


Oficiální název je Čínská lidová republika  =  

Čung-chua žen-min king-che-kuo,  Číňané – 

„Čína“ = Čung-kuo nebo Čung-chua = Říše 

středu 

Na území Číny   -   2 pozůstatky koloniálního období: 

 

  

Hongkong   do  1.7.1997 patřil Velké Británii 

  

Macao  do r. 1999 patřil Portugalsku 

 

50 let jim zůstane zvláštní statut, musí zde být 

zachován demokratický systém více stran, občanská 

práva,… 

 



 

Tibet – AO je součástí Číny,  

snaha o samostatnost =  

obsazení armádou  

(Dalajláma žije v exilu) 

 



Hlavní město:     Peking 

Státní zřízení:     republika 

Města:   Šanghaj, Kanton, 

Wuchan 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:China_Beijing.svg


Na území Číny leží nejvyšší pohoří na Zemi…….. 

a nejvýše položená náhorní plošina……..Střed 

vyplňují rovněž dvě rozlehlé pouště……….a 

………….  Přes Velkou čínskou nížinu protékají 

dvě nejdůležitější řeky……………..a……………… 

 které ústí do …………… a……………………moře. 

Čína se rozkládá ve čtyřech vegetačních pásech 

a třech podnebných pásech. Podnebí zde 

ovlivňuje letní a zimní……… a dále kontinentalita 

podnebí a nadmořská výška. 

 

 

HIMÁLAJ    

TIBET 

GOBI 

TAKLAMAKAN 

 CHUANG-CHE JANG-C'-ŤIANG 

ŽLUTÉHO  VÝCHODOČÍNSKÉHO 

MONZUN 



Stručná historie: 

 

     Čínská civilizace prodělala 1000 let dlouhý vývoj, během 

kterého vznikla svébytná kultura   řada vynálezů 

(kompas, papír, hedvábí, porcelán, střelný prach) 

 
Císařství bylo svrženo v roce 1912. 

 

Nejlidnatější země světa  -  1,3 mld. obyvatel 

Problémem je vysoký přírůstek   vláda se ho snažila 

omezovat až drastickými způsoby (politika jednoho 

dítěte,…) 

 



Většina obyvatel žije na venkově. 

 

NÁBOŽENSTVÍ  -  buddhismus, konfucianismus 

 

Zvláštní formou buddhismu je lámaismus  =  TIBET  (v čele 

je dalajláma, od 18.st. součást Číny, jazykově blízcí 

Číňanům, ale vlastní kulturu, písmo, tradice, 20.st. – snaha 

o odtržení  - kruté potlačení povstání  dalajláma uprchl 

do Indie,…) 

Rozmístění obyvatel  -  9/10 žije ve V části  -  vliv 

přírodních podmínek 

Akupunktura, kung-fu, písmo,…. 



 významné hospodářské centrum  země  

  od roku 2004 největší přístav světa.  

 správní a kulturní centrum země 

 nachází se zde mnoho atraktivních staveb 

 

Na ploše více jak 72 ha zde najdete řadu jedinečných 

architektonických památek a pozoruhodností: paláce, 

pavilony, nádvoří a zahrady  



  Velmi rychle rostoucí ekonomika, vojenská síla  

     i progresivní diplomacie dávají vzrůst nové supervelmoci. 

 

  Komunistický stát 

  Obrovské nerostné bohatství  (přečíst z mapy které) 

  Průmyslová výroba dříve zaměřena hlavně na těžký  

      průmysl (ocel, stroje, hutnictví,…) 

  Dnes orientace na spotřební obory – 

              textilní- bavlna, hedvábí obuv 

     elektronika  =  méně kvalitní 

 

Reforma  -  „zóny volného obchodu“  a „otevřené přístavy“  

   příznivé podmínky pro zahraniční investory  

 

  



rozvinuté pobřeží    +  zaostalé vnitrozemí 

 

Současné postavení Číny ve světovém hospodářství je 

v některých oborech špičkové, jinde velice zaostává 

 

Ekonomicky patří Čína k potencionálně nejvýznamnějším 

zemím světa, hodnotou HDP a zejména dynamikou jeho 

růstu (kolem 7 – 10 % ročně) ukazuje, že bude patřit k 

ekonomickým velmocím 21. století. Zásluhou 

ekonomických úspěchů získává ČLR uznání i na 

mezinárodním fóru a její politický vliv značně vzrůstá. 
 



TŘI SOUTĚSKY 

přehrada s největší elektrárnou na světě, budovanou na 

řece Jang-c'-ťiang (Dlouhá řeka)  

 

Postupné napuštění ohromné nádrže si vynutilo 

přestěhování asi 1,3 milionů lidí, pro něž musela být 

přesunuta celá města, pod vodou zmizelo 13 velkoměst, 

140 měst, 1352 vesnic  

VÍCE ZDE. 

http://www.quido.cz/stavby/tri_soutesky.html


 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 

 TERAKOTONOVÁ ARMÁDA 

 PEKING - ZAKÁZANÉ MĚSTO 

 ŠANGHAJ 

 ČÍNSKÝ SYMBOL DRAKA 

 HORA CHUASAN 

 PANDA VELKÁ  

 TIBET 

 AKUPUNKTURA 

 KUNG-FU  

KLIKNĚTE NA POJEM 
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http://rozvedena.blokuje.cz/711163-videt-chua-san-a-zemrit-aktualizovano-php
http://cina.blog.cz/1001/panda-velka
http://www.tibet-barma.cz/node/5
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kung-fu
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http://cina.orbion.cz/stat/pruvodce/geografie-1738/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lido

v%C3%A1_republika 

http://www.tibet-barma.cz/node/5 

http://czech.cri.cn/713/2013/06/03/1s141592.htm 
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