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Hlavní průmyslové oblasti 

pás podél severní hranice Čech od Aše k Náchodu 
 záp. část – těžba hnědého uhlí, výroba elektřiny a 
 chemický průmysl 
 vých. část – textil, strojírenství, gumárenství 
Plzeň a okolí 
Praha 
Hradec Králové – Pardubice 
Ostravsko – těžba černého uhlí, hutnictví železa a oceli, těžké 
 strojírenství 
Brno a okolí 
Olomouc 
Zlínsko 
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Výroba elektrické energie v ČR  
2009  

Tepelná elektrárna Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Fotovoltaika Větrná energie 



Výroba elektrické energie 

 



Strojírenský průmysl 

• patří k nejtradičnějším odvětvím národního hospodářství 

• strojírenské závody jsou rozmístěny po celém území státu a 

zaměstnává největší počet zaměstnanců v průmyslu 

• není tak závislé na umístění zdrojů jako hutní či chemický 

průmysl 

• zahraniční investoři 

• k nejvíce prosperujícím odvětvím strojírenství patří výroba 

dopravních prostředků a elektroniky.  Na výrobu dopravních 

prostředků se váže další výroba vnitřního vybavení (plasty, 

textil, kůže, sklo, atd.) 

 

 



Strojírenský průmysl 

Rozdělení:  

 těžké strojírenství (výroba částí velkých lodí a letadel, 

těžební, energetická či hutní zařízení) – Žďas Žďár nad 

Sázavou, UNEX Uničov 

 lehké strojírenství (dopravní prostředky, obráběcí stroje a 

další zařízení) 

     elektrotechnický (výroba elektrotechniky a elektroniky) – 

domácí spotřebiče ETA, výpočetní technika – Asus (Ostrava), 

Panasonic (Plzeň) 

 přesné strojírenství (optické přístroje, lékařské přístroje, 

hodinky, zbraně). 



Významné firmy v dopravním 
strojírenství: 

• osobní automobily:  

– Škoda Auto Mladá Boleslav, 

TPCA Kolín, Hyundai Nošovice 

 

• nákladní automobily:  

– Tatra Kopřivnice, Avia Praha 

  

• autobusy:  

– Iveco Vysoké Mýto, SOR 

Libchavy, TEDOM Třebíč 

 

• trolejbusy, tramvaje, metro:  

– ŠKODA holding a.s. Plzeň. 

• lokomotivy a vagóny:  

– ŠKODA holding a.s.Plzeň, 
Legios Louny 

 

• traktory:  

– Zetor Brno 

 

• motocykly:  

– Jawa Týnec nad Sázavou 

 

• letadla:  

– Aero Vodochody, Let 
Kunovice 

 

• lodě:  
– České loděnice Děčín 

 
 



Hutnický průmysl 
• tradiční odvětví národního hospodářství.  

• po problémech v 90. letech 20. století (špatné privatizace, 

nutnost získat nové trhy) se toto odvětví pomalu stabilizuje 

díky zahraničním investorům. 

•  v současnosti je nejvíce soustředěn v oblastech těžby 

potřebných surovin (černé uhlí, vápenec), tedy hlavně na 

Ostravsku 

• menší hutní závody i u velkých strojírenských závodů 

 

Významné firmy v hutnickém průmyslu: 

• ArcelorMittal (Ostrava), 

• Evraz Vítkovice Steel (Ostrava), 
 



Chemický průmysl 
• zpracování ropy (petrochemie) – Unipetrol  

– Česká rafinérská Litvínov, Kralupy 

– Paramo Pardubice 

– Benzina 

• farmaceutický průmysl (výroba léků) 
– Zentiva Praha 

• gumárenský a plastikářský průmysl  
– Gumárny Zubří 

– Barum Otrokovice 

• výroba papíru 
– Papírny Štětí, Větřní 

• další podniky: Spolana Neratovice 

Spolchemie Ústí nad Labem 

 

 



Stavebnictví 

• postiženo krizí 

•  Skanska, Metrostav, Eurovia CS, Strabag 

 

• výroba stavebních materiálů: 

– obkladačky:  

• Rako Rakovník 

• LASSELSBERGER Horní Bříza 
–       betonové díly : Best Kaznějov,… 

–       střešní krytiny, okna,….. 



Spotřební průmysl 

• textilní, oděvní, obuvnický, dřevozpracující,…. 
Textilní a oděvní 
− zpracovává přírodní vlákna na polotovary či hotové výrobky 
− rozptýlený po celé republice 
− výroba se snižuje, vliv konkurence z Asie 

− Jitex Písek, …… 

 

Obuvnický 
− Baťa Zlín 
Dřevozpracující 
nábytek – menší firmy 
psací a výtvarné potřeby - KOH-I-NOOR HARDTMUTH  
            České Budějovice 
 
 
 

 



Potravinářský průmysl 

mlékárny: Olma Olomouc, Madeta České Budějovice,… 

masné výrobky: Kostelecké uzeniny,… 

nápoje: pivo - 

     minerální voda -  

            víno -  

cukrovinky: 

káva: 

čaj:  

cukrovary:      



Ostatní 
• sklářský - krize 

– Teplice (Glasunion) – ploché sklo,                     
Karlovy Vary (Moser) 

– Nový Bor (Crystalex), Poděbrady (Sklárny  Bohemia)  

•  výroba hudebních nástrojů 

 

 


