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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Plzeňský kraj



• Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech. Na severozápadě sousedí s Karlovarským 
krajem, na severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na 
severovýchodě hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jihočeským 
krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Bavorsko 
(Bayern) na jihozápadě.



Správní obvody obcí s rozšířenou 
působností

• Okresní úřady v Česku však 31. prosince 2002 ukončily svoji činnost. Území 
samosprávných krajů se od 1. ledna 2003 člení pro účely přenesené státní správy na 
správní obvody obcí s rozšířenou působností a ty se dále člení na správní obvody 
obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě Plzně, která je statutárním městem od 
roku 1990, vykonává rozšířenou působnost státní správu v Plzeňském kraji dalších 
14 obcí.

• Okresy jsou nadále jednotkami územního členění státu a obvody některých dalších 
státních institucí.



Obyvatelstvo

• Ačkoli je Plzeňský kraj rozlohou v Česku třetí největší, počtem obyvatel je až 
devátý a hustota zalidnění je druhá nejnižší v zemi (po Jihočeském kraji). V kraji je 
minimum středně velkých měst. Na metropolitní Plzeň navazují drobné vesnice, 4/5 
rozlohy kraje (a 30 % obyvatelstva) tvoří katastry obcí do 2000 obyvatel.



Ekonomika

• Plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje. Na tvorbě hrubého 
domácího produktu České republiky se podílí cca 5,5 % a v podílu tvorby HDP na 
obyvatele zaujímá mezi kraji páté místo, především díky ekonomické výkonnosti 
města Plzně, která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského 
kraje.

• V kraji působí řady významných firem z oblasti strojírenství (např. TS Plzeň), 
výroby alkoholických nápojů (Bohemia Sekt Starý Plzenec, Stock Plzeň, Pivovar 
Prazdroj), keramické výroby, energetiky (Plzeňská teplárenská, Plzeňská 
energetika). V kraji působí také řady zemědělských firem a společností v oblasti 
obchodu a služeb.



Silniční doprava

• Krajem prochází důležitá dálnice D5 z Prahy kolem Plzně do Bavorska. Další 
důležité silnice vedou do Strakonic, do Karlových Varů, do Stříbra a do Mostu.



Integrovaná doprava Plzeňska

• V Plzeňské aglomeraci funguje integrovaný dopravní systém Integrovaná doprava 
Plzeňska, který je kombinací železniční, autobusové i městské hromadné dopravy



Zemědělství

• Nejlepší podmínky pro zemědělství jsou v Plzeňské kotlině, tam se pěstují převážně 
obilniny. Plzeňský kraj patří také k významným producentům řepky. Dobrých 
vlastností travních porostů ve vyšších polohách se k pasteveckému chovu zatím 
plně nevyužívá.



Průmysl

• Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří 
strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a 
distribuce energií, hutnictví. Společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují 
cca 3,4 % podíl na celkovém počtu průmyslových podniků v kraji, tato hodnota 
dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr. Kraj patří v rámci Česka k 
oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 7 %.



Příroda

• Podstatnou část kraje vyplňuje Plzeňská pahorkatina, na severovýchodě se nachází 
Plzeňská kotlina a ze Středočeského kraje sem zasahují Brdy. Nejvýše sahají 
pohraniční hory Český les a část Šumavy. Na Šumavě leží i nejvyšší bod kraje. 
Oficiálně změřeným nejvyšším českým geobodem je Velká Mokrůvka, avšak 
hraniční čára vedoucí těsně pod německým geobodem na Blatném vrchu vede o pár 
metrů výše.

• Nejdůležitějším chráněným územím je Národní park Šumava, jehož část do 
Plzeňského kraje zasahuje. V kraji jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní 
parky a 162 maloplošných chráněných území.



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. Většinu území kraje odvodňuje Berounka, která vzniká v Plzni 
soutokem Radbuzy a Mže. Část Klatovska a Sušicko odvodňuje Otava. Obě povodí 
náleží k úmoří Severního moře. Na území kraje je řada jezer – ledovcová Černé 

jezero, Čertovo jezero, Prášilské jezero, Laka a hrazené Odlezelské jezero.



Lesy

• Na území kraje je zastoupeno 9 přírodních lesních oblastí, lesnatost činí 38,8% a je 
nad průměrem České republiky, který činí 33,6%. Z celkové rozlohy připadá přes 
80% na lesy hospodářské, asi 2% na lesy ochranné a přes 16% na lesy zvláštního 
určení. Jde např. o lesy v národním parku, národních přírodních rezervacích, lesy 
lázeňské nebo lesy v hygienických pásmech ochrany vodních zdrojů. Převažujícími 
dřevinami jsou smrk a borovice, jejichž monokultury tvoří více než 85% rozlohy 
lesů v kraji.



Zdroj: www.wikipedie.cz




