PARTNEŘI CELOSTÁTNÍHO KOLA FO
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě
s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se
SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu mezi
hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy.
Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem
v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté
místo. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí
5,4 %. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným
krajem v České republice.
Přirozeným centrem regionu je už od doby svého vzniku
Plzeň. Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz českého
krále Václava II. roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Od počátku se
stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest do Norimberka a Řezna.
Průmyslový a technologický rozmach Plzně začal v polovině 19. století. Postupně se Plzeň
zařadila mezi nejvýznamnější města státu. V současnosti je Plzeň čtvrtým největším městem
v Česku. Žije zde 167 000 obyvatel, což je více než 30 % obyvatelstva Plzeňského kraje. Sídlí
zde Západočeské univerzita a biskupství.
V Plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská
fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy svou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí.
Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami. Tato pestrost je podmíněna především reliéfem. Dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří
na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje. Ostatní území
kraje tvoří Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny. Členíme-li Plzeňský kraj podle
hlavních vodních toků, největší část tvoří povodí Berounky – historické Plzeňsko, Kralovicko,
Tachovsko, Domažlicko, Rokycansko a část Klatovska. K povodí horní Otavy patří Sušicko
a zbytek Klatovska. Na území se nachází 162 maloplošných chráněných území. Pro zachování
rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky.
Odkaz:
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=245
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