželovité kopce Čes kého středohoří nebo 

fantastické skalní útvary Českého Švýcarska. 

Bě hem vycházek do le sů na nás budou mocným kouz lem působit 

zříceniny sta rých hradů, připomínající dávný strach před vpádem 

nepřá tel. Leží zde i starobylé Stadice, odkud byl podle legendy 

povolán kněžnou Libuší Přemysl Oráč, aby usedl na český trůn. 

Od 19. století je tato pověst připomínána pomníkem.

Ústecký kraj je krajem plným protikladů. Najdeme zde krásnou přírodu 

i průmyslem poničenou krajinu. Hlavním pohořím kraje jsou Krušné hory 

v česko-německém hraničním pásmu. V podkrušnohorských pánvích se 

těží hnědé uhlí, kterým jsou zásobovány severočeské tepelné elektrárny. 

Kvůli těžbě uhlí je zdejší krajina značně narušená. Mnohé obce musely 

v minulosti ustoupit těžbě uhlí a zanikly. V současné době se věnuje velká 

pozornost obnově zničené krajiny. Z hlediska ochrany přírody patří mezi 

nejcennější místa v kraji pískovcová skalní města chráněná v Národním 

parku České Švýcarsko. Krajem protékají řeky Labe, Ohře a Bílina. Na sou-

toku Labe a Ohře leží město Litoměřice. Typickou zemědělskou plodinou je 

chmel. V kraji se nachází většina rozlohy chmelnic v Česku. Kromě těžby 

hnědého uhlí a výroby elektrické energie významné místo v hospodářství 

kraje zaujímá chemický průmysl. Osídlení v kraji tvoří hustá síť větších 

měst. Tomu také odpovídá i síť silnic a železnic.

Rozloha: 5 335 km2

Počet obyvatel: 820 000

Sídlo kraje: Ústí nad Labem

Významná města: 

Most, Teplice, Děčín, Cho-

mutov, Litvínov, Litoměřice, 

Jirkov, Žatec, Louny

Krajské město

Ústí nad Labem leží podél toku Labe na rozhraní Krušných 

hor, Podkrušnohorských pánví a Českého středohoří, 

pouhých 25 km od hranic České republiky s Německem. 

Od počátku 19. století se město rozvíjelo jako významné 

průmyslové centrum zaměřené především na chemic-

kou výrobu. Ve městě se nachází největší říční přístav 

v České republice. Dominantou města je zřícenina hra-

du Střekov, který se tyčí na skále nad řekou při vjezdu 

do města.

Pravčická brána a České Švýcarsko

Jedním ze symbolů Ústeckého kraje je Pravčická brá-

na, která je největším přírodním skalním obloukem ve 

střední Evropě (oblouk je 16,5 m široký a 16 m vyso-

ký). Vznikla v pískovcích činností vody a větru. Spolu 

s dalšími skalními útvary je součástí Národního parku 

České Švýcarsko. Neodmyslitelně k ní patří zámeček 

Sokolí hnízdo. Vstupní branou do Národního parku je 

Hřensko na soutoku Labe a Kamenice, které je nejníže 

položeným místem v ČR (115 m n. m.).

Říp

K hoře Říp, která leží v Polabské nížině, se vztahuje po-

věst o příchodu praotce Čecha. Říp je tak od nepamě-

ti jedním ze základních symbolů českého národa. Na 

vrcholu stojí kaple zasvěcená svatému Jiří. O významu 

hory Říp pro české národní dějiny svědčí nejen časté 

vlastenecké tábory lidu, konané od poloviny 19. století, 

ale i skutečnost, že roku 1868 zde byl vyzvednut a do 

Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kame-

nů ke stavbě Národního divadla.

Zahrada Čech

Kraji v okolí Litoměřic, Loun a Žatce se říká „zahrada 

Čech“. Jedná se o území, kde se tradičně daří pěstování 

ovoce a zeleniny. Na Žatecku najdeme chmelnice, jejichž 

vznik ve středověku podpořil císař Karel IV. Kvalitní půdy 

a relativně teplé a suché podnebí vytvářejí pro pěstová-

ní chmelu výborné podmínky. Na jižních svazích údolí 

Labe se pěstuje také vinná réva, jejíž pěstování zde má 

staletou tradici. Každým rokem se v Litoměřicích koná 

mezinárodní veletrh ovocnářství Zahrada Čech.

 Centrum Ústí n. Labem.

 Zřícenina hradu Střekov 
v Ústí n. Labem.


