Zápisy číslo 30 a číslo 31 opsat! a zápis číslo 32 opsat nebo vytisknout a nalepit
30.
Plzeňský kraj
krajské město: Plzeň
řeky protékající Plzní: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava – v Plzni se stékají do Berounky
povrch: pohoří Šumava, Český les, Plzeňská pánev
podnebí: mírné, ovlivněn srážkovým stínem Českého lesa a Šumavy
půdy – nejvíce hnědozemě, spousta lesních ploch
NP Šumava, CHKO Šumava, CHKO Křivoklátsko, CHKO Slavkovský les
- kromě Plzně jsou už pouze Klatovy větším městem
- průmyslově zemědělská oblast s převahou průmyslu
nejdůležitější strojírenství – Škoda Plzeň, Rokycany, Klatovy, keramický průmysl – Horní Bříza,
Chlumčany, tradiční potravinářský (pivovary, mlékárny)
dálnice: Rozvadov – Plzeň – Praha
historické památky: MPR Domažlice, MPR Horšovský Týn, hrady Rabí a Švihov, kláštery Plasy
a Kladruby

31.
Karlovarský kraj
krajské město: Karlovy Vary
povrch: Krušné hory, Chebská a Sokolovská pánev, Slavkovský les, Doupovské hory,
nejvyšší hora – Klínovec (1244 m n. m.)
velmi málo úrodných půd, většina prostoru zalesněna
obyvatelstvo: nejméně zalidněný kraj, nerovnoměrné osídlení, většina obyvatel ve městech
největší města: Karlovy Vary, Cheb, Sokolov
nerostné bohatství: uhlí, kaolin, sklářský písek, keramické jíly a zdroje minerálních vod
průmysl: těžba hnědého uhlí, výroba skla a porcelánu, chemický průmysl, strojírenský, výroba
hudebních nástrojů (Luby, Kraslice)
snadný dopravní přístup, největší význam má lázeňství, památky: Cheb, hrad Loket, klášter Teplá

32.
Ústecký kraj
krajské město: Ústí nad Labem
povrch: Krušné hory, Děčínská vrchovina, Mostecká pánev, Lužické hory,
České středohoří (Milešovka – 837 m n. m.), nížina kolem Ohře
podnebí: Krušné hory tvoří srážkový stín – Žatecko nejsušší oblast ČR, znečištění ovzduší
průmyslovými podniky, časté inverze
vodstvo: Labe, Bílina a Ohře – zdroje pro průmysl, Ploučnice, vodní nádrž Nechranice
krajina – lesy Krušných hor zničeny emisemi, České středohoří sopečného původu,
Podkrušnohoří narušeno těžbou uhlí, Poohří zemědělská oblast
ochrana přírody: NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory,
CHKO České středohoří
obyvatelstvo: nejhustěji osídlená pohraniční oblast v Čechách, většina obyvatel ve městech
velká města: Most, Teplice, Děčín, Chomutov
průmysl: těžba hnědého uhlí, výroba elektrické energie, chemický průmysl (Setuza, Lovochemie,
Verva), hutnický, sklářský, potravinářský
zemědělství: Poohří – pšenice, ječmen, pěstování chmele – Žatecko
hustá síť silnic a železnic, důležité říční přístavy – Děčín, Ústí n. L.,
střediskem cestovního ruchu Hřensko

