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Cestovní ruch v Evropě  

Německo 



NĚMECKO 

 Spolková republika Německo 
leží ve střední části Evropy. Po 
dlouhé historii je tento stát 
otevřenou demokratickou 
zemí a patří mezi hospodářsky 
nejsilnější národy světa.  
Zároveň  patří mezi státy světa, 
kde je nejvíce rozšířen cestovní 
ruch. S počtem osmdesáti 
dvou milionů obyvatel je 
Německo nejlidnatějším 
národem Evropské unie. 



Spolková republika Německo 

• Rozloha: 357 021 km² 

• Obyvatelstvo: 82 milionů 

• Stát: Od roku 1949 
demokratický parlamentní 
spolkový stát 

• Hlavní město: Berlín, (3,4 mil. 
obyvatel) 

• Státní vlajka: Tři vodorovné 
pruhy – černý, červený a zlatý 



Německo - geografie 

• Nejvyšší hora 
Zugspitze 2963 m 

• Nejdelší řeky 
Rýn (Rhein) 865 km, Labe (Elbe) 700 km, 
Dunaj (Donau) 647 km (na území Německa) 

• Největší města  
Berlín (3,4 mil. obyv.), Hamburk (Hamburg) 
(1,7 mil.), Mnichov (München) (1,3 mil.), Kolín 
nad Rýnem (Köln) (1,0 mil.), Frankfurt nad 
Mohanem (Frankfurt/Main) (676 000)  
 
 



• Povrch  

– Severoněmecká nížina, středoněmecké vrchoviny, 
JV středohoří, Alpské podhůří a Bavorské Alpy. 

• Podnebí  

– Oceánské/kontinentální podnebí mírného pásma s 
klimatickými rozdíly a převážně západními větry 

Přírodní poměry 



Obyvatelstvo 

• 82 milionů obyvatel  

– z toho téměř 42 milionů žen 

– cizinců žijících v Německu je zhruba 6,7 milionu 
(8,2 % z celkového počtu obyvatel) 

• Věková struktura 

– 14 % mladší 15 let, 20 % nad 65 let 

• VELMI NÍZKÁ PORODNOST 

• Průměrná délka života 

– s průměrnou délkou života 77 let u mužů a 82 let 
u žen patří Německo k věkovému nadprůměru 
států Evropy 
 



Obyvatelstvo 

• Míra urbanizace 

– ve městech a aglomeracích 89% obyvatel 

– 81 velkoměst (více než 100 000 obyv.) 

• Náboženství  

– křesťanství - 52 milionů lidí 

– islám - 4 miliony 

– buddhismus - 235 000 obyvatel 

– judaismus (židé) - 106 000 obyv. 

 
 



Lužičtí Srbové 



Rozdělení Německa (1961) 



Berlínská zeď 



Nejúspěšnější automobil v historii NDR 



1) Charakterizuj přírodní poměry Německa. 

2) Vyber: německá populace a) stoupá b) klesá 
c) stagnuje 

3) Jaké mělo Německo územní dopady po 2. 
světové válce? 

 

Kontrolní otázky 



Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 

 



Použité zdroje 

• http://tema.novinky.cz/nemecko 

 


