
Autor: Jana Kakaščíková

Datum: říjen 2012

Ročník: tercie

Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda-zeměpis 

Tematický okruh:  Nejvýznamnější státy světa

TÉMA: NĚMECKO
Klíčová slova: Německo,Berlín, Mnichov,Frankfurt n. M, Rýn,Labe,Dunaj,Zugspitze, Alpy, sjednocení, 

spolkové země

Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Německu, motivuje k 

samostatné práci s mapami v atlase a opakuje  učivo Evropy  v testových úlohách.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu  OPVK, výzva 1.5.



SPOLKOVÁ  REPUBLIKA

NĚMECKO 



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Státní zřízení: pluralitní federativní republika s dvoukomorovým 

parlamentem 

Největší města: Berlin (hl. město) 3 490 000 obyv., Hamburg 1 720 000 

obyv., München 1 255 000 obyv.

Úřední jazyk: němčina 

Národnostní složení: Němci 91,9%, Turci 2,3%, občané bývalé Jugoslávie 

1,2%, Italové 0,7%, Řekové 0,4% 

Náboženská příslušnost: protestanté (převážně luteráni) 46,5%, římští 

katolíci 36,5%, muslimové 2,2%, ostatní křesťané 1,8%, ostatní a bez 

vyznání 13%

Měna: 1 euro = 100 centů

Prezident:  Joachim Gauck

Kancléřka:  Angela Merkelová

EU, NATO



Oficiální název: Spolková republika Německo 

Rozloha: 357 021 km2

Počet obyvatel: 82 299 tis.(červenec 2006) 

Nejvyšší hora: Zugspitze 2963 m 

Nejdelší řeky: Rhein 1326 km (v Německu 865 km), Elbe
1165 km (795 km), Donau 2850 km (647 km), 

Vesera, Odra, Mohan,Mozela, Enže, Havola, Neckar 

Největšími jezery jsou Bodamské jezero a jezero Müritz



 Německo má velmi příznivou geografickou polohu a sousedí s devíti státy. 

Urči s kterými?

 Na severu je Německo omýváno Severním a Baltským mořem. Celkem 

mu patří 2390 km pobřeží. 



PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE BYLO NĚMECKO 

ROZDĚLENO DO ČTYŘ OKUPAČNÍCH ZÓN



Z NICH VZNIKLY DVA STÁTY: SPOLKOVÁ REPUBLIKA 

NĚMECKO (SRN) TZV. ZÁPADNÍ NĚMECKO A 

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (NDR), TZV. 

VÝCHODNÍ NĚMECKO



ROKU 1990 SJEDNOCENÍ OBOU ČÁSTÍ



NĚMECKO 

MÁ 16 

SPOLKOVÝ

CH ZEMÍ



POVRCH NĚMECKA LZE ROZDĚLIT NA TŘI 

OBLASTI:

 Severoněmecká nížina – povrch je ovlivněn dřívějším 
zaledněním,které vytvořilo dnešní vřesoviště  i rašeliniště. Zabírá 
plochu přibližně jedné třetiny území. Nachází se zde např. Frísko 
nebo Meklenburská jezerní plošina s více než 600 jezery.

 Středoněmecká vysočina – pahorkatá část středního a jižního 
Německa tvořena řadou dílčích pohoří s průměrnou nadmořskou 
výškou 500–1000 m n. m. Navazují na něj i některá česká pohoří 
např. Krušné hory(Erzgebirge), Smrčiny (Fichtelgebirge) nebo 
Šumava (Bayerischer Wald).

 Alpy – v úzkém pruhu na nejjižnější části zasahují na území Severní 
vápencové Alpy. Na hranicích s Rakouskem se nachází nejvyšší hora 
Zugspitze.

 Úkol: Vyhledej na následujícím obrázku.







ROSTLINSTVO A ZVÍŘENA

 Lesy pokrývají téměř 30 % plochy země, ale většinu původních 
dubových a bukových porostů i v nižších polohách již dříve nahradily 
smrkové a borovicové monokultury.

 Souvislejší lesní porosty jsou na horách, zejména v Černém lese, 
kterému dala jméno tmavá jedle, a na Šumavě, kde vysoko rostou i 
bučiny.

 Hranice lesů v Alpách je v 1600-1800 m a nad ní se rozkládají 
porosty kleče a alpinských luk. 

 Velké plochy lesů zejména v oblasti Lužické pánve a Krušných hor jsou 
kyselými dešti poškozeny. Znečištění životního prostředí se v 
posledních letech výrazně snížilo. V Severoněmecké nížině se vyskytují 
rozsáhlá vlhká vřesoviště a bažinatá rašeliniště.

 Fauna Německa je typická pro celou střední Evropu, původní ráz si 
však zachovala pouze v Alpách (kozorožec, kamzík, svišť, sněžný kur, 
orel. Velká část území Německa (okolo 15 %) je chráněna.



ZEMĚDĚLSTVÍ

 Zemědělství je velmi intenzivní,mechanizované, ale zaměstnává jen 3 
% ekonomicky aktivních obyvatel .

 Velký objem potravin se musí dovážet, zejména z Francie.

 Orná půda zaujímá třetinu plochy země a dalších 15 % připadá na 
louky a pastviny. 

 Pěstují se především obiloviny (pšenice, ječmen a žito), dále 
brambory, cukrová řepa a zelenina (zejména zelí). 

 Německo je první na světě v produkci chmele (Podunají) a vyrábí více 
než 500 značek piva.

 Údolí Rýna a Mosely poskytují světoznámá vína. 

 3/4 produkce zajišťuje živočišná výroba zaměřená na chov prasat
(nejvíce v Evropě) a skotu zejména v severních částech země. 
Rozšiřuje se chov ovcí.

 Rybolov převážně ve vzdálenějších mořích nestačí krýt spotřebu.



NEROSTNÉ ZDROJE

 1. místo na světě zaujímá Německo v těžbě 

hnědého uhlí (2/3 ve východní části země)

 2. v produkci draselných solí

Významná je stále :

 těžba černého uhlí v Porúří

 zemního plynu na severu země 

 kamenné soli v Durynsku a okolí Hannoveru

 Nízká je produkce ropy



PRŮMYSL
 Německý průmysl je nejmohutnější v Evropě a je stále 

výrazněji orientován na nejprogresivnější odvětví. 

 Více než 2/3 elektřiny se vyrábí spalováním fosilních paliv, 
ale podíl jaderných elektráren se již blíží 30 %./útlum/ 

 Nejdůležitější je výroba automobilů (3. místo na světě) a 
dalších dopravních prostředků, které tvoří až 20 % vývozu. 

 Významná je produkce obráběcích strojů, výrobků přesné mechaniky 
a optiky, elektrotechniky a elektroniky (výpočetní, reprodukční a 
tiskařská technika).

 Klesá význam hutnictví (Porúří, Sársko).

 Světově významný je chemický průmysl s veškerým sortimentem 
výrobků a rozsáhlou produkcí léků. 

 Na třetím místě je podle hodnoty potravinářství (průmysl 
pivovarnický, mlynárenský a cukrovarnický)následuje zpracování 
dřeva a výroba papíru, stavebních hmot, oděvů, skla a keramiky.



EKONOMIKA

 Německá ekonomika je se svým HDP o výši 2 307,20 mld. eur
největší ekonomikou v Evropě a čtvrtá největší na světě.

 Německo patří k světově nejrozvinutějším a nejtechnologičtějším
hospodářstvím, což je mj. důležitý předpoklad pro dobrou pozici na 
mezinárodním trhu zboží a služeb.

 Protože je v SRN relativně málo surovinových nalezišť, zaměřuje se 
hospodářství především na sekundární a terciární sektor.

 Velká část země je zemědělsky využita, zároveň však v zemědělství 
pracují pouze 2 – 3 % zaměstnanců.

 V posledních letech však byl hospodářský růst země v mezinárodním 
porovnání podprůměrný. K tomu přispěly nejen trvající problémy s 
integrací spolkových zemí bývalého východního bloku (NDR).



- Konurbace Porúří společně s oblastí Kolína nad Rýnem 

představují největší průmyslovou základnu v Evropě. 

-Průmysl ve východních spolkových zemích byl při zavedení 

srovnatelných mezd jen těžko konkurenceschopný, ale v 

současnosti se rozvíjí podstatně rychleji než na západě.

-I když Německo získává významné příjmy z cestovního 

ruchu, výdaje německých turistů v cizině jsou třikrát vyšší. -

Nevyužité možnosti skýtá východní část země s četnými 

lázněmi a historickými památkami.

Úkol: Vypiš  z atlasu velká německá města.



-Pobřeží Baltského a Severního moře má písčité pláže, jsou zde 

lázeňská centra.
-K této oblasti patří i přilehlé ostrovy, především Severofríské

(Nordfriesische Inseln), velké ostrovy Fehmarn, Rujána (Rügen) a Usedom

.

-Na pobřeží leží stará hanzovní přístavní města s pěknými památkami 

Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck
-V Severoněmecké nížině se při ústí Labe rozkládá nejvýznamnější 

německý přístav Hamburg (památky: staré centrum s radnicí, 

protiválečný památník na zbytcích kostela St. Nikolai Kirche,  Kunsthalle -

obrazárna). 

-Jižně od města je zajímavá krajina Lüneburské vřesoviště.

-Druhým největším přístavem jsou Brémy (Bremen) - město se 

středověkými domy, obchody, galeriemi a muzei. 

-Meklenburská jezerní plošina je oblíbenou rekreační oblastí (provozovat 

zde můžete vodní turistiku, lehký trekking, cyklistiku). 

-Hannover -leží již na jižním konci Severoněmecké nížiny, má staré centrum 

s kostely a zajímavá muzea. 





OLYMPIJSKÝ 

STADION

V MNICHOVĚ

Televizní věž

v Berlíně



OPAKOVÁNÍ- PRÁCE S MAPOU

 1- vyjmenuj sousední státy

 2- popiš povrch Německa

 3- ke kterým úmořím patří území Německa?

 4- ukaž hlavní řeky 

 5- vypiš velká průmyslová města

 6- poznáš co je na následujících obrázcích?







Co ti říkají tyto značky?

BMW 

Grundig

Volkswagen

Porsche

Mercedes

Siemens

Addidas

Nivea

Najdi na mapě v atlase místa s velkými nalezišti uhlí.

Které další suroviny Německo má?



VYHLEDEJ A POJMENUJ SPOLKOVÉ ZEMĚ



ZDROJE
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