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Bundesrepublik Deutschland 

Vlajka Znak 



Německo je je středoevropský stát. Německo je federativní 
demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými 
zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je 
Berlín. Německo je členským státem OSN, NATO, G8 a signatářem 
Kjótského protokolu. Na základě nominální hodnoty HDP je německá 
ekonomika třetí největší na světě a v roce 2007 byla největším 
světovým exportérem. Německo je druhým největším světovým 
poskytovatelem rozvojové pomoci a jeho výdaje na obranu jsou šesté 
největší na světě. Životní úroveň je v Německu vysoká a funguje tam 
velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je jedním z klíčových 
aktérů evropské i celosvětové politiky. V mnoha vědeckých a 
technologických oborech je Německo považováno za světového vůdce 

Německo 



Poloha 



Fakta o Německu 
Hlavní město: Berlín 

Rozloha: 357 022,9 km² 

Nejvyšší hora Zugspitze (2962 m n. m.) 

Počet obyvatel: 82 310 000 

Hustota zalidnění:  232 ob. / km² 

Jazyk: Němčina 

Náboženství:  římskokatolické, protestantské 

Státní zřízení: federativní parlamentní republika 

Vznik:  18. ledna 1871 (Sjednocení Německa) 
23. května 1949 (vyhlášení na základě 
Trizónie) 
3. října 1990 (Znovusjednocení Německa) 

Měna: euro (EUR) 



Alpy, které vznikly třetihorním zvrásněním kontinentálních 
desek, jsou jedinými německými velehorami. Na hranicích s 
Rakouskem leží nejvyšší hora Německa - Zugspitze o 
nadmořské výšce 2962 metrů. Středoněmecká vysočina nabývá 
směrem od severu k jihu na výšce a rozloze. Nejvyšší se nachází 
ve Schwarzwaldu - 1493 metrů vysoký Feldberg, následován 
1456 metrů vysokým Großer Arber v Bavorském lese. Vrcholy o 
výšce vyšší než 1000 metrů mají dále Krušné hory , Smrčiny , 
Švábská Alba a pohoří Harz, který je izolovanou částí 
Středoněmecké vysočiny s nejvyšší horou Brocken o nadmořské 
výšce 1142 metrů. V severní části Německa se nachází 
jednotlivé kopce vyšší než 100 metrů, z nichž nejvyšší je 
Hagelberg v geomorfologické části Flaming v Braniborsku. 
Nejnižší bod Německa je proláklina 3,54 metrů pod úrovní 
mořské hladiny u Neuendorf-Sachsebbande v Šlesvicku-
Holštýnsku. Rovněž ve Šlesvicku-Holštýnsku se nachází 
nejhlubší zatopený bod Německa: 39,10 metrů pod úrovní 
mořské hladiny na dně Hemmelsdorfer See 
severoseverovýchodně od Lübecku. Nejnižší umělý vytvořený 
bod Německa je 293 metrů pod úrovní mořské hladiny na dně 
hnědouhelného dolu Hambach východně od Jülichu v severním 
Porýní-Vestfálsku. 

Geomorfologie 

Nejvyšší hora 
Německa Zugspitze v 

Alpách 



       Fyzická mapa Německa 



Území Německa odvodňují z největší části řeky Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Wesera a Emže. Německé území 
je odvodňováno do Severního moře, Baltského moře a Černého moře. Přes německé území vede hlavní 
evropské rozvodí. 

 

Nejvýznamnější německou řekou je Rýn, který má v Německu délku 865 kilometrů. Rýn dominuje 
jihozápadu a západu Německa. Nejdůležitějšími přítoky jsou Neckar, Mohan, Mosela a Ruhr. Ekonomický 
význam Rýna je značný, jedná se o jednu z hospodářsky nejvýznamnějších řek Německa a Evropy.  

 

Na jihu má na německém území Dunaj délku 647 kilometrů, odvodňuje skoro celé předhůří Alp. Dunaj teče 
směrem do Rakouska a jihovýchodní Evropy. Jeho nejdůležitějšími přítoky jsou Iller, Lech, Isar a Inn. Na 
východě Německa má na německém území Labe délku 725 kilometrů. Jeho nejdůležitějšími přítoky jsou 
Sála a Havola. Hranici Německa a Polska z větší části tvoří Odra, jejím nejdůležitějším přítokem je 
Lužická Nisa. 

 

Celé povodí Wesery leží v Německu. Vzniká soutokem Werry a Fuldy a odvodňuje severní část Německa. 
Emže (Ems) teče v severozápadní části Německa.  

 

Přirozená jezera na německém území jsou převážně ledovcového původu. Největší německá jezera se 
nachází proto v předhůří Alp a Meklenburské jezerní plošině. Největším jezerem, které leží celé na 
německém území je Müritz, ležící v Meklenburské jezerní plošině. Největší jezero na německém území je 
Bodamské jezero, o které se ale Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem .  

      Vodstvo 



Labe na německém území 



V Severním moři se nachází souostroví 
Severofríské ostrovy a Východofríské ostrovy. 
Ostrovy Helgoland a Neuwerk jsou rovněž 
obydlené. Severofríské ostrovy představují 
zbytky zatopené pevniny, které zůstala pod 
hladinou moře po snížení a následném 
zaplavení. Východofríské ostrovy jsou 
bariérové ostrovy, které vznikly příbojem a 
pohybem pobřežních písčin. 

 

Největší německé ostrovy v Baltském moři jsou 
(od západu k východu) Fehmarn, Poel, 
Hiddensee, Rujana a Usedom; největším 
poloostrovem je Fischland-Darß-Zings. 

 

Největší německé vnitrozemské ostrovy se 
nachází v Bodamském jezeře, jsou to ostrovy 
Reichenau, Mainau a Lindau, dále ostrov 
Herrenchiemsee v Chiemsee. 

Ostrovy 

Křídové útesy na pobřeží 
ostrova Rujana 



Celé území Německa patří k mírnému klimatickému pásmu 
Střední Evropy v převládajícím západním prouděním 
vzduchu v přechodném pásmu mezi oceánským a 
kontinentálním klimatem. Podnebí v Německu je 
ovlivňováno Golfským proudem, celoročně převažují 
příznivé teploty. Střední roční úhrn srážek je v letech 1961–
1990 700 milimetrů. Střední měsíční množství srážek je mezi 
40 milimetry v únoru a 77 milimetrů v červnu. Nejnižší 
naměřená teplota byla v Německu -45,9 °C; byla naměřena 
24. prosince 2001 v Funtensee. Nejvyšší teplota byla 
registrována 8. srpna 2003 v Nennigu v Sársku a činila +40,3 
°C. 

Klimatické podmínky 



Z prvohor pochází na území Německa krystalické horniny jako rula a žula, které se nachází ve 
Středoněmecké vysočině, např. v pohoří Harz. Sedimenty z Rheinisches Schiefergebirge (Porýnské 
břidličné vrchoviny) taktéž pochází z prvohor, z devonu a spodního karbonu. Vyzvednutí hornin a 
vytvoření pohoří proběhlo v pozdním pliocénu. Na severu v Porýnské břidličné vrchovině se nachází 
karbonská souvrství ve kterých se nachází veliká ložiska černého uhlí v Porúří.  

 

V mesozoiku, v druhohorách se vytvořily horniny, které převládají v jižní a východní části Německa. V 
Falci, v Durynsku, části Bavorska a Saska pochází podloží hornin z triasu, časného mesozoika. Pohoří 
Jura (především Švábská a Franská Alba) pochází z doby jury. Z trias v Německu, z kterého pochází 
většina pískovců, v pohoří Jury ale převažuje vápenec.  

 

V třetihorách následovala eroze, zarovnání terénu a vytvoření nížin.  

 

Aktivní vulkanismus není v Německu pozorován, vulkanické horniny ale dosvědčují dřívější 
vulkanickou činnost. Nachází se především v pohoří Eifel. V pohoří Eifel jsou prameny s výskytem 
kysličníku uhličitého, gejzíry atd. 

 

Německo se nachází na eurasijské kontinentální desce, přesto se vyskytují slabá zemětřesení, 
především v Porúří. 

Geologie 



Geologická mapa Německa z roku 1869 



Na území Německa převládají 
drnopodzolové půdy a lesní 
hnědozemě. Drnopodzolové 
půdy se nejčastěji vyskytují na 
písčitých a štěrkopísčitých 
ledovcových usazeninách v 
Severoněmecké nížině. Lesní 
hnědozemě se vyskytují 
nejčastěji v Středoněmecké 
vysočině. 

Půdy 

Vřesoviště Lüneburger 
Heide v Braniborsku 



Celkem se zemědělsky využívá 53,5% 
německého území, lesy pokrývají 29,5 % 
území. 12,3 % jsou zastavěné plochy a 
dopravní infrastruktura. Vodní plochy 
zaujímají 1,8 %, zbývající 2,4 % se jsou 
ostatní plochy, většinou skály a povrchové 
doly. 

Využití území 



Německo má jednu z nejnižších porodností na světě, 1,37 dítěte na ženu. V roce 2007 poprvé po 
deseti letech porodnost stoupla a narodilo se 684 862 dětí. K 31. prosinci 2007 žilo na území 
Německa 82 217 800 obyvatel na ploše 357 104 čtverečních kilometrů. Německo patří mezi 
země s vysokou hustotou zalidnění. Asi 75 milionů lidí (tj. 91 %) má německé státní občanství. 
Sedm miliónů obyvatel Německa jsou přistěhovalci.  

 

Mezi nimi je 4,3 miliónů občanů ze zemí bývalého Sovětského svazu (51 procent) a Polska (34 
%), kteří mají německý původ a přistěhovali se do Německa. Hovorově se jim říká ruští Němci. 
Dále to jsou v Německu dlouhodobě žijící cizinci a jejich rodinní příslušníci, včetně jejich dětí 
narozených v Německu, kteří si požádali o německé občanství.  

 

Obyvatel jiné státní příslušnosti žije v Německu 7 255 949. K 31. prosinci 2007 jich mělo 1 713 
551 tureckou státní příslušnost. Ze zemí Evropské unie žije v Německu 2,1 miliónů obyvatel, z 
toho je 528 318 italské státní příslušnosti, 384 808 polské a 294 891 řecké. Z evropských zemí, 
které nejsou členy Evropské unie, žije v Německu 3,2 milionù lidí. Z toho 1 milion lidí pochází ze 
zemí bývalé Jugoslávie. 

 

Přistěhovalecký původ má 17 % obyvatel Německa. Z původních etnických menšin žije v 
Německu 15 až 50 tisíc Dánů (zdroje se různí), 50 až 60 tisíc Frísů, 60 tisíc Lužických Srbů a asi 
70 tisíc Romů. 

Obyvatelstvo 



 

Německo je federativní 
parlamentní zastupitelská 
demokratická republika. Je 
rozděleno na 16 
spolkových zemí. Největší 
spolkovou zemí je 
Bavorsko. Prezidentem je 
Christian Wulff. 

Politika 



Německo je surovinově relativně chudá země, 
hospodářství je převážně soustředěno v sektoru 
průmyslu a služeb. Zemědělsky se využívá více než 
polovina plochy státu, zemědělství zaměstnává jen 
kolem 2-3% práceschopného obyvatelstva. Orná půda 
představuje 34% plochy státu, 4% orné půdy jsou 
zavlažovány. Německo mělo v roce 2007 hrubý domácí 
produkt asi 2,4 bilion eur, má třetí největší národní 
hospodářství světa. V hrubém národním produktu na 
osobu je Německo na 19. místě na světě, v Evropské unii 
na 13. místě. 

 

Hrubý domácí produkt v roce 2006 byl 2 307,2 mld. €, na 
obyvatele činil v roce 2006 28 012 €. 

 

V sektoru služeb pracovalo v roce 2006 63,8 % obyvatel, 
v průmyslu 33,4 % a v zemědělství 2,8 %. Služby 
produkovaly v roce 2006 68,5 % národního důchodu, 
průmysl 30,2 % a zemědělství 1,3 %. 

 

Německo je největším exportérem na světě. V životní 
úrovni je Německo dle Indexu lidského rozvoje (HDI) na 
22. místě na světě. 

Ekonomika 

Automobilka Volkswagen 
ve Wolfsburgu 



Německo je na světové špičce v automobilovém, elektrotechnickém, ve strojírenství 
a v chemickém průmyslu. 

 

Z 500 největších firem světa je 37 německých, mezi nejvýznamnější patří Daimler 
AG, Volkswagen, Allianz, dále Siemens a Deutsche Bank. Mezi další firmy známe v 
celém světě patří E.ON, Deutsche Post, Bosch , Deutsche Telekom a Metro a BASF. 

 

Po druhé světové válce se tři tradiční průmyslové oblasti (Horní Slezsko, Sasko, 
Porúří) staly součástí tří států, a proto měly odlišné podmínky pro svůj rozvoj. Horní 
Slezsko připadlo Polsku téměř celé, a tím bylo pro Německo ztraceno. Sasko se za 
dobu existence NDR stalo nejproblematičtější oblastí Evropy. Po válce bylo mnoho 
továren odvezeno do SSSR. Měl zde být vytvořen komplex závodů těžkého 
průmyslu, ač se tu těží pouze hnědé uhlí. Výroba se omezila a výsledkem je největší 
nezaměstnanost. V Porúří (Dortmund, Essen, Duisburg) jsou ohromná naleziště 
černého uhlí. Dodnes se zde těží kamenné uhlí. Pro Německo je výhodnější uhlí 
dovážet. Přesto však zůstává spolu s USA na prvním místě ve světě v těžbě hnědého 
uhlí i v jeho spotřebě. 

Ekonomika 
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                   6.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ElbeKM505.jpg 

                         licence: GNU Free Documentation License 

                   7.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Insel_R%C3%BCgen_-_Kreidek%C3%BCste.jpg 

                         licence: GNU Free Documentation License 

                   8.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Geological_map_germany_1869.jpg 

                         licence: Public Domain 

 

 

 

ODKAZY, ZDROJE 

9.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L%C3%BCneburger_Heide_080.jpg  
      licence: GNU Free Documentation Licence 
 
10.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg  
       licence: Creative Commons 
 
11.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VW_Wolfsburg.JPG 
       licence: Creative Commons 
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