
Spotřebitelský průmysl 

 je odvětví průmyslu vyrábějící zboží určené především ke krátkodobé nebo dlouhodobé 

spotřebě. 

 Nejrozšířenějšími odvětvími spotřebního průmyslu jsou: 

a) průmysl oděvní – zahrnuje všechna zařízení sloužící k výrobě textilií a oděvů 

průmyslovým způsobem 

b)  polygrafický – výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové 

a obrazové předlohy 

c) dřevozpracující – prvovýroba na pilách je úzce vázána na dostatek dřevní suroviny – 

prkna, trámy, fošny, latě. Navazující druhovýroba – nábytek, sportovní potřeby, 

hračky, tužky. Dalším odvětvím je výroba papíru a celulózy 

d) spotřební elektroniky – elektronická zařízení každodenního (nebo alespoň častého) 

použití pro komunikaci, v kanceláři i doma 

e) obuvnický průmysl – z nejrůznějších materiálů vyrábí obuv všech druhů 

f) sklářský průmysl – jeho rozmístění závislé na surovinách – křemičité písky, kaolín. 

Sklo/užitkové, dekorativní, tabulové/ČR, Itálie, Japonsko. Z kaolínu – porcelán – Čína, 

Německo, ČR, Nizozemí 

g) potravinářský – zpracovává plodiny, produkty zemědělské výroby. Je celkem 

rovnoměrně rozšířen a má pestrou skladbu jednotlivých výrobků. Jeho nejdůležitější 

odvětví: mlýny – výroba mouky, pekárny – výroba základních potravin, 

masokombináty – jatka – zpracování masa a uzenářská výroba, navazující provozy – 

mrazírny a konzervárny – zajištění zásob, mlékárny – výroba všech mléčných výrobků, 

cukrovary – výroba cukru, čokoládovny – výroba cukrovinek, lihovary a pivovary – 

výroba alkoholických nápojů + výroba nealkohol. nápojů, tabákovky – výroba cigaret 
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Spotřební průmysl       PRACOVNÍ LIST 
1. Zjisti na internetu, které známé metropole bývají nazývány „městem módy“. 

 

2. V textilním a obuvnickém průmyslu se využívají různé zdroje surovin.  

K největším zpracovatelům kůže patří stát, jejž reprezentoval ve fotbale Diego 

Maradona…………………………….. Bavlna se pěstuje v okolí jezera, jehož rozloha se právě kvůli 

pěstování a zavlažování zmenšuje   …………………………..(jezero)………………………………..stát. 

Naopak výroba textilu se přesouvá do tzv. „zemí třetího světa“, 

např.…………………a…….…………………(vynález střelného prachu, menšina v Česku). Nejjemnější 

látku získáme ze zámotku hmyzu …………………………………………………., jehož chov je hojně 

rozšířen v zemi pod Himálajem ………………………………. Světovou obuvnickou značkou se mimo 

jiné stalo jméno českého podnikatele …………………………………  

3. Ve sklářském a keramickém průmyslu se používají suroviny jako  

KAOLIN 

LUPKY 

JÍLY 

HLÍNA 

 

Zjisti, k čemu konkrétně se jednotlivé suroviny používají, co se z nich vyrábí. 

 

4. Zamysli se nad tím, proč mnoho firem přesouvá svoji výrobu do Asie … Co je k tomu 

vede? Jaké a pro koho z toho vyplývají výhody nebo naopak rizika? 

 

 


