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Hlavní informace
 Jméno: Karlovarský

 Krajské město: Karlovy  vary

 Počet obyvatel: 299 293

 Rozloha: 3 314 km

 Hejtman: Martin Havel

 Historická země: Čechy

 Sousední kraje: Ústecký, Plzeňský a trochu 
Středočeský

 Řeka: Ohře

 Krušné hory

 Hospodářství: porcelán, textil, hnědé uhlí, 





Hospodářství
 Karlovarský kraj je nejenom krajem léčivých 

minerálních pramenů, ale i krajem známých 
průmyslových závodů s výrobou skla a 
porcelánu. Centrum strojírenství a textilního 
průmyslu je město Cheb . Město Sokolov je 
střediskem Sokolovské pánve , kde se hnědé 
uhlí nejen těží , ale i zpracovává. Těžba 
uranové rudy v okolí Lázní Jáchymov .

 Nemůžeme zapomenout na karlovarské 
oplatky KOLONÁDA.



Památky

Můžete se podívat na různé hrady, zámky a 

zříceniny.

ZŘÍCENINY

Chebský hrad

HRADY

Loket

ZÁMKY

Kynžvart



Příroda
 Od západu k východu protéká krajem 

řeka Ohře, která odvádí vodu z většiny území 
kraje.

 Nejvyšším bodem území je vrchol Krušných 
hor Klínovce 1 244 m n.m. v okrese Karlovy 
Vary, nejnižším je hladina Ohře 320 m n.m. v 
Boči, okres Karlovy Vary. Podnebí 
Karlovarského kraje charakterizuje mírně 
teplá oblast a chladná oblast na 
hřebenech Krušných hor.



Zemědělství

Na území kraje je rozšířeno 

pěstování brambor, řepky olejky a obilnin –

pšenice a ječmene, v menší míře pak 

i lnu a kukuřice. Živočišná sekce zemědělství 

je reprezentována chovem mléčného i 

masného skotu, drůbeže a prasat.



Průmysl

 V kraji jsou významné stáčírny minerálních 
vod (např. Kyselka - Mattoni), které souvisí 
s bohatým výskytem pramenů. V 
sokolovském hnědouhelném revíru 
vyrostly závody chemického průmyslu, 
hlavně v Sokolově a Vřesové. Na území 
kraje jsou také známé sklářské podniky 
(např. značka Moser). Keramický průmysl 
má bohatou tradici, využívá naleziště 
kvalitního kaolínu.



Těžba uhlí

 V sokolovském hnědouhelném revíru vyrostly 
závody chemického průmyslu, hlavně v 
Sokolově a Vřesové. V Karlovarském kraji jsou 
dvě firmy, které těží uhlí. První je: HZ Binom, 
s.r.o. = Těžba uhlí a rašeliny. Druhá je: 
Sokolovská uhelná, a.s. = Těžba a výroba 
drceného a tříděného uhlí. Příroda je velmi 
zničená. Špatně se tam dýchá a na skoro 
každém výhledu je vidět elektrárna. 



Turismus
 Karlovarský kraj je plný turistických cílů - historických 

památek, přírodních zajímavostí, sportovních arelálů apod. 

K většině z nich se můžete dostat nejen autem či 

hromadnými dopravními prostředky, ale také po značených 

turistických či naučných stezkách vedoucích krásnou 

přírodou. Většina z těchto cest je opatřena značkami Klubu 

českých turistů (KČT), které mají červenou, modrou, zelenou 

a žlutou barvu. Speciální značkou jsou značeny naučné 

stezky. Často potkáte také rozcestníky a různé směrovky. Při 

toulkách krajinou se tak stačí držet vyznačené stezky a vždy 

dosáhnete cíle své cesty. 



Fotky

 OHŘE    OHŘE



KVÍZ
 KDO JE HEJTMAN?

 a) Jirka Král

 b)  Pavel Havlíček

 C)  Martin Havel

 Jaká je rozloha

 a) 1m2

 b) 3 314 km2

 C) 2 526km2



Shrnutí
 Jméno: Karlovarský

 Krajské město: Karlovy  Vary

 Počet obyvatel: 299 293

 Historická země: Čechy

 Sousední kraje: ústecký, plzeňský a trochu středočeský

 Vodstvo – Ohře, mnoho minerálních pramenů

 pohoří - Krušné hory (Klínovec), Slavkovský les, Český les

 Zemědělství – málo úrodná půda (brambory, pšenice, 
ječmen), chov dobytka – pastviny

 Hospodářství: minerální vody – Mattoni, porcelán, textil, 
hnědé uhlí – tepelné elektrárny, těžba dřeva,  

 Turismus – lázně - Mariánské Lázně, Karlovy Vary, hrad 
Loket

 Velmi poškozená krajina po těžbě uhlí



DĚKUJEME ZA 

POZORNOST


