
PARDUBICKÝ KRAJ 

GERYCHOVÁ RENATA 



KRAJ 

rozloha 4 519 km2 

počet 
obyvatel 

515 000 

hustota 
zalidnění 

113 obyv./km2 

krajské 
město 

Pardubice 

urbanizace 62 % 

počet obcí 453 Kočičí hrádek u 

Slatiňan 



POVRCH 

 Česká tabule 

 roviny v okolí toku Labe 

 Orlické hory 

 Králický Sněžník 

 nejvýchodnější část kraje 

 trojný bod (hranice tří 
úmoří) 

 Železné hory 

 hřeben vybíhající z oblasti 
Českomoravské vrchoviny 

 

Suchý vrch 

(pohled ke 

Králickému Sněžníku) 



VODSTVO 

 Labe 

 Orlice 

Tichá Orlice 

Divoká Orlice 

 Chrudimka 

 Opatovický kanál 

 Morava 

 

 přehradní nádrže: 

 Pastviny (Divoká Orlice) 

 Seč (Chrudimka) 

 

 hranice hlavního evropského rozvodí 

 

 

Pastviny 



KRAJINY 

 roviny České tabule 

 náplavy řeky Labe 

 odlesněné úrodné plochy 

 Orlické hory a Králický Sněžník 

 zalesněná pohoří s hlubokými 
údolími 

 silně poškozené lesy, řídce 
osídlená krajina 

 Českomoravská vrchovina a 
Železné hory 

 plochý reliéf, mělká údolí v 
odolných horninách 

 řídké osídlení, zemědělské využití 

 

údolí Tiché Orlice 



CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ 

OBLASTI 

•mozaika lesů, polí a vsí 

Žďárské vrchy 

•lesy 

Železné hory 

•horské lesy 

Orlické hory Orlické hory 

(Zemská brána) 



MĚSTA NAD 20 000 OBYVATEL 

•90 700 obyvatel 

Pardubice 

•23 325 obyvatel 

Chrudim 

Chrudim  

(loutkářské muzeum) 



DALŠÍ MĚSTA NAD 10 000 OBYVATEL 

•17 065 obyvatel 

Svitavy 

•16 175 obyvatel 

Česká Třebová 

•14 560 obyvatel 

Ústí nad Orlicí 

•12 580 obyvatel 

Vysoké Mýto 

•10 900 obyvatel 

Moravská Třebová 

•10 280 obyvatel 

Litomyšl 

•10 205 obyvatel 

Hlinsko 

•10 200 obyvatel 

Lanškroun 



Lanškroun 
Svitavy 

Česká Třebová 



HOSPODÁŘSTVÍ   

 průmysl 

 strojírenství 

Vysoké Mýto (Karosa, Iveco) 

Česká Třebová 

Ústí nad Orlicí 

 elektrotechnika 

Pardubice, Lanškroun  

Hlinsko (ETA) 

 chemický průmysl 

Pardubice (Paramo, Synthesia) 

 energetika 

 tepelné elektrárny Chvaletice, Opatovice nad Labem 

 obuvnický průmysl a textilní výroba 

Skuteč (Botana), Svitavy, Moravská Třebová (Hedva) 

 

autobus 706RTO 



 těžba 

 vápenec (Prachovice) 

 

 zemědělství 

 úrodné Polabí  

pšenice, ječmen 

Řepka cukrovka 

 

 doprava 

 význam železniční dopravy (I. železniční koridor) 

 důležité železniční uzly (Pardubice, Česká Třebová) 

 

Ústí nad Orlicí  

(nádraží) 



CESTOVNÍ RUCH  

 památná místa 
 Vraclav, Kunvald, Ležáky 

 

 hrady 
 Kunětická hora  

 Litice, Košumberk 

 Svojanov 

 

 zámky 
 Litomyšl (UNESCO), Slatiňany, Nové Hrady, Choltice  

 Moravská Třebová, Pardubice … 

 

 církevní památky 
 Chlumek u Luže, Kočí, Králíky – Hora Matky Boží …. 

Ležáky 



 lidová architektura 

 Hlinsko – Betlém,  

 skanzen Veselý Kopec 

 Svobodné Hamry 

 Lanškroun (hostinec) 

 

 technické památky  

 Betonová hranice  

 Helvíkovice (replika bleskosvodu) 

 Opatovický kanál 

 

 rekreační oblasti 

 Seč, Pastviny, Maštale 

 

 lázeňství  

 Bohdaneč 

 

pěchotní srub  

u Králík 



Moravská 

Třebová 

Suchý vrch 
Vraclav 



OTÁZKY A ÚKOLY  
 

 *1.   Charakterizujte povrch Pardubického kraje. 

*2. Přibližte říční síť Pardubického kraje. 

*3. Jaké typy krajin se na území Pardubického kraje 

 nacházejí. 

*4. Vyjmenujte chráněné oblasti kraje. 

*5. Vyhledejte na mapě nejvýznamnější města 

 Pardubického kraje. 

*6. Charakterizujte hospodářství Pardubického kraje. 

*7. Jmenujte nejzajímavější lokality v oblasti cestovního 

 ruchu.  


