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Autor Mgr. Radek Machatý 

Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

13. 5. 2012/ 22. 5. 2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – kraj Vysočina 

Metodický list/anotace 

Žák poznává kraj Vysočina – historii, současnost, pracuje s textem, 

seznamuje se s kulturou, přírodními oblastmi, zemědělstvím a průmyslem, 

pracuje s mapou, vyhledává informace v médiích a odborné literatuře, 

seznamuje se s regionálními pověstmi a charakteristickými zvyky, pracuje 

samostatně. 
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Krajské město __________________________________________ 

Okresy v kraji: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významná města a obce kraje: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Přírodní oblasti (Národní park, Chráněná krajinná oblast, Přírodní rezervace): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Hory, pohoří a hornatiny: 

____________________________________________________________________________ 

Vodstvo (řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Zajímavé kulturní, technické a přírodní památky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významné hrady a zámky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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1. Pospojuj barevně a správně údaje: 

 

Mohelno   jaderná elektrárna 

Žižkovo Pole   město mostů s dálničním mostem Vysočina 

Rokštejn    vodní dílo (přehrada) 

Jihlava   rodiště Jana Karafiáta, autora Broučků 

Pelhřimov   sportovní areál pro běh na lyžích a biatlon 

Jimramov   zřícenina hradu 

Velké Meziříčí   Muzeum rekordů a kuriozit 

Nové Město na Moravě   podzemní chodby 

Dukovany   místo, kde zemřel Jan Žižka 

 

2. Zajímavost z kraje:  

Jihlava je historické město s hornickou tradicí. 

Zm__nky o něm sahají až do 12. století. Těžilo se zde 

stříbro, tudíž město patřilo k bohatším. Brz__ patřila 

k nejv__znamnějším a v__stavním městům 

královským. M__sto bylo obehnáno pevnými 

hradbam__, na kterých si v__lámali zuby i husité. Ve 

14. století byly stříbrné žíly téměř vyrubány a město 

se začalo obávat o svou další budoucnost.  

Centrum krajského města Jihlav__  je z velké části 

provrtáno druhou největší sítí podzemních chodeb u 

nás. Labyrint m__ří zhruba 25 km. Chodb__ byl__ 

v__raženy ve skále, občas až ve třech patrech nad sebou. Vše bylo v__tvořeno kvůli místnímu 

obyvatelstvu, především obchodníkům, kteří 

potřeboval__ ukládat zboží tak, aby b__lo stále čerstvé. 

Některé chodby vedl__ i ke studnám, a nakonec jako 

__kryt před případným požárem nebo jiným nebezpečím. 

V 19. století došlo bohužel k poškození některých částí a 

za války sloužily chodby jako kr__t při vojenských 

náletech na m__sto. 

Po válce se začalo s pozvolnými __pravam__  podzem__ 

a od roku 1991 je opět otevřeno pro návštěvníky Jihlavy. 

Tajemným m__stem je chodba ukrytá v hloubce 11 

metrů. Po nasv__cení její stěny světélkují zelinkavou 



4 
 

barvou, což doposud nikdo nedokázal přesv__dčivě v__světlit. Někteří návštěvníci tvrdí, že 

se jedná o chem__cký proces, jiní ale místu přikládají nadpřirozené, až strašidelné vysvětlení. 

 

 Doplň do textu chybějící pravopisné jevy. 

 Oranžově vyznač v textu předložky od druhého odstavce. 

 Nakresli, jaké vybavení by měl mít jeskyňář (speleolog) nebo člověk, který 

objevuje či opravuje podzemní chodby a štoly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyškrtni, co do řady nepatří. Zdůvodni své rozhodnutí: 

 

a) Sázava, Stropnice, Jihlávka, Mže, Bystřice, Bělá, Jihlava, Oslava, Bečva 

b) Telč, Třešť, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, České 

Budějovice, Náměšť na Hané 

c) Jihomoravský, Pardubický, Liberecký, Zlínský, Jihočeský, Středočeský 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Kámen není jen neživá přírodnina, ale i název malé obce, nedaleko Pacova. V obci stojí 

původní hrad, přestavěný na zámek, který nelze přehlédnout. Hrad stojí na menší žulové 

skále, a zmínky o něm jsou už z poloviny 13. století. Prošel řadou přestaveb. 

Při jedné z rekonstrukcí se v hradním zdivu objevila lidská kostra. Prý patřila jedné 

z majitelek hradu, tří sester, které ji ze závisti v těhotenství zabily a ukryly do zdi. Nyní ale 

přenechejme pověst historikům a věnujme se současnosti. V Kameni je totiž od roku 1974 

Muzeum jednostopých vozidel. Jsou tu exponáty, které zapůjčilo i Národní technické muzeum 

z Prahy, opravdové unikáty! 

 Co je to jednostopé vozidlo? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Popiš jednostopé vozidlo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Na webových stránkách www.hradkamen.cz nebo www.region-vysocina.cz, případně 

z encyklopedie, vyhledej a nakresli nějaké zajímavé jednostopé vozidlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hradkamen.cz/
http://www.region-vysocina.cz/
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5. Vyhledej a doplň na mapu. Můžeš používat příruční nebo turistické mapy: 

 5 hradů z celého území České republiky. 

 5 zámků z celého území České republiky. 

 5 jeskyní nebo podzemních prostor (šachty, doly) z celého území České 

republiky. 
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Použitý obrazový materiál: 

Cs.wikipedia.org [online]. Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vysocina_Region_CoA_CZ.svg 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2011120412-prvniho-obcanka-kraje-

vysocina-roku-2012-tradicne-navstivi-hejtman-jiri-behounek&rstema=206&rsstat= 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jihlava_(CZE)_-_coat_of_arms.gif 

SOKOL Jan online. Cs.wikipedia.org [online]. 2010_10_28 cit. 2012_05_13. Obrázek 

dostupný volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jihlava_brana_M_Bozi_DSCN5054.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vysocina_Region_CoA_CZ.svg
http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2011120412-prvniho-obcanka-kraje-vysocina-roku-2012-tradicne-navstivi-hejtman-jiri-behounek&rstema=206&rsstat=
http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2011120412-prvniho-obcanka-kraje-vysocina-roku-2012-tradicne-navstivi-hejtman-jiri-behounek&rstema=206&rsstat=
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jihlava_(CZE)_-_coat_of_arms.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jihlava_brana_M_Bozi_DSCN5054.JPG
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Kraj Vysočina – metodika a řešení: 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Jihlava 

Okresy v kraji – Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou 

Významná města – Nové Město na Moravě, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Pacov, 

Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Golčův Jeníkov, Moravské Budějovice, Třešť, Telč, 

Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem 

Přírodní oblasti – CHKO Žďárské vrchy, Železné hory, Přírodní parky Doubrava, Třebíčsko, 

Střední Pojihlaví, Rokytná, Milovské Perničky, Údolí Oslavy a Chvojnice, Dářko Čtyři palice 

u Milov 

Hory – Devět skal, Křemešník, Javořice, Žákova hora, Stražiště, Pasecká skála, Čeřínek 

Vodstvo – řeky Jihlava, Rokytná, Sázava, Sázavka, Bystřice, Svratka, Želivka, Žirovnice, v. 

n. Mohelno, Želiv, Dalešice, Velké Dářko, Vír, Pilská vodní nádrž, Hubenov, Matějovský 

rybník, Mostiště, Trnávka vodní dílo 

Kulturní památky – rodná obec Havlíčkova Borová, Jimramov – rodiště Jana Karafiáta, 

památník J. Haška v Lipnici nad Sázavou, klášter Nová Říše, hrady Kámen, Ledeč nad 

Sázavou, Kamenice, Lipnice nad Sázavou, Polná, Sádek, Roštejn, zříceniny Dalečín, 

Zubštejn, Orlík, Kraví hora, Chřenovice, Dub, zámky Budišov, Chotěboř, Jaroměřice nad 

Rokytnou, Kamenice nad Lipou, Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Žďár nad 

Sázavou, Zelená hora – poutní kostel sv. J. Nepomuckého, Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 

židovská čtvrť v Třebíči, klášter v Želivě, Harusův kopec s radiokomunikační věží 

 

1. Pospojuj barevně a správně údaje: 

 

Mohelno   vodní dílo (přehrada) 

Žižkovo Pole   místo, kde zemřel Jan Žižka  

Rokštejn    zřícenina hradu 

Jihlava   podzemní chodby  

Pelhřimov   Muzeum rekordů a kuriozit  

Jimramov   rodiště Jana Karafiáta, autora Broučků 

Velké Meziříčí   město mostů s dálničním mostem Vysočina  

Nové Město na Moravě   sportovní areál pro běh na lyžích a biatlon  

Dukovany   jaderná elektrárna  

 

2. Zajímavost z kraje:  

 

Jihlava je historické město s hornickou tradicí. Zmínky o něm sahají až do 12. století. Těžilo 

se zde stříbro, tudíž město patřilo k bohatším. Brzy patřila k nejvýznamnějším a výstavním 

městům královským. Město bylo obehnáno pevnými hradbami, na kterých si vylámali zuby i 

husité. Ve 14. století byly stříbrné žíly téměř vyrubány a město se začalo obávat o svou další 

budoucnost.  

Centrum krajského města Jihlavy je z velké části provrtáno druhou největší sítí podzemních 

chodeb u nás. Labyrint měří zhruba 25 km. Chodby byly vyraženy ve skále, občas až ve třech 
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patrech nad sebou. Vše bylo vytvořeno kvůli místnímu obyvatelstvu, především 

obchodníkům, kteří potřebovali ukládat zboží tak, aby bylo stále čerstvé. Některé chodby 

vedly i ke studnám, a nakonec jako úkryt před případným požárem nebo jiným nebezpečím. 

V 19. století došlo bohužel k poškození některých částí a za války sloužily chodby jako kryt 

při vojenských náletech na město. 

Po válce se začalo s pozvolnými úpravami podzemí a od roku 1991 je opět otevřeno pro 

návštěvníky Jihlavy. 

Tajemným místem je chodba ukrytá v hloubce 11 metrů. Po nasvícení její stěny světélkují 

zelinkavou barvou, což doposud nikdo nedokázal přesvědčivě vysvětlit. Někteří návštěvníci 

tvrdí, že se jedná o chemický proces, jiní ale místu přikládají nadpřirozené, až strašidelné 

vysvětlení. 

 

3. Vyškrtni, co do řady nepatří. Zdůvodni své rozhodnutí: 

a) Sázava, Stropnice – Jihočeský kraj, Jihlávka, Mže – Plzeňský kraj, Bystřice, Bělá, Jihlava, 

Oslava, Bečva – Zlínský kraj 

b) Telč, Třešť, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, České 

Budějovice – Jihočeský kraj, Náměšť na Hané – Olomoucký kraj 

c) Jihomoravský, Pardubický, Liberecký, Zlínský – nedotýkají se hranic kraje Vysočina, 

Jihočeský, Středočeský 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Jednostopé vozidlo je motocykl, jízdní kolo, koloběžka, moped.  

Dle osobního zpracování žáka. Posouzení žákovy práce je na učiteli. 

 

5. Podle mapy a osobního vypracování žáka. 


