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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Karlovarský         
kraj



Karlovarský kraj leží na nejzazším západě Čech a je tak zároveň i nejzápadnějším 
krajem České republiky. Kraj sousedí na severovýchodě s Ústeckým krajem, na 
jihovýchodě s Plzeňským krajem, na jihozápadě s německou spolkovou zemí 
Bavorsko (Bayern) a na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko 
(Sachsen). 

Karlovarský kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000 
na území severní části Západočeského kraje. Sídlem kraje jsou Karlovy Vary.



Přírodní podmínky

43,1 % jeho plochy je pokryto lesy. Geomorfologicky oblast náleží ke Krušnohorské 
soustavě provincie České vysočiny s oblastmi Krušné hory (Klínovecká hornatina), 
Smrčiny (Ašská vrchovina, Hazlovská pahorkatina a Chebská pahorkatina), Chebská 
pánev, Sokolovská pánev, Doupovské hory, Karlovarská vrchovina (Slavkovský les, 
Tepelská vrchovina a Bezdružická vrchovina). 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 okrese Karlovy Vary. Podnebí 
Karlovarského kraje charakterizuje mírně teplá oblast a chladná oblast na hřebenech 
Krušných hor.



Znak



Vlajka



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. Výroba hudebních nástrojů je např. v 
Kraslicích (dechové) a Lubech (dřevěné strunné). Energetický průmysl je zastoupen 

dvěma elektrárnami v sokolovské oblasti (Vřesová, Tisová), několika vodními 
elektrárnami (Březová, Stanovice, Jesenice) a jinými, alternativními zdroji (větrná 

elektrárna na Božím Daru).



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. Z půd převažují 
hnědé půdy nížin a pahorkatin v nižších polohách a hnědé lesní půdy ve vyšších 

polohách kraje.



Příroda, historické památky

Karlovarský kraj je bohatý na různě přírodní útvary díky své geologické a 
geomorfologické rozmanitosti. Velké množství historických památek je lákadlo pro 
mnohé turisty i lázeňské hosty. Asi nejvýznamnější jsou: hrad v Chebu jako jediná 

císařská falc na území Česka, hrad v Lokti a zámek v Bečově s relikviářem sv. 
Maura.



Zdroj: www.wikipedie.cz




