
Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 

% světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem  

(přes 70 obyvatel/km²). Do Evropy přichází stále více 

lidí z okolních světadílů, hlavně Afriky a Asie. Dochází k 

míšení národů, tradic, kultur i náboženství. 
 



včetně 

celého Ruska

Počet obyvatel (v milionech) - kontinenty (2010) 

   

   1.Asie                                  4157 

   2.Afrika                                1030 

   3.Amerika                              929 

   4.Evropa                                739 

   5.Austrálie a Oceánie              37 

 

      Svět                                  6892 
 



Počet obyvatel Evropy v poslední době nepatrně stoupá hlavně díky 

migraci. Přirozený přírůstek se pohybuje kolem nuly, některé roky byl 

dokonce lehce záporný. 

 

 

 
    Nejlidnatější evropské země (v milionech, 2011): 

 

1.Rusko                                  139        (celé, většina žije v evropské části) 

              

2.Německo                               81                  

3.Francie                                  65 (z toho metropolitní Francie 63, zbytek zámořská) 

                                                       

4.Spojené království               63 

5.Itálie                                       61 

6.Španělsko                              47 

7.Ukrajina                                  45 

8.Polsko                                    38 

9.Rumunsko                              22 

10.Nizozemsko                          17 
 



Většina obyvatel je koncentrována do  pobřežních oblastí, 

nížin a podél velkých řek 

  

Nejhustěji je osídlena část Evropy označovaná jako 

Modrý banán - táhne se od severozápadní Anglie na severu, přes Benelux, sever 
Francie, západní a jihozápadní Německo, Švýcarsko až po severní Itálii na jihu 
 

  

Nejméně obyvatel je: 

 

 v severní Evropě (Skandinávie) 

 sever  Ruska)  

 
 

 



  

Většina obyvatel patří do Indoevropské jazykové skupiny 

  

SLOVANÉ     slovanské jazyky – V,Stř., JV Evropy  

                         Češi, Slováci, Poláci,Rusové, Bulhaři, Srbové 

GERMÁNI     germánské jazyky  

                         Němci, Angličané,Holanďané, Skandinávci 

                         (bez Finů) 

ROMÁNSKÉ NÁRODY    románské jazyky  

       základem je latina – Francouzi, Španělé, Italové, Rumuni 

 

OSTATNÍ – Řekové, Albánci,… 

  

Ugrofinská jazyková skupina  -  Maďaři, Finové 
 

 



  

převládá křesťanství 

  

 římskokatolické (nejvíce)  -  papež Vatikán 

 protestantské  -  S Evropa (VB, Německo, Skandinávie) 

 pravoslavné – V,JV Evropa 

  

islám  -  bosenští muslimové, Albánci, Turci 
 

 



 

Nejlidnatější evropská města: 

 

1.  Istanbul  13,8 mil   

2.  Moskva  11,5 mil 

3.  Londýn  8,3 mil 

4.  Petrohrad  5 mil 

5.  Berlín  3,2 mil 

6.  Madrid  3,2 mil 

7.  Kyjev  2,7 mil 

8.  Řím  2,6 mil 

9.  Paříž  2,2 mil 

10. Minsk  2 mil 
 
 

 



ZDROJE: 
 
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-zemepisu/obyvatelstvo-evropy-petr-
daubner.html 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%BD_ban%C3%A1n 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_m%C4%9Bst_v_
Evrop%C4%9B 
 
http://dum.rvp.cz/materialy/evropa-obyvatelstvo.html 
 
ZDROJE OBRÁZKŮ: 
 
http://img.radio.cz/pictures/eu/cd/mapa_evropy1.jpg 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Blue_Banana.svg/435px-
Blue_Banana.svg.png 
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