
 

 

Jihovýchodní Evropa 

 

Tato oblast vyplňuje severní část Balkánského poloostrova.  Jsou zde státy, které vznikly po rozpadu 
bývalé Jugoslávie  ( sever poloostrova a u Jaderského moře ) a na východě poloostrova státy u 
Černého moře. Hornaté území: Balkánské pohoří a Karpaty a také nížiny: Rumunská valašská a 
Uherská. Všechny země mají bohaté zásoby barevných kovů, železné rudy a černého uhlí. 
Ekonomická situace těchto států není na nejlepší úrovni. Země trpí nedostatkem energie, zboží není 
schopno konkurovat. V nížinách se pěstuje pšenice, kukuřice, slunečnice a zelenina. Státy mající moře 
pěstují vinnou révu, ovoce a tabák. Některými státy protéká velká řeka Dunaj a vlévá se do Černého 
moře. V horách je rozšířen chov skotu, ovcí a koz. 
 Rozvoji pomáhají přístavy a zajišťují styk se světem. 
 

Slovinsko  
 Hornatá země, zimní turistika ( lyžaři ). 
Lublaň  -  hlavní město, průmysl. 
 

Chorvatsko   
Mnoho ostrovů, historie. Jaderské pobřeží vybízí k letní turistice, krásná oblast Plitvických jezer. 
Záhřeb  -  hlavní město, strojírenství 
Dubrovník  -  historický přístav 
 
Bosna a Hercegovina  
Rozsáhlé území kamenité krajiny. Pestré národnostní složení a náboženské vyznání způsobuje 
nepřátelské vztahy. 
Sarajevo  -  hlavní město. 
 

Makedonie, Albánie, Černá Hora 
Státy mající hornaté území a patřící k hospodářsky zaostalým zemím. 
 

Srbsko 
Srbové patří k pravoslavným křesťanům, mají ideální podmínky pro zemědělství díky nížině a řece 

Dunaji. 
Bělehrad  -  hlavní město, průmysl. 
 
Rumunsko 
Patří k románským národům, kočovným způsobem života zde žije mnoho Romů. Životní úroveň 
obyvatelstva je velmi nízká. Stát prochází složitým hospodářským a politickým vývojem. Turisté jezdí 
k Černému moři, v Karpatech je neponičená příroda. 

Bukurešť  -  hlavní město. 

 
 
  
 
 
 



 
 
 

Bulharsko 
Leží u Černého moře, hornaté vnitrozemí, složitá hospodářská situace, turisté jezdí k Černému moři 
do přístavů Burgas a Varna. Pěstuje se vinná réva., ovoce a tabák. 
Sofie  -  hlavní město. 
 
 
Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 
 

1. U kterých moří leží některé státy jihovýchodní Evropy? 
2. Která největší řeka protéká jihovýchodní Evropou? 
3. Napiš 5 hlavních měst ze států jihovýchodní Evropy. 
4. Jak se nazývají hory na severu Balkánského poloostrova? 
5. Čím se vyznačuje město Dubrovník ?  internet 

 


