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Rusko (hl.m. Moskva) 
Rozloha: 17 075 000 km2 
Obyvatelstvo: 150 000 000 

- republika 
- velká m�sta: St. Pet�rburk, Novosibirsk, … 
- nejv�tší zem� sv�ta (14 �asových pásem) 
 

P�írodní podmínky: 
- zem� leží v Evrop�, ale v�tšina v Asii – za hranici je považováno poho�í Ural 
- zem� má r�zné podnebí – sm�rem k jihu se teploty zvyšují, sm�rem na východ a sever 

je chladn�ji a v�tší sucho (okolo m�sta Jakutsk jsou nejv�tší teplotní rozdíly mezi 
zimou a létem – až 80°C) 

- ostrovy na S – v��ný led a sníh 
- S pevniny – v�tšinou pokrývá tundra (sob, polární liška) 
- od S k J se táhne rozsáhlý pás les� (tajga (sever) – nejv�tší jehli�natý les na sv�t�, 

sm�rem k jihu p�ibývají listnaté stromy) 
- J – (na jih od les�) – stepi (úrodné oblasti), Kaspické mo�e (nejv�tší jezero sv�ta), 

Kavkaz (pastviny) – nejvyšší hora Ruska – Elbrus (5642 m.n.m.) 
- jezero Bajkal – nejhlubší na sv�t� (1620m) 

 
Historie: 

- okolo 1200 p�.n.l – zde žili lidé pocházející z Balkánského poloostrova 
- okolo 800 – p�išli na toto území Slované 
- 1237 – na dalších 200 let se stává sou�ástí mongolské �íše 
- v 15. stol. se vlády ujali ruští panovníci – carové 
- v 17. až 19. stol. postupn� roste nespokojenost s vládou car� 
- 19. stol. – Rusko je nejvýznamn�jší v oblasti literatury, divadla, hudby… 
- 1917 – bolševici v�ele s Vladimírem Ilji�em Leninem zahájili revoluci – car byl zabit, 

nastoupil komunismus a byl založen Svaz sov�tských socialistických republik (SSSR) 
- 1929 – 1953 vláda teroru Josefa Stalina – milióny Rus� povražd�ny nebo skon�ili 

v pracovních táborech na Sibi�i 
- 2. sv. válka – Stalin byl p�vodn� domluven s Hitlerem na rozd�lení Evropy, po té co 

N�mecko napadlo Rusko, p�estala dohoda platit, Rusové nakonec osvobodily 
východoevropské státy, které pak až do roku 1990 byly pod velkým vlivem SSSR 
(komunismus), ve válce zem�ely milióny Rus� 

- v 80. letech – se stává prezidentem Michail Gorba�ov, který za�al se zm�nami 
komunistického režimu, které v roce 1990 k rozpadu SSSR a pádu komunismu v celé 
východní Evrop� 

- DNES: - velké propojení politiky a bohatých majitel� naleziš� ropy, uhlí… 
  - obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi, kterých je v�tšina 
  - na území Ruska žije mnoho národ�, ale mají t�eba jen n�kolik desítek lidí 
  - p�etrvávají spory s n�kterými národy, které se cht�jí odd�lit p�.�e�ensko 

 
Zem�d�lství: 

- v dob� komunismu p�ešla p�da do rukou státu – vznikly obrovské zem�d�lské plochy 
- dnes je velká �ást p�dy stále v rukou státu, ale existuje i soukromé zem�d�lství 
- podmínky pro rostlinnou výrobu nejsou v Rusku ideální, p�esto se jedná o jednu 

z nejv�tších obilnic sv�ta 
 



- obilniny (je�men, žito, oves, pšenice) 
- len, brambory, cukrová �epa, zelenina, ovoce 
- t�žba d�eva 
- rybolov 

 
T�žba: 

- obrovské zásoby uhlí, ropy a zemního plynu 
- zlato, železná ruda, rudy barevných kov� 
 

Pr�mysl: 
- v dob� komunismu budování t�žkého pr�myslu (hutní a strojírenský), obrovských 

továren 
- dnes je nutné velkou �ást pr�myslu modernizovat a p�ivád�t nové soukromé investory 
- rozvíjí se lehký spot�ebitelský pr�mysl 
 

+ 
- v Rusku p�evládá pravoslavná církev (k�es�anství), ale je zde i judaismus a islám 
- d�ležitým dopravním spojením mezi evropskou �ástí zem� a dálným východem je 

železnice – Transsibi�ská magistrála (9000km) 
- v Rusku p�etrvává mnoho tradic lišících se podle region� 

 

Arménie (hl.m. Jerevan) 
Rozloha: 29 800 km2 
Obyvatelstvo: 3 800 000  
 
P�írodní podmínky: 

- zem� leží v poho�í Malý Kavkaz 
- jezera a prudké �eky 
 

Historie: 
- první lidé zde žili pravd�podobn� už 6000 p�. n. l. 
- pozd�ji bylo území dobyto �ímany, Araby a Turky 
- na p�elomu 19. a 20. stol. zmasakrovali Turci více jak p�l milionu Armén� 
- pronásledování Armén� má za d�sledek, že dnes žijí Arméni, kte�í odešli ze zem� po 

celém sv�t� 
- do roku 1991 – sou�ást SSSR 
- DNES: stále p�etrvávají spory s Azerbajdžánem o území Náhorního Karabachu, 

arménský jazyk a abeceda se nepodobají žádnému jinému na sv�t� 
 

Hospodá�ství: 
- chov ovcí a dobytka 
- p�stování ovoce a zeleniny 
- m�� 

 

 
 
 



Ázerbajdžán (hl.m. Baku) 
Rozloha: 86 000 km2 
Obyvatelstvo: 7 400 000  
 
P�írodní podmínky: 

- poho�í Kavkaz 
- V – Kaspické mo�e 
 

Historie: 
- Ázerbájdžánci jsou potomci Turkotatar� a Peršan� 
- od 19. stol. do 1991 – sou�ást SSSR (industrializace) 
- DNES: stále p�etrvávají spory s Arménií o území Náhorního Karabachu 
 

Hospodá�ství: 
- obrovské zásoby ropy a zemního plynu 
- ovoce, tabák, �aj 
- chov koz a skotu 

 
 

Gruzie (hl.m. Tbilisi) 
Rozloha: 69 700 km2 
Obyvatelstvo: 5 500 000  
 
P�írodní podmínky: 

- velkou �ást zem� pokrývají zalesn�ná poho�í (na vrcholcích leží sníh celý rok) 
- u �erného mo�e se nachází pastviny a úrodná p�da 
 

Historie: 
- Gruzii postupn� ovládali �ekové, �ímané, Peršané, Arabové a Turci 
- 19. stol. se Gruzie stala sou�ástí ruské �íše 
- 1936 – 1991 sou�ást SSSR (z Gruzie pocházel Stalin) 
- DNES: dodnes spory s Ruskem o Abcházii a Jižní Osetii, Gruzie má vlastní jazyk, ale 

i abecedu, v�tšina obyvatel jsou k�es�ané 
 

Hospodá�ství: 
- citrusy, �aj, tabák 
u �erného mo�e je velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Kyrgyzstán (hl.m. Biškek) 
Rozloha: 198 500 km2 
Obyvatelstvo: 4 530 000  
 
P�írodní podmínky: 

- hornatá zem�  
- velmi kruté zimy 
 

 



Historie: 
- v 6. až 12. stol. p�íchod turkotatarských kmen� 
- b�hem staletí se vyst�ídala mongolská i �ínská nadvláda 
- 70. letech 20. stol. ovládli zemi Rusové 
- ve 20. stol. do roku 1991 – sou�ást SSSR 
 

Hospodá�ství: 
- tradi�ní ko�ové pastevectví – n�které obyvatelstvo žije do dnes v jurtách (ovce, kozy) 
- p�stování bavlny a tabáku 

 

Kazachstán (hl.m. Astana) 
Rozloha: 2 717 300 km2 
Obyvatelstvo: 17 000 000  
P�írodní podmínky: 

- Z – Kaspické mo�e, V – poho�í Altaj 
- S – úrodné stepi, J – poušt� 
- kruté zimy, dlouhá a horká léta 

Historie: 
- dnešní Kazaši jsou potomky turkotatarských a mongolských nájezdník�, kte�í se živili 

jako ko�ovní pastevci 
- na konci 19. stol. dobyli Kazachstán Rusové – tradi�ní zp�sob života se za�al m�nit 

(pastviny byly osety pšenicí, za�ala t�žba železa a olova) 
- v dob� nadvlády SSSR – industrializace (zpr�mysln�ní) 
- 1991 - nezávislost 
- DNES: mnoho lidí na venkov� stále žije bez elekt�iny a tekoucí vody z vodovodu, 

hlavním náboženstvím je islám 
 

Hospodá�ství: 
- stále p�etrvává tradi�ní ko�ovné pastevectví (ovce, kon�, velbloudi) 
- pr�mysl a intenzivní zem�d�lství v dob� SSSR p�inesl zne�išt�ní ovzduší a p�dy 
- objev ropy v Kaspickém mo�i p�inesl zna�né bohatství 
- t�žba železné rudy a olova 
- zem�d�lství – obilí 
- nachází se zde ruské st�edisko pro startování raket do vesmíru – Bajkonur  

 

Tádžikistán (hl.m. Dušanbe) 
Rozloha: 143 100 km2 
Obyvatelstvo: 5 700 000  
 
P�írodní podmínky: 

- hornatá zem� s �astými zem�t�eseními 
- poho�í Pamír (na východ�) – n�které oblasti jsou kv�li sn�hu p�l roku nep�ístupné 
- v údolí �ek – úrodná p�da, žije zde v�tšina obyvatel, horká a dlouhá léta 
 

Historie: 
- Tádžikové jsou potomci Peršan� 
- celou historii je zem� vystavena cizím nájezd�m 
- 7. stol. Arabové p�inesli Islám 



- ve 20. stol. do roku 1991 – sou�ást SSSR 
 

Hospodá�ství: 
- hlavním zdrojem p�íjm� je zem�d�lství – bavlna, chov dobytka na pastvinách, ovoce, 

zelenina 
- potraviná�ský pr�mysl 

 

Turkmenistán (hl.m. Ašchabat) 
Rozloha: 488 100 km2 
Obyvatelstvo: 4 500 000  
 
P�írodní podmínky: 

- v�tšinu území pokrývá pouš� (nap�. Karakum) 
- J a JV je osídlen, zbytek zem� velmi �ídce 

 
Historie: 

- 900 – se zde usídlili turkotatarské kmeny, které ovládali tuto oblast až do 19. stol. 
- v 70. letech 19. stol. – dobyli Turkmenistán Rusové 
- 1924 – 1991 – sou�ást SSSR 
DNES: hlavní náboženství je islám, objev ropy a zemního plynu pomohl ke zlepšení 
životní úrovn� obyvatelstva 
 

Hospodá�ství: 
- p�stování bavlny � výroba koberc� 
- chov ovcí a koní 
- chov bource morušového � hedvábí 

 

Uzbekistán (hl.m. Taškent) 
Rozloha: 447 400 km2 
Obyvatelstvo: 21 700 000  
 
P�írodní podmínky: 

- v�tšinu území pokrývají zvln�né planiny a neúrodná pouš� (nap�. Kyzylkum) 
- �eky p�ivád�jící vodu z poho�í Tchien-šan do hust� osídleného údolí na východ� 

 
Historie: 

- Uzbekistán leží na starobylé „hedvábné stezce“ vedoucí z �íny do �íma 
- až do 15. stol. leželo toto území na d�ležité obchodní trase 
- 300 p�. n. l. – území dobyto �eky 
- po roce 600 – Arabové – p�inesli islám 
- 13. stol. – Mongolové 
- 19. stol. – Rusové 
- ve 20. stol. do roku 1991 – sou�ást SSSR 
 

Hospodá�ství: 
- p�etrvává tradi�ní ko�ovné pastevectví 
- bavlna – mnoho p�vodní pastvin p�em�n�no v dob� SSSR na bavlníkové plantáže 
- chemický a strojírenský pr�mysl 



 
 
 
 

 
 


