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Podnebí v Evropě  



KLIMA (PODNEBÍ) 

ZOPAKUJ SI!  

  Definuj rozdíl  => počasí  

     => klima 

 

 

Jaké typy podnebných pásů znáš?  

Které zasahují do evropského kontinentu?  

V jakém pásu žijeme my? 

 

 

   

 

=> Okamžitý stav atmosféry 

=> Dlouhodobý stav atmosféry 



PODNEBÍ 

Velká členitost světadílu => zásah moře do pevniny 

 

Čtyři podnebné pásy 

• severní mírný podnebný pás - největší část  

• subtropický pás -  jižní Evropa 

• subpolární - S Evropa  

• polární pás – ostrovy severního ledového oceánu 

 POMOCÍ ATLASU VYHLEDEJ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SVĚTADÍLU 

 VYHLEDEJ ZEMĚ POLÁRNÍHO PÁSU A HRANICE POLÁRNÍHO 

PÁSU 

 



EVROPSKÉ KLIMA 

Evropa - znatelně teplejší a mírnější podnebí než odpovídá 

její zeměpisné šířce  

 

  Vysvětli, proč tomu tak je. 

 

 vliv Golfského proudu (Severoatlantický proud)  

teplotní rozdíl Norska a S Kanady v lednu cca 30°C! 

 

Východní Evropa – typické kontinentální klima (dlouhé a 

studené zimy, horká léta) 

 



TEPLOTY A SRÁŽKY 

Nejvyšší průměrné teploty JZ, Španělsko (rekord Sevilla 

+47°C) 

Nejnižší průměrné teploty SV, Rusko (Pustozersk  -55°C, 

Usť-Cilma −69 °C) 

 

Největší množství srážek - návětrné horské a přímořské 

oblasti, hl. Z pobřeží 

Nejdeštivější místo - obec Crkvice (4626mm) v Srbsku 

Nejsušší místo - Astrachaň (180 mm ročně) 

Střední Evropa průměr 500 - 800mm 

 

  VYHLEDEJ TATO MÍSTA V ATLASE 



1) Charakterizuj evropské podnebí. Jaké 
zasahuje do největší části světadílu? 

2) Vyjmenuj podnebné pásy zasahující do 
Evropy a státy, které se v nich nacházejí. 

 

Kontrolní otázky 



Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 
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