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 Hlavní město: České Budějovice 

 Počet obyvatel: 637 300 (počítáno 1.1. 2015) 

 Rozloha: 10 056 km2 

 Hejtman: Jiří Zimola  

 Nejvyšší bod: Plechý (1 378 m) 

 Vlajka: 

 

 

 Znak:  



 kraj Vysočina, Středočeský kraj, Plzeňský kraj 



 

 Jihočeský kraj má po kraji Vysočina druhý nejvyšší podíl 
zaměstnanosti v zemědělství. Je zde málo úrodná půda, proto se zde  
pěstují brambory, řepka olejka, pšenice, třešně, jablka a rybíz. 

Dlouholetou tradici má v Jihočeském kraji rybníkářství, chov ryb v 25 
000 hektarech vodních ploch představuje polovinu produkce v rámci 
celé ČR (Třeboňsko). 

Významná je produkce dřeva zejména smrkového a borového.  



 

Po roce 1948 se v Jihočeském kraji začalo s budováním  

   průmyslových podniků, zaměřených především na strojírenský 
průmysl (Motor České Budějovice), dřevozpracující ( Jitona Soběslav), 
textilní ( Jitex Písek), potravinářský ( Jihočeské mlékárny, Budějovický 
Budvar), těžba písku a štěrku. 

V Jihočeském kraji se také nachází jaderná elektrárna Temelín. Nachází 
se v obci Temelín.  

Je to elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Její 
výstavba začala v roce 1985,dostavěna byla v roce 2002.  

 

  



 Jihočeský kraj má i Městské památkové rezervace  

 

 České Budějovice 

 Český Krumlov 

 Jindřichův Hradec 

 Prachatice 

 Slavonice 

 Soběslav 

 Tábor 

 Třeboň 

 Písek- nejstarší český most  



Jihočeský kraj je významnou turistickou a rekreační oblastí. Má 

2. největší ubytovací kapacitu (47 929 lůžek) a je turisty čtvrtým  

nejnavštěvovanějším krajem Česka. 

Jihočeský kraj má hodně hradů  a zámků: 
Blatná 
Červená Lhota 
Český Krumlov 
Hluboká nad Vltavou 
Jindřichův Hradec 
Kozí Hrádek 
Kratochvíle 
Orlík nad Vltavou 
Rožmberk nad Vltavou 
Strakonice 
Stráž nad Nežárkou 



 Tímto krajem proudí řeky Vltava,Otava, Lužnice. Je tam také největší 
nádrž Lipno. Rozloha je 48,7 km². Hloubka je 25 m, objem je 309 
502 000 m³. V kraji je také rybník Rožmberk má rozlohu 489 
hektarech.   

 Ledovcové jezero je druh jezera, které vzniklo v důsledku 
prohloubení zemského povrchu ledovcem. Voda v těchto jezerech 
není.  

 Černé jezero, Čertovo jezero, Prášilské jezero, jezero Laka, Plešné 
jezero. 

 

                                                    Nádrž Lipno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                            Nádrž Lipno 



V tomto kraji se nachází NP Šumava má rozlohu  680,64 km2 tento 
park byl založen 20. března 1991. V kraji je také prales Boubín má 
rozlohu 666,41 hektarů, leží v CHKO Šumava. Důvodem ochrany je 
bukosmrkový porost s vtroušeným klenem, tvořící jednu 
z nejvýznamnějších lesnických lokalit v Evropě. Na území rezervace 
se nachází stromy staré 400 až 500 let. Rezervace patří mezi nejvíce 
navštěvovaná místa Šumavy, vede skrz ni naučná stezka a několik 
turistických tras směřujících k rozhledně na vrchu Boubín který je 
vysoký 1362 m. Jihočeský kraj je převážně hornatý (Novohradské 
hory, Středočeská pahorkatina).Nejvyšší horou je vrchol Plechý (1387 
m). 

 

   



Jaké je krajské Město Jihočeského kraje? 

a Plzeň 

b České Budějovice 

c Blansko 

 

2. Po jakém roce se v Jihočeském kraji začal budovat průmysl ? 

a 1948 

b 2015 

c 1942 

 

3. Kolik je obyvatel v Jihočeském kraji ? 

a 637 300 

b 109 159 320 

c 313 310  



4. Jak se jmenuje hejtman ? 

a Gordon Ramsay  

b  Jiří Zimola  

c Bolek Polívka 

 

5. Jaký je nejvyšší bod: 

a Plechý 

b Mount Everest 

c Sněžka 

 

  

 



 Hlavní město: České Budějovice 

 Počet obyvatel: 637 300 

 Rozloha: 10 056 km2 

 Vodstvo: Vltava, Lužnice, nádrž Lipno, rybník Rožumberk, jezera 
Černé a Čertovo 

 Povrch: Šumava (nejvyšší bod: Plechý 1 378 m), Novohradské hory 

 Zemědělství: málo úrodná půda (řepka, brambory), chov ryb 

 Průmysl: potravinářský – pivo Budvar, dřevozpracující 

 Turismus: NP Šumava, prales Boubín, Český Krumlov – UNESCO, 
Třeboň 



Zdroje: 

Hlava,internet,učebnice 


