
Karlovarský 

kraj 



Karlovarský kraj 
 největší lázně v ČR – léčivé 

prameny minerálních vod  

(pozůstatek sopečné činnosti) 



přírodní podmínky 

 Karlovarská vrchovina 

 Doupovské hory 

 Krušné hory (Klínovec) 

 Český les 

 Slavkovský les 

 Chebská pánev 

 Sokolovská pánev 

 



přírodní podmínky 

vodstvo: 

 Ohře 

 Odrava 

 Teplá 

 Střela 

ochrana přírody: 

 CHKO Slavkovský les 

 NPR Soos 



CHKO Slavkovský les 



přírodní rezervace Soos 

  rašeliniště s vývěry minerálních vod a plynů (mofety) 



Klínovec – nejvyšší vrchol Krušných hor 



hospodářství 

 nejsou vhodné podmínky pro zemědělství (rozloha 

zemědělské půdy menší než rozloha lesů) 

 horské louky – pastevectví 

 hnědé uhlí  

Chebská a Sokolovská pánev  

 tepelné elektrárny (např. Tisová a Vřesová) 

 těžba kaolinu – výroba porcelánu 

 sklárny (Moser) – Karlovy Vary 

 Becherovka , minerálka Mattoni 

 výroba hudebních nástrojů - města Luby (strunné) a 

Kraslice (žesťové) 

 nejdůležitějším odvětvím je lázeňství 

 



Sokolovská pánev – těžba hnědého uhlí 



těžba kaolinu na výrobu porcelánu 



sklárna Moser 



výroba hudebních nástrojů 

Luby u Chebu 

 výroba strunných 

nástrojů 

Kraslice 

 výroba žesťových 

nástrojů 



obyvatelstvo 
 krajským městem jsou Karlovy Vary 

 významná menšina ruské národnosti 

 



sídla 

 Karlovy Vary 

 Sokolov 

 Cheb 

 Mariánské Lázně 

 Františkovy Lázně 

 Lázně Kynžvart 

 Jáchymov 

 Aš 

tři nejznámější lázeňská města - Karlovy 

Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně 

tvoří tzv. lázeňský trojúhelník  

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.yumpu.com/xx/document/view/56799492/zapadocesky-lazensky-trojuhelnik&psig=AOvVaw29pOLjg-dwljaeg7emu9Sl&ust=1584817871921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi57ebgqegCFQAAAAAdAAAAABAe


Karlovy Vary 



Karlovy Vary 

Mlýnská kolonáda 



Karlovy Vary 

Vřídelní kolonáda 



Karlovy Vary 

 největší pramen  

 nejteplejší pramen ČR(73 °C)  

 dosahuje výšky až 12 m 

 

Vřídlo 



Karlovy Vary 
Hotel Thermal 



Karlovy Vary 

Mezinárodní filmový festival 



Karlovy Vary 

Grandhotel Pupp 



Karlovy Vary 

Becherovka 



Karlovy Vary 

minerální voda Mattoni 



Karlovy Vary 
Lázeňské oplatky 



Karlovy Vary 

Typická ruská architektura – pravoslavný kostel 



Mariánské Lázně 
 název lázně získaly podle Mariina pramene - tento pramen 

byl kvůli pronikavému zápachu nazýván Smradlavý 

zpívající fontána 



Františkovy Lázně 

 město založeno císařem Františkem I. 



Lázně Kynžvart 
 zámek - bývalé letní sídlo rakouského kancléře 

Klemense von Metternicha 

 lázně – léčba dýchacích cest 



Jáchymov 

 dříve uranové doly a těžba stříbra 

 z jáchymovského smolince manželé Curieovi poprvé 

izolovali prvky polonium a radium 

 lázně – léčba pohybového ústrojí radioaktivní vodou 



Sokolov 

 ráz města je ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím 
souvisejícím průmyslem 

 Sokolovská hnědouhelná pánev 



Cheb 
 Chebská pánev – těžba hnědého uhlí 

 dříve byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl 
důležitou součástí Sudet - po skončení války byli němečtí 
obyvatelé vysídleni 

Chebský Špalíček - uskupení jedenácti gotických domů z 13. století v 

historickém centru Chebu s charakteristickou tzv. hrázděnou konstrukcí  



ZAJÍMAVOSTI 



hrad Loket 



zámek Bečov nad Teplou 


