
Zeměpis  8.A                                                                                                                           23.3.                                       

Správné  odpovědi zkontroluj a doplň 

151/1   hranici tvoří: Krušné hory, Smrčiny, Český les, Šumava 

Spolkové země , které se dotýkají ČR : Bavorsko a Sasko 

152/ 2  úmoří Severního moře:  Rýn, Labe,Vezera,Emže 

 Úmoří  Batského moře: Odra 

Úmoří Černého moře :  Dunaj pramení v Německu v Černém lese - Schwarzwald 

Průplavem : Dunaj – Mohan – Rýn - Labe 

152/3  

Krupp -  výroba oceli, munice, zbraní 

BMW- výrobce automobilů, motocyklů a motorů. 

Bosch – elektrické ruční  nářadí, příklepové vrtačky, šroubováky a rázové utahováky, vrtací a 

sekací kladiva, domácí spotřebiče 

Grundig – pračky, myčky domácí spotřebiče 

Carl Zeiss - zařízení pro rychlou a přesnou střelbu, brýlové čočky, fotografické objektivy, 

dalekohledy 

Opel – osobní a užitkové vozy 

Volkswagen – automobily 

Varta  - baterie baterie pro osobní auta, motocykly, komerční vozidla, nákladní auta a sportovní 

vozidla 

Audi – výroba  luxusních automobilů 

Siemens - bílé elektro - pračky, sušičky prádla, chladničky, elektronika, zahradní technika, mobily, 

televize 

152/4 

Řeč německý jazyk, Germáni, euro 

Hraniční přechody: Cínovec, Železná Ruda, Folmava, Rozvadov …. 

Prosím opsat nové téma:  

Alpské země a jen Rakousko, pohledat na mapě, ukázat obrys státu, pohoří, řeky, města. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzwald
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motor


TÉMA:     ALPSKÉ ZEMĚ                                                                          23.3.  

K alpským zemím náleží : 

Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko zde prochází nejvyšší pohoří Evropy Alpy  

Ve Švýcarsku – západní Alpy, v Rakousku - Východní Alpy,   

země mají velké zásoby vodní energie z alpských řek  

 Rýn  - splavný od Basileje, Dunaj protékající Rakouskem  

chov skotu formou pastevectví  

doprava zajištěna stavbou kvalitních tunelů, silnic, a železnic  

 

Rakousko  hl.m.  Vídeň  

 9 spolkových zemí: Tyrolsko, Solnohradsko, Korutany, Štýrsko…  

Vnittrozemský stát, náš jižní soused  

Historické vazby jsou z dob Rakousko-Uherské monarchie  

Pohoří: Alpy  zabírají asi 60% povrchu– jejich nejvyšší část tvoří Vysoké Taury: Glossglockner 3798 m   

Alpy rozčleněny hlubokými údolí s řekami Inn, Enns, Mura , Dráva – všechny přítoky Dunaje  

Severovýchod – Vídeňská pánev  

Hospodářství:  magnezit ( ohnivzdorný materiál), hutnictví železa a barevných kovů – hliník, 75% 

výroby elektrické  energie z vodních elektráren  

Výroba hudebních nástrojů a papíru, mléčných výrobků, sýrů, čokolád Milka  

75% výroby elektrické  energie z vodních elektráren  

Města:  

Vídeň , leží na Dunaji, zámek Schonbrunn, katedrála sv. Štěpána, zábavné centrum Prater, památka 

Opera  

Linz (Linec)  1. koněspřežná dráha do Českých Budějovic  

Innsbruk – lyžařské středisko  

Salzburk – krásná jezera v blízkosti Solné komory, rodiště Wolfgang Amadeus Mozart, hudební 

festivaly  

Graz ( Štýrský Hradec)   

Lyžařská střediska Dachstein, Ramsau  



krásy cestovního ruchu   

 

 

 

Švýcarsko –  země Helvétského kříže   

hl. m. Bern na řece Aare  

hornatější než Rakousko,  

 Matterhorn – nejznámější hora,  další :  Mt. Rosa, Jungfrau  

 spolkové země se nazývají kantony: 26  

zde pramení Rýn a  Rhona, stát nemá nerostné suroviny,  

Průmysl je zaměřen  na náročnou lidskou práci s malou spotřebou materiálu  a  průmyslové obory, 

které potřebují málo surovin:  psací a počítací  stroje, měřící a lékařské přístroje, optika a 

elektrotechniky,  výroba hodinek Festina, Tissot, Longines,  

dále zaměření  na cestovní ruch, poskytování mezinárodních služeb ( bankovnictví)  

 výroba léčiv  

potravinářství:  čokolády, sýry a cukrovinky  Lindt,   

chov skotu na mléko a sýry( ementál)  

Jazyky : 4  němčina, italština, francouzština, rétorománština  

 Neutrální stát, neúčastní se žádných válečných zapojení, vysoká životní úroveň  

 Města:  Curych (Zurich) – největší švýcarské město, leží na Rýnu  

Basel ( Basilej)   

Geneve ( Ženeva)   

 sídlo Mezinárodního červeného kříže, Mezinárodního olympijského výboru   

Turistická střediska:  Davos, Zermatt v Alpách, fungují i jako klimatické lázně  

Výborná doprava, horské zubačky =  ozubnicové dráhy,  lanovky, kabinky na přepravu, vleky  

Vlastní měna švýcarský frank  

  

  



Lichtenštejnsko  - knížectví,  malý stát mezi Šv. a Rakous.,   

 hl.m. Vaduz  

Cestovní ruch, jemná mechanika a optika,   vydávání poštovních známek,     

 měna: švýcarský frank  

 


