
Plzeňský kraj
Vypracovala: Alena Opršálová, 5.ročník

Zdroj: hlava, počítač



Informace:

 Počet obyvatel: 571 709

 Rozloha: 7561 km2

 Hejtman: Václav Šlajs (ČSSD)

 Hlavní (krajské) město: Plzeň

 Počet okresů: 7

 Měna: koruna

 Nejvyšší bod: Velká Mokrůvka 1370 m. n. m. a Blatný vrch 
1370 m. n. m.

 Historická země: Čechy

 Nadmořská výška: 293-452 m

 Ostatní větší města: Klatovy, Rokycany, Stod, Nýřany, 
Tachov, Sušice, Nepomuk, Kralovice, Stříbro, Domažlice atd. 



Symboly kraje:
 Plzeňský znak je heraldický symbol města Plzně. Dnes 

se pro běžné účely používá vedle zde popsaného velkého 
znaku i znak malý, který má podobu shodnou s podobou 
štítu velkého znaku, ale je bez honosných kusů a 
štítonoše.

 Vlajka-Vlajka má červeno-zeleně čtvrcený list v poměru 
2:3 a opakuje motivy ze znaku. V horním žerďovém poli 
je český lev, ve dolním žerďovém poli 5 vodorovných 
pruhů (zelený, bílý, zelený, žlutý a opět zelený), v 
horním vlajícím poli žlutý vpravo (heraldicky vlevo) 
kráčející dvouhrbý velbloud a v dolním vlajícím poli bílá 
románská rotunda.



Zemědělství:

Obilí, řepka olejka, chov zvířat a dobytku, kukuřice,

pícniny, zelenina, ovoce, len a květiny



Loutka?

Hurvínek (2. května 1926) je populární česká loutková 
postava kluka. Hurvínek je synem Josefa Spejbla. Loutku 
vytvořil řezbář Gustav Nosek a hlas jí propůjčil nejprve 
Josef Skupa, poté Miloš Kirschner a po jeho smrti jej mluví 
Martin Klásek.



Průmysl a vodstvo

Průmysl- Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví 
zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, 
potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba 
a distribuce energií, hutnictví.

Vodstvo- V kraji se nacházejí dvě oblasti přirozené 
akumulace vod (Brdy, Šumava) a významnou roli při 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou hrají i vodní nádrže 
Nýrsko a Lučina.



Sousední kraje:
 Karlovarský kraj:

 Ústecký kraj:

 Středočeský kraj:

 Jihočeský kraj:



Historie Plzně:

První zmínky o Plzni (dnešním Starém Plzenci) pocházejí z 
roku 976, kdy u tohoto přemyslovského hradiště kníže 
Boleslav II. porazil vojsko německého krále Oty II. 
Počátkem 16. století bylo město výrazně poškozeno požáry, 
zejména roku 1507, kdy shořely dvě třetiny města.



Nejvyšší body:

Blatný vrch,  1370 m n. m.  Velká Mokrůvka, 1370 m n. m.



Budovy v Plzni:

Plzeň Plaza

Synagoga



Budovy v Plzni:

Divadlo J. K. Tyla         

náměstí s katedrálou sv. Bartoloměje



Otázky:

 1. Jaké je hlavní město Plzeňského kraje?

 2. Jaká loutka se v tomto městě vytvořila?

 3. Jaký je v plzeňském kraji hejtman?



KONEC & ŠMYTEC 

DĚKUJI ZA 

POZORNOST!!!!!


