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Německo 

  



Německo 

• oficiální název: Die Bundesrepublik 

Deutschland 

• rozloha: 357 000 Km2 

• počet obyvatel: 82 milionů 

• sousední země: Dánsko, Nizozemsko, 

Belgie, Lucembursko, Francie, Švýcarsko, 

Rakousko, Česká republika, Polsko 

 



Povrch 

• k Německu patří i ostrovy 

– Rujána, Sylt, Helgoland 

• na severu země jsou nížiny a jezera a 

směrem na jih začínají pohoří a hory 

• na jihu země se nacházejí Alpy 

• nejvyšší vrchol Alp je Zugspitze (2962 m) 

• významným pohořím je Harz 



Povrch 

• nejvýznamnější řekou je Rýn, který ústí do 

Severního moře, ze všech řek je nejdelší 

• Dunaj – ústí do Černého moře 

• Labe, Odra 

• největší jezero je Bodamské jezero, které 

tvoří hranici mezi Švýcarskem, Německem 

a Rakouskem na jihu 

 



Města 

• Berlín 

• Hamburg (přístavní město) 

• Mnichov (BMW) 

• Kolín nad Rýnem 

• Frankfurt nad Mohanem (letiště) 

• Norimberk (vánoční trhy) 

• Drážďany (vánoční trhy) 



Německo 

• státním symbolem je státní znak, na 

kterém je černý orel na zlatém podkladu 

• státní vlajka se třemi pruhy – černá, 

červená, zlata (shora dolů) 

• měna: euro 



Hospodářství a průmysl 

• těžba hnědého uhlí 

• velký rozvoj podnikání – firmy elektrotechnické  

– Siemens 

– Bosch 

• výroba automobilů 

– Volkswagen 

– BMW, Mercedes, Opel 

• chemický průmysl   

– Bayer 

 



Německo 

• spolková republika – skládá se z 16 

spolkových zemí 

• dříve bylo rozděleno na:  

– BRD (Západní Německo – Spolková republika 

Německo) 

– NDR (Východní Německo – Německá 

demokratická republika) 

• sjednocení 3.10. 1990 



Spolkové země 
1. Bayern – München 

2. Nidersachsen – Hannover 

3. Baden – Württember – Stuttgart 

4. Nordrhein – Westfalen – Düsseldorf 

5. Brandenburg – Potsdam 

6. Mecklenburg – Vorpommern – Schwerin 

7. Hessen – Wiesbaden 

8. Sachsen – Anhalt – Magdeburg 

9. Rheinland – Pfalz – Mainz 

10. Sachsen – Dresden 

11. Thüringen – Erfurt 

12. Schleswig-Holstein – Kiel 

13. Saarland – Saarbrücken 

14. Berlin 

15. Hamburg 

16. Bremen 



Mnichov 

BMW 



Bodamské jezero 



Drážďany 



Norimberk 



Zugspitze 



Rujána 



Schwarzwald 
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