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ZEMĚPIS HOSPODÁŘSTVÍ : 
 

Dělení hospodářské činnosti: 
1) Primární sektor (primér, prvovýroba) : lov, rybolov, zemědělství, těžba surovin (včetně dřeva) 
2) Sekundární sektor (sekundér, druhovýroba) : průmysl (všechna odvětví), stavebnictví, nákladní 

doprava 
3) Terciární sektor (terciér, obslužná sféra): služby, obchod, bankovnictví, osobní doprava, školství, 

zdravotnictví, státní správa a nevýrobní činnosti 
4) Kvartérní sektor (kvartér): věda, výzkum 
 
Základní hospodářské systémy současnosti: 
• Ústředně řízené hospodářství : řízené a plánované z jednoho centra vládou (socialistický systém) 
• Tržní hospodářství : soukromé vlastnictví (nabídka, poptávka, cena) 
• Přechodné hospodářství: přechod z centrálního na tržní (transformace ekonomiky – střední a 

východní Evropa, Čína, Rusko …) 
 
Základní hospodářské ukazatele: 
• Hrubý domácí produkt (HDP) = souhrn všech 

hodnot vytvořených na území státu za rok 
v dolarech (USD) 

 
 
 

• HDP na jednoho obyvatele (velmi nízký – do 
755 USD, středně nízký – 756 až 2995 USD, 
středně vysoký 2 996 až 9  265 USD, vysoký 
– 9266 a více USD).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        53. Česká republika    ……24 500 $ USA 
                                58. Slovensko    ……..                20 200 $  
                                61. Maďarsko……                      19 300 $  
                                70. Polsko…………                    16 200 $ 
                                75. Rusko ………..                     14 800 $ 
                        133. Čína …………..                      5 400 $ 
                        229. Zimbabwe …….                        200 $ 

HDP na jednoho obyvatele: 
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Podíl pracujících v sektorech - bohatství států
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VÝVOJ PRŮMYSLU 

 
• Současný stav je výsledkem hospodářského 

vývoje v průběhu posledních dvou tisíciletí:  
- Prvovýroba (počátek hosp. dějin = 

samozásobitelé, dnes = rozvojové státy) 
 
- Druhovýroba (období vědecko-technické 

revoluce = zrychlení hosp. vývoje v 19. století, 
dnes = nové energetické zdroje,  výpočetní 
technika, automatizace, know-how) 

 
-     Obslužná sféra (rozvoj obchodu na počátku, 

dnes = rozvoj služeb) 
 
• V současnosti velké oblastní rozdíly – 

nerovnoměrný hospodářský růst  
 
 

                                                                JÁDROVÉ OBLASTI 
 

• Velké soustředění lidí, průmyslu, služeb, dopravy a financí. 
- ve světovém měřítku: východ a západ USA, Honšú, západní Evropa (NSR, Francie, Nizozemsko, 

Anglie, Itálie), Moskva, Donbas 
 
- v rámci státu: ČR (Praha, Plzeň Ostrava, Brno), Polsko (Varšava, Horní Slezsko, Katovice), Velká 

Británie (od Temže po Liverpool), Nizozemsko („Randstadt Holland“ – Rotterdam, Amsterodam, 
Utrecht), Francie – Pařiž, Německo – Porúří a Porýní 

 
 

                                                                     PERIFERNÍ OBLASTI 
 

• Nízká hospodářská vyspělost, většinou i nízký počet obyvatel (není podmínkou – např. 
Bangladéš). 

- oblasti: se špatnými přírodními podmínkami, území s nízkou životní úrovní i když hustě zalidněná 
(střední Asie, střední Afrika, Střední Amerika), místa kde dožívají původní obyvatelé (severní 
Kanada, Oceánie, Sahara, Amazonie, Sibiř aj.) 

příklady oblastí: Namibie, Grónsko, Amazonská nížina, Středosibiřská vysočina, Středoafrická 
republika…. 

 
 

PRIMÁRNÍ SEKTOR 
 

            1 .  SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

• Zemědělství poskytuje – potraviny, suroviny pro průmysl, chov zvířat 
 
• Státy: 
1) ZEMĚDĚLSTVÍ VYSPĚLÝCH ZEMÍ: produkce pro trh (nadprodukce), 5% aktivního obyvatelstva, 

intenzifikace = zvýšení výnosů v zemědělství (hnojení, mechanizace, moderní technologie), 
     specializace = zaměření na pěstování určité plodiny = monokulturní zemědělství,  
                             zaměřené na  pěstování plodin pro plodiny na vývoz = plantážnictví (patří 

zahraničním společnostem, např. bavlna ) 
     agrokomplexy = spojení více odvětví nebo oborů hospodářství spolupráce (zemědělství, 

průmyslu, dopravy a obchodu), např. mléko se zpracovává až ve výrobek = kelímek 
se smetanou na šlehání 

2) ZEMĚDĚLSTVÍ NEVYVINUTÝCH ZEMÍ: 
   Málo výkonné – není schopno uživit rychle rostoucí počet obyvatelstvo (hlad a podvýživa) –  
  zelená revoluce = zvýšení produkce potravin v hospodářsky méně vyvinutých zemích (výnosnější 

odrůdy, nové technologie, závlahy, hnojiva, genetické inženýrství..) 
   50% aktivního obyvatelstva - samozásobitelské . 
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Zaměstnanost v zemědělství: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ZEMĚDĚLSTVÍ – rozdělení podle druhu produkce :  
                                               A)  Rostlinná výroba 
                                               B)  Živočišná výroba – chov zemědělských zvířat 
               Poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou z hlediska celkové produkce : 2/3  rostlinná 
 
              A) ROSTLINNÁ VÝROBA 

• Dělení: produkce potravin (lidi), krmiv (zvířata) a surovin (průmysl - textilní vlákna, olejniny…) 
• Rozmístění plodiny určují: přírodní podmínky (pásmovitost, stupňovitost, úrodnost půd) a 

hospodářská vyspělost státu 
• Světové obilnice:  
- pšenice - Evropská (Francie-Ukrajina), Jihoamerická (Laplatská), Australská, Severoamerická 

(USA a Kanada) 
 -kukuřice - Severoamerická (USA a Kanada) 
- rýže - Asijská (monzunová oblast) – 90% světové produkce  
 
• Dělení  zemědělských plodin : 

- obiloviny - pšenice, ječmen, kukuřice, žito, oves, rýže, čirok, proso, pohanka 
- olejniny – řepka, slunečnice, sója, podzemnice olejná, palma olejná, kokosová, mák, sezam 
- hlíznaté plodiny – brambory (-mírný pás); maniok, batáty, jamy, taro (-tropické oblasti) 
- luštěniny- hrách, fazole, čočka 
- ovoce – citrusy, banány, jablka, třešně, ananas, vinná réva 
- pochutiny – káva, kakao, čaj, koření 
- technické plodiny – bavlník, konopí, len, chmel, tabák, cukrová řepa, cukrová třtina, kaučukovník, 

jutovník 
- zelenina – zelí, mrkev, salát, chřest, květák, kopr, cibule, česnek 
- pícniny – jetel, vojtěška, travní směs 

 
           B) CHOV ZVÍŘAT 

• Zajištění – výživa - živočišné bílkoviny (maso, mléko, vejce ….) 
- suroviny (kůže, hedvábí, vlna) 
- dopravní prostředek 

• Nejdůležitější je chov – skotu (USA, Argentina), prasat (mírný pás - Čína, USA, Evropa), ovcí 
(Austrálie, Nový Zéland na vlnu) a drůbeže (celosvětově) - ve vyspělých zemích – propracované 
velkochovy 

• Ve některých  oblastech Evropy se produkuje o hodně více mléka než se spotřebuje -Dánsko, 
Nizozemí, Švýcarsko 

 
• Typy chovu:  
a) kočovné pastevectví 
b) extenzivní pastevectví (velké počty zvěře na velkých plochách – USA, Alpy) 
c) intenzivní pastevectví (velkochovy) 
+ alternativní (ekologické) – návrat zvířat do přírodní krajin, pastviny, lepší podmínky pro zvířata 

(Nizozemsko) 
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  2. RYBOLOV  
 

• lov mořských (90%) a sladkovodních (10%) ryb. 
• Místa výlovu: 
- Šelfová moře (dostatek živin z řek) 
- Oblast mísení studených a teplých proudů (dostatek planktonu) 
- Umělé chovy (sádky, rybníky, přehrady, rýžoviště aj.) 
 
• Problém: znečištění oceánů, úbytek ryb, zvýšení výlovu aj.,  
- Mořské pouště = moře bez planktonu, plochy v oblasti tropů a subtropů, větší hloubky 
 

 Největší loviště ryb: Newfoundland, u  pobřeži Kanady, Japonské moře, Island, Severní moře, 
pobřeží Peru, Sundský šelf) 

 
 Státy zaujímající přední postavení v lovu ryb: Japonsko, Rusko, Norsko, Dánsko, Island, Británie,  

        Francie, Španělsko, USA, Peru, Chile, Čína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
• Význam: zdroj dřeva, ovlivnění teploty a vlhkosti půdy, zdroj kyslíku, brání erozi půdy, domov 

živočichů aj. 
 
• Využití: palivo, nábytek, papírny, stavebnictví aj. 

 
• Významná místa: 
         -severské lesy(Tajga)-jehličnany (převládají smrk, jedle, modřín, borovice limba) 

-lesy mírného pásu – listnaté  
-tropické lesy – vzácná dřeva a druhová pestrost (mahagon, vzácný eben, jsou plundrovány) 
 

• Problém: odlesňování naší planety, průmyslové emise, monokultury a škůdci aj. 
 

 


