
 

 

Státy výchovní Evropy 

 Litva  -  hl. město Vilnius 

Lotyšsko  -  hl. město Riga 

Estonsko  - hl. město Tallin 

Tyto státy na východě omývá Baltské moře, které se po rozpadu Sovětského svazu 1991 staly 

samostatnými. Ve všech těchto státech jsou početné národnostní menšiny, především Rusů. 

Vzájemné vztahy nejsou bezproblémové. Jejich hospodářství je odkázané na dovoz energetických 

surovin: černého uhlí, ropy a zemního plynu. 

Ukrajina 
 
Kromě evropské části Ruska je největším státem Evropy. Rozsáhlý promysl na východě země 
zpracovává černé uhlí, železnou a manganovou rudu. Západní část země je více zemědělská. 
Na území Ukrajiny leží atomová elektrárna Černobyl, kde došlo v roce 1986 k závažné havárii, která 
negativně ovlivnila celý svět. 

Kyjev  -  hlavní město, leží na řece Dněpru. Kulturní a hospodářské centrum země, nazýván matkou 
ruských měst ( pro svou starobylost ). 
 

Bělorusko 
 
Hlavní hospodářský partner Ruska. Jsou zde velká ložiska draselných solí. Významný je strojírenský 
průmysl. Zemědělství je zaměřeno na chov dobytka, protože půdy jsou zde chudé a moc se nehodí na 
pěstování plodin. 
Minsk  -  hlavní město, průmyslové a obchodní křižovatka země. 
 
Moldavsko 
 
Zemědělská země, převažuje vinařství a ovocnářství. 
Kišiněv  -  hlavní město. 
 

Rusko 
 
Země velkých rozměrů, žije zde přes 150 milionů obyvatel, mnohonárodnostní stát. Většina Rusů 
vyznává pravoslavné křesťanství. 
Srdcem Ruska  je Východoevropská rovina Na východě leží Východosibiřská rovina. Na východě 
zasahuje až k Tichému oceánu. 
Pohoří: Ural, Kavkaz a Altaj 
Velké Řeky: Ob, Jenisej, Lena, Amur, Volha. 
Velkou část Ruska pokrývá dlouhodobě zmrzlá půda, která komplikuje zemědělskou výrobu a 
prodražuje výstavbu. Ruskou dopravu znásobují nesmírné vzdálenosti.  
 
 
 
 
 



 
 
 
V severní části pásmo jehličnatých stromů vytváří největší zásobárnu dřeva na světě. V jižní části 
země se táhne pásmo lesostepí a stepí, zde je základna zemědělství, nízká úroda.  Ve střední Asii se 
rozkládají pouště a polopouště. 
Rusko má velké přírodní bohatství mnoha surovin. Je zde rozvětvený těžký průmysl. Produktivita 
práce je však nízká. Nerostné bohatství se vozí z východu na západ a hotové výrobky opačně. 
Nejvýznamnější je železniční doprava. Významná je i doprava námořní. 
 
Moskva  -  hlavní město, pře 12milionů obyvatel Představuje politické, hospodářské a kulturní 
centrum země s asi 60 univerzitami a množstvím dalších vysokých škol, kostelů, divadel, muzeí a 
galerií. Sídlí zde všechna ministerstva, státní úřady apod. Historické centrum je staré stovky let, v jeho 
středu se rozkládá trojúhelníkový Kreml, prohlášený spolu s Rudým náměstím v roce 1990 za světové 
kulturní dědictví UNESCO. 
Petrohrad  -- kulturním střediskem celostátního významu, zapsaným od roku 1990 do seznamu 
Světového dědictví mezinárodní organizace UNESCO. Je také jedním z nejdůležitějších ruských 
přístavů v Baltském moři. Významné hospodářské centrum Ruska. 
Volgograd  -  významný přístav na řece Volze, za 2. sv. války zde probíhaly velmi těžké boje. 
 
V Rusku je mnoho velkých měst: Novosibirsk, Jižní Novgorod, Omsk, Kazaň, Rostov na Donu a další. 
 
 
Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 
 
 

1. U kterého moře leží Litva, Lotyšsko a Estonsko ? 
2. Ve kterém státě byla velká havárie atomové elektrárny ? 
3. Jaké je hlavní město Běloruska ? 
4. K jakému oceánu sahá na východě Rusko ? 
5. Co víš o Moskvě ? 
6. U kterého moře leží město Petrohrad ?  
7. Napiš názvy velkých řek v Rusku. 
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