
Czechy i Słowacja



Troszkę historii

Czechosłowacja - państwo w Europie Środkowej, istniejące w latach 1918–1938 i 

1945–1992. 

1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa –

Czechy i Słowacja.

Kraj ten graniczył z Niemcami (w latach 1949–1990 z NRD i RFN), Polską, ZSRR 

(1945–1991), Ukrainą (od 1991), Rumunią (do 1938), Węgrami i Austrią. Stolicą 

Czechosłowacji była Praga.



Słowacja - Bratysława

• powierzchnia - 48,8 tys. km²

• ludność - 5,5 mln

• gęstość zaludnienia - 111os/km²

• język urzędowy - słowacki 

• waluta - euro

• rok powstania - 1993 (rozpad Czechosłowacji)

• granica z Polską– 541km



Bratysława - rynek



Zamek Bratysławski



• nie ma dostępu do morza

• główne rzeki: Dunajec i Poprad

• klimat: umiarkowany ciepły kontynentalny

• przeważającą cześć zajmują góry Karpaty (najwyższy szczyt to 

Gerlach 2655 m n.p.m.)

Warunki naturalne



• należy do UE od 2004 roku

• należy do strefy euro

• lepiej rozwinięte gospodarczo od Czech

• najwięcej osób zatrudnionych w usługach ( dobrze rozwinięta 

turystyka)

• surowce mineralne: rudy żelaza i manganu

Charakterystyka gospodarki



Dobszyńska Jaskinia Lodowa w 

Słowackim Raju



Gerlach – najwyższy szczyt Karpat



Baseny termalne na Słowacji



Park Narodowy - Słowacki Raj



Zamek Spiski – kompleks zamkowy na 

Słowacji z przełomu XI i XII wieku jest 

zaliczany do największych tego typu w 

środkowej Europie.



Idealne warunki do sportów 

zimowych



Park Narodowy – Mała Fatra



Czechy  - Praga

• powierzchnia - 78,9 tys. km²

• ludność - 10,5 mln

• gęstość zaludnienia – 134os/km²

• język urzędowy – czeski

• waluta - korona czeska

• rok powstania: 1993 (rozpad Czechosłowacji)

• granica z Polską – 796km



Praga - rynek



Praga – Most Karola



Warunki naturalne

• nie ma dostępu do morza

• główne rzeki: Łaba, Wełtawa, Morawa

• klimat: umiarkowany ciepły przejściowy oraz 

kontynentalny (w niewielkiej części kraju)

• przeważającą część zajmują wyżyny: Wyżyna 

Czesko- Morawska oraz góry np.: Sudety

• najwyższym szczyt to Śnieżka w Sudetach (1602 

m n.p.m.)



Charakterystyka gospodarki

• należy do UE od 2004 roku

• najwięcej osób zatrudnionych w usługach

• surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, 

rudy uranu, ołowiu, cynku, wolframu

• w ostatnich latach postało wiele fabryk 

produkujących samochody

• duże znaczenie turystyki w gospodarce kraju



Zamek Karlstejn wzniesiony przez 

cesarza Czech Karola VI w poł. XIV w.



Zamek Konopiszcze, położony około 50 km od 

Pragi. Jego najbardziej znanym właścicielem był 

arcyksiążę Franciszek Ferdynand, następca tronu 

Austro-Węgier, zamordowany w Sarajewie w 

1914r.



Skalne Miasta w Czechach





Pałac w 

Lednicach



Podsumowanie

Słowacja - tu rozwija się głównie turystyka aktywna, obejmująca wędrówki po 

górach, sporty zimowe czy speleologię z uwagi na występowanie jaskiń. Liczne 

parki wodne z wodami termalnymi i leczniczymi są często odwiedzane przez 

turystów. 

Czechy - są często odwiedzane przez turystów z uwagi na liczne atrakcje 

turystyczne głównie kulturowe np.: piękne stare miasta (Praga czy Brno –

najczęściej odwiedzane przez zagranicznych turystów),  piękne i okazałe zamki z 

różnych okresów historycznych ale również kąpieliska termalne. Dużą atrakcją 

turystyczną są skalne miasta np.:Adršpach.





Dziękuję za uwagę 


