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ERITREA – doprovodné slovo k prezentaci 

1., 2., 3. 

ERITREA – plným názvem Stát Eritrea je státní útvar na pobřeží Rudého moře v oblasti 

Afrického rohu ve východní Africe. Na západě sousedí se Súdánem (605 km), na jihu 

s Etiopií (912 km) a na východě s Džibutskem (113 km). K Eritrei náleží též Dahlacké 

souostroví v Rudém moři. O Eritrei se toho poměrně málo ví, neboť patří 

k nejizolovanějším státům na světě. Je to země, kde neexistuje svoboda slova, tisku ani 

shromažďování a která vážně porušuje lidská práva a bezostyšně pronásleduje křesťany. 

4.a 5. 

Eritrea byla původně italskou kolonií, kterou okupovala od 40.let  minulého století 

Británie. Novodobá historie Eritreje se začíná psát v roce 1881, kdy Italské království 

zakoupilo na rudomořském pobřeží od Turků přístav Assab. Poté začali Italové rozšiřovat 

svá území na jih po Raheitu, na hranicích s Francouzským Somálskem (dnes Džibouti), na 

sever po mys Kassar, na hranicích s Britským Súdánem (dnes Súdán). V severní části 

území pronikali Italové úspěšně do vnitrozemí až za řeku Barka k hranicím Súdánu, 

k městu Kassala. Jižní část hranice s Etiopií tvořili přirozené přírodní překážky řeky Setit 

a Mereb. Ostatní části hranic byly sporné. Jisté však je, že před více než 130 lety již 

Etiopie neměla přirozený přístup k moři a byla vnitrozemským státem. Ke konci 19. 

století chtěli Italové spojit své východoafrické kolonie Italské Somálsko a Eritreu do 

jednoho celku. Etiopie však stála mezi nimi. Zásadní bitvou byl střet u Adui roku 1896, 

kde etiopská vojska porazila modernější, zdánlivě neporazitelnou italskou armádu. Mezi 

tím v Eritrei budovali Italové pilně svou državu. Do té poměrně úrodné země s příjemným 

klimatem přesídlili tisíce italských bezzemků z chudého italského jihu. Budovala se 

infrastruktura, silnice, železnice a mosty. V roce 1941 byly Eritrea předána pod britský 

protektorát. V roce 1952 rozhodla OSN o připojení Eritreje k Etiopii jako její federativní 

součást. V roce 1993 se Eritrea osamostatnila a Etiopie s tím souhlasila. Mezi oběma 

zeměmi panovaly nadstandartní vztahy (společná měna, celní unie).  

6. 

Eritrea – originální název Hagere Ertra, anglicky Eritrea a česky také Eritrea. Název 

pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum). 

Území Eritreje se nachází na 36°- 43°východní délky a 12°- 18°severní šířky. Rozloha 

území je 121 320 km2. Eritrea se nachází v tropickém suchém pásu. Na území se nachází 



hlavně pouště a polopouště. Orná půda tvoří 12% , 49 % tvoří pastviny a 6%  lesy. 

Nejvyšší bod Eritreje je hora Soira, která je vysoká 3 018m. 

7. 

Státní vlajka Eritreje. 

8. 

Hlavní město Eritreje je Asmara, kde žije 367 000 obyvatel a které se nachází ve výšce 

270 m.n.m. Podnebí v Asmaře je natolik příznivé, že se tradovalo, že jediným kdo umírá 

v Asmaře hladem jsou doktoři, protože jsou neustále bez práce. Průměrná teplota Asmary  

je 17°C. Eritrea má přízvisko Severní Korea Afriky. V roce 1993 se dostal k moci 

prezident Isaias  Afewerki, který je v čele dodnes.  

9. 

Prezident Isaias Afwerki. Za 22 let jeho vlády Eritrejci neabsolvovali žádné volby, a i 

kdyby nějaké byly, neměli by možnost hlasovat pro jiného kandidáta. Jeho oponenti byli 

uvězněni, stejně jako nepohodlní novináři. 

10. 

Shrnutí dosavadních vědomostí o Eritrei. 

11., 12., 13. a 14. 

Obyvatelka Eritreje.  Národnostní složení Eritreje tvoří devět etnických skupin. 

Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 % ) a Tigrejci (30% ), kteří hovoří příbuznými jazyky. 

Významnou skupinou jsou Afaři (300 tis.), etnická skupina Saho (4% ), Kunama (2% ) a 

arabsko jazyčný kmen Rashaida (2% ), Bilen (2% ) a další Beni, Amar, Nera (asi 5%  ). 

Mimo území Eritreje žije odhadem téměř 1 milion Eritrejců. Desetitisíce žádají o azyl 

v zemích Evropy, zejména ve Švédsku. 

15. 

Zemědělec Eritreje 

16. 

Pouště a polopouště Eritreje. 

17. 

Přírodní rezervace Eritreje – Dahlak Marine National Park. 

18. 

Geografie.  

19.  

Obrázek Rudého moře. 

20.,21.,22.,23.,24. 



Hlavní město Asmera. 

25. 

Železnice Eritreje. 

26. 

 Hospodářství. Eritrea nezveřejňuje informace o své ekonomické situaci. Veškeré 

statistické údaje je nutné brát s rezervou. Hrubý domácí produkt země se podle 

mezinárodního měnového fondu pohyboval v roce 2014 jen kolem 4 miliard dolarů. 

Eritrea patří mezi nejchudší země světa. Na špatný vliv ekonomiky mely vliv především 

válka za nezávislost, válka s  Etiopií a katastrofální sucho. Negativní dopady na 

ekonomiku země má také velmi izolacionistická politika vládnoucího režimu a především 

naprosté uzavření etiopského trhu pro eritrejské produkty. V neposlední řadě je další 

ekonomický rozvoj země blokován sankcemi OSN.  

27. 

Měna Eritreje – nakfa 

28. a 29. 

Školství je v Eritreji na špatné úrovni. Číst a psát umí jen tři čtvrtiny dětí. Vzdělání brzdí i 

brzká branná povinnost. Sociální služby ani demokratické instituce zde nefungují. 

Polovina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby.  

30. 

Obyvatelstvo Eritreje. 

31. 

Branná povinnost je v Eritreji v délce 18 měsíců. V armádě a v národní službě pracuje na 

600 000 nedobrovolných rekrutů.  

32.  

V loňském roce pocházel každý pátý uprchlík z Eritreje. O azyl žádají především ve 

Švédsku, Německu a Švýcarsku.  Hlavní příčinou, proč lidé z Eritree utíkají je 

nepředstavitelné potlačování všech práv a svobod  ze strany místní vlády. Mnoho lidí sedí 

v žalářích v hrozných podmínkách, dochází zde k únosům, mučení a cíleným vraždám 

odpůrců režimu. 

33. 

Prezident a jeho armáda. 

 

 

 



34. 

Bídné podmínky dokládá i případ fotbalové reprezentace, která zmizela v roce 2009 

v Keni. Po mezinárodním utkání všichni reprezentanti emigrovali, domů se vrátil pouze 

trenér a jeden fotbalový činitel.  

35., 36.a 37. 

Sportovci Eritreje, kteří působí v Evropě 
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1. Anglický název Eritreje 

2. Klima Eritreje – pás 

3. Nejvyšší bod Eritreje 

4. Nejpopulárnější sport  Eritreje 

5. Hlavní město Eritreje 

6. Řeka proudící do Súdánu, známá jako Salit 

7. Vegetace Eritreje 

 

Pomůcka: ( SAVANA, ERITREA, ASMERA, SOIRA, TROPICKÝ, FOTBAL, TEKEZE,) 
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ERITREA - vědomostní kvíz 

1. Na pobřeží kterého moře se nachází Eritrea 

a) Černého moře 

b) Severního moře 

c) Rudého moře 

2. Součástí Eritreje je 100 okolních ostrovů, které se jmenují  

a) Etiopské souostroví 

b) Dahlacké souostroví 

c) Súdanské souostroví 

3. Eritrea leží v pásu klimatu 

a) Tropiský pás suchý 

b) Mírný pás 

c) Polární pás 

4. Hlavní město Eritreje se jmenuje 

a) Embatkala 

b) Asmara 

c) Masawa 

5. Hlava státu je v Eritrei 

a) Soudce 

b) Předseda vlády 

c) Prezident 

6. Jakého jsou Eritrejci náboženského vyznání 

a) Pravoslavného  

b) Hinduistického  

c) Křesťanského a muslimského 

7. Nejvyšším bodem Eritreje je 

a) Moussa Ali 

b) Soira 

c) Ras Dašen 
 



ERITREA  - vědomostní kvíz - odpovědi 
1. Na pobřeží kterého moře se nachází Eritrea 

a) Černého moře 

b) Severního moře 

c) Rudého moře 

2. Součástí Eritreje je 100 okolních ostrovů, které se jmenují  

a) Etiopské souostroví 

b) Dahlacké souostroví 

c) Súdanské souostroví 

3. Eritrea leží v pásu klimatu 

a) Tropiský pás suchý 

b) Mírný pás 

c) Polární pás 

4. Hlavní město Eritreje se jmenuje 

a) Embatkala 

b) Asmara 

c) Masawa 

5. Hlava státu je v Eritrei 

a) Soudce 

b) Předseda vlády 

c) Prezident 

6. Jakého jsou Eritrejci náboženského vyznání 

a) Pravoslavného  

b) Hinduistického  

c) Křesťanského a muslimského 

7. Nejvyšším bodem Eritreje je 

a) Moussa Ali 

b) Soira 

c) Ras Dašen 

 

 



8. V Eritreji se chovají tato zvířata 

a) Tučňáci, velryby, pandy 

b) Králíci, myši, osli 

c) Ovce, kozy, velbloudi 

9. V Eritreji se pěstuje důležitá rostlina čeledi lipnicovité 

a) Cukrová třtina 

b) Rýže 

c) Čirok  

10. Měna Eritreje se jmenuje  

a) Nakfa (ERN) 

b) Koruna 

c) Euro 

11. V Eritreji je branná povinnost 

a) Není 

b) Povinná 

c) Dobrovolná 

12. Nejpopulárnějším eritrejským sportem je 

a) Hokej 

b) Plavání 

c) Fotbal 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 


