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ITÁLIE - Řím  
 

Rozloha: 301 230 km2 

Počet obyvatel: 58 mil. 

Státní zřízení: republika 
 

Poloha: Apeninský poloostrov, ostrovy Sicílie, Sardínie 

 

Povrch: Alpy (Dolomity), Apeniny, Pádská nížina 
             sopky- Etna, Vesuv, Stromboli 

 

Vodstvo: Pád 

 
Podnebí:  subtropické středomořské 

                na S mírné 

                Alpy - velehorské klima 

 
Zemědělství: obilí, cukrová řepa, ovoce, vinná réva, rajčata, tabák, olivy, citrusy 

                     rybolov 

 
Těžba: soli, rtuť, mramor, zemní plyn, ropa, h. uhlí,... 

 

Průmysl: strojírenství (dopravní prostředky - Fiat, Ferari), elektrospotřebiče, ropné rafinérie, 

potravinářský průmysl (těstoviny, nápoje), výroba obuvi, oděvů, sklářský průmysl 
 

Města: Řím, Bologna, Neapol, Benátky, Florencie, Palermo 

 

Důležitý je cestovní ruch. 
 

 

 



RUSKO - Moskva 
 

- největší stát světa     17 mil. km2   (12% pevniny) 

 

Povrch: Východoevropská rovina (1/3 evropské části Ruska), Západosibiřská rovina, Kavkaz 
(Elbruz), Ural, Altaj, Středosibiřská vysočina, Západní a Východní Sajan, Verchovjanské 

pohoří, Pohoří Čerského 

 

Vodstvo: Jenisej, Lena, Volha, Ob 
                 jezero Bajkal (největší zásobárna pitné vody, nejhlubší jezero světa 1602 m) 

                 jezero Balchaš 

 

Poloostrov Kamčatka - zemětřesení, sopky, gejzíry, horké prameny 
 

Podnebí: - kontinentální (velké rozdíly teplot mezi létem a zimou 30º C až - 78º C) 

                - oceánské - J část Přímořského kraje na Dálném východě. 

                - subtropy - V pobřeží Černého moře 
                - subpolární a polární - sever 

 

Vegetační pásy: polární pustiny, tundry, tajgy, stepi (JZ), polopouště (Kaspické moře)  
 

Obyvatelstvo:  148 mil. obyv. (80% Rusové) 

- rozložení nerovnoměrné 

 
Zemědělství: orná půda (8% rozlohy státu) 

                       pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory 

                       rybolov,  

 
Těžba: dřevo, ropa (SZ Sibiře), č. uhlí (Stř. Sibiř, pánev Kuzneck), žel. ruda (Kursk, 

Kuznecká pánev), barevné kovy, diamanty 

 

Průmysl: odvětví těžkého průmyslu, výroba vojenských letadel, raket, zbraní 
 

Doprava: železniční (Bajkalsko-Amurská magistrála), námořní, ropovody, plynovody 

 

Města: Moskva (chrám Vasila Blaženého, Kreml na Rudém náměstí), Sankt Peterburg 
(paláce, obrazárna Ermitáž), Nižnyj Novgorod, Samara, Kazaň, Rostov na Donu, Vladivostok 

 

 



POLSKO - Varšava 
Rozloha: 312 700 km2 

Počet obyvatel: 39 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Povrch: Velkopolská nížina, Slezská n.,  Pomořanská n., Pobaltská n., Mazurská jezerní 

plošina 

              Beskydy,  Tatry, Jeseníky, Krkonoše, Orlické hory 

 
Vodstvo: Visla, Odra, jezero Sniardwy 

 

Zemědělství:  asi ½ orná půdy, 30% obyvatel 

                       brambory (2. na sv.), cukrovka, len, obilí, zelenina, řepka, chmel 
                       chov vepřů, skotu,  

Těžba:č. uhlí (Hornoslezská pánev), měď (Legnica), síra, zinek, olovo, sůl...  

 

Průmysl: hutnictví, dopravní prostředky, rafinerie (Plock), cement, chemie, textilní...  
 

Města: Lodž, Krakov,  Vroclav, Poznaň, Gdaňsk, Polský Těšín 

 

SLOVENSKO - Bratislava 
Rozloha: 48 800 km2 

Počet obyvatel: 5,4 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Povrch: Karpaty, Vysoké Tatry (Gerlachovský štít 2 665 m), Malé Karpaty, Bílé Karpaty, 

Javorníky 

             Slovenské Beskydy, Nízké Tatry, Slovenské Rudohorie, Panonská n., 

Východoslovenská n.,  
             Podunajská n. 

 

Vodstvo: Dunaj, Váh, minerální a termální prameny 

 
Zemědělství: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrovka, slunečnice, vinná réva, zelenina, 

brambory, ovoce, tabák 

                      chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí 

 
Těžba: h. uhlí, lignit, vápenec 

 

Průmysl: hutnictví železa (Košice) a barevných kovů, těžká technika, elektrotechnika, 

petrochemie,  
                umělá hnojiva, vlákna, oděvy, obuv 

 

Města: Košice, Nitra, Prešov, Banská Bystrica, Žilina 

 
 



ŠVÝCARSKO - Bern 
Rozloha: 83 900 km2 

Počet obyvatel: 7,3 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Povrch:  70% území má horský a velehorský charakter 

               Alpy, hora Matterhorn (údajně nejkrásnější hora - jehlanovitý tvar) 

 

Vodstvo: Rýn, Aare 
               Ženevské jezero, Bodamské j., Curišské j. 

 

Obyvatelstvo: mluví se 4 jazyky (francouzsky, německy, italsky a rétorománsky) 

                       Vysoká životní úroveň 
 

Jedna z nejbohatších zemí světa 

 

Zemědělství: 10% orné půdy, 5% obyvatel 
                       chov skotu - mléko - sýr, čokoláda 

                       cukrová řepa, brambory, ovoce, vinná réva 

 
Průmysl: 60% vodní el., 40% jaderné el. 

               bez nerostných surovin 

              výroba obráběcích strojů, energetický strojů, přesná mechanika, optika (laboratorní, 

měřící, geodetické přístroje, hodinky), chemický p., léky, elektronika, potraviny  
 

Pěněžnictví, bankovnictví, cestovní ruch 

 

Města: Zurich, Ženeva, Basilej, Lausanne 
 

Sídlí  zde Mezinárodní červený kříž, Mezinárodní olympijský výbor 

 

 

LICHTENŠTEJNSKO - Vadúz 
Rozloha: 160 km2 

Počet obyvatel: 31 tis. 

Státní zřízení:knížectví 

 
Hospodářství podobné Švýcarsku - jemná mechanika, optika 

Poštovní známky 

 

 



PORTUGALSKO - Lisabon 
 

Rozloha: 92 391 km2 

Počet obyvatel: 10,6 mil.  

Státní zřízení: republika 
 

Zemědělství: korkové duby, fíky, olivy, vinná réva, ovoce, zelenina, pšenice, rýže, cukrová 

řepa, kukuřice 

chov skotu, ovcí... 
 

Průmysl: potravinářský (rybí konzervy), výroba korku 

 

Významný je cestovní ruch 
 

NĚMECKO - Berlín 
http://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg 

Rozloha: 357 00 km2 
Počet obyvatel:83 mil.   

Státní zřízení: republika (16 zemí) 

Vznik v roce 1990 spojením SRN a NDR 

 
Povrch: Severoněmecká nížina (mnoho jezer ledovcového původu) 

              Středoněmecká vysočina, Schwarzwald, Durynský les, Alpy (Zugspitze 2963 m),  

Šumava 

              Krušné hory, Harz,  
 

Vodstvo:Rýn, Labe, Mohan, Dunaj 

Podnebí: mírné 

 
Zemědělství: 3% obyvatel 

                      obilí, brambory, cukrovka, zelenina (zelí), chmel (1. místo), víno 

                      chov prasat (1. v Evropě), skotu, ovcí, rybolov 

 
Nerostné suroviny:  h. a č. uhlí, draselná sůl, z. plyn, kamenná sůl, ropa 

 

Průmysl: Porýní, Porúří 

               výroba aut (3. místo), dopravní prostředky, obráběcí stroje, přesná mechaniky, 
optika, elektrotechnika,  

                elektronika, pivovarnictví, mlynárenství, cukrovarnictví, hutnictví, chemický 

průmysl (léky) 

 
Města: Bonn, Hamburg (labská vodní cesta), Brémy, Frankfurt nad Mohanem (letiště), Kolín 

nad Rýnem, 

            Dortmund, Dusseldorf, Essen, Mnichov, Duisburg,  Hanover, Drážďany 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg


RAKOUSKO – Vídeň 
http://www.youtube.com/watch?v=4TWYIbxp-pE 

Rozloha: 83 900 km2 

Počet obyvatel: 8 mil. 

Státní zřízení: republika (9 zemí) 
 

Povrch: Alpy  - Vysoké Taury (Grossglockner),  Vídeňská pánev 

Vodstvo: Dunaj, Inn, Enns, Mura, Dráva 

 
Zemědělství:  pšenice, kukuřice, cukrovka, zelenina, vinná réva 

                       chov skotu - pastviny 

                       40% lesy - dřevo - papír 

 
Nerostné suroviny: magnezit 

 

Průmysl: hutnictví železa a barevných kovů (hliník) 

               dřevozpracující - papír, hudební nástroje, lyže (Fischer, Rosignoly..) 
               el. energie - vodní el. - 75% 

 

Města: Vídeň ( zámek Schonbrunn, katedrála sv. Štěpána,, Prater, safaripark Gansendorf), 
Innsbruck, 

            Salzburg (Solné komory), Linz 

 

 

MAKEDONIE – Skopje 
Rozloha: 25 300 km2 

Počet obyvatel: 2 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
- Nejchudší z bývalých jugoslávských republik 

 

 

ALBÁNIE – Tirana 
 
Rozloha: 28 700 km2 

Počet obyvatel: 3,5 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
-nejchudší evropský stát 

Těžba: chrom, asfalt 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4TWYIbxp-pE


ČERNÁ HORA – Podgorica 
 

Rozloha: 13 812 km2 

Počet obyvatel: 663 tis. 

Státní zřízení: republika 
 

- cestovní ruch 
 

RUMUNSKO - Bukurešť 
Rozloha: 237 500 km2 

Počet obyvatel22,4 mil. 
Státní zřízení: republika 

 

Povrch: Karpaty, Apuseny, Transylvánská vysočina, Rumunská (Valašská nížina)  

Vodstvo: Dunaj,  
Podnebí: mírné kontinentální 

 

Zemědělství: stepi, ¼ obyvatel 

                      kukuřice (2. v Evropě), pšenice, slunečnice, zelenina, brambory, cukrovka, 
ječmen 

                      chov ovcí, prasat, drůbeže,rybolov 

 

Těžba: ropa (Ploesti, Pitesti), z. plyn, soli, mangan, bauxit, uhlí,.. 
Průmysl: hutnictví železa a barevných kovů (hliníl), zařízení pro těžbu ropy a plynu, 

strojírenský p., chemický p., produkce cementu, nábytek 

 

Města: Brašov, Konstanta (přístav) 
Předpoklady pro cestovní ruch 

 

BULHARSKO - Sofie 
Rozloha: 110 900 km2 

Počet obyvatel: 8 mil. 
Státní zřízení: republika 

 

Povrch:  Stara Planina (Balkán), Rila, Pirin, Rodopy, Hornotrácká nížina  

Vodstvo: Dunaj, Marica 
Podnebí: subtropické 

 

Zemědělství: pšenice, ječmen, kukuřice, zelenina, tabák, slunečnice, vinná réva, ovoce  

                      chov prasat, skotu, rybolov 
Těžba: h. uhlí, ropa, z. plyn, olovo, zinek, měď... 

Průmysl: hutnictví železa a barevných kovů, výroba cementu, stojírenský (výr. nákladníchaut, 

                lodí, zemědělská technika, potravinářství, petrochemický průmysl 

 
Města: přístav Varna, Plovdiv, Burgas 

Předpoklady pro cestovní ruch 



UKRAJINA - Kyjev 
Rozloha: 603 700 km2 

Počet obyvatel:  50 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Poloha: 2. největší stát Evropy, rozkládá se k Černému moři, patří k ní poloostrov Krym 

Povrch: většinou rovinatý, Karpaty, Krymské hory 

Vodstvo: Dněpr, Dněstr, bažiny 

Podnebí: mírné kontinentální, u Černého moře - středomořské 
 

Zemědělství: stepní oblast - světová obilnice - pšenice, kukuřice 

                       cukrovka, slunečnice, tabák, ovoce, zelenina 

                       živočišná výroba - (maso, mléko, vejce) 
                       rybolov 

 

Těžba:  č. uhlí, žel. ruda, mangan 

 
Průmysl: hutnictví železa, výroba těžkých strojů pro těžbu, hutě, zemědělství, potravinářský  

Elektrárny - tepelné, jaderné ( havárie v Černobylu v r. 1986) 

 
Města: Charkov, Dněpropetrovsk, Doneck, přístav Odesa 

 

 

MOLDAVSKO- Kišiněv 
Rozloha: 33 800 km2 
Počet obyvatel: 4,4 mil. 

Státní zřízení: republika 

 

Zemědělství: vinná réva, pšenice, kukuřice, tabák, slunečnice 
Průmysl: potravinářský 

 

 

BĚLORUSKO - Minsk 
Rozloha: 207 600 km2 

Počet obyvatel: 10,4 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Povrch: 1/3 pokryta lesy 

Zemědělství:  brambory, oves, žito 

                       chov skotu, prasat 

Těžba: draselná sůl 
Průmysl: výroba traktorů, nákladních automobilů, chemický průmysl 

 



ESTONSKO - Tallinn 
Rozloha: 45 200 km2 

Počet obyvatel: 1,4 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Poloha: u Finského zálivu 

Jazyk: estonština (Ugrofinský jazyk) 

Podnebí: chladné 

 
Zemědělství:  pěstování píce, převládá chov skotu a vepřů 

 

Nerostné suroviny: hořlavé břidlice, rašelina (paliva) 

 
Průmysl: chemický, textilní (bavlna), elektrotechnika (měřící přístroje), papírny, výroba  

              nábytku 

 

LOTYŠSKO - Riga 
Rozloha: 64 600 km2 

Počet obyvatel: 2,4 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Poloha: u Rižského zálivu  

 

Zemědělství: pastevectví skotu, brambory, oves, žito, rybolov 

 
Průmysl: mlékárenství, mikrobusy, motocykly, vagóny, lodě 

 

Přístav - Riga 

LITVA - Vilnius 
Rozloha: 65 200 km2 
Počet obyvatel: 3,6 mil. 

Státní zřízení: republika 

 

- nejjižnější, největší a nejlidnatější z Pobaltských států 
 

Vegetace: lesy, louky, bažiny 

 

Zemědělství: obilíl, brambory, zelenina ( na odvodněných bažinách), maso, mléko, rybolov 
 

Nerostné bohatství: stavební materiály, jantar 

 

Průmysl: výroba papíru, nábytku, potravin 
                výroba el. energie (atomová elektrárna Ignalina - 85 % el. energie země) 

 

Města: Klaipeda (přístav), Kaunas 



NORSKO - Oslo 
 
Rozloha:324 200 km2 

Počet obyvatel:4,5 mil. 

Státní zřízení:  konstituční monarchie 

 
Poloha: Skandinávský poloostrov, Špicberky, Lofoty, Vesterály 

 

Povrch: Skandinávské pohoří, hornatý povrch, fjordy - záliv vybíhající hluboko do pevniny 

 
Podnebí: ovlivňováno Severoatlantským proudem (zabraňuje zamrzání Norského moře) 

 

Zemědělství:  3% rozlohy - zemědělská půda 

                       brambory, krmné plodiny 
                       rybolov (rybářská velmoc) 

 

Těžba: ropa, z. plyn (Sev. moře), č. uhlí, žel. ruda 

 
Průmysl: hutnictví neželezných kovů (hliník, nikl, zinek, měď), stavba lodí a lodní techniky  

 

Největší výrobce elektřiny z vodních elektráren na světě. 
Velké námořní loďstvo. 

 

Města: přístav Narvik (nákladní doprava), 

            Bergen, Trondheim 

 

BELGIE- Brusel 
 

Rozloha: 30 500 km2 

Počet obyvatel: 10,2 mil. 
Státní zřízení:  konstituční monarchie 

 

Povrch: Ardeny 

Obyvatelstvo: 2 národy  S - Vlámové - vlámština 
                                        J - Valoni - francouzština 

 

Zemědělství: pšenice, oves, ječmen, brambory, cukrovka, zelenina, ovoce  

                      skot, prasata, drůbež 
Těžba: uran, lignit 

Průmysl: hutnictví, výroba krajek 

 

Města: Antverpy, Gent, Bruggy 



NIZOZEMÍ- Amsterdam 
 
Rozloha:41 500 km2 

Počet obyvatel: 16 mil. 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

 
Nejhustěji osídlený stát v Evropě. ½ státu pod úrovní hladiny moře. 

 

Vodstvo: Rýn, Shelda, Maasa - síť kanálů 

Podnebí: mírné oceánské 
 

Zemědělství: vysoušení zálivů - poldery - intenzivní zemědělství 

                     pšenice, ječmen, cukrovka, brambory, zelenina, okrasné květiny (tulipány) 

                     chov skotu, vepřů 
Těžba:  ropa, z. plyn 

 

Průmysl: potravinářský (sýry, kakao, masné výrobky), elektronika (Philips), chemický 

(Shell), textilní, květiny a jejich cibule 
 

Města: Rotterdam - největší přístav světa 

            Haag 
 

 

 

LUCEMBURSKO- Lucemburk 
 

Rozloha: 2 600 km2 

Počet obyvatel:  400 tis. 

Státní zřízení: velkovévodství 

 
Zemědělství: obilí, brambory, vinná réva, chov skotu 

Těžba: železná ruda 

Průmysl: hutnictví, chemický, strojírenský, potravinářský  

 
- bankovnictví, námořní doprava - levná vlajka 

 

 



FRANCIE - Paříž 
 

Rozloha:  547 030 km2 

Počet obyvatel: 60 mil. 

Státní zřízení: republika 

 

Součástí Francie je ostrov Korsika, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie 

 

Povrch: Francouzská nížina, Alpy (Mt. Blanc), Pyreneje, Francouzské středohoří 

 

Vodstvo: Seina, Loira, Rhona, Garonna 

 

Podnebí: mírné oceánské 

               pobřeží Středozemního moře - subtropické podnebí 

 

Zemědělství: příznivé podmínky 

                     pšenice, cukrovka, oves, ječmen, žito, kukuřice, rýže, sorgo, brambory, 

vinná réva, olivy, zelenina, ovoce, tabák, len 

chov skotu, prasat, ryby, ústřice 

 

Těžba: č. uhlí, ropa, žel. ruda, bauxit, uran, kamenná sůl, olovo, zinek  

 

Průmysl: výroba oceli, aut (Renault, Peugeot, Citroen), letadel (Concorde, Airbus), 

rychlovlaky(TGV), kosmický výzkum, textilní průmysl a kosmetika (Dior, Chanel, 

Saint-Laurent), chemický p. (pneumatiky Michelin), potravinářský p.(sýry, víno, fr. 

kuchyně) 

výroba el. energie - jaderné elektrárny 

 
Cestovní ruch: Azurové pobřeží, památky, Alpy 

 

Města: Paříž ( Eiffelova věž, Notre-Dame, obrazárna v Louvre, zámek Versailles 

            Marseille - přístav 
            Strasbourg, Lille  

 

 



VELKÁ BRITÁNIE - Londýn 
http://www.youtube.com/watch?v=8caLA6HEqcc   Skotsko 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Rozloha:244 410 km2 
Počet obyvatel: 60 mil 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

 

Poloha: britské ostrovy, skládá se ze 4 historických zemí- Anglie, Wales, Skotsko, Sev. Irsko 
 

Vodstvo: Temže, jezero Lochness 

 

Povrch:  S - horntý, J - nížinatý 
 

Podnebí: mírný pás (oceánský) 

 

Zemědělství: pšenice, ječmen, brambory 
                      chov skotu, ovcí, rybolov 

 

Těžba: uhlí (téměř všechny doly uzavřeny), ropa, z. plyn 
 

Průmysl: dopravní strojírenství (auta, letadla), chemický (ropné produkty), textilní, 

potravinářský (skotská whisky) 

 
Doprava: námořní, plavební kanály, Eurotunel(1994), trajekty  

 

Města:  Londýn (sídlo královny, parlamentu a vlády, hrad Tower, Buckinghamský palác, 

budova parlamentu, muzeum voskových figurín, fotbalový stadion ve Wembley, Wimbledon, 
letecký uzel) 

            Manchester, Birmingham, Oxford (univerzita), Cambridge (univerzita), Edinburgh 

(hlavní město Skotska), Glasgow, Cardif (hl. město Walesu), Belfast (hl. město S. Irska) - 

střet náboženství 
 

IRSKO - Dublin 
 

Rozloha: 70 300km2 

Počet obyvatel: 3,8 mil. 
Státní zřízení:  republika 

 

Podnebí: vlhké oceánské 

 
Zemědělství: chov skotu a ovcí 

 

Průmysl: potravinářský (whisky, pivo) 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8caLA6HEqcc


VATIKÁN - Vatikán 
 

Rozloha: 0,44 km2 - nejmenší stát světa 

Počet obyvatel: 932 

 
Leží v Římě- 

V čele stojí papež - hlava katolické církve 

Bazilika Sv. Petra - největší kostel na světě 

 
 

 

SAN MARINO – San Marino 
 
Rozloha: 61,2 km2 

Počet obyvatel: 29 251 

 

- nejstarší republika na světě, daňový ráj 
 

Leží v Itálii. Žije z cestovního ruchu a vydávání poštovních známek 

 

 

 

ANDORRA - Andorra la Vella 
 

Rozloha: 468 km2 

Počet obyvatel: 70 tisíc 
Státní zřízení: knížectví 

 

- cestovní ruch 

 
 

 

MONAKO - Monako 
 

Rozloha: 2 km2 

Počet obyvatel: 33 400 

 

Leží na jihu Francie 

Zdroj příjmů je cestovní ruch. Daňový ráj. 
 

Města: Monte Carlo - kasino 

            Monako - muzeum oceánografie 

 



MALTA - Valletta 
 

Rozloha: 316 km2 

Počet obyvatel: 382 400 

 
-ostrovní stát 

 

Podnebí: suché subtropické 

               Nemá žádné zásoby sladké vody ►odsolovací zařízení  
 

Zemědělství: zelenina(rajčata, melouny,...), ovoce (broskve, jahody, citrusy), brambory, 

tabák, pšenice 

chov prasat 
  

Průmysl: strojírenský, textilní, oděvní, krajkářství  

 

Námořní doprava - levná vlajka 
Cestovní ruch 

 

 

ŘECKO - Atény 
 

Rozloha:  131 900km2 

Počet obyvatel:  10,6 mil. 

Státní zřízení: republika 
 

Poloha: Balkánský poloostrov, 2000 ostrovů v Egejském, Krétském a Jónském moři př. Kréta 

 

Podnebí: středomořské, na severu země vliv nadmořské výšky (sníh na Pindosu( 
 

Povrch: hornatá země, pohoří Pindos, nejvyšší hora Olymp(2917 m) 

 

Zemědělství: rostlinná výroba - olivy, citrusy, tabák 
                      chov ovcí, koz, rybolov 

 

Těžba: barevné kovy, bauxit, hnědé uhlí, mramor 

 
Průmysl: potravinářský (ovoce, oleje, nápoje...) 

 

Důležitá je námořní doprava (1 z největších námořních flotil na světě) 

 
Cestovní ruch - krásné pláže, athénská Akropolis, ... 

 

Města: Athény, Soluň ( Konstantin, Metoděj) 

 

 

 



MAĎARSKO – Budapešť  
 
http://www.youtube.com/watch?v=lgjGTnsliBM 

Rozloha: 93 00 km2 

Počet obyvatel: 10 mil. 

Státní zřízení: republika 
 

Povrch: Velká uherská nížina ( někdy  charakter stepi = pusta), Malá uherská nížina  

              Borzsony, Mátra (Kékes 1015 m), Bukové hory 

 
Vodstvo:Dunaj, Tisa, Jezero Balaton 

 

Zemědělství: 60% orná půda. 12,5% obyvatel 

                      pšenice, kukuřice, cukrovka, brambory, slunečnice, ovoce, zelenina, vinná réva  
                      chov vepřů, drůbeže, skotu, ovcí 

 

Těžba: h.a č. uhlí, z. plyn, ropa, uran, mangan, bauxit 

 
Průmysl:  autobusy ( Ikarus - Budapešť), os. auta (Ostřihom), chemický, farmaceutickým, 

elektronika, 

                hutnictví, potravinářský ( tokajské víno, uherský salám, debrecínské párky...) 
 

Města: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Gyor 

 

ŠVÉDSKO - Stockholm 
 

youtube.com/watch?v=RLGHTiDMLuk 

http://www.youtube.com/watch?v=uTL6IcreQT8 

Rozloha: 449 964 km2 

Počet obyvatel: 9 mil. 
Státní zřízení: konstituční monarchie 

 

Poloha: Skandinávský poloostrov 

 
Povrch: ledovcová nížina lemovaná Skandinávským pohořím 

             2/3 země a jsou pokryty jehličnatými lesy, fjordy 

 

Vodstvo:  stovky jezer Vanern, Vattern 
 

Zemědělství: 10% zem. půda 

                       cukrovka, pšenice, brambory, ječmen, oves, žito 

 
Těžba: žel. ruda (Kiruna, Gallivare), barevné kovy 

 

Průmysl: výroba oceli, strojírenský ( auta - Saab, Volvo), letadla, lodě, motorové pily 

(Husqvarna), elektronika (Elektrolux), dřevozpracující, výroba papíru, celulózy, nábytku 
 

Města: Malmo, Goteborg, Kiruna, 

http://www.youtube.com/watch?v=lgjGTnsliBM
file:///C:/Users/Alenka/Downloads/youtube.com/watch%3fv=RLGHTiDMLuk
http://www.youtube.com/watch?v=uTL6IcreQT8


ŠPANĚLSKO - Madrid 
 
Rozloha: 504 800 km2 

Počet obyvatel: 40 mil. 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

 
Poloha: Pyrenejský poloostrov, souostroví Baleáry, Kanárské ostrovy 

  

Povrch:  Pyreneje, Sierra Nevada, náhorní plošina Meseta, Andaluská nížina 

 
Vodstvo:  Tajo, Ebro, Duero, Guadiana, Guadalquivir 

 

Podnebí: mírný pás, subtropický pás 

 
Zemědělství: pšenice, kukuřice, vinná réva, olivy, citrusy, ovoce, zelenina, tabák... 

chov skotu, ovcí, koz... 

rybolov 

 
Těžba: železná ruda, rtuť 

 

Průmysl: potravinářský (olivový olej, víno), výroba automobilů (Seat), stroje, spotřební zboží 
 

Města: Madrid (galerie Prado, palác Escorial), Barcelona, Valencia, Sevilla 

 

Cestovní ruch. 
 

 

FINSKO – Helsinki 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RLGHTiDMLuk 
Suomi = země tisíců jezer 

Rozloha: 337 000 km2 

Počet obyvatel: 5,2 mil. 

Státní zřízení: republika 
 

Poloha: Skandinávský poloostrov 

Povrch: ledovcem zarovnaná krajina pokrytá lesem s více než 60 000 jezery (Inari, Saimaa...) 

Podnebí: kontinentální 
Sever země - tundra, severská tajga 

 

Průmysl: zpracování dřeva, , strojírenský (stroje pro zpracování dřeva a výrobu papíru),     

               stavba lodí, zařízení pro hydroelektrárny, výrobky z kožešin a ryb 
 

Zemědělství: 8% rozlohy 

Doprava: lodní námořní a jezerní 

Města: Tampere, Turku... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RLGHTiDMLuk


DÁNSKO- Kodaň 
 
Rozloha: 43 100 km2 

Počet obyvatel: 5,3 mil. 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

 
Poloha: Jutský poloostrov + Grónsko, Faerské ostrovy + ostrovy (Sjaeland)  

Povrch: ploché nížiny 

 

Zemědělství: 60% rozlohy, 4% obyvatel 
- chov skotu, vepřů 

- pšenice, cukrovka, brambory, krmivo pro dobytek 

rybolov 

 
Průmysl: potravinářský (mléčné, masné výrobky) 

 

Cestovní ruch: Legoland 

 

ISLAND - Reykjavík  
 

http://www.youtube.com/watch?v=OK3Pl-X3fPE 

 
Rozloha: 103 000 km2 

Počet obyvatel: 270 tis. 

Státní zřízení: republika 

 
Ostrov - vznik sopečnou činností, častá zemětřesení, činné sopky (Hekla), gejzíry, horké 

prameny 

Nej. evropský ledovec - Vatnajokull 

- tundra 
 - rybolov, chov ovcí  

 

 

SLOVINSKO – Lublaň 
 
Rozloha: 20 300 km2 

Počet obyvatel: 2 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Poloha: sev. pobřeží Jaderského moře 

Povrch:  Alpy 

Vodstvo:  Sáva, Dráva, jezero Bled 

 
Průmysl: sportovní potřeby( Elan), elektrospotřebiče (Gorenje), montáž aut 

Město: Maribor 

Předpoklady pro cestovní ruch 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OK3Pl-X3fPE


CHORVATSKO -  Záhřeb 
 
Rozloha: 56 500 km2 

Počet obyvatel: 4,3 mil. 

Státní zřízení: republika 

 
Poloha: Balkánský poloostrov + ostrovy (Hvar, Murter, Korčula,…) 

Povrch:   hornatý (Biokovo) 

 

Zemědělství: pšenice, kukuřice, fíky, olivy,.. 
Průmysl:  petrochemický (ropovod Adria), výroba lodí 

Přístavy:  Rijeka, Split, Dubrovník, Pula,… 

Cestovní ruch: moře, Plitvická jezera (natáčení Vinnetoua) 

 
 

 

 

 

BOSNA A HERCEGOVINA – Sarajevo 
 

Rozloha:  51 100 km2 

Počet obyvatel:  4 mil. 
Státní zřízení: republika 

 

Poloha: Balkánský poloostrov 

Povrch: Dinárská planina, Vranica 
Vodstvo: Sáva, Bosna, Neretva 

 

Zemědělství: kukuřice, pšenice, brambory, ovoce, vinná réva,.. 

Průmysl: dřevozpracující, hutnictví železa, výroba cementu 
Města: Mostar, Tuzla, Banja Luka 

 

SRBSKO – Bělehrad 
 

Rozloha: 88 361 km2 
Počet obyvatel: 8 mil. 

Státní zřízení: republika 

 

Poloha: Balkánský poloostrov 
Povrch: Panonská nížina 

Vodstvo: Dunaj, Sáva 

 

Zemědělství: kukuřice, pšenice, cukrová řepa, vinná réva, chov prasat, skotu,.. 
Těžba:  uhlí, ropa, zemní plyn, žel. ruda, bauxit, olovo  

Průmysl: potravinářský, zpracování surovin  

Města: Novi Sad, Niš   

 


