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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Moravskoslezský kraj



Přírodní podmínky

• Horopisně leží území kraje na rozhraní Českého masívu a vnějších Západních 
Karpat. Nejvyšším pohořím je Hrubý Jeseník (Praděd, 1491 m), jenž patří k 
Českému masívu a Moravskoslezský kraj se o něj dělí se sousedním Olomouckým 
krajem. Na opačném, jihovýchodním konci kraje se zvedají Moravskoslezské 
Beskydy (Lysá hora, 1323 m), které přecházejí do Zlínského kraje, na Slovensko i 
do Polska. Nižší kopce lemují jihozápadní hranici kraje. Severovýchod se naopak 
svažuje do Ostravské pánve kolem řeky Odry a jejích přítoků. Nejnižším bodem je 
soutok řek Odry a Olše (195 m).

• Většinu území kraje odvodňuje řeka Odra a její přítoky (např. Opava, Ostravice, 
Olše) do Baltského moře. Pouze z části Nízkého Jeseníku kolem Rýmařova a 
drobných území okresu Nový Jičín odtékají vody do povodí řeky Moravy, tedy do 
Černého moře.

• I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i 
cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: 
Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), 
Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 131 maloplošných chráněných území.



Administrativní členění

• Území kraje je vymezeno územími okresů Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-
Místek, Karviná a Ostrava-město.

• K 31. prosinci 2002 zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se pro účely státní 
správy od 1. ledna 2003 dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty 
dále na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě okresních měst 
vykonávají rozšířenou státní správu ještě tyto obce: Bílovec, Bohumín, Český 
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, 
Kopřivnice, Kravaře, Krnov,  Odry, Orlová, Rýmařov, Třinec, Vítkov.

• V kraji je 300 obcí, z toho 22 obce s rozšířenou působností. Sídelním městem kraje 
je statutární město Ostrava.



Historie

• Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000. V 
letech 1949-1960 byla většina území dnešního Moravskoslezského kraje součástí 
kraje Ostravského; část pak patřila ke kraji Olomouckému. V roce 1960 oba kraje 
zanikají a území celého dnešního Moravskoslezského kraje pak patřilo až do 31. 
prosince 1999 k tehdejšímu Severomoravskému kraji.

• Za Rakousko-Uherska náležela většina území současného kraje k Slezskému 
vévodství, z malé části k Moravskému markrabství, Hlučínsko bylo součástí pruské 
provincie Slezska, jak ostatně napovídá i dnešní název kraje. Viz též Moravsko-
slezská hranice. Po vzniku Československa náležela většina kraje k Zemi Slezské se 
správním centrem Opavou, malá část k Zemi Moravské se správním centrem v 
Brně, od 1. prosince 1928 do 31. prosince 1948 náleželo celé území kraje k Zemi 
Moravskoslezské se správním centrem v Brně.



Hospodářství a obyvatelstvo

• Díky ložiskům černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi a na ně vázaným hutním a 
dalším průmyslem patřila tato část kraje už za Rakousko-Uherska k nejdůležitějším 
průmyslovým oblastem. V souvislosti se současným útlumem těžkého průmyslu 
zde ovšem značně roste nezaměstnanost. Dlouho bude také trvat obnova 
poškozeného životního prostředí.

• Přes polovinu území kraje zabírá zemědělská půda, dalších 35 % připadá na lesní 
plochy (zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd).

• Kraj má třetí nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a po Praze nejvyšší 
hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr (Česko 130 obyvatel na 
km², Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²;). 62 % obyvatel žije ve městech 
nad 20 000 obyvatel a i to je v zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na 
Ostravsku (1453), nejnižší na Bruntálsku (63).



Životní prostředí

• Moravskoslezský kraj patří mezi oblasti s nejvíce poškozeným životním prostředím 
v České republice a v některých parametrech i v celé Evropě. Vysoká koncentrace 
těžkého průmyslu je dlouhodobě příčinou silně znečištěného ovzduší. Ve znečištění 
rakovintvorným benzopyrenem patří podle měření Českého hydrometeorologického 
ústavu k nejzamořenějším oblastem České republiky. Také koncentrace prachových 
částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. V roce 2005 překračovalo 
znečištění prachem přípustný denní limit po 160 dní roku.



Zdroj: www.wikipedie.cz




