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Socioekonomické předpoklady 

CR Evropy

- Evropa je kontinent s vysokou životní 
úrovní obyvatel, vysokým podílem 

městského obyvatelstva a hospodářsky patří 
k nejrozvinutějším částem naší planety 



Demografie:

• 739 mil. obyvatel (9,6% světové populace)

• vysoká hustota zalidnění (73 obyv./km2 )

a) nejvyšší – ministáty, Nizozemsko, Belgie

b) nejnižší – Island, Norsko, Švédsko

• nízká natalita i mortalita

• vysoká střední délka života (74 let)

• vysoká gramotnost (99%)

• pestrá skladba z hlediska národnostního i 
jazykového



Mapa jazyků zastoupených v Evropě:

[cit. 2013-06-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png>



• v Evropě je vysoká urbanizace (75%)

• hlavní evropská velkoměsta:

Moskva (13,2 mil. obyv.)

Londýn (11,9 mil. obyv.)

Paříž (9,8 mil. obyv.)

Petrohrad (5,6 mil. obyv.)

Madrid (5,2 mil. obyv.)
(údaje z roku 2012)



Náboženství:
• převažuje křesťanství

a) katolická církev (Francie, ČR, Polsko, 

Španělsko, Itálie, Belgie)

b) pravoslaví (Rusko, Ukrajina, Bulharsko, 

Řecko, Srbsko, Moldavsko)

c) protestanská církev (VB, Německo, severské    

země, Nizozemsko, Estonsko)

• oblasti na Balkáně – islám (Albánie, Kosovo, 
Bosna a Hercegovina)

• zastoupení mají také ateisté 



Mapa rozložení náboženství v Evropě:

SAN JOSE. [cit. 2013-06-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_religion_map_en.png>



Politický přehled:
• Evropa vždy ovlivňovala světovou politiku
• většina zemí – nejvyšší míra demokracie

• od 15. st. kolonizace – Portugalsko, Španělsko, 
Velká Británie, Francie, Nizozemsko (získání 
mnoha zámořských území)

• 1. a 2. světová válka

→ východní blok zemí (SSSR, komunismus) 
X západní blok zemí (podpora od USA)

• r. 1993 – vznik hospodářské a politické organizace 
Evropská unie (EU, sídlo v Bruselu, 27 členů)

• dnes v Evropě 45 států (včetně Ruska)



Hospodářství:

• Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším 
částem světa

• dlouhá tradice všech průmyslových odvětví 
(strojírenství, energetika, hutnictví, chemie)

• z hlediska těžby většinu surovin dováží

• intenzivní zemědělství (obiloviny, brambory, víno, 
olivy, vepři, skot)

• velmi vysoká úroveň služeb

• stojí na 1. místě mezi kontinenty v objemu 
zahraničního obchodu



Doprava:

• kvalitní a hustá dopravní síť

• rozvinuty všechny druhy dopravy

• systém silnic a dálic – Evropská mezinárodní 

síť (označení E)

• nejrychlejší vlaky: vysokorychlostní TGV 

(Francie)

• největší letiště: Heathrow – Londýn (VB)

• největší přístav: Rotterdam – Nizozemsko 



Vysokorychlostní vlak TGV ve městě Rennes:

MONNIAUX, David. [cit. 2013-06-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGV_train_in_Rennes_station_DSC08944.jpg>


