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Úvod

V dnešných časoch sa čoraz častejšie stretávame s pojmom – obraz krajiny. Na vytvo-
renie komplexného obrazu krajiny sú, podľa našej mienky, potrebné popri literárnych, 
národopisných, historických a politických znalostí aj znalosti geografické. Skutočne 
dobre sa môžeme vo svojej krajine cítiť len vtedy, keď vieme, ako sa vytvorili nížiny a 
pohoria; kedy a prečo sa vylievajú rieky; ako vznikli mestá a dediny; ako si hľadá cestu 
k napredovaniu  priemysel; ako súvisí infraštruktúra a dopravná sieť s rozvojom hospo-
dárstva, atď.

Láska ku krajine sa prehlbuje aj tým, ak ju vieme porovnať s ostatnými štátmi, 
predo všetkým s našimi susedmi v strednej Európe. Aj poznatky o Európskej únii a úlohe 
Maďar ska v nej nám pomôžu pri vytváraní si obrazu našej krajiny.

Učebnicu sme preto rozdelili na tri veľké tematické celky. V prvej časti sa budeme 
za oberať širším okolím, ktoré obklopuje našu krajinu. Sústredíme sa na prírodné, hos-
podárske a spoločenské prostredie strednej Európy. Druhú časť tvoria poznatky o prí-
rodných a spoločen sko-hospodárskych danostiach Maďarska. Vyzbrojení týmito vedo-
mosťami sa v treťom celku pustíme do podrobnejšieho štúdia veľkých oblastí Maďarska 
a ich regiónov.

Na túto cestu spoznávania vám od autorov učebnice pripájame niekoľko poznámok:

� V prvej časti sme sa snažili podať širší obraz o prírodných a hospodárskych 
pomeroch v rámci Karpatskej kotliny, lebo správny obraz o našej krajine môže 
vzniknúť len vtedy, ak pochopíme význam spolupráce so štátmi a regiónmi, ktoré 
nás obklopujú.

� V tejto učebnici sme sa snažili charakterizovať jednotlivé oblasti na základe 
rovnakých kritérií. Okrem prírodných celkov však rozoznávame aj hospodárske 
regióny, a v niektorých prípadoch (napr. Veľká maďarská nížina) sa ich hranice 
nezhodujú. Na túto skutočnosť upozorňujeme v príslušnom texte.

Autori a vydavateľstvo (NTK) dúfajú, že po prečítaní tejto učebnice budete bohatší 
o nové poznatky a na svoju vlasť budete pozerať inými očami. Veď skutočne môžeme 
ľúbiť iba to, čo dobre poznáme!

Autori
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1. STREDNÁ EURÓPA

1.1. Prírodné podmienky strednej Európy

Ľadovcom vytvorená Nemecká a Poľská nížina
Nemecká nížina sa nachádza v severnej časti Nemecka a je úzko prepojená s Poľ-
skou nížinou, ktorá zaberá takmer ¾ krajiny. V dobe ľadovej ich pokrýval hrubý 
kon tinentálny ľadovec, ktorý sem prepravil zo Škandinávskeho polostrova množstvo 
zvetralín. Tieto kamenné pozostatky sa nazývajú morény. Zníženiny medzi moréno-
vými valmi vyplnila voda, a tak vznikli jazerné plošiny Maclenburská, Pomoranská 
a Mazúrska.
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Na povrchu nížin sa miestami dvíhajú obrovské skalnaté valy, ktoré sem prepravil v ľadovej dobe  
z ďalekého severu kontinentálny ľadovec. Po jeho roztopení zostali na nížine a sú známe ako putu-
júce skaly.

Smerom na juh sa morénové valy znižujú. Povrch nížin v týchto miestach začína for-
movať aj činnosť riek. Najjužnejšie časti nížin tvorí spraš. Na severe ohraničuje nížiny 
Severné a Baltské more. Ploché pobrežie Baltského mora sa formuje aj dnes. Vlny pri-
nášajú na breh množstvo piesku, z ktorého vietor vytvára pobrežné duny, ktoré putujú 
v smere vetra. Aby sa zabránilo putovaniu piesku, ktorý je bez rastlinstva, vysádzajú sa 
v týchto oblastiach lesy.

V mori pri pobreží vytvára usadený piesok tzv. pieskové lavice, kosy. Takto vy -
tvorené a neskôr uzavreté zátoky sa časom vyplnia, čím sa rozloha súše postupne zväč-
šuje.

Na nerasty bohaté kryhové pohoria
Južnú časť strednej Európy vyplnili kryhové pohoria patriace do Variskej horskej sú-
stavy, ktorá sa vytvorila v prvohorách. Nemecké stredohorie, okrajové pohoria Čes-
kej kotliny a Poľské stredohorie skrývajú vo svojich výrazne zvetralých okrajových 
častiach veľké nerastné bohatstvo, ktoré tvorí predovšetkým hnedé uhlie, kamenná 
a draselná soľ.

Alpy – najvyššie pohorie v Európe
V južnej časti strednej Európy sa vypínajú Alpy a Karpaty, ktoré patria do Eurázijskej 
hor skej sústavy.

Ako vznikla Eurázijská horská sústava?
Vymenuj pohoria, ktoré tvoria túto horskú sústavu!
Kde sa nachádza najvyšší vrch Álp a zároveň najvyšší vrch Európy?

Alpy sa dvíhajú v srdci Európy. Tri- a štyritisíc metrov vysoké pásma pohorí uza-
tvárajú dlhé údolia. Napriek svojej výške nepredstavujú pre dopravu významnú prekáž-
ku. Cez vysokohorské priesmyky viedli dobre priechodné cesty už od staroveku.

Vyhľadaj na mape niekoľko dôležitých priesmykov!

Najvyššie priesmyky (Veľký sv. Bernard, Sv. Gotthard, Simplon, atď.) sa nachádzajú vo výš-
kach nad 2000 m. V zime sú niekedy uzavreté alebo len ťažko priechodné. Z toho dôvodu sa pre 
plynulosť a bezpečnosť dopravy vybudovali horské tunely. Koncom 19. stor. 15 km dlhý tunel Sv. 
Gotthard a v roku 1906 železničný tunel Simplon, dlhý 19,8 km. Rozvoj automobilovej dopravy si 
vyžiadal stavbu nových tunelov (Sv. Bernard, Arlberg).
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Západné Alpy vytvárajú úzky oblúk horských pásem, ktorých štíty dosahujú vyše 
štyritisíc metrov. Tvoria ich hlavne kryštalické horniny (napr. žula). Spod štítov sa 
spúšťajú mohutné horské ľadovce. Tu sa nachádza najväčší horský ľadovec Európy 
– Aletschský ľadovec (27 km).

Východné Alpy sú širšie, ale nižšie. Horské pásma tvoria hlavne usadené horniny 
(vápenec, pieskovec).

1. Cez alpské 
 priesmyky vedú dobre 

priechodné cesty

2. Vznik ľadovcovej doliny

800 m

800 m

Západné Alpy zaberajú väčšiu časť 
Švajčiarska, kým východné Alpy väčšiu 
časť Ra kúska.

Vyhľadaj ďalšie krajiny, cez ktoré 
sa tiahnu horské pásma Álp!

Alpy sa považujú za najkrajšie pohorie 
Európy. Ich pestré povrchové formy sú 
výsledkom činnosti ľadu a riek. V ľado-
vej dobe ich pokrývala hrubá vrstva ľadu. 
Horské ľadovce sa spúšťali až k úpätiu 
Álp. Pomalý pohyb ľadu s množstvom 
zvetralín doslova vystrúhal dnešnú podo-
bu pohoria a vytvoril ostré štíty, úzke 
čipkované horské chrbty a strmé svahy. 
V oblasti vzniku ľadovca sa  vytvorili vy-
so kohorské jazerá, tzv. morské oká, kým 
v dolnej časti, za morénovým valom, sa 
vytvorili veľké, dlhé a hlboké morénové 
jazerá (Ženevské, Bodamské).

foldrajz_sk.indb   9foldrajz_sk.indb   9 2010.06.27.   13:49:472010.06.27.   13:49:47



10

Horské ľadovce formovali aj ľadovcové doliny v tvare U, ktorých kolmé steny sú 
vysoké niekoľko sto metrov. Na dne týchto dolín tečú dnes rýchle potoky – bystriny. 
V miestach, kde do väčšieho ľadovca ústil vedľajší, menší ľadovec, sa po roztopení ľadu 
vytvorili tzv. visuté doliny.  Potoky sa z nich rútia do hlavnej doliny v podobe rozpráv-
kovo pekných vodopádov.

Vo výškach nad 3000 m sa aj v lete nachádza trvalá snehová pokrývka. Hranica več-
ného snehu sa nazýva snežná čiara.

3. Formovanie povrchu 
ľadovcom (Alpy)

Povrch Álp pred zaľadnením

A

bočný ľadovec

hlavný 
ľadovec

B … polčas
   zaľadnenia

morské oko 

morské oko 
visutá dolina

moréna
C … a po zaľadnení

ľadom zarovnaný 
bočný chrbát

ľadom formovaný 
ostrý štít

Na severnej strane pohoria je 
snežná čiara v nižších polohách 
ako na južnej. Vieš vysvetliť 
prečo?

Snehové pláne vyživujú približne 2500 
väčších i menších horských ľadovcov. Pod 
snežnou čiarou sa ľadovce postupne roz-
tápajú a pokračujú v ceste ako studený 
ľadovcový potok. 

Na strmých svahoch sa pomerne často 
uvoľňujú snehové lavíny. Vznikajú hlavne 
na jar, keď sa topí sneh. Dokážu spôsobiť 
veľké škody a ich pád si neraz vyžiada aj 
ľudské obete.

Pod vplyvom kontinentálneho podnebia
Západnú časť Nemeckej nížiny ešte charakterizuje oceánske podnebie. Smerom na 
východ a juh narastá vplyv kontinentálneho podnebia. To znamená, že sa znižuje 
množstvo zrážok, zima je chladnejšia a leto teplejšie. Listnaté lesy, ktoré tvorili priro-
dzenú rastlinnú pokrývku v strednej Európe, boli z veľkej časti zničené a premenené na 
poľnohospodársku pôdu. Súvislý lesný porast sa nachádza len v pohoriach. 

Alpy majú vysokohorské podnebie. S narastaním nadmorskej výšky klesá teplota 
(každých 100 m o 0,5°C) a pribúdajú zrážky. Rieky majú dostatok vody a rýchly spád. 
Rastlinstvo sa smerom do výšky mení, vzniká vertikálna (výšková) pásmovitosť 
rastlin stva.
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Povrch strednej Európy sa od severu smerom na juh dvíha. Severnú časť tvorí kon-
tinentálnym ľadovcom formovaná Nemecká a Poľská nížina. Strednú časť vypĺňajú 
staré kryhové pohoria Variskej sústavy (Nemecké stredohorie, okrajové pohoria 
Českej kotliny a Poľské stredohorie). Na juhu sa dvíhajú mladé pásmové pohoria 
(Alpy, Karpaty). Väčšia časť územia strednej Európy má kontinentálne podnebie.

Alpy sú najmladším a najvyšším pásmovým pohorím Európy. Jeho štíty, horské 
chrbty a doliny v tvare U formoval ľadovec. Oblasti nad snežnou čiarou (3000 m) 
pokrýva po celý rok sneh a ľad. Z ľadových polí sa do údolí spúšťajú horské ľadovce. 
Zo strmých svahov často padajú nebezpečné snehové lavíny. Rieky majú dostatok 
vody a veľký spád. V Alpách panuje vysokohorské podnebie. Rastlinstvo sa mení 
s narastaním nadmorskej výšky.

5. Porovnaj podnebné 
 diagramy Sonnblicku

(Alpy, 3107 m) a Mníchova 
(Bavorská panva, 528 m)

4. Výškové rastlinné stupne v Alpách

4000 m

3000 m

2000 m

1000 m

večný ľad a sneh

horná hranica rastlinstva

alpské lúky

ihličnatý les

listnatý les

poľnohospodárske
     kultúry

SEVER JUH

a) Sonblick
s.z.š. 47°03’
nadmorská výška 3107 m
priemerná ročná teplota –6,0 °C
priemerné ročné zrážky 1495 mm

b) Mníchov
s.z.š. 48°08’
nadmorská výška 528 m
priemerná ročná teplota 7,9 °C
priemerné ročné zrážky 964 mm

°C

–20

–10

0

10

mm

200

100

80

60

40

20

0

°C

–20

–10

0

10

mm

200

100

80

60

40

20

0

20 20

300

I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI.

foldrajz_sk.indb   11foldrajz_sk.indb   11 2010.06.27.   13:49:482010.06.27.   13:49:48



12

1.2. Nemecko

Nemecká spolková republika
Rozloha: 356 975 km²
Obyvateľstvo: 82 087 000
Hustota obyvateľstva: 230 obyv./km²
Hlavné mesto: Berlín

Po II. svetovej vojne rozdelili víťazné mocnosti Nemecko na dve časti. Na území, ktoré obsadila 
americká, anglická a francúzska armáda, vznikla v r. 1949 Nemecká spolková republika (NSR, 
hlavné mesto: Bonn). Na území pod kontrolou sovietskej armády sa vytvorila Nemecká demo-
kratická republika (NDR, hlavné mesto: Východný Berlín). V roku 1989 sa rozpadol politický 
systém NDR a 3. októbra 1990 sa rozdelené časti po štyridsiatich rokoch spojili do zjednoteného 
Nemecka.

Hospodárstvo západnej časti Nemecka (NSR) sa vďaka finančnej pomoci USA začalo čoskoro 
po vojne rýchlo rozvíjať. Povestná pracovitosť, disciplinovanosť a vysoko kvalifikovaná pracovná 
sila spôsobili, že Nemecko sa za krátky čas stalo hospodársky najsilnejším štátom Európy. Východ-
ná časť Nemecka (NDR) napriek tomu, že v rámci socialistických štátov patrila medzi najvyspelej-
šie, za západnou časťou výrazne zaostávala.

Dnes býva vo východných oblastiach viac ako 1/5 obyvateľstva, ale priemyselná produkcia 
tejto časti Nemecka predstavuje iba 8%. Mnoho starých závodov, ktoré vo veľkej miere zne-
čisťovali životné prostredie, bolo zatvorených, je tu vysoká nezamestnanosť a životná úroveň 
je oveľa nižšia ako v západnej časti krajiny. V súčasnosti prebieha proces hospodárskej obnovy 
východných oblastí.

Počtom obyvateľov – 82 mil. – je Nemecko, po Ruskej federácii, druhou najľudnatej-
šou krajinou Európy. 

V Európe je Nemecko najväčšia hospodárska veľmoc, kým vo svete mu patrí tre-
tie miesto – po USA a Japonsku.

6. S-J prierez územím Nemecka

Nemecká nížina Nemecké 
stredohorie

Bavorská panva Alpy

Severné more

duny moréna spraš
Dunaj

hovädzí dobytok,
krmoviny,

raž, zemiaky

ošípané,
pšenica,
kukurica

lesy pšenica, 
chmeľ,

sladovnícky jačmeň

lesy,
chov zvierat

S J
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Povrch sa dvíha od severu smerom na juh
Zisti pomocou atlasu:
 – na aké povrchové celky sa člení povrch Nemecka,
 – aké podnebie ich charakterizuje,
 – ako vznikla Nemecká nížina!

Vyspelé poľnohospodárstvo
Severnú časť krajiny zaberá Nemecká nížina. V jej chladnejšej časti prevláda živočíšna 
výroba. Na lúkach a pasienkoch sa chová hovädzí dobytok. Na oráčinách sa pestujú 
krmoviny, raž a zemiaky. V teplejšej južnej časti nížiny, ktorú pokrýva spraš, sa pes-
tuje pšenica, cukrová repa, kukurica a prevláda chov ošípaných.

V strede krajiny sa nachádza rozčlenené Nemecké stredohorie – pozostatok Variskej 
horskej sústavy. Jeho väčšiu časť pokrývajú lesy a poľnohospodársky sa využívajú len 
hustejšie osídlené údolia a panvy. Príjemné kontinentálne podnebie má hlavne Porýn ska 
bridličnatá vrchovina, ktorej slnečné južné stráne patria k najvýznamnejším vinár-
skym oblastiam – rýnske vína.

8. Najpríjemnejšie podnebie 
na území Nemecka má

údolie horného Rýna

7. Údolie Rýna lemuje 
množstvo hradov a zámkov

Vogézy

Rýn

riečne nánosy Čierny les

vyzdvihnuté územie poklesnuté územie vyzdvihnuté územie 
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Na okraji pohoria Harz sa ťaží kamenná a draselná soľ, ktoré sa využívajú pri vý robe 
umelých hnojív, potrebných pre poľnohospodárstvo. Na juhu stredohoria sa nachádza 
jeho najvyššia časť, ihličnatými lesmi zalesnený Čierny les, v ktorom pramení Dunaj. 
V juhozápadnej časti krajiny, na hraniciach s Francúzskom, sa nachádza najteplejšia 
oblasť Nemecka – údolie horného Rýna. Využíva sa na pestovanie zeleniny, ovocia 
a hrozna. 

Horný tok Dunaja lemuje Švábsko-Bavorská kotlina, ktorú vyplnili nánosy alp ských 
ľadovcov, riek a potokov ústiacich do Dunaja. Na oráčinách sa pestuje  sladovnícky jač-
meň a chmeľ, z ktorých sa pripravujú slávne bavorské pivá.

Najjužnejšiu časť krajiny tvoria krajové pásma Álp – Bavorské Alpy.

Poľnohospodárstvo západnej časti charakterizujú tzv. rodinné farmy s výmerou okolo 30 ha. Na 
území bývalej NDR, kde boli veľké štátne majetky a roľnícke družstvá, vznikli poľnohospodárske 
veľkopodniky, ktoré obhospodarujú 90% ornej pôdy. Napriek vysokej produktivite musí Nemec-
ko časť potravín dovážať. Výroba je drahá a poľnohospodári prežívajú iba vďaka vysokej štátnej 
podpore.

Najvyspelejšia priemyselná krajina Európy 
Nemecká spolková republika, ktorú tvorí 13 spolkových krajín a 3 mestá (Berlín, 
Hamburg, Brémy) so štatútom spolkovej krajiny, dodáva 1/3 priemyselnej produkcie 
Európskej únie. Z mnohostranného priemyslu vyniká – strojárstvo, chemický prie-
mysel, elektronický a elektrotechnický priemysel. 

Vedúcim odvetvím nemeckého hospodárstva je strojársky priemysel. Jeho výrobky 
sú kvalitné a pomerne lacné, a tak sa na svetovom trhu dobre predávajú. Nemecko je po 
USA druhý najväčší vývozca strojov na svete. V oblasti strojárskej výroby je najdôleži-
tejšia výroba áut, v ktorej patrí Nemecku tretie miesto vo svete – po USA a Japonsku. 
Nemecko je po Japonsku druhý najväčší vývozca automobilov na svete.

9. Prameň Dunaja
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9/10 výrobkov automobilového priemyslu pochádza od šiestich najväčších výrobcov, ktorý-
mi sú: Volkswagen-Audi, Opel, Daimler-Chrysler, Ford, BMW a MAN. Najväčším výrobcom je 
Volkswagen. Závody vo Wolksburgu opúšťa ročne takmer 2 mil. automobilov. 

Opel (dcérska spoločnosť General Motors) dodáva 1/5 výroby.
V Štuttgarte má sídlo Daimler-Chrysler. Tu vyrobil Benz v r. 1885 prvé auto s benzínovým 

motorom a tu vyrobili v r. 1901 prvý Mercedes.
Významnú výrobu má aj BMW v Mníchove a Ford v Kolíne.

Celosvetový význam má aj  chemický priemysel. Vo výrobe patrí Nemecku tretie 
miesto (po USA a Japonsku), kým export je najväčší na svete.

Základom vyspelého chemického priemyslu je dostatok kvalitných domácich surovín (čierne 
a hnedé uhlie, kamenná a draselná soľ). Koncom 20. storočia vystriedali uhlie ropa a ropné pro-
dukty. K rozvoju chemického priemyslu prispeli aj dlhoročné výrobné tradície a kvalifikovaná 
pracovná sila.

Z výrobkov, ktoré idú na export, sú najdôležitejšie: lieky (najväčší svetový výrobca a exportér lie-
kov), umelé hnojivá, umelé hmoty, syntetické vlákna, syntetický kaučuk a ropné produkty. Sveto-
známe chemické firmy Bayer a BASF prispeli veľkou mierou k ochrane životného prostredia tým, 
že vypracovali a zaviedli nové technologické postupy, ktoré šetria prírodné prostredie.

Elektrotechnický a elektronický priemysel sa podieľa na exporte krajiny takmer 
1/10 a jeho výrobky sú známe na celom svete. 1/5 svetového exportu v oblasti mikro-
elektroniky pochádza z Nemecka.

10. Využitie čierneho uhlia
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11. Priemysel Nemecka
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Elektrotechnický priemysel dodáva na trh výrobné zariadenia (transformátory, turbíny, 
elektromotory, elektrické lokomotívy a pod.) a tiež výrobky spotrebnej elektrotechniky (rádiá, 
televízory, práčky, vysávače, kuchynské roboty, atď.). Elektronický priemysel vyrába polovodiče, 
integrované obvody a pod. Najväčšie, mamutie podniky tohto priemyselného odvetvia sú Siemens 
(Mníchov) a BOSCH (Štuttgart).

Porúrie-porýnie: srdce nemeckého hospodárstva
Oblasť stredného toku rieky Rýn patrí medzi najstaršie a najvšestrannejšie rozvinuté 
hospodárske oblasti Nemecka. Tu sa nachádza najviac veľkých miest, tu žije 1/3 oby-
vateľstva štátu a podiel oblasti na hrubom domácom produkte (GDP) je 40%.

Jadrom priemyselnej oblasti je Porúrie. 
V Nemecku, ale aj v celej Európe je Porúrie najväčšia oblasť ťažkého priemys-

lu. Vznikla na báze ťažby čierneho uhlia a železnej rudy. Po vyčerpaní železnej rudy 
v Porýnskej bridličnatej vrchovine spracúvajú dnes hutnícke závody dovážanú rudu. 
Ruda zo Švédska a Brazílie sa dopravuje do závodov po riekach Rýn a Ruhr. Tepel-
né elektrárne spaľujú uhlie a dodávajú elektrickú energiu do elektrických vysokých 
pecí. Vyrobené železo a oceľ spracúva ťažké strojárstvo (zariadenia do elektrární, 
vo jenská technika, banské stroje a pod.). V oblastiach je silný aj chemický priemysel, 
ktorý v počiatkoch spracúval uhlie, kým dnes používa predovšetkým dovezenú ropu. 
Ženy zamestnáva textilný priemysel, ktorý využíva umelé vlákna z chemických zá-
vodov.

12. Berlín, hlavné mesto zjednoteného Nemecka
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Husto obývaná oblasť s veľkým počtom úzko prepojených miest (Dortmund, Essen, 
Duisburg a pod.) vytvára tzv. konurbáciu, v ktorej, na území veľkom ako župa Tolna, 
žije päť miliónov ľudí a hustota obyvateľstva prekračuje 1500 ob./km².

V posledných desaťročiach sa hutnícky priemysel a baníctvo dostali do krízy. Veľa baní a závo-
dov v Porúrí zatvorilo svoje brány, mnohí stratili zamestnanie, mnohí sa odsťahovali. Rôzne výho-
dy prilákali do oblasti nové moderné priemyselné odvetvia – elektrotechnika, výroba áut (Opel) 
a na miestach opustených závodov vznikli výskumné ústavy a firemné centrá.

Najväčšie mesto na strednom Rýne je Kolín. Okrem hutníctva sa v meste nachádza-
jú všetky priemyselné odvetvia. Svetoznámy je jeho chemický priemysel a výroba áut 
(Ford).

Kolín je starobylé mesto, ktoré založili Rimania. V stredoveku patril medzi najvýznamnejšie 
kultúrne a obchodné centrá Nemecka. Prvú univerzitu založili už v 10. storočí. Mesto je známe svo-
jou katedrálou – slávny Kolínsky dóm – ktorý začali stavať v roku 1248 a dokončili ho až v roku 
1880. Katedrála vysoká 157 m patrí medzi skvosty nemeckého staviteľstva.

Najvýznamnejšie priemyselné mesto v údolí Rýna je Frankfurt. Z minulosti známy 
hlavne ako obchodné centrum Nemecka je dnes miestom hlavných bankových a fi-
nančných inštitúcií Európy. Tu má svoje sídlo aj Centrálna banka Európskej únie. 
V meste je významný chemický  a automobilový priemysel (Opel) a frankfurtské letisko 
je po londýnskom najfrekventovanejším letiskom v Európe.

Rýchly rozvoj na juhu Nemecka
V južnom Nemecku sa nenachádzajú súvislé priemyselné oblasti. Priemyselná výroba 
je umiestnená v roztrúsených veľkých mestách. Dôležitú úlohu zohráva aj poľnohospo-
dárstvo. Juh Nemecka plní úlohu v zásobovaní štátu potravinami. Staré historické mestá 
a prírodné danosti (Alpy, Čierny les, údolie horného Rýna) lákajú množstvo turistov. 
(Približne polovica príjmov z cestovného ruchu pochádza z tejto oblasti.)

Mníchov – hlavné mesto Bavorska – je priemyselným (BMW, elektrotechnika, 
vojenský priemysel), vedeckým a umeleckým centrom juhu Nemecka.

Štuttgart je druhým najväčším mestom v tejto oblasti. Svetoznámy je jeho elektro-
technický priemysel (BOSCH)  a výroba áut značky Mercedes.

Živé námorné prístavy
Najväčšie a najvýznamnejšie prístavy na pobreží Severného mora sú – Hamburg a Bré-
my. Priemysel prístavov je založený na spracovaní dovážaných surovín (ropa, rudy). 
Hamburg je druhým najväčším mestom Nemecka a štvrtý najväčší prístav Európy. Leží 
v ústí rieky Labe. Má obrovskú lodenicu a hutníctvo farebných kovov, produkty ktorého 
okrem lodenice spracúva aj dobre rozvinutý elektrotechnický priemysel. Severomor-
sko-baltský prieplav ho spája s prístavom Kiel v Baltskom mori. Na pobreží Baltského 
mora je najväčší prístav Rostock.
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Hamburg má dvojnásobný obrat tovaru oproti Brémam. Vďačí za to svojej polohe v širokom ústí 
rieky Labe a vysokému prílivu (2 – 3 m). Hĺbka rieky sa pri prílive zvýši na 12 – 15 m, čo umožňuje 
prijímanie aj veľkých námorných lodí. Brémy ležia ďalej od ústia rieky Wesery. Prílivová vlna je tu 
menšia a hĺbka rieky dosahuje iba 5 - 10 m. Preto Brémy nemajú možnosť prijímať veľké námorné 
lode. Tie prijíma Bremerhaven, ktorý leží priamo na pobreží.

Menej rozvinutá východná časť Nemecka
Severovýchodná časť krajiny (Nemecká nížina) má poľnohospodársky charakter so 
slabo rozvinutým priemyslom. Veľké mestá, a tým aj priemysel, sa usídlili v predhorí 
Krušných hôr, kde sa ťaží hnedé uhlie, kamenná a draselná soľ.

Hlavné mesto Nemecka – Berlín – je najväčším mestom (3,5 mil.) strednej Európy. 
Predstavuje dôležitý cestný a železničný uzol. Aj jeho medzinárodné letisko patrí medzi 
najväčšie v Európe. Berlín je dôležitým centrom nemeckej kultúry. Hlavným priemy-
selným odvetvím je elektrotechnický priemysel.

Aj Berlín bol po II. svetovej vojne rozdelený. Jeho východná časť, tzv. Východný Berlín, sa 
stala hlavným mestom NDR. Západný Berlín tvoril pod ochranou západných mocností samostatnú 
územnú a politickú jednotku. Rozdelenie Berlína bolo dokončené roku 1961, keď bol vybudovaný 
betónový, 165 km dlhý „berlínsky múr”. V roku 1990, po zjednotení obidvoch častí Nemecka, bol 
tento symbol rozdeleného štátu zbúraný a Berlín sa stal jeho hlavným mestom.

13. Prístav v Hamburgu

foldrajz_sk.indb   19foldrajz_sk.indb   19 2010.06.27.   13:49:532010.06.27.   13:49:53



20

Na rozhraní nížiny a horských oblastí leží druhé najväčšie mesto východnej časti 
– Lipsko. Mesto je známe svojimi veľtrhmi a výstavami. Napriek tomu, že veľa baní 
v okolí mesta zastavilo povrchovú ťažbu hnedého uhlia, Nemecko je aj dnes jeho naj-
väčší svetový producent.

Jena je preslávená výrobou optiky (Zeiss) a jenského skla.
Drážďany sú dôležitým priemyselným, obchodným a kultúrnym centrom Saska. 

Z priemy slu vyniká farmaceutický (výroba liekov) a elektrotechnický priemysel.

Stará historická časť Drážďan (založená v roku 492) bola v II. svetovej vojne úplne zničená. 
Anglo americké bombardéry ju za jednu noc (13. - 14. február 1945) zrovnali so zemou. Po vojne sa 
táto časť mesta zázračne obnovila a väčšina historických pamiatok má svoju pôvodnú podobu.

Vyspelá riečna doprava
Vnútroštátna riečna doprava zohráva pri doprave tovaru významnú úlohu. V Nemec-
ku je riečna sieť prepojená prieplavmi, a tak je možné tovar dopravovať do morských 
prí stavov takmer z celého územia. Takto sú prepojené rieky: Odra, Wesera, Labe, Rýn, 
Mohan a Dunaj. Najdôležitejšou riekou je Rýn. V ústí rieky Ruhr leží Duisburg – naj-
väčší riečny prístav v Európe – tzv. „brána Porúria”. V roku 1992 bol otvorený prieplav 
Dunaj-Mohan-Rýn, ktorý umožňuje plavbu z Čierneho do Severného mora. Na nížine 

14. Prieplav Dunaj-Mohan-Rýn spája Severné a Čierne more
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