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Kdo sem patří?

Německo

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Švýcarsko

Rakousko

Lichtenštejnsko

Česká republika



Pojmy

Středoevropská nížina, Maklenburská, 

pomořanská a Mazurská jezerní plošina

Středoněmecká a Česká vysočina

Alpy, Karpaty

Velká uherská nížina

Balaton – největší jezero střední Evropy

Ženevské a Bodamské jezero

Rýn, Labe, Dunaj, Odra



NĚMECKO



státní zřízení: federativní parlamentní 

republika

hlavní město: Berlín

měna: euro

úřední jazyk: němčina



spolková republika – 16 spolkových 

zemí 

– každá z nich má svoji vládu

nejvyšší orgán výkonné moci je 

spolková vláda v čele se spolkovým 

kancléřem

– Angela Merkelová



Přírodní podmínky

Alpy – nejvyšší vrchol Německa je Zugspitze

Rýn – největší říční přístav světa Duisburg

řeky Rúr, Mohan, Labe, Dunaj



Obyvatelstvo

druhá nejlidnatější země Evropy

velká města – Hamburk, Mnichov, Kolín 

nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem 

(Evropská centrální banka)

90% obyvatelstva jsou Němci

– zbytek přistěhovalci, nejvíce Turci



Významné osobnosti

Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van 
Beethoven

Immanuel Kant –
filosof

Karl Marx – sociolog

Johannes Kepler –
astronom

Albert Einstein



Kulturní památky

Berlín – Braniborská brána



Mnichov – galerie Alte 

Pinakothek a Oktobersfest



Zámek Neuschwanstein



HOSPODÁŘSTVÍ

ekonomicky nejsilnější země Evropy

patří do G8

elektrotechnika – Siemens, Bosch, Karcher

textilní průmysl – Adidas, Puma, Hugo Boss

služby – Kaufland, Lidl

strojírenství – stavební stroje a dopravní prostředky 
(Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, 
Porsche)

– Continental – pneumatiky



Světové firmy

Allianz – pojišťovna

Deutsche Bank – banka

Lufthansa – jedna z největších leteckých 

společností světa

DHL – poštovní a kurýrní společnost



ŠVÝCARSKO



státní zřízení: federativní 

parlamentně prezidentská republika

hlavní město: Bern

měna: švýcarský frank

úřední jazyk: němčina, 

francouzština, italština, 

rétorománština



ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

tvoří ji 26 kantonů 

prezident je volen ze členů spolkové rady na 

jeden rok – je v pozici prvního mezi 

rovnými s výkonem čestných funkcí

neutrální stát

symbol přímé demokracie - referenda



PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

hory a jezera ledovcového původu 

(Bodamské, Ženevské) – většina území

Alpy

Aletchský ledovec – největší alpský 

ledovec

řeky – Rýn, Rhôna





OBYVATELSTVO

největším městem je Curych

další velká města – Ženeva (sídlo institucí 

OSN a Červeného kříže), Basilej, Bern

mnohonárodnostní stát

– Němci (65%), Francouzi, Italové, Rétorománi 

(1%) – potomci původních obyvatel


