
STŘEDNÍ EVROPA 

 

Poloha Střední Evropy byla v minulosti nevýhodná, protože se přes ni přehnaly všechny světové války. 

 

Dnes je ale výhodná, protože je centrem ekonomického, politického i kulturního dění. 

 

Povrch Evropy je pestrý, na sevru se nacházejí nížiny a nadmořská výška se zvedá směrem k jihu, kde se  

 

rozkládají pohoří (Alpy, Karpaty) 

 

 Podnebí je mírné, od severu přibývá kontinentality. Je zde velmi hustá říční síť, řeky se využívají hlavně pro  

 

dopravu, zavlažování a výrobu energie 

 

Je tu vysoká hustota zalidnění, rozmístění obyvatelstva ovlivňují přírodní podmínky a pokles počtu obyvatel  

 

zmírňuje přistěhovalectví. 

 

NĚMECKO je hospodářsky nejsilnějším státem Střední Evropy; současné Německo vzniklo znovusjednocením  

 

NDR (Německá demokratická republika - Východní Německo) a NSR (Německá spolková republika - Západní  

 

Německo) v roce 1990. Vyniká kvalitou výrobků, v průmyslu převažuje strojírenství, hutnictví, chemie a  

 

energetický průmysl. Je největším výrobcem ocelových trubek, aut, lodí,  elektroniky a papíru na  

 

světě. I přes klesající těžbu, je Německo největším producentem hnědého uhlí. 

 

Zemědělství ztrácí na významu, protože se do země dováží levné potraviny z Francie a Itálie. 

 

Převažuje živočišná výroba nad rostlinnou výrobou – pěstuje se pšenice, cukrovka a  

 

brambory. Německo je hlavním vývozcem zboží v Evropě. Vyváží výrobky strojírenského průmyslu,  

 

chemického průmyslu a elektrotechniku. 

 
SLOVENSKO se stalo plně samostatným státem 1. 1. 1993. Dnes se zde rozvíjí moderní obory, výroba  

 

Osobních aut a elektroniky. Vhodné jsou také podmínky pro zemědělství, které pěstuje pšenici, kukuřici,  

 

cukrovku, zeleninu a nově květiny; zvláštností Slovenska je salašnictví, které se zabývá chovem ovcí. 

 

MAĎARSKO  je známé jídly jako je uherák, čabajka, maďarský guláš, čalamáda, debrecínka, tokajské  

 

víno. Významné je strojírenství – výroba autobusů, chemie – výroba léků a potravinářský průmysl,  

 

který vyrábí masné výrobky a zeleninová jídla. Zemědělství využívá po Dánsku 2. největší plochu půdy  

 

k pěstování pšenice, kukuřice, slunečnice a zeleniny. 

 

POLSKO -  polské hospodářství má dostatek nerostných surovin, hlavně uhlí a rud, zaměřuje se na výrobu  

 

Aut  (FIAT, DAEWO, VW), lodí a elektroniky.  

 

Na 50% orné půdy chovají vepře, skot a koně největší stáda v Evropě. Polsko patří k největším producentům  

 

brambor, žita a ovsa. 

 

RAKOUSKO vzniklo po 1. SV rozpadem Rakouska-uherska. Většina průmyslu je soustředěna v hlavním  

 

městě Vídni a mezi nejvýznamnější odvětví patří dřevozpracující průmysl, výroba elektroniky, optických  

 



přístrojů a sportovních potřeb. Na horách se chová skot, v nížinách se pěstuje hlavně pšenice. 

 

ŠVÝCARSKO je neutrální stát, který se nezúčastnil žádné války a není členem vojenských organizací,  

 

je centrem finančnictví a bankovnictví Průmysl je zaměřen na výrobu přesných strojů, jako jsou  

 

hodinky, optika, nože; chemický průmysl vyrábí léčiva a potravinářství zastupuje čokoláda značky  

 

Nestlé Švýcarsko patří mezi turistické velmoci světa. Zemědělství se zaměřuje na výrobu 

 

mléčných výrobků (Milka) a chov skotu. 
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