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Státy bývalé Jugoslávie  
 

- Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, �erná Hora, Makedonie, 
(Kosovo) 

 
Historie: 

- celé území pat�ilo v historii mocným �íším – �ímu, Rakousko-Uhersku, Turecku 
(Turci p�inesli do této oblasti islám) 

- 1914 – spáchal Srb Gavrilo Princip – atentát na rakouského následníka tr�nu a tím 
za�ala 1. sv. válka 

- 1918 – se jednotlivé státy spojily a vytvo�ily federaci nazvanou Jugoslávie 
- od 1945 – komunismus (nástup komunismu byl pod vedením prezidenta Tita) 
- 1990 – se komunismus zhroutil a jednotlivé státy cht�li získat nezávislost 
- bez násilí a války se obešlo vyhlášení nezávislosti pouze ve Slovinsku a Makedonii 
- v 90. letech prob�hli války a ob�anské války mezi Chorvaty a Srby, mezi Bosnou a 

Srby, a válka za samostatnost Kosova, do t�chto konflikt� se zapojili vojska západních 
stát�, v�etn� �R 

- d�vodem válek byl spor o hranice, práva nap�. Srb� žijících na území Chorvatska, ale 
byly zde i d�vody náboženské 

- v dob� válek odešlo mnoho lidí do západní Evropy – N�mecka, Švédska… 
- od Srbska se také odd�lila �erná hora, a nezávislost vyhlásilo i Kosovo, které ale 

n�které zem� sv�ta neuznávají jako samostatný stát 
 

Slovinsko (hl.m. Lubla�) 
 
Rozloha: 20 250 km2 
Obyvatelstvo: 2 000 000 
 
P�írodní podmínky: 

- velkou �ást území pokrývají hory (zasahují sem i Alpy) 
- Z – má podnebí p�ímo�ské, V – spíše vnitrozemské 
 

Hospodá�ství: 
- výhodná poloha na dopravních spojnicích mezi Balkánem a Z Evropou pomáhá 

rozvoji obchodu 
- d�ležitou sou�ástí ekonomiky je turistický ruch 
- výroba stroj� (dopravních-nap�. montáže Renault�), chemikálií, papíru, textilu 
- výroba sportovního vybavení nap�. Elan 
- od roku 2004 je �lenem EU 

 

Chorvatsko (hl.m. Záh�eb) 
Rozloha: 56 540 km2 
Obyvatelstvo: 4 800 000 
 
P�írodní podmínky: 

- východní pob�eží je skalnaté, Dinárské hory 
- celé pob�eží je lemováno stovkami ostrov� a malých poloostrov� 
- nachází se zde krásná Plitvická jezera (natá�el se zde nap�. Vinetou) 



 
Hospodá�ství: 

- 2/3 elekt�iny vyrobí vodní elektrárny 
- po válce dochází k postupné obnov� pr�myslu a dopravní infrastruktury 
- zna�né p�íjmy má Chorvatsko z cestovního ruchu 
- rybolov 
- t�žba bauxitu, ropy a zemního plynu 
- Chorvatsko je vážným kandidátem na vstup do EU 

 
Bosna a Hercegovina (hl.m. Sarajevo) 

 
Rozloha: 56 540 km2 
Obyvatelstvo: 4 800 000 
 
P�írodní podmínky: 

- S – hornatá zalesn�ná Bosna, J – rovinatá úrodná Hercegovina 
- nejlesnat�jší republika bývalé Jugoslávie 
- sm�rem na sever se podnebí m�ní na vnitrozemské 
 

Hospodá�ství: 
- zásoby železné rudy a uhlí 
- ekonomika se postupn� vzpamatovává z následk� války 
- zpracování d�eva 
- kuku�ice, pšenice, ovoce 
- chov skotu a ovcí 
 

Makedonie (hl.m. Skopje) 
 
Rozloha: 25 710 km2 
Obyvatelstvo: 2 200 000 
 
- název Makedonie se nelíbí �ecku, protože stejn� se jmenuje historické území v �ecku  
 
P�írodní podmínky: 

- v�tšinu území pokrývá vysoko položená planina (600-900 m.n.m.) rozd�lená n�kolika 
horskými pásy 

- 40% zem� pokrývají lesy 
- zem� je tektonicky aktivní – riziko zem�t�esení 
 

Hospodá�ství: 
- v bývalé Jugoslávii byla Makedonie nejzaostalejší republikou 
- t�žba d�eva 
- víno, kuku�ice, ovoce (broskve, meru�ky), tabák… 
- hutnictví železa a RBK 

 

 
 



Srbsko (hl.m. B�lehrad) 
 
Rozloha: 88 361 km2 
Obyvatelstvo: 8 000 000 
 
P�írodní podmínky: 

- p�evážn� hornatá zem� 
- podnebí je vnitrozemské – mírné zimy a horká léta 
 

Hospodá�ství: 
- celá ekonomika se stále vzpamatovává z válek v 90. letech 
- uhlí, ropa, zemní plyn 
- dopravní a zem�d�lské stroje 
- víno, zelenina, ovoce, slune�nice 

 
�erná Hora (hl.m. Podgorica)   

Rozloha: 13 812 km2 
Obyvatelstvo: 740 000 
 

- hornatá zem� s p�ístupem k Jaderskému mo�i 
- t�žba hliníku a dalších nerostných surovin 

- velký potenciál má rozvoj cestovního ruchu 
 

Kosovo (hl.m. Priština) 
   

Rozloha: 10 912 km2 
Obyvatelstvo: 2 100 000 
 

- vyhlásilo nezávislost na Srbsku 17. února 2008, n�které státy, ale Kosovo jako 
samostatný stát neuznávají 

 
 
 
 


