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Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem

(740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 

km). 

Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán a San 

Marino

Pobřeží je na západě členité se zálivy, na 

východě ploché.

Celková délka pobřeží je asi 7600 km.

Itálii oblévá  Ligurské, Tyrhénské, Středozemní, 

Jónské , Jaderské moře a Janovský záliv

Hospodářsky významná je Pádská nížina v  

okolí řeky Pád. 

Další důležité řeky jsou Adiže (Adige), Tibera

(Tevere), Arno a Piave,
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Rozloha: 301 338 km2 

Počet obyvatel: 60 115 625

Hustota zalidnění: 191 obyv./km2

Národnostní složení: Italové 94 %, Sardové 3 %, Rétorománi 

1,5 %

Náboženství: katolíci 85 %, bez vyznání 14 % 

Hl. město: Řím (2 661 000 obyv.)

Další města : Milán , Neapol, Turín, Florencie, Palermo, Benátky, 

Janov,Ravena, Bolzano, Pisa, Bari, Brindisi, Katania

Úřední řeč: italština 

Měna: euro (EUR) 

Účast v mezinárodních organizacích: Itálie je členem OSN, NATO, 

Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.

Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem



 Povrch převážně hornatý. Dominují Západní a 

Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n. m. 

včetně nejvyšší hory Mont Blanc. 

 V nich jsou častá jezera - Lago di Garda, Lago

Maggiore, Lago di Como,  vzniklá ústupem 

pleistocenních ledovců. 

 Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov a největší 

středomořský ostrov Sicílii vyplňuje pohoří Apeniny . 

Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou 

zemětřesení a erupce sopek Vesuv , Etna (nejvyšší 

činná sopka Evropy, 3323 m n. m.) a sopek v souostroví 

Lipari. 

 Druhým největším ostrovem Středozemního moře je 

Sardinie.





Podnebí

 Alpy leží v mírném pásu s rozdíly mezi vrcholy hor a 

údolími.

 Pádská nížina má chladný vnitrozemský charakter.

 Zbytek území leží v subtropickém středomořském pásu s 

typickým horkým suchým létem a mírnou zimou bohatou 

na srážky. 



Doprava

 Dopravní síť je hustá a kvalitní.

 Je zde celkem 6 500 km dálnic spojujících všechny oblasti 

země. Železniční síť disponuje s 16 225 km tratí, z toho 855 km 

jsou tratě vysokorychlostní. 

 Itálie má velkou námořní a leteckou flotilu. Významné 

námořní přístavy jsou Janov, Livorno, Neapol, Salerno, 

Reggio di Calabria, Palermo, Tarent , Bari, Ancona a Terst . 

 Velká letiště jsou Řím-Fiumicino-Leonardo da Vinci, Milano-

Malpensa a Palermo-Falcone.



Cestovní ruch

Itálie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy 

světa.

Zemi ročně navštíví mezi 40 a 105 miliony turistů.

Turismus zde tvoří asi 12% HDP. 

Turisty sem lákají antické a středověké renesanční 

památky (Řím, Florencie, Benátky, Pisa),

pláže(Bibione, Caorle)

hory (Alpy, Cortina d’Ampezzo) 

i venkov (Umbrie, Toskánsko).

Lákadly jsou i lázně a různé filmové a hudební 

festivaly (Benátky, San Remo).

V Itálii se nachází nejvíce kulturních památek 

zapsaných na seznamu UNESCO (43).



 Na celkovém hrubém národním produktu se podílí jen asi 1%, ale je v 

něm zaměstnáno téměř 6% ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

 Orná půda zabírá 41,6% území, lesy 22,4% a louky a pastviny asi 15%. 

Je rozdíl mezi zemědělstvím na severu a na jihu. 

 Na severu se uplatňuje privátní intezifikované, zatímco na jihu 

latifundie.

 Pěstují se tyto plodiny: pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, rýže, 

brambory, cukrová řepa, sója, slunečnice, olivy, citrusy, jablka, hrušky, 

broskve, luštěniny, tabák, vinná réva a zelenina. 

 Itálie vyniká ve sklizni vinné révy a výrobě vína. Sklizeň okolo 9 000 

tun ročně je největší na světě a výroba okolo 57 000 hektolitrů vína je 

srovnatelná jen s produkcí Francie.

 Chovají se tato zvířata: skot, ovce, prasata, drůbež, koně, osli, kozy 

a bourci morušoví. Velmi významný je též rybolov. 

 Významnými zemědělskými oblastmi jsou Pádská nížina, Apulie, 

Toskánsko, Sicílie a Kampánie.



 Itálie má malé zásoby paliv. Téměř veškerá se dovážejí. 

 Do Itálie vede z Alžírska přes Tunisko plynovod. Zemní plyn se v malé 

míře těží na severu Jaderského moře, na jihu Apenin a na Sicílii. Ropa v 

ještě menší míře na jihu Sicílie. 

 Stojí zde čtyři jaderné elektrárny.V Alpách se nachází mnoho 

vodních elektráren, přesto převažují tepelné. 

 V Itálii jsou významná ložiska mramoru, pyritu, kamenné a 

draselné soli, síry a rtuti. V malé míře se těží  asfalt a hnědé uhlí. 

 Itálie je známa strojírenstvím, především dopravním. Známá je 

společnost FIAT Holding (FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, 

Maserati) a společnosti vyrábějící zemědělské stroje a vlaky. Itálie je 

pátá na světě ve stavbě lodí .

 Dalšími průmysl:průmysl elektrotechnický, chemický, textilní, 

papírenský, potravinářský, průmysl stavebních hmot a výroba 

železa a oceli.

 Itálie je po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce (28 mld. USD) a 

sedmý největší dovozce textilních výrobků (15 mld. USD). 

 V potravinářství je významná produkce vína, cukru, masa, 

mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků.



 Urbanizace dosahuje 67%. V Itálii je mnoho měst s více než sto tisíci 

obyvateli. Všechna velká italská města se potýkají s rychlým úbytkem 

obyvatel. Tabulka ukazuje počet obyvatel u deseti nejlidnatějších 

italských měst.

Nejlidnatější města:

 Řím (2 774 000 obyvatel) 

 Milán (1 256 000 obyvatel) 

 Neapol  (1 004 000 obyvatel)

 Turín  (903 000 obyvatel) 

 Palermo (687 000 obyvatel) 

 Janov  (610 000 obyvatel) 

 Bologna (374 000 obyvatel) 

 Florencie  (356 000 obyvatel) 

 Bari (317 000 obyvatel) 

 Catania (313 000 obyvatel) 

 Benátky (272 000 obyvatel)
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