
České středohoří  PaedDr. Pavel Růžička, ruzicka.manetin@seznam.cz
Doplň následující tabulku – zařaď České středohoří do systému
geomorfologického členění České republiky.
Systém
Podsystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek

Nejvyšším vrcholem Českého středohoří je 
……………………………… s nadmořskou výškou …………… m.
Při výstupu jsme překonali výškový rozdíl ……….  m.
Na vrcholu je významné meteorologické pracoviště.
Vrchol je známý silnými větry, historicky nejvyšší
naměřená hodnota - ……………. m/s = …………….. km/h.
Z vrcholu můžeme za dobrých povětrnostních pod-
mínek vidět například :

Přírodní útvary – 
pohoří, sníženiny, řeky…

Jednotlivé 
významné vrcholy

Lidské výtvory – 
hrady, města, přehrady,
elektrárny…

Pojmenuj číslicemi označené celky (1 – 5) 
a subprovincie (6+7):
1 ……………………………………..
2 ……………………………………..
3 ……………………………………..
4 ……………………………………..
5 ……………………………………..
6 ……………………………………..
7 ……………………………………..
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V odborné literatuře nebo na internetu vyhledej názvy dvou 
podcelků a příklad geomorfologického okrsku.

Podcelek Okrsek

Na dva podcelky rozděluje České středohoří řeka ...................... ,
která přes něj teče od města ..................... (jméno má jazykovou
souvislost s vrchem nad ním a městem) .......................................... .
Pojmenuj všechny vodní toky ve výřezu slepé mapy.
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České středohoří patří mezi významná velkoplošná chráněná 
území. Na území CHKO se nachází řada významných maloploš-
ných chráněných území ( např. Milešovka, Raná Oblík…)a také 
mnohé památné stromy. Hranice maloplošného území je vyzna-
čena tabulí se státním znakem a ………………………………………………….
na stromech.
V severních Čechách se nachází unikátní komplex několika 
vzájemně propojených velkoplošných území.
Jsou to : CHKO …………………………………………………………….…. - č….. . , 
dále CHKO ……………………………….………………………………………. – č. …... , 
CHKO ………………………………………………………………………………… - č. ………
a NP …………………………………………………………………………………… - č. ……. .

České středohoří je mladé pohoří, které vzniklo
v ………….. horách …………………………………….… činností.
Je známé výskytem polodrahokamů, zvláště
v okolí Třebenic se vyskytuje …………………..……….….
chemické složení - …………………………………………………. .    Tento polodrahokam, pochází – li z naleziště v Čechách, se 
nazývá …………………………………………………………………….... . 
České středohoří je typické
svými z nížiny homolovitě vy-
stouplými vrcholy. Mezi typic-
ké vrcholy z tohoto hlediska
patří například :
………………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Mezi nejvýraznější patří Oblík.
Má nadmořskou výšku ………… m,
při výstupu musíme překonat
výškový rozdíl ……………. metrů.
Vedlejší vrch Raná je již od 30. let 20. století nejvýznamnějším centrem ………………………………..…………………….. létání.

Z Oblíku můžeme vidět například :
Přírodní útvary – pohoří, 
sníženiny, plošiny, řeky…
Významné 
jednotlivé vrcholy
Lidské výtvory – hrady,
města, přehrady, elektrárny…

Typy chráněných území v ČR :

velkoplošná :
NP = ……………………………………………………………..
CHKO = ………………………………………………………….....
maloplošná :
PR = ……………………………………………………………..
NPR = ……………………………………………………………..
PP = ……………………………………………………………..
NPP = ……………………………………………………………..


