
ZEMĚPIS 7.A,B,C,D (1.6. – 12.6.2020) 

Jelikož se jedná o předposlední období vzdálené výuky v tomto školním roce, 

zaměříte se na dokončení oblastí Evropy, ALE HLAVNĚ NA DODĚLÁNÍ VŠECH 

NEODESLANÝCH ÚKOLŮ ZE ZEMĚPISU SVÉMU VYUČUJÍCÍMU. 

Následujících 14 dní se budete věnovat státům Západní, Východní a 

Jihovýchodní Evropy. V první části si přepíšete nebo vytisknete poznámky 

do sešitu a v druhé části budete dodělávat nesplněné úkoly (pro ty, kteří 

pravidelně posílali a po kontrole vyučujícím splnili zadané úkoly, druhá část 

samozřejmě neplatí).  

Kdo mi ještě neposlal úkoly z minulých období, ať tak učiní v nejbližších dnech 

na emailovou adresu.                                                     Nezapomeňte se podepsat. 

Přepsat nebo vytisknout následující text jako poznámky do sešitu. 

 

ZÁPADNÍ EVROPA 

Geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského 

poloostrova. Ekonomicky se řadí mezi vyspělejší a bohatší regiony Evropy. 

Povrch je nížinatý, protékají zde významné řeky. Podnebí je mírné oceánské. 

Státy – a jejich zajímavosti 

IRSKO - Dublin 

Ostrovní stát v severozápadní Evropě, zabírající zhruba 5/6 povrchu 

stejnojmenného ostrova. Povrch je převážně nížinatý, zejména pak 

v centrálních oblastech. Hornatiny se vyskytují v blízkosti pobřeží. Na většině 

území Irska leží louky a vřesoviště (15%). V Irsku panuje mírné teplé oceánické 

podnebí. V Irsku prší v průměru dva dny ze tří. 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA – Londýn 

Ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov 

Velkou Británii, severovýchodní část ostrova Irsko a řadu menších ostrovů. 

Západní pobřeží je charakteristické vysokými úhrny srážek, východní pobřeží je 

naopak výrazně sušší. Skotská vysočina se vyznačuje divokou a velkolepou 

přírodou. Jsou zde nejvyšší hory Spojeného království (Ben Nevis 1343 m n. m.) 

a protáhlá jezera zvaná loch. Spojené království je členem skupiny G8 a patří 

k nejrozvinutějším zemím světa. Spojené království bylo první zemí na světě, 



ve které došlo v hospodářství k přechodu od zemědělství k průmyslu. Letos 

vystoupilo z Evropské unie. 

BELGIE– Brusel, NIZOZEMSKO – Amsterdam a LUCEMBURSKO – Lucemburk 

tvoří volné společenství států, které je označováno jako BENELUX. 

Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí. V roce 1948 

byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou unii. Země 

jsou malé a mají vysokou hustotu zalidnění a pokládají se za nejvyspělejší 

v Evropě. Celková rozloha velmi nížinatého území je 76 657 km2 (v porovnání 

s naší ČR = 78 866 km²), které je velmi intenzivně zemědělsky využíváno. 

FRANCIE – Paříž 

Povrch je převážně nížinatý. Na jihovýchodě jsou Alpy s nejvyšší horou Mont 

Blanc (4810 m n. m.). Území omývá Atlantský oceán a Středozemní moře, kde 

Francii patří malebný ostrov Korsika. Eiffelova věž, móda, kosmetika a jídlo 

proslavily tuto zemi po celém světě stejně jako letadla a automobily. Země 

vyrábí většinu elektřiny v jaderných elektrárnách. 

 

VÝCHODNÍ EVROPA 

Krajinu východní Evropy vyznačuje Východoevropská rovina, rozléhající se až 

k pohoří Uralu. Směrem od jihu k severu přechází úrodné stepi v tajgu a 

nakonec až v tundru. Typické je kontinentální podnebí. 

 Státy – a jejich zajímavosti 

BĚLORUSKO – MINSK 

Rozkládá se v nížinné oblasti v západní části Východoevropské roviny 

s nevelkými výškovými rozdíly. Průmyslově-zemědělský stát se vzrůstající 

hospodářsko-politickou izolací. V zemědělství převažuje živočišná výroba 

nad výrobou rostlinnou. 

MOLDAVSKO - Kišiněv 

Vnitrozemský stát ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Bývá někdy nazýváno 

jako Moldávie. I přes malý pokrok v posledních letech je Moldávie jednou 

z nejchudších zemí Evropy. Většinu elektrické energie a paliv musí Moldavsko 

dovážet. Země je v energetických otázkách zcela závislá na Rusku! 

 



UKRAJINA – Kyjev 

Jižní hranici tvoří Černé a Azovské moře, které odděluje poloostrov Krym. 

Na největší řece Dněpru leží také hlavní město. Rozlohou je druhým největším 

státem Evropy (po Rusku). Největšími pohořími jsou Karpaty na jihozápadě 

země (nejvyšším vrchem je Hoverla 2061 m n. m.). Nejdůležitějším sektorem je 

těžba černého uhlí v oblasti Donbasu (s hlavními centry Doněck a Luhansk). 

Dnes je východ země místem vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. 

RUSKO - Moskva 

Reliéf je převážně rovinatý, mimo pohoří Ural, Kavkaz (Elbrus 5642 m n. m.), 

Altaj a Sajan. Na východ od Uralu leží jedna z největších nížin světa bažinatá 

Západosibiřská rovina, protékaná veletoky. S rozlohou 17 mil. km² je největší 

zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a celou severní část Asie. 

Má dostatek nerostných surovin jako ropu, zemní plyn a uhlí. V současné době 

je Rusko někdy označováno za supervelmoc, je členem nejvyspělejších států G8. 

 

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA 

Oblast ležící mezi Jaderským a Černým mořem. Povrch vyplňují převážně hory a 

nížiny. Oblast náboženských a etnických konfliktů, v 90. letech 20. stol. Balkán 

těžce zasáhl válečný konflikt v bývalé Jugoslávii. Hospodářsky je tato část 

nejméně rozvinutý region Evropy.   

Státy – a jejich zajímavosti 

ALBÁNIE – Tirana 

Zaostalý stát s velkou muslimskou komunitou, který nebyl součástí Jugoslávie. 

Díky poloze u moře má do budoucna velký potenciál pro cestovní ruch. 

BOSNA A HERCEGOVINA – Sarajevo 

Hornatý a zaostalý stát, který má jen několik kilometrů pobřeží Jaderského 

moře. Z historie je hlavní město známé datem - 28. června 1914, kdy byl 

spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda 

d'Este. 

ČERNÁ HORA – Podgorica 

Hornatý stát s výbornou polohou u moře, který má ideální podmínky 

pro cestovní ruch. 



CHORVATSKO – Záhřeb 

Pro turisty z ČR je to nejnavštěvovanější země u Středozemního moře. 

Chorvatské ekonomice dominuje turistický ruch, který vytváří až 20 % celkových 

příjmů země. 

MAKEDONIE (SEVERNÍ MAKEDONIE) – Skopje 

Vnitrozemský zemědělský stát, který je velmi zaostalý. 

SLOVINSKO – Lublaň 

Je nejvyspělejší stát celé oblasti. Kromě pobřeží jsou jeho dominantou Alpy – 

cestovní ruch. 

SRBSKO – Bělehrad 

V poslední době se mu říká "Balkánský tygr", kvůli rychleji rozvíjející se 

ekonomice. 

KOSOVO – Priština 

Je sporné území Balkánu s velkým nerostným bohatstvím.  

RUMUNSKO – Bukurešť 

Průmyslově-zemědělský stát, který láká turisty na krásy pobřeží Černého moře 

a pohoří Karpat. 

BULHARSKO – Sofie 

Přímořský stát, jehož cestovní ruch je situován především na pobřeží u Černého 

moře. 

 


