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Téma č. 99 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/ Občanská výchova 

Zeměpis světa, Evropy a ČR 

Svět 

Mapa světa 

Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Afrika 

Rozloha: 30 300 000 km2 Počet obyvatel: 750 000 000 b 

Hustota zalidnění: 25 obyv./km2 Počet států: 53 

Podíl rozlohy souše: 20% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 6% 

Nejvyšší hora: Uhuru - 5 895 m (Tanzanie, 
Kilimandžáro) 

Nejdelší řeka: Nil (-Kagera) - 6 671 km 

Největší ostrov: Madagaskar - 586 588 km2 Největší jezero: Viktorino jezero - 69 485 km2 

Největší činná sopka: Mt. Cameroons 4 095 m 
(Kamerun) 

Největší poloostrov: Somálský - 850 000 km2 

Nejlidnatější stát: Nigérie - 131 859 611 Největší stát: Súdán - 2 505 810 km2 

Největší město: Káhira (Egypt) - 6 955 000 
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Mapa Afriky 

Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

 

 

Amerika 

Rozloha: 42 500 000 km2 Počet obyvatel: 790 000 000 

Hustota zalidnění: 80 obyv./km2 Počet států: 35 

Podíl rozlohy souše: 28% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 8% 

Nejvyšší hora: Aconcagua - 6 959 m (Argentina, 
Andy) 

Nejdelší řeka: Amazonka (-Ucayali, -Apurimac) - 
7 062 km (Brazílie, Peru, Kolumbie) 

Největší ostrov: Grónsko - 2 130 750 km2 Největší jezero: Hořejší - 82 414 km2 (USA, 
Kanada) 

Největší činná sopka: Guallatiri 6 060 m (Chile) Největší poloostrov: Labrador - 1 320 000 km2 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Nejlidnatější stát: USA - 298 444 215 Největší stát: Kanada - 9 976 140 km2 

Největší město: Sao Paulo (Brazílie) - 9 842 000 
 

Mapa severní a jižní Ameriky 

Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

Asie 
Rozloha: 44 410 000 km2 Počet obyvatel: 3 600 000 000 

Hustota zalidnění: 80 obyv./km2 Počet států: 48 

Podíl rozlohy souše: 30% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 9% 

Nejvyšší hora: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Nejdelší řeka: Chang Jiang - 6 300 km (Čína) 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Čína, Himaláje) 

Největší ostrov: Borneo - 746 546 km2 Největší jezero: Kaspické moře - 371 000 km2 

Největší činná sopka: Ključevskaja 4 750 m 
(Rusko, Kamčatka) 

Největší poloostrov: Arabský - 2 780 000 km2 

Nejlidnatější stát: Čína - 1 313 973 713 Největší stát: Rusko - 13 200 000 km2 (Asijská 
část)  
Největší město: Soul (J. Korea) - 10 776 000 

 
 

Mapa Asie - Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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ASIE - zajímavosti 

Asie je nejrozlehlejší a nejlidnatější světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie. Ačkoliv 
hranice Asie nejsou přesně určitelné, všeobecně se jako hranice udává Ural na západě, dále řeka 
Emba, pobřeží Kaspické moře, severní předhůří Kavkazu, Azovské moře, Černé moře, úžiny Bospor 
a úžina Dardanely. Od Afriky je Asie oddělena Suezskou šíjí. Vše směrem na východ od této 
pomyslné hranice se považuje za asijský subkontinent. Hranice s Austrálií a Oceánií nejsou přesně 
určeny, a proto se často stanovují podle hranic států. 

Její obyvatelstvo tvoří převážně žlutá rasa, ale můžeme se zde setkat s bělochy, či míšenci. Je zde 
celkem 3,5 miliardy obyvatel (převážně Čína a Indie). Najdeme zde všechny druhy náboženství: 
islám (JZ Asie a muslimové), judaismus (Izrael a židé), hinduismus (Indie), buddhismus (Indie), 
konfucianismus (Čína), křesťanství (Rusko). 

V Asii leží největší pohoří světa – Himaláje. 

Austrálie a Oceánie 

Rozloha: 8 900 000 km2 Počet obyvatel: 32 000 000 

Hustota zalidnění: 68 obyv./km2 Počet států: 14 

Podíl rozlohy souše: 6% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 1,5% 

Nejvyšší hora: Puncak Jaya - 5 030 m (Papua-
Nová Guinea) 

Nejdelší řeka: Murray (-Darling) - 3 500 km 
(Austrálie) 

Největší ostrov: Nová Guinea - 771 900 km2 Největší jezero: Eyreovo jezero (Austrálie) - 9 580 

km2 

Největší činná sopka: Mauna Loa - 4 169 m 
(USA, Hawaii) 

Největší poloostrov: Arnhem Land - 243 000 

km2 

Nejlidnatější stát: Austrálie - 19 357 594 Největší stát: Austrálie - 7 686 850 km2 

Největší město: Sydney (Austrálie) - 3 773 000 
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Mapa Austrálie 

Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

Antarktida 

Rozloha: 14 108 000 km2 Počet obyvatel: jen vědci 

Hustota zalidnění: 0 obyv./km2 Počet států: 0 

Podíl rozlohy souše: 9% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 2,5% 

Nejvyšší hora: Vinson Massif - 4 897 m 
(Ellsworthovo pohoří) 

Nejdelší řeka: - 

Největší ostrov: - Největší jezero: - 

Největší činná sopka: Mt. Erebus 3 795 m Největší stát: - 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Nejlidnatější stát: - 
 

 

Mapa Antarktidy 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida 

 

Antarktida - zajímavosti 

 Antarktida je světadílem, který je nejméně zasažen lidskou činností. Jedná se o polární 
oblast věčného ledu a zimy. Jako jediný nemá stálé obyvatelstvo. Podle mezinárodní úmluvy z roku 
1959 nepatří k žádnému státu, nesmí se těžit její nerostné bohatství a všechny státy ji mohou 
využívat, ale jen pro mírové účely. Některé další smlouvy pak vymezují i podmínky ochrany 
životního prostředí Antarktidy. Název Antarktis pochází z řečtiny, ve které znamená Naproti Arktidě. 
  Antarktida je vzdálena asi 4 000 km od Afriky, 3 200 km od Austrálie a 1 450 km od Jižní 
Ameriky. Téměř celý kontinent leží na jih od jižního polárního kruhu. Skládá se z rozsáhlé pevniny a 
mnoha příbřežních ostrovů. Dělí se na Východní Antarktidu, která je rozlohou větší a chladnější, a 
Západní Antarktidu s členitějším pobřežím. Mezi nimi je Transantarktické pohoří. Led pokrývá 99,6 
% povrchu s objemem cca 25 miliónů krychlových km, což je přibližně 80 % světových zásob sladké 
vody. Nejsilnější vrstva ledové pokrývky je silná 4 776 metrů! Téměř 90 % veškerého ledu na 
zeměkouli náleží právě Antarktidě.Číselně vyjádřit rozlohu pevniny je složité vzhledem k četným 
rozlehlým šelfovým ledovcům, které vyplňují mořské zálivy a na mnoha místech tvoří pobřeží 
Antarktidy (asi z 55,7 %). S těmito ledovci je plocha Antarktidy zhruba 14 108 000 km čtverečních, 
bez nich asi 13 209 000 km čtverečních. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida
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 Průměrná nadmořská výška je 2000 m, nejvyšší vrchol pak je Vinson Massif (4897 m. n. 
mořem). Na Rossově ostrově je nejvyšší činná sopka Mt. Erebus (3 795 m. n. mořem). Antarktida je 
také nejchladnější kontinent. Teploty se ve vnitrozemí v zimě pohybují kolem -60 stupňů Celsia, v 
létě mezi -10 až -40. Nejvyšší naměřená teplota je +14 stupňů Celsia, nejnižší -89,2. 
 Antarktida se vyznačuje velmi nízkými srážkami s ročním úhrnem 166 mm. Časté je i 
nepříznivé bouřlivé počasí a silný vítr. Směrem do vnitrozemí se rychlost větru snižuje.V Antarktidě 
jsou jen 3 druhy kvetoucích rostlin, asi 60 druhů mechů a lišejníků, pod povrchem zvětralých 
hornin žijí mikroby, řasy, bakterie a houby. Z živočichů byli nalezeny dva druhy tučňáků a racek. 
Hojná je však zvířena v mořích. Živočichové se soustřeďují především při pobřeží, protože se zde 
rychle zvyšuje množství planktonu, který jim poskytuje výživu. 
Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida
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Evropa 

Rozloha: 10 382 000 km2 Počet obyvatel: 700 000 000 

Hustota zalidnění: 68 obyv./km2 Počet států: 43 

Podíl rozlohy souše: 7% Podíl rozlohy celého povrchu Země: 2% 

Střední výška: 290 m Nejnižší bod: v proláklině Kaspického moře –28 
m pod hladinou moře 

Nejsevernější bod: mys Nordkinn v Norsku 
71°08’ s.š. 

Nejjižnější bod: mys Marroqui ve Španělsku v 
Gibraltarské úžině 35°59’ s.š. 

Nejzápadnější bod: mys Roca v Portugalsku 9°29’ 
z.d. 

Nejvýchodnější bod: východní úpatí Polárního 
Uralu 67°20’ v.d. 

Délka pobřežní čáry: 37 900 km (bez přilehlých 
ostrovů) 

  

 
Nejvyšší hora: Mont Blanc (Monte Bianco) 4 807 
m n.m., Savojské Alpy (Francie, Itálie, Alpy) 

 
Nejdelší řeka: Volha - 3 531 km (Rusko) 

Největší ostrov: Velká Británie - 216 325 km2 Největší jezero: Ladožské (Rusko) - 18 390 km2 

Největší činná sopka: Etna 3 323 m (Itálie) Největší poloostrov: Skandinávský - 774 000 

km2 

Nejlidnatější stát: Rusko - 107 000 000  
(Evropská část) 

Největší stát: Rusko - 3 955 800 km2 (Evropská 
část) 

Největší město: Moskva (Rusko) - 8 436 000 
obyv. 

 

Nejvyšší hory  Mont Blanc (Monte Bianco) 4 807 m n.m., Savojské Alpy 

   Monta Rosa (Pic Dufour) 4 634 m n.m., Penninské Alpy 

   Dom 4 545 m n.m., Valaiské Alpy 

   Weisshorn 4 506 m n.m., Valaiské Alpy 

  
 Matterhorn (Monte Cervino) 4 478 m n.m., Penninské 
Alpy 

   Dent Blanche 4 357 m n.m., Valaiské Alpy 

   Grand Combin 4 314 m n.m., Valaiské Alpy 

   Finsteraarhorn 4 274 m n.m., Bernské Alpy 

   Aletschhorn 4 195 m n.m., Bernské Alpy 

Nejdelší řeky  Volga (Volha) 3 531 km 

   Dunaj 2 850 km 

   Ural 2 428 km 
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   Dněpr 2 201 km 

   Kama 2 032 km 

   Don 1 870 km 

Největší jezera  Ladožské 18 390 km2 

   Oněžské 9 616 km2 

   Vänern 5 585 km2 

   Saimaa 4 400 km2 

Činné sopky  Etna 3 323 m n.m., Sicílie 

   Beerenberg 2 277 m n.m., Jan Mayen 

   Askja 1 510 m n.m., Island 

   Hekla 1 491 m n.m., Island 

   Vesuv 1 277 m n.m., Itálie 

   Stromboli 926 m n.m., Liparské o. 

   Théra 584 m n.m., Řecko 

 

Mapa Evropy       Zdroj: www.stiefel-eurocart.cz 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Evropa - zajímavosti 

Východní pevninská hranice Evropy s Asií: Bajdaracký záliv, východní úpatí pohoří Ural, dále řeka 
Emba do Kaspického moře, severní předhůří Velkého Kavkazu k ústí Donu do Azovského moře, dále 
Černé moře a úžiny Bospor a Dardanely.  
 
Podnebí: značně ovlivněno Golfským proudem, pronikajícím až k nejsevernějším výběžkům; také 
převládající severozápadní větry přenášejí mírnící vlivy oceánu daleko do vnitrozemí.  
 
Pobřeží: Evropa má neobyčejně velkou členitost, největší ze všech kontinentů. Z celkové rozlohy 
Evropy připadá jedna třetina na poloostrovy (největší Skandinávský, Balkánský, Apeninský, 
Pyrenejský, Kola, aj.) a ostrovy (Velká Británie, Island, Irsko, Nová země, Svalbard, Sicílie, Sardínie, 
aj.).  
 
Povrch: je výškově i tvarově rozmanitý, neboť vznikl různými horotvornými pochody v různých 
geologických dobách. Severní část tvoří Baltský štít, přecházející ve Východoevropskou rovinu, 
severozápadní Evropa má hornatý reliéf, vzniklý starými horotvornými pohyby, podobně střední 
Evropa. Jiřní část Evropy je nejmladší, vznikla ve druhohorách a třetihorách, proto tvary Pyrenejí, 
Alp, Dinarid jsou velehorského rázu, dodnes pak zde doznívá horotvorný pochod sopečnou 
činností.  
 
Povodí: Evropské řeky mají rozvodí v nevelkých výškách starých středoevropských pohoří, popř. 
Východoevropské tabule. V bezodtokové pánvi Kaspického moře končí největší Evropská řeka Volha 
a Ural. Do Atlantského oceánu ústí řeky spojené řadou průplavů (Loira, Seina, Rýn, Labe, Odra, 
Visa, Němen, Západní, Dvina, Něva, …); středomořské řeky odvodňují jižní Evropu a část střední 
Evropy (Ebro, Rhôna, Pád, …) do moře Středozemního, Dunaj, Don, Dněstr, Dněpr do moře Černého 
a Azovského. Severní část Evropy je úmořím Severního ledového oceánu (Oněga, Severní Dvina, 
Mezeň, Pečora).  
 
Květena a zvířena: ovlivněna podnebím; sever je pokryt tundrou, přecházející k jihu v pásmo 
jehličnatých a smíšených lesů s bohatstvím zvěře. Na většině území byl již tento pás proměněn v 
tzv. kulturní step s dobrou ornou půdou, a proto s intenzivním zemědělstvím. Jižní Evropa má již 
středomořskou květenu se stále zeleným křovím. 
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Česká republika 

 
Mapa České republiky 
Zdroj:  www.stiefel-eurocart.cz 
 

Česká republika 
 
Vznik státu: 1. 1. 1993 (po rozdělení Československa) 
 
Obyvatelstvo 
 

http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Počet obyvatel: 10 548 527 ( 78. na světě, 30.9.2011) 
Hustota obyvatel: 131 na km2 
 
V počtu obyvatel je Česká republika na 14. místě v Evropě po Maďarsku, Portugalsku a Bělorusku 
před Řeckem a Belgií. 
 
Národnostní složení: česká 81,1 %, moravská 13,2 %, slezská 0,4 % (celkem 94,7 %), německá 0,5 %, 
slovenská 3,1 %, romská 0,3 %, polská 0,6 %, ostatní 0,2 %. 
 
Celková rozloha: 78 866 km2 (tj. 7 887 000 ha) 
Česká republika leží ve střední Evropě. 
 
Svou rozlohou zaujímá Česká republika 21. místo po Maďarsku, Portugalsku a Rakousku před 
Irskem, Litvou a Lotyšskem. 
 

 
 
Mapa Evropy -  umístění České republiky 
Zdroj: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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Délka hranic se sousedními státy: 2 311,2 km 
Německo 810,7 km 
Polsko 782,5 km 
Rakousko 466 km 
Slovensko 252 km 
 
Průměrná nadmořská výška 430 m. 
Územím republiky procházejí hlavní evropská rozvodí (uzlem je Kralický Sněžník) a oddělují povodí 
Severního, Baltského a Černého moře. Země leží na rozhraní České vysočiny (Šumava, Český les, 
Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky) a Západních Karpat (Beskydy). 
Nejvyšší hora: Sněžka 1 602 m n.m. 
Nejnižší bod: Hřensko 117 m n.m. 
Nejdelší řeka: Vltava 433 km 
Na území republiky jsou 4 národní parky: 
- největším je národní park a chráněná krajinná oblast Šumava 
- národní park Podyjí 
- nejstarším je Krkonošský národní park - KRNAP 
- nejmladší park České Švýcarsko (od 1. 1. 2000) 
Geopark UNESCO - Český ráj od října 2005 - území na rozloze cca sedmi set kilometrů čtverečních 
zahrnuje např. Boskovské jeskyně a Jičínsko, skalní města Příhrazské, Hruboskalské, Betlémské, 
Prachovské, Klokočské a Suché skály. 
 
Stručný historický přehled 
 
První obyvatelé českého území byli keltští Bójové (odtud jméno Bohemia). V 6. st. území definitivně 
obsadili Slované z východu. 
 
Nejvýznamnější období z bohaté historie: 
Sámova říše, Velkomoravská říše, panování Přemyslovců a Lucemburků (Karel IV.), období husitské, 
vláda Habsburků, třicetiletá válka, české národní obrození, rozpad rakousko-uherské monarchie a 
vznik Československé republiky v čele s T.G.Masarykem, německá okupace, čtyřicetiletá vláda 
komunistů se znárodněným hospodářstvím a centrálním plánováním, 1989 sametová revoluce a 
rozpad socialistického bloku, privatizace hospodářství a přechod k volnému trhu. 12.3.1999 
vstoupila Česká republika do NATO, 1.5.2004 se stala součástí Evropské unie. Roku 2004 přistoupila 
k Schengenským dohodám na jejichž základě se 21. prosince 2007 stala součástí Schengenského 
prostoru. 
 
Cestovní ruch 
 
Poslední změny znamenaly otevření se světu, které umožnilo dynamický rozvoj cestovního ruchu. 
Mimořádným způsobem se rozrostla ubytovací a stravovací kapacita ve všech částech země. 
 
Česká republika je významným turistickým cílem. Nabízí návštěvníkům nejen bohatství historických 

/wiki/Schengensk%25C3%25BD_prostor
/wiki/Schengensk%25C3%25BD_prostor
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památek, ale i rozmanité přírodní bohatství, hory, rybníky, jeskyně, lázně s minerálními prameny, 
folklor aj. 
 
Od momentu přechodu přes hranice vstupuje návštěvník do rozmanitého přírodního prostředí s 
měnící se krajinou a s mnoha historickými městy a městečky, rázovitými vesnicemi s překrásnou 
lidovou architekturou, s četnými nedávno rekonstruovanými zámky, starými hrady a kostelíky. Vidět 
lze neprostupný prales na Šumavě, drsné Krkonoše a Krušné hory, Jeseníky a Beskydy, horolezci 
oblíbené Prachovské skály či Českosaské Švýcarsko se skalními městy a zajímavými skalními útvary i 
mnohé krasové oblasti s četnými jeskyněmi. Oblíbená je jihočeská krajina se stříbřitou hladinou 
stovek rybníků či jihomoravské oblasti proslulé pěstováním excelentních vín, která lze ochutnat v 
rozmanitých vinných sklípcích. 
 
Země je odedávna známá také pro své vyhlášené lázně a minerální prameny, z nichž nejznámější, 
zdaleka ne však jediné, jsou západočeské Karlovy Vary a Mariánské a Františkovy Lázně. V 
posledních letech se začíná rozvíjet i agroturistika, tématické pobyty (jako např. pivovarnictví, 
gastronomie, vinařství), pobyty s aktivním sportováním či rekreační možnosti pro rodiny s malými 
dětmi či pro seniory. 
 
Hlavní město Praha se svým jedinečným komplexem historických budov, muzeí a galerií a s 
nekonečným bohatstvím kulturních programů po celý rok je jistě nejatraktivnější cíl většiny turistů. 
Česká republika nabízí další dlouhou řadu pozoruhodných památkově chráněných měst a obcí či 
objektů. 
 
Některé z nich jsou zapsány v seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO: kromě 
historického jádra hlavního města Prahy jsou to ještě Český Krumlov, Telč, Kutná Hora, kostel sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře a oblast Lednicka-Valticka, areál Arcibiskupského zámku a 
Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, jihočeská obec Holašovice, Litomyšl - renesanční zámek 
a historické centrum města, Olomouc - sloup Nejsvětější Trojice, Brno - vila Tugendhat, Třebíč - 
židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa. 
 

Zdroje: 

www.zsdobrichovice.cz 
www.wikipedia.org. 
www.stiefel-eurocart.cz 
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