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• Evropu oblévají slané vody 
Atlantského moře a Severního 
ledového oceánu.

• Součástí těchto oceánů je několik 
vnitřních a několik okrajových moří.



• Jsou to ta moře, která pronikají do 
vnitrozemí a jsou téměř ze všech 
stran obklopena pevninou 
(např. Jaderské moře)



Jaderské moře



• Jsou to ta moře, která oblévají 
pevninu kontinentu a volně přecházejí 
ve vody oceánů (Barentsovo moře)



Barentsovo moře



• Moře – součást oceánu. Oblévají 
pevniny, nebo do nich pronikají.

• Oceány – velké vodní plochy, které 
oddělují světadíly.

• Průliv – mořská úžina mezi dvěma 
výběžky pevniny.

• Průplav – uměle vytvořené spojení 
dvou vodních ploch.

• Záliv – výběžek moře do pevniny.



• Sladká voda se vyskytuje v potocích 
a řekách nebo ve vodních nádržích: 
jezerech, rybnících a přehradách.

• Řeka začíná jako pramen, 
od pramene teče jako potok, přibírá    
z levé i pravé strany přítoky
a rozšiřuje se v řeku. 
Na konci svého toku ústí do moří.



• Evropské řeky ústí do moří 
Atlantského nebo Severního
oceánu.

• Největší řeky nazýváme veletoky.

• Evropskými veletoky jsou například: 
Volha, Dunaj a Rýn.



Volha



1. Volha 3 688 km

2. Dunaj 2 850 km

3. Ural 2 534 km

4. Dněpr 2 201 km



Labe



• Velké řeky jsou využívané k říční 
dopravě.

• Na některých řekách jsou 
vybudované přehradní nádrže.

• Říční doprava je nejvíc rozvinuta v 
přímořských průmyslových zemích.

• Na mnoha řekách byly v těchto 
zemích vybudovány přístavy.

• Nejvíce průplavů bylo vybudováno 
v Německu.



Říční přístav v Německu



• Na řekách vznikají přehradní nádrže 
(přehrady).

• Při některých přehradách byly 
postaveny vodní elektrárny.

• Většina jezer je pozůstatkem 
rozpuštěného ledovce.

• Velké množství jezer je v severní 
Evropě.

• Největším jezerem je Ladožské 
jezero.



Ladožské jezero



Vodní nádrže se dělí na:

• Přirozené – jezero

• Uměle vytvořené - přehrada
- rybník
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