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Mapa Evropy - povrch

Zeleně vyznačená místa jsou nížiny

Hnědě vyznačená místa jsou pohoří



Nížiny 

 Co jsou to nížiny ?? 

- Nížiny jsou části zemského povrchu o 

nadmořské výšce 0 – 200 m, 

- Obvykle tudy protékají velké řeky díky 

nimž bývají nížiny velmi úrodné 



Nížiny Evropy 

 Východoevropská rovina 

 Kaspická nížina 

 Valašská nížina 

 Uherská nížina 

 Pádská nížina 

 Středoevropská nížina 

 Francouzská nížina 



Nížiny 



Východoevropská rovina 
 je s rozlohou 5,5 mil. km² největší rovinou 

v Evropě

 Východoevropskou rovinou protékají 

Největší řeky: Volha, Ural (řeka), Dněpr, 

Don, Pečora, Kama, Oka, Belaja, Dvina, 

Němen, Pripjať, Jižní Buh





Kaspická nížina 

 rozlehlá plochá nížina při severním břehu 

Kaspického moře

 Převažují pouště a polopouště, slaná 

jezera a močály; široká a mělká údolí 

Volhy a Uralu



Valašská nížina

 nížina v jižním Rumunsku mezi dolním 

tokem Dunaje a Jižními Karpaty

 Zemědělská oblast (pšenice, kukuřice, 

ovoce)



Uherská nížina 

 Je utvořena mořskými a jezerními 

usazeninami

 Jde o plochou a monotónní rovinu, kterou 

protéká řeka Tisa

 jedna z hlavních zemědělských oblastí 

Evropy

Uherská 
nížina 



Pádská nížina 

 území v severní Itálii mezi Alpami, 

Apeninami a Jaderským mořem

 Její rozloha je přibližně kolem 30 000 km2

 Hustá říční síť, největší řeka Pád

 Intenzívní zemědělství i průmysl  



Středoevropská nížina 

 je rozsáhlá nížina, která se táhne od 

nizozemského pobřeží Severního moře na 

západě až po východní hranici Polska



Pohoří 

 Co je to pohoří?? 

nebo také hory, je, podle nejjednodušší 

definice, skupina hor obklopených nížinou 



Pohoří Evropy 

 Alpy Pyreneje

 Apeniny Skandinávské pohoří 

 Karpaty Ural

 Kavkaz Tatry 

 Balkánské pohoří 



Skandinávské 
pohoří 

Kavkaz



Pohoří a nejvyšší hory 

 Alpy - jsou rozsáhlé evropské pohoří 

 Nejvyšší hora Alp je Mont Blanc 4 807 

metrů. 

 Mont Blanc je tradičně považován za 

nejvyšší vrchol Evropy



Alpy 

jsou nejvýznamnější pramennou oblastí ve 

střední Evropy 

Alpské řeky nebo povodí se po dlouhé 

cestě vlévají do moří (Středozemní moře, 

Jaderské moře, Černé moře, Severní moře

K nejvýznamnějším alpským tokům náleží: 

Rýn, Rhôna, Sáva, Pád, 



Dělení Alp 

 Nejběžněji se Alpy dělí na dva velké celky: 

Západní a Východní Alpy

Západní Alpy: Do tohoto celku patří takřka celé 

Švýcarské Alpy a některé části Italských Alp, 

nalézají se zde nejdelší a nejrozsáhlejší alpské 

ledovce

Východní Alpy: Východní Alpy se skládají 

z celků : Rakouské Alpy, Italské Alpy, Slovinské 

Alpy a malou částí i Švýcarské Alpy



Pyreneje 

 jsou evropské pohoří, oddělující od zbytku 

Evropy Pyrenejský poloostrov

 Pyreneje tvoří přirozenou hranici mezi 

Španělskem a Francií

 nejvyšší horou Pyrenejí je hora

Pico de Aneto 3404 m



Apeniny 

 jsou horským pásmem táhnoucím se 

zhruba 1 200 km napříč Itálií

 Nejvyšším vrcholem je Gran Sasso - 2 912 

m n. m

 Podle pohoří je také 

pojmenován celý 

Apeninský poloostrov

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apeninsk%C3%BD_poloostrov


Balkánské pohoří 
 Balkán je název území na Balkánském 

poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě 

mezi Černým mořem na východě a 

Jaderským mořem na západě

 Nejvyšší hora na Balkáně je hora Musala 



Karpaty 

 jsou rozsáhlé pásmové pohoří ve střední a 

východní Evropě

 Na severozápadě navazují na Alpy

 Nejvyšší částí Karpat jsou Vysoké Tatry

 nejvyšším vrcholem Karpat je 

Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) 



Ural 

 je pohoří a odděluje evropské a asijské 

Rusko, je také hranicí mezi Evropou a Asií

 Je to nejvýznamnější ruské pohoří 

 Nejvyšším vrcholem je hora Narodnaja (1 

895 m) 



Skandinávské pohoří 

 je pohoří táhnoucí se Skandinávským 

poloostrovem 

 Západní strana spadá příkře do Severního a 

Norského moře, které do Skandinávského 

pohoří zabíhají v podobě fjordů. 

 Fjord - jedná se o dlouhý úzký 

mořský záliv

Nejvyšší vrchol je Galdhøpiggen

a je (2 469 m) Geiranger

Galdhøpiggen

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geirangerfjord


Znovu vyhledej 

 Nížiny Pohoří 

Východoevropská rovina      Alpy 

Kaspická nížina Ural 

Valašská nížina Skandinávské pohoří 

Uherská nížina Karpaty 

Pádská nížina Balkánské pohoří 

Středoevropská nížina Apeniny 

Francouzská nížina Pyreneje 



Děkuji za pozornost 


