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Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Karlovarský kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Karlovarský kraj – historii, současnost, pracuje s textem, 

seznamuje se s kulturou, přírodními oblastmi, zemědělstvím a průmyslem, 

pracuje s mapou, vyhledává informace v médiích a odborné literatuře, 

seznamuje se s regionálními pověstmi a charakteristickými zvyky, pracuje 

samostatně. 
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Krajské město __________________________________________ 

Okresy v kraji: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významná města a obce kraje: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Přírodní oblasti (Národní park, Chráněná krajinná oblast, Přírodní rezervace): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Hory, pohoří a hornatiny: 

____________________________________________________________________________ 

Vodstvo (řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Zajímavé kulturní, přírodní a technické památky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významné hrady a zámky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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1. Přečti si pozorně následující informace. Odpověz na otázky pod textem: 

 Karlovarský kraj patří mezi nejmenší, ale nejhezčí kraje České republiky. Tedy, pokud se dá 

vůbec říci, že některé 

kraje jsou hezčí než 

jiné. Svoji rozlohou je 

třetí nejmenší (po 

Praze a Libereckém 

kraji). Má druhé 

nejmenší krajské 

město, přesto patří 

mezi ty 

nejnavštěvovanější 

zahraničními i 

domácími turisty. 

Hlavním tahákem jsou 

totiž lázně. Nachází se tu tzv. „lázeňský trojúhelník“, což je vzdušné propojení měst Karlovy 

Vary – na jihu ležících Mariánských lázní a Františkových lázní u Chebu. Kraj tu skýtá 

nádherné přírodní klenoty, jako je např. Kaňon Ohře nebo Soos, ve kterém najdeme více než 

200 bahenních mofet. Ty dokládají vulkanickou činnost a probublávají.  

Krajské město pak patří mezi 

nejkrásnější u nás. Lázně zasazené do 

nádherné scenérie, plné zeleně a 

krásných lázeňských domů poskytuje 

vše, co má moderní město mít. Stojí tu 

významné hotely, lze se projet lanovkou 

na Dianu, krásné kolonády vybízejí 

k poklidným procházkám a síla léčivých 

pramenů je pověstná. Mezi symboly  

města patří socha kamzíka shlížejícího 

na město a filmový festival, který každý 

červenec probíhá po celém městě a sjíždějí se na něj filmové hvězdy z celého světa. Mezi 

nejznámější prameny patří Vřídlo o různých teplotách (73,4 
o
C, 50 

o
C a 30 

o
C) tryskající do 

značné výšky. Ostatní prameny jsou také 

teplé a vyvěrají na 80 místech. Léčivými je 

uznáno 19 z nich.  

 Ale Karlovarský kraj nejsou jen lázně. Za 

návštěvu stojí mnoho zachovalých hradů a 

zámků, ozdravené Krušné hory nebo 

Smrčiny u města Aše. Sportovci jistě ocení 

sportoviště na Božím Daru, kde 

mimochodem sídlí i Ježíšek. Každý rok se 

děti na poštu zasílají svá tajná přání 

k Vánocům, a Ježíšek je často vyslyší a dokonce jim ještě odpovídá dopisem. Karlovarsko je 

opravdu kouzelným krajem… 
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 Jak se nazývá nejznámější karlovarský pramen? Jakou má teplotu? 

______________________________________________________________________ 

 Čemu se říká lázeňský trojúhelník? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Kolikátý je Karlovarský kraj v rozloze? 

______________________________________________________________________ 

 Kde probíhá slavný filmový festival? 

___________________________________________________________________________ 

 Odkud píše Ježíšek dětem odpovědní dopisy? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Najdi v přesmyčkách názvy hradů a zámků Karlovarského kraje: 

KOLET - ___________________________________________________________________ 

LOKOSOV - ________________________________________________________________ 

VOOSTR - _________________________________________________________________ 

ŽVARKYN - _______________________________________________________________ 

BERGSEE - ________________________________________________________________ 

BCHE - ____________________________________________________________________ 

 

 

3. Doplň slova z nabídky: 

V Ašovské vrchovině v samém nejzápadnějším cípu 

naší republiky se nachází Přírodní park 

____________________, přesahující do 

_______________________. Na nejvyšším vrchu 

Smrčin – Háji (758 metrů) stojí oblíbený výletní cíl a 

tvarem velmi ______________________rozhledna 

s nedalekou turistickou chatou. Byla otevřena již 

v roce 1902 a pojmenována po německém kancléři 

Ottovi von Bismarckovi – „Bismarckova věž“. Je 

_____________________ 34 metrů, celá z kamene a 

za její architektonický projekt získal architekt W. 

Kreis zlatou medaili v roce 1901. Tvar této čtvercové 
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rozhledny má lehce orientální nádech a patří rozhodně mezi ______________________ 

v České republice. Při dobré viditelnosti jsou prý vidět i ___________________ protože byla 

celá rozhledna rekonstruována a vykáceny stromy, které bránily ve výhledu. V okolí 

je______________________________, cykloturistické trasy i běžkařské cesty. Místní praví, 

že kdo denně vystoupá na Háj, dožije se sta let. Tak vzhůru na tuto naši nejzápadnější 

rozhlednu.  

 

 nabídka slov: rozhledny, tradiční, nejhezčí, Tatry, Smrčiny, Alpy, vysoká, Bavorska, 

nejpevnější, sportovní areál, plavecký areál, tyče, netradiční 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Město Loket patří mezi nejhezčí města. Jeho dominantou je hrad, ale i centrum stojí za 

návštěvu. Pokus se udělat do následujících rámečků plakát zvoucí k návštěvě města a hradu. 

Mnoho informací nalezneš buď v odborné literatuře a průvodcích pro turisty nebo na 

stránkách www.hradloket.cz a www.loket.cz. Případně udělej plakát na větší čtvrtku. Proč se 

vlastně město jmenuje podle části těla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hradloket.cz/
http://www.loket.cz/
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5. Vyznač do mapy významné lázně na území České republiky. Najdi jich alespoň 7: 

 

 Můžeš si ještě procvičit, kde leží: Bečov nad Teplou, Hodonín, řeka Olše, řeka Teplá 

Vltava, hrad Landštejn, Železné hory, Javorníky, Telč, CHKO Český ráj 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

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

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: http://bikeri.cz/page/10 

DINGOA online. 2006_07_16 cit. 2012_06_01. Obrázek dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozhledna_na_Haji.jpg 

BOBAK online. 2006_07_12 cit. 2012_06_01. Obrázek dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007-KarlovyVary-143s.jpg 

PASTORIUS online. 2009_09_24 cit. 2012_06_01. Obrázek dostupný pod licencí 

Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soos_Cisarsky_pramen.jpg 

Cs.wikipedia.org. online. 2009_01_30 cit. 2012_06_01. Obrázek dostupný jako volné dílo 

na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_%C5%A0pal%C3%AD%C4%8Dek_2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg
http://bikeri.cz/page/10
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozhledna_na_Haji.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007-KarlovyVary-143s.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soos_Cisarsky_pramen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_%C5%A0pal%C3%AD%C4%8Dek_2.jpg
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Karlovarský kraj - metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Karlovy Vary 

Okresy v kraji – Cheb, Karlovy Vary, Sokolov 

Významná města – Ostrov, Mariánské Lázně, Chodov, Aš, Nejdek, kraslice, Horní Slavkov, 

Toužim, Hranice, Kraslice, Jáchymov, Teplá, Lázně Kynžvart 

Přírodní oblasti – Krušné hory, Svatošské skáky, Kladská rašeliniště, Přebuzské horské 

vřesoviště, Soos – bahenní sopky 

Hory, pohoří a hornatiny – Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské hory (vojenský 

prostor), Špičák, Dyleň, Klínovec, Lesný, Vysoký kámen 

Vodstvo – Ohře, Teplá, Střela, Bystříce, Odrava, Rolava, Svatava, přehrady Jesenice, 

Medard, Skalka, Žlutice, Stanovice, Horka, Podhora, Březová, rybník Regent, Velký rybník 

Kulturní památky – hrady Bečov nad Teplou, Děpoltovice, Cheb, Haunštejn, Jáchymov, 

Seeberg, Starý Hrozňatov, Skalná, Loket, zříceniny Andělská Hora, Hartenštejn, Kynžvart, 

kynšperk nad Ohří, Nejdek, zámky Bečov nad Teplou, Doubí, Chyše, Jindřichovice, 

Kynžvart, Mostov, Sokolov, Valeč, Ostrov, Kamenný Dvůr, Blatenský plavební kanál, 

lanovky v Karlových Varech, klášter Teplá, bazilika Žlutice, rohledny blatenský vrch, Háj, 

Sokolov, Zelená hora, Krásenský vrch, soubor statků Beranov, relikviář sv. Maura v Bečově 

nad Teplou, Boží Dar – nejvýše položené město v ČR, chebský Špalíček, porcelánka Horní 

Slavkov, nejmenší město v ČR Přebuz. 

 

1. Informace z textu: 

Jak se nazývá nejznámější karlovarský pramen? Jakou má teplotu? 

Nazývá se Vřídlo – teplota 73,4, 50 a 30 
o
C. 

Čemu se říká lázeňský trojúhelník? 

Městům Mariánské lázně, Františkovy lázně a Karlovy Vary. 

Kolikátý je Karlovarský kraj v rozloze? 

Třetí nejmenší. 

Kde probíhá slavný filmový festival? 

V Karlových Varech v červenci. 

Odkud píše Ježíšek dětem odpovědní dopisy? 

Z Božího Daru. 

 

2. Najdi v přesmyčkách názvy hradů a zámků Karlovarského kraje: 

KOLET - Loket 

LOKOSOV - Sokolov 

VOOSTR - Ostrov 

ŽVARTKYN - Kynžvart 

BERGSEE – Seeberg 

BCHE - Cheb  
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3. Doplň správně slova z nabídky: 

V Ašovské vrchovině v samém nejzápadnějším cípu naší republiky se nachází Přírodní park 

Smrčiny, přesahující do Bavorska. Na nejvyšším vrchu Smrčin – Háji (758 metrů) stojí 

oblíbený výletní cíl a tvarem velmi netradiční rozhledna s nedalekou turistickou chatou. Byla 

otevřena již v roce 1902 a pojmenována po německém kancléři Ottovi von Bismarckovi – 

„Bismarckova věž“. Je vysoká 34 metrů, celá z kamene a za její architektonický projekt získal 

architekt W. Kreis zlatou medaili v roce 1901. Tvar této čtvercové rozhledny má lehce 

orientální nádech a patří rozhodně mezi nejhezčí rozhledny v České republice. Při dobré 

viditelnosti jsou prý vidět i Alpy, protože byla celá rozhledna rekonstruována a vykáceny 

stromy, které bránily ve výhledu. V okolí je sportovní areál, cykloturistické trasy i běžkařské 

cesty. Místní praví, že kdo denně vystoupá na Háj, dožije se sta let. Tak vzhůru na tuto naši 

nejzápadnější rozhlednu.  

 

4. Loket nese název pravděpodobně podle tvaru, protože ho obtéká řeka Ohře vytvářející tvar 

podobný kloubu. 

 

5. Podle mapy. 


