
Středočeský kraj
● Středočeský kraj leží 

uprostřed 

Čech.Velikostí, 

počtem obcí i 

obyvatel patří mezi 

největší kraje v 

Česku. Je zde mnoho 

zajímavých míst, kde 

je vidět nádhera 

přírody i kulturních 

památek.



Kopec Chotuc

● Kopec Chotuc můžeme 

najít v okrese Nymburk.

● Chotuc je chráněnná 

krajinná oblast.

● Také tam roste známý  keř 

Klokočí.

● Nechází se, tam spoustu 

zvěře a hmyzu mnoho 

rostlin, které možná ani 

neznáme.



Hrad Karlštejn

● Karlštejn je 

architektonicky i 

historicky naším 

nejznámějšim hradem 

nachází se nedaleko 

řeky Berounky v CHKO 

Český kras, v obci 

Karlštejn v okrese 

Beroun



Hrad Kokořín

● Počátky Kokořína 

nejsou písemně 

doloženy, ale o tom, 

že jako pustnoucí, už 

dávno neobývaný a 

císařem zapovězený 

hrad šel téměř z ruky 

do ruky, je dokladů 

víc než dost.



Kutná Hora
● Historie Kutné Hory je 

nerozlučně spojena s 

dolováním stříbrných 

rud na zdejším území. 

Ve středověku 

koncem 13.století 

poskytoval zdejší 

revír zhruba jednu 

třetinu stříbra v 

Evropě. Zdejší 

památky patří do 

chráněnných památek 

UNESCO.



Zámek a park Vlašim
● V údolí řeky Blanice 

přiléhající k 

Vlašimskému zámku 

byla do 18.století 

obora s lovnou zvěří a 

zámecká zahrada. 

Postupně vznikl 

jedinečný, přírodně 

krajinářský park 

doplněný množstvím 

romantických staveb 

a zákoutí.



Křivoklátsko
● Křivoklátsko, dnes 

chráněnná krajinná 

oblast a rezervace 

UNESCO, je v 

porovnání s 

podobnými krajinami 

v Evropě zvlášností. 

Rozkládá se 

uprostřed Čech a 

téměř dvě třetiny 

rozlohy pokrývají 

listnaté a smíšené 

lesy.



Žehuňský rybník

● Od roku 2011 je celé 

území NPR vedeno 

jako Národní přírodní 

památka Žehuňský 

rybník. V současnosti 

se jedná o rozlehlý 

Žehuňský rybník 

včetně přilehlých luk a 

mokřadů mezi obcemi 

Žehuň a Zbraň.



Drbákov-Albertovy skály
● Národní přírodní 

rezervace Drbákov-

Albertovy skály byla 

založena roku 1933 v 

lokalitě na pravém 

břehu Vltavy se hojně 

vyskytuje silně 

ohrožený tis červený. 

Kromě tisu rostou v 

oblasti zakrslé 

doubravy a  

dubohabrové háje.  
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