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KARLOVARSKÝ KRAJ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg



Charakteristika
O po Praze rozlohou nejmenší kraj
O geologickým vývojem vznik minerálních 

pramenů
O lázeňství
O počet obyvatel: 295 595 (k 26.3.2011)
O rozloha: 3 315 km²
O krajské město: Karlovy Vary



Poloha
O nejzápadnější část republiky
O jádro zaujímá západočeská lázeňská oblast
O kraj je vymezen územím tří okresů



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Karlovarsky_kraj.PNG



Povrch

O na území kraje se rozprostírají Krušné hory – ty 
se prudce svažují do podkrušnohorských pánví

O na severozápadě kraje vulkanické pohoří 
Doupovské hory

O nejmladší sopky v Čechách – Komorní hůrka a 
Železná hůrka

O nejnižší bod: hladina Ohře v okr. Karlovy Vary 
(320 m n.m.)

O nejvyšší bod: Klínovec (1244m n.m.)



Božídarské rašeliniště

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bozi_dar_torfmoor.jpg



Obyvatelstvo
O odpradávna se zde setkávali Slované a 

Germáni
O po druhé světové válce německé 

obyvatelstvo vystěhováno- vylidnění krajiny
O dnes nejvíce obyvatel v Chebské a 

Sokolovské pánvi
O nejméně lidnatý kraj v ČR



Hospodářství
O významné postavení má průmysl:

- těžba hnědého uhlí v Sokolovské 
pánvi
- strojírenský (výroba důlních strojů)
- chemický (Sokolov)
- sklářský (Karlovarsko, Sokolovsko)
- výroba porcelánu (Karlovarsko)
- výroba hudebních nástrojů (v Lubech 
a Kralicích)
- potravinářský (Karlovy Vary), stáčírny 
minerálních vod



O zemědělství nemá v oblasti větší význam
- nejméně zemědělské a orné půdy

O nejvýznamnější podniky v kraji:
-Sokolovská uhelná, Karlovarský porcelán, 
a.s. (Karlovy Vary) , Karlovarské minerální 
vody, a.s., Moser, a.s. (Karlovy Vary), Jan 
Becher-Karlovarská Becherovka

O průměrná měsíční mzda: 22 467 Kč (2012)



Stáčecí linka v továrně Jan Becher - Karlovarská 
Becherovka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St%C3%A1%C4%8Dec%C3%AD_linka_v_tov%C3%A1rn%C4%9B_Jan_Becher_-_Karlovarsk%C3%A1_Becherovka.jpg



Doprava

O nadregionální význam železničních a silničních 
tahů procházejících Podkrušnohořím, Chebskou 
a Sokolovskou pánví

O hustá silniční síť
O potřeba modernizace železniční sítě
O územím prochází železniční koridor
O tři letiště: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb
O Karlovy Vary- mezinárodní letiště (spojnice s 

ruskými městy)



Cestovní ruch
O nejvýznamnější odvětví hospodářství
O Karlovarský kraj je proslulý lázeňstvím
O největší a nejznámější lázně Karlovy Vary
O Mariánské lázně, Františkovy lázně, lázně 

Kynžvart…
O Chodov – růžový porcelán
O Mezinárodní filmový festival v Karlových 

Varech
O Chopinův festival Mariánské Lázně



Mlýnská kolonáda v Karlových Varech

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ml%C3%BDnsk%C3%A1_kolon%C3%A1da_Karlovy_Vary.JPG



Kolonáda se Zpívající fontánou Mariánské Lázně

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg



Hrad Loket a most T. G. Masaryka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LoketIMG_0130.JPG



Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermal_KVIFF_45.jpg
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