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JIŽNÍ EVROPA 



STÁTY JIŽNÍ EVROPY 

 Itálie 

 Řecko 

 Španělsko 

 Portugalsko 

 Andorra 

 Monako 

 San Marino 

 Vatikán 

 Malta 

 Gibraltar 

 



POLOHA 

 

Jižní část Evropy 

Oblast Středozemního moře 

Oblast jižně od Biskajského zálivu 

 



POVRCH 

 Převážně hornatý 

 Hranice mezi Španělskem a Francií – Pyreneje 

 Sever Itálie – Alpy 

 Apeninský poloostrov – Apeniny 

 V Řecku – Pindos 

 Nížiny v Portugalsku, kolem řeky Pád v severní 

Itálii 

 Častá sopečná činnost a zemětřesení (Etna , 

Vesuv, Stromboli) 

 

 

 



PODNEBÍ 

 

 

Převážná část leží v subtropickém pásu 

Léta jsou suchá, slunečná, zimy mírné a 

deštivé 

Severní část leží v mírném pásu 

 



ROSTLINSTVO 

 

Rostlinstvo je přizpůsobeno suchému 

podnebí 

Porosty keřů s ostny nebo kožovitými 

listy 

Pinie, dub korkový, olivovník, macchie 



 

OBYVATELSTVO 
 

 

Románské národy mimo Řecka 

 

Hustota zalidnění je nerovnoměrná 



HOSPODÁŘSTVÍ 

Země jsou chudé na nerostné bohatství 

   - většinu dováží 

Významný potravinářský průmysl 

   - zpracovávání zemědělských produktů 

   - subtropické ovoce, vinná réva, olivy 

Strojírenský – dopravní prostředky  

   (Itálie, Španělsko) 

 

 



ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Nejsou vhodné podmínky – velké sucho 

Důležité postavení v jednotlivých 

státech 

Rostlinná výroba zaměřena na 

subtropické ovoce, olivy a vinnou révu 

Významný je rybolov 



CESTOVNÍ RUCH 

Vynikající podmínky pro turistiku 

Hodně památek - Řím, Vatikán, Athény, 

Barcelona, Benátky  

Zimní střediska – Alpy, Pyreneje 

Krásné pláže - Itálie, Řecké ostrovy, jih 

Španělska, Baleáry – Mallorka, Ibiza 

 



PINIE – BOROVICE                          Č.1 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rom_circo_maximo_01.jpg 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rom_circo_maximo_01.jpg


OLIVOVNÍK                                         Č.2 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olive_tree.jpg 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olive_tree.jpg


ZÁPIS -  JIŽNÍ EVROPA 

 Státy -  Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, 

Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, 

Malta,Gibraltar 

 Povrch – převážně hornatý ( Alpy, Pyreneje, 

Apeniny) 

 Podnebí – Převážná část leží v subtropickém pásu 

 Rostlinstvo – je přizpůsobeno suchému podnebí, 

     keře s ostny nebo kožovitými listy 

     (Pinie, dub korkový, olivovník, macchie) 

 Románské národy – (mimo Řecka) 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

 Hospodářství – Země jsou chudé na nerostné 

bohatství 

 Významný potravinářský průmysl 

   - zpracovávání zemědělských produktů 

 Strojírenský – dopravní prostředky (Itálie, 

Španělsko) 

 Zemědělství – velmi důležité, zaměřené na 

subtropické ovoce, olivy a vinnou révu 

 Turisticky velmi navštěvovaná oblast  

 



ODKAZY 

 

 Obrázek č.1 –  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rom_circo_maximo_01.jpg 

 Obrázek č.2 –  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olive_tree.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 Použitý zdroj: není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora 
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