
ZEMĚPIS 7.A,B,C,D (18.5. – 29.5.2020) 

Následujících 14 dní se budete věnovat státům tří oblastí Evropy – jižní, střední 

a severní. V první části si přepíšete nebo vytisknete poznámky do sešitu a 

v druhé části budete trénovat hlavní města států v Evropě pomocí online 

cvičení a výsledky pošlete na email vyučujícímu zeměpisu. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu. 

 

JIŽNÍ EVROPA 

Oblast na úplném jihu kontinentu s převážně hornatým charakterem. Podnebí 

je středomořské s horkým a suchým létem x s mírnou a vlhčí zimou. Významná 

průmyslová oblast se nachází na severu Itálie. Převažuje středomořské 

zemědělství (olivy, vinná réva, citrusy, fíky a další). Díky výborné poloze 

při Středozemním moři je tradiční obživou i rybolov. Jižní Evropa je díky 

teplému moři, přírodním i historickým památkám jako stvořená pro cestovní 

ruch. 

Státy – a jejich zajímavosti 

ŠPANĚLSKO – Madrid 

Vnitrozemí dominují vysoké náhorní plošiny, z jihovýchodu stát omývá 

Středozemní moře, kde mu patří Baleárské ostrovy a ze severozápadu jej 

omývá Atlantský oceán, kde mu patří Kanárské ostrovy (obě souostroví jsou 

celoročně cílem turistů). 

PORTUGALSKO – Lisabon 

Najdeme zde nejzápadnější místo evropské pevniny. Portugalsku patří 

souostroví Madeira a Azorské ostrovy (opět významné lokality pro cestovní 

ruch). 

ANDORRA – Andorra 

Tento malý stát leží mezi Španělskem a Francií v kruhovité kotlině obklopen 

hřebeny Pyrenejí. 

 

 

 



GIBRALTAR (brit.) 

Je zámořským územím Spojeného království. Nachází se na jihu Pyrenejského 

poloostrova a jeho strategická poloha umožňuje kontrolovat Gibraltarskou 

úžinu, tj. spojení mezi Středozemním mořem a Atlantikem. 

ITÁLIE – Řím 

Povrch je převážně hornatý. Na severu jsou Alpy a celý poloostrov vyplňuje 

pohoří Apeniny, které je velmi seismicky (zemětřesně) aktivní – sopky Vesuv a 

Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3323 m n. m.). Hospodářsky významná je 

Pádská nížina v okolí řeky Pád. Itálii patří dva velké středomořské ostrovy – 

Sicílie a Sardinie. 

VATIKÁN 

Je vnitrozemský suverénní městský stát, jehož malé území (necelý kilometr 

čtereční) se nachází v uzavřeném prostoru uvnitř hlavního města Itálie - Řím 

(stát ve státě, město ve městě). Hlavou státu je Papež, který je zároveň 

vrcholným představitelem římskokatolické církve. 

SAN MARINO - San Marino 

Je malý stát ze všech stran obklopený Itálií, nedaleko turistického centra Rimini. 

MONAKO – Monako 

Malé knížectví se nachází na pobřeží jen 8 km od italsko - francouzské hranici 

na výběžku Přímořských Alp. Od skalnatého pobřeží stoupá terén terasovitě 

vzhůru. 

ŘECKO – Atény 

Země se skládá z rozsáhlé pevninské části Balkánu, Peloponéského poloostrova 

a četných ostrovů (okolo 3000), mezi nejznámější patří Kréta Korfu a Rhodos. 

MALTA – Valletta 

Je ostrovním státem Středozemního moře ve strategické poloze 95 km jižně 

od Sicílie a 290 km východně od Tuniska. Ostrovy jsou oblíbeným turistickým 

cílem. 

KYPR – Lefkosía 

Je ostrovní stát Středozemního moře jižně od Turecka. Ostrov je oblíbeným 

turistickým cílem.  



STŘEDNÍ EVROPA 

Je region ležící mezi oblastmi východní a západní Evropy. Region má velmi 

významnou polohu, je na křižovatce kulturních a politických vlivů. Povrch se 

zvedá od severu k jihu (s výjimkou Maďarska). Ekonomickým gigantem je 

Německo. Ekonomická úroveň klesá směrem na východ. Hustá a frekventovaná 

je dopravní síť. 

Státy – a jejich zajímavosti 

ČESKÁ REPUBLIKA – Praha 

Vše důležité ze zeměpisu se o naší zemi dozvíte v osmém ročníku. 

SLOVENSKO - Bratislava 

Je vnitrozemský stát, který byl do konce roku 1992 součástí Československa. 

Na jihu se rozprostírá úrodná Podunajská nížina a na severu Vysoké Tatry - 

Gerlachovský štít (2655 m n. m.). Slovenskou ekonomiku táhne v poslední době 

hlavně automobilový průmysl (Volkswagen, Peugeot, Citroën a Kia). Slovensko 

má velmi dobré přírodní podmínky i geografické postavení pro rozvoj 

cestovního ruchu. 

NĚMECKO – Berlín 

Je přímořský spolkový stát (rozdělený do 16 zemí). Směrem od severu k jihu se 

povrch zvyšuje až do Alp – Zugspitze (2962 m n. m.). Německo patří mezi 

největší vývozce zboží na světě a je na světové špičce v automobilovém, 

elektrotechnickém, strojírenském a chemickém průmyslu. Je naším největším 

obchodním partnerem. Díky historickým událostem minulého století se 

nechvalně proslavilo po celém světě. 

RAKOUSKO – Vídeň 

Je vnitrozemská federativní republika, která se skládá z 9 spolkových zemí. Více 

než polovinu povrchu tvoří Alpy - Grossglockner (3798 m n. m.). Po Německu je 

naším druhým nejbohatším sousedem. Má výborné podmínky pro celoroční 

turistický ruch. 

ŠVÝCARSKO - Bern 

Je to vnitrozemská federace 26 kantonů. Stejně jako Rakousko je převážně 

hornaté. Nejvyšším vrcholem je Dufourspitze (4634 m n. m.) ve Vysokých 



Taurách. Ekonomika je velice specializovaná, špičkový průmysl, produkční a 

distribuční systémy a finančnictví. 

LICHTENŠTEJNSKO - Vaduz 

Patří do skupiny nejmenších vnitrozemských států Evropy, leží na svazích Alp a 

v údolí Rýna. Nejvyšším bodem země je Grauspitz (2599 m n. m.). Hospodářství 

země je na vysoké úrovni, velkou výhodou je poloha mezi Švýcarskem a 

Rakouskem. 

MAĎARSKO - Budapešť 

Velká uherská nížina vyplňuje velkou část země. Největším vrcholem je Kékes 

(1015 m n. m.). Maďarské hospodářství má v současnosti s určité problémy. 

Velmi zásadní je pro zemi cestovní ruch. 

POLSKO - Varšava 

Povrch se zvyšuje od severu k jihu, kde najdeme i nejvyšší vrchol - Rysy (2500 m 

n. m.). Polsko je jednou z těžařských velmocí Evropy (černé uhlí, zemní plyn a 

měď). 

 

SEVERNÍ EVROPA 

Oblast s poměrně nízkým zalidněním a velmi zachovalou přírodou. Severní 

Evropa je bohatá na přírodní suroviny (dřevo, ropa, zemní plyn, železo, měď a 

cín). Prudké řeky pohánějí mnoho vodních elektráren. 

Státy – a jejich zajímavosti 

DÁNSKO - Kodaň 

Dánsko leží na Jutském poloostrově a na 443 ostrovech. Nejdůležitější jsou 

ostrovy Fyn a Sjælland. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek 

Dánské království. Obdělávaná půda tvoří 3/4 rozlohy, což je nejvíce v Evropě. 

Dánsko má vysoký podíl větrných elektráren na výrobě elektrické energie. 

FINSKO - Helsinky 

Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů (Finská jezerní plošina), téměř 10 % jeho 

plochy pokrývají pouze jezera. Až na dřevo a několik nerostů závisí hospodářství 

Finska na dovozu surovin a energie. Zemědělství je soběstačné v základních 

produktech. Většina venkovského obyvatelstva pracuje v lesnictví. 



ISLAND - Reykjavík 

Island je se svou rozlohou druhým největším ostrovem v Evropě. Prakticky celý 

ostrov nese stopy po činnosti ledovců. Se sopečnou činností úzce souvisí 

termální prameny a gejzíry. Typickým doprovodným znakem vulkanické 

činnosti je i přítomnost bahenních sopek. Díky své výjimečnosti je velmi 

vyhledávanou turistickou oblastí. 

NORSKO - Oslo 

Norsko se rozkládá na západní straně Skandinávského poloostrova a na mnoha 

ostrůvcích. Pevninskými ostrovy jsou Lofoty a severněji ležící Vesteraly. Reliéf 

Norska byl modelován ledovci, na západním pobřeží jsou četné fjordy, které 

vznikly zatopením ledovcových údolí. Norsko je rozvinutý průmyslový stát, 

významnou roli hraje rybolov, těžba dřeva, ropy a zemního plynu. 

ŠVÉDSKO – Stockholm 

Švédsko se nachází na Skandinávském poloostrově mezi Norskem a Finskem. 

Velkou část země pokrývají lesy a horská divočina. Největšími ostrovy jsou 

Gotland a Öland. Nejdůležitějším odvětvím je lesní hospodářství a těžba dřeva. 

Hospodářsky je využíváno 2/3 lesních ploch. Průmysl je strojírenský a těžební. 

ESTONSKO - Tallinn 

Estonsko leží na východním pobřeží Baltského moře v severozápadní části 

Východoevropské roviny. Hospodářství je založeno převážně na službách, 

významný je zejména sektor informačních technologií, telekomunikace a 

bankovnictví. Z průmyslu je důležitá těžba ropných břidlic a stavba lodí.  

LOTYŠSKO - Riga 

Je prostřední ze tří pobaltských zemí. Povrch je většinou rovinatý. Podél pobřeží 

Baltského moře leží pásmo písečných dun. Lotyšsko je průmyslový a 

zemědělský stát. 

LITVA - Vilnius 

Je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Povrch státu je vesměs rovinatý. 

Litva je průmyslový a zemědělský stát. V zemědělství převažuje živočišná 

výroba (prasata, skot, koně a drůbež). 

 

 



Úkol 

Na následujících stránkách, které už velmi dobře znáte, se budete seznamovat 

s tématem - Evropa města, kde si zvolíte tentokrát pouze dvě úrovně zadání 

(lehké a střední) - viz. obrázek pod odkazem stránek. V on-linu je nastavený 

určitý bezplatný denní limit. Berte to na vědomí a podle toho se snažte 

rozložit si práci.  

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 

 

Procvičujete města do té doby, dokud se nezobrazí – Skvěle, štít 4 dosažen. 

 

Dosažené štíty se opět objeví v úvodním seznamu témat k Evropě. 

Úkol Evropa - města pro vás končí dosažením čtvrtého štítu u všech úrovní 

zadání (lehké i střední). Další postup je stejný jako minule - vyfoťte 

obrazovku, kde jsou vidět všechny dosažené štíty a pošlete ji jako přílohu 

svému vyučujícímu zeměpisu na email (můžete samozřejmě použít aplikaci 

výstřižky nebo klávesu PRINT SCREEN a vytvořit tak obrázek vašeho úkolu). 

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

na emailovou adresu.                                              Nezapomeňte se podepsat. 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

