
 

 

 

Hlavní město Zagreb  (Záhřeb) 

chorvatština 

kuna  

Člen EU od 1.7.2013 

 

      Přírodní podmínky 

 pohoří: Velebit, Dináry 

 řeky: Sáva, Dráva 

 jezera: Plitvická 

 ostrovy: Dalmatské ostrovy 

 poloostrov:  Istrie 

 

 

 



 

3 části: 

 

 panonská   (Slavonie)   -   úrodná nížina 

    dinárská   -   hospodářsky slabá  -   hory, kras 

 dalmatská   -   přímořská, cestovní ruch 

 

Obyvatelstvo: 

 Chorvaté   (70%)   -   katolíci 

    Srbové   (12%)   -   pravoslavní 

 

Chorvatští Srbové vyhlásili   „Republiku Srbskou 

Krajinu“      občanská válka    Chorvaté x 

Srbům (podporovaní jugoslávskou armádou) 

 

Cestovní ruch (Dalmácie)  -  do občanské války 

celosvětového významu, mezení cestovního 

ruchu  poškození chorvatského hospodářství 

 

Stavba lodí – námořní přístavy Rijeka, Split, 

                     Dubrovník 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hlavní město Sarajevo 

Bosenská konvertibilní marka 
 

 Bosenština, chorvatština, srbština 

 

Mnohonárodnostní stát: 

 muslimští Bosňané  (40%) 

 pravoslavní Srbové  (30%) 

 katoličtí Chorvaté  (15%) 

 

   etnické a náboženské konflikty    občanská 

válka 

1995  Daytonská dohoda o míru  



 
Obrovským problémem pro rozvoj hospodářství, a také turistiky 

ale zůstává kolem 2000 objevených (a zhruba dvojnásobku 

neobjevených) minových polí rozesetých hlavně v oblasti fronty 

 
Hornatý stát, úzký pruh pobřeží 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké nerostné bohatství (rudy a uhlí), horské 

pastevectví, ovocnářství (švestky) 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁRSKÉ HORY 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minov%C3%A9_pole


 
 

 

 

 

(do OSN přijatá pod prozatímním názvem the former 

Yugoslav Republic of Macedonia, zkracováno jako 

FYROM— bývalá jugoslávská republika Makedonie) 

 

Část historické Makedonie patří Bulharsku a část 

Řecku. Oba státy se obávají, že bude Makedonie 

žádat jejich vrácení. 

 Řecko Makedonii neuznalo. Konflikt 

s Řeckem kvůli jménu (i řecká provincie) a státní 

vlajce.  

 



 Hlavní město Skopje 

 Dinár  

 Makedonština 

 mnohonárodnostní stát  
Makedonci, Albánci, Turci,… 

 Pravoslavní  x   muslimové 

 

Povrch země je převážně hornatý s četnými 

jezery v mezihorských kotlinách. 

 

Ochridské  jezero                 Prespanské  jezero 

 

Velmi chudý stát       

   turecká nadvláda 

   není přístup k moři 

   izolace vůči světu za komunismu 

 



 
 
 
 
 
 

 

    Shqipërisë  (Škiperis)      „Země orla“ 
 
Název Albánie v albánštině znamená orel a je 

odvozen od majestátních orlů, kteří létají nad 
albánskými horami a jezery.  

 

Hlavní město Tirana 

Albánština 

Měna - Lek 

 

Hornaté vnitrozemí, úzká pobřežní nížina 

Ochridské,  Prespanské  a Skadarské jezero 

 

Albánci   -   95% populace, 1/3 jich žije 

v srbském  Kosovu. 



 
       Právě konflikty albánské menšiny s místním 

obyvatelstvem provincie Kosovo rozpoutaly válku v 

Kosovu, doprovázenou bombovými útoky NATO. 

Albánci se stále snaží opustit zemi jakýmkoli 

způsobem. K italskému pobřeží denně připlouvá 

nespočet vratkých loděk přecpaných uprchlíky. 

Nejvyšší porodnost v Evropě, Islám 70%, měna lek, 

2/3 obyvatel žije na venkově 

 

Hospodářsky nejslabší stát Evropy, zásoby ropy a 

zemního plynu 

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

http://www.lovecpokladu.cz/ 

http://www.bedekr.cz/staty/Evropa/Makedonie 

http://www.ioutdoor.cz/obr.php?id_cl=349&foto_id=2 

http://www.luko2.com/ 

http://www.treking.cz/cestovani/albanie-pocasi.htm 

http://www.ezilon.com/maps/europe/serbia-physical-maps.html 

http://www.miras.cz/cestovani/mak3-makedonie-matka.php 

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

 

 

ZDROJE OBRÁZKŮ: 

 

1 http://www.luko2.com/images/info_chorvatsko.gif 

2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Europe_location_BHG.png/1024px-

Europe_location_BHG.png 

3 http://www.luko2.com/images/info_makedonie.gif 

4 http://2.bp.blogspot.com/-

65hRlq42oW8/UMXIrZkevQI/AAAAAAAAHZA/MxfooBhHUAs/s1600/physilcal-map-of-Macedonia.gif 
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