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EVROPA 

Poloha a členitost 

Západní část pevniny Eurasie, se označuje jako světadíl Evropa. Rozkládá se jen 

na severní polokouli Země a prochází jí nultý poledník, který dělí Zemi na 

východní a západní polokouli - prochází Londýnem (Greenwich). 

Evropu na západě omývá Atlantský oceán a na severu Severní ledový oceán. 

Největšími okrajovými moři těchto oceánů jsou: Barentsovo, Norské, Severní a 

Keltské moře, vnitřní Baltské moře, Bílé moře. Největším zálivem je Biskajský 

záliv. Na jihu odděluje Evropu od Afriky Středozemní moře, nejblíže má Evropa 

k Africe v Gibraltarském průlivu. Na východě souvisí s Asií – hranici tvoří pohoří 

Ural a řeka Emba, na jihovýchodě hranice probíhá Kaspickým mořem, úpatím 

pohoří Kavkaz, Černým mořem až do průlivy Bospor a Dardanely. 

Evropa má členité pobřeží: 

Poloostrovy: Největší je Skandinávský poloostrov, velké poloostrovy jsou i na 

jihu – Pyrenejský, Apeninský a Balkánský. Menší poloostrovy – Kola, Jutský a 

Bretaňský poloostrov, Peloponés, Krym…  

Ostrovy: Největší jsou Britské ostrovy – Velká Británie a Irsko a velký ostrov 

v Atlantickém oceánu – Island. Menší ostrovy na severu jsou Faerské ostrovy, 

Shetlandy, Špicberky, nejsevernější je Země Františka Josefa. Ostrovy 

středozemního moře – Sicílie, Korsika, Sardinie, Baleáry, Kréta a desítky 

malých řeckých ostrovů v Egejském moři např. Kyklady. 

Největší část Evropy, včetně ČR, leží v mírném podnebném pásu. Nejsevernější 

části Evropy s velmi chladným podnebím jsou za polárním kruhem – část 

Skandinávského poloostrova (Laponsko) a severní území Ruska. Naopak velmi 

teplé subtropické podnebí mají jen jižní poloostrovy a ostrovy Evropy. 
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Povrch a vodstvo Evropy 

Nejvyšším pohořím Evropy s nejvyšší horou Mont Blanc (4807m n.m.) jsou 

Alpy. Další velká pohoří jsou Apeniny, Pyreneje a Skandinávské pohoří, která 

dala jména poloostrovům, na kterých jsou. Pohoří Karpaty zasahuje až do 

středu Evropy a okrajem zasahuje i na východ území ČR a navazuje na ně 

množství pohoří ČR nazývaných jako Česká vysočina. Na východě a jihovýchodě 

Evropy jsou pohoří Ural a Kavkaz, které tvoří hranici s Asií. Dalšími rozsáhlejšími 

pohořími jsou např. Dinárské hory, Francouzské středohoří, Středoněmecká 

vysočina, Středoruská vysočina, Skotská vysočina, Pindos, Kantaberské, Iberské 

a Kastilské pohoří…  

Nejrozsáhlejší nížinou Evropy je Východoevropská nížina, která tvoří obrovská 

rovinatá území především Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Nížiny se nejvíce 

nacházejí v blízkosti moří – Černomořská nížina a Kaspická nížina, která je 

nejníže položeným místem v Evropě (-28m p.m.). Baltské a severní moře lemuje 

Finská jezerní plošina, Baltská nížina, Středopolské nížiny a Severoněmecká 

nížina. Sever a západ Francie tvoří Francouzská nížina. Ve střední Evropě se 

kolem řeky Dunaje rozprostírá Velká uherská nížina a Valašská nížina a pod 

Alpami kolem řeky Pád Pádská nížina. 

Řeka Volha s délkou 3534 km je nejdelší a nejvodnatější řeka Evropy, ústí do 

největšího bezodtokého slaného jezera světa - Kaspického moře.  

Dunaj je druhou největší řekou v Evropě. Dalšími velkými řekami jsou – Dněpr, 

Don, Rýn, Visla… a řeky Labe a Odra pramenící v ČR. Obrovská množství jezer, 

která vznikla ledovcovou činností, se nacházejí na severu Evropy ve Finské a 

Karelské jezerní plošině. Největšími sladkovodními jezery jsou Ladožské a 

Oněžské jezero v Rusku. 
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