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Společenství nezávislých států (SNS) 

Společenství nezávislých států je organizace zahrnující 9 z 15 bývalých 

svazových republik Sovětského svazu. Více ZDE. 
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 největší stát světa - (17mil. km2) 
 východní Evropa a severní Asie 
 nejvýznamnější člen SNS  
 člen OSN a G8 
 politická a vojenská velmoc  
 

 



 

 

- evropská část nížinatá, rovinatá  

- asijská část hornatá  

 

Nížiny  

- Východoevropská rovina  

- Kaspická nížina – bažinatá, zasolená  

- Západosibiřská nížina/rovina  

 Východně od Uralu (jedna z největších na světě)  

 Mnoho veletoků  

 Část pokryta permafrostem  

 Jsou zde zásoby ropy a zemního plynu  

- Severosibiřská nížina – tundra  
 

 



Pohoří  

 

- především asijská část – kromě Kavkazu (nejvyšší 

  hora Elbrus) a Uralu (Narodnaja)  

- Altaj (u hranic s Mongolskem a Čínou) 

- Sajan – na hranici s Mongolskem  

- Verchojanské pohoří – podél Leny  

- Pohoří Čerského  

- Středosibiřská vysočina  
 

 

 



- nejvyšší bod – Elbrus 5642 m. n. m.  

- nejnižší – Kaspické moře  

- poloostrov Kamčatka a Kurily patří do ohnivého prstence – 

  častá zemětřesení (+doprovodné jevy), leží na hranici 

  2 litosférických desek 

 

 

Poloostrovy  
- Kamčatka - činné sopky, nejvyšší sopka –   

                    Klučevskaja 4750 m  

- Čukotka, Kola, Jamal, Tajmyr  

 

 

Ostrovy  
- Kurily, Sachalin,Severní Země, Nová Země  

 



Jezero Bajkal s hloubkou 1637 m představuje největší 

zásobárnu sladké vody na světě a zároveň jedinečný 

ekosystém. 

 

Jezero Kaspické moře – slané, největší jezero světa 

 

Řeky:  Volha, Don, Ural, Lena, Jenisej, Ob, Amur 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkal


  143 mil. obyvatel (9.místo na světě) 

 rozmístění obyvatelstva značně nerovnoměrné 
       vliv špatných přírodních podmínek 
 nejvíce evropská část (okolí Moskvy) 
 nejméně Sibiř a Dálný východ 
  80% Rusové, dále Tataři, Ukrajinci, 

    Bělorusové,Čečenci, mnoho národností 
 ruština + další jazyky 
 písmo: azbuka 
 



 pravoslavné křesťanství – Ruská pravoslavná 
          církev - je uznávána i nevěřícími jako  
          symbol kulturního dědictví Ruska 
 islám – turkické národy, Kavkaz 

 
 Některé národy po rozpadu SSSR usilují o    

    samostatnost. Např. Čečensko (Kavkaz muslimové) 

            

 
 

 

 



Ruské hospodářství se po vleklé krizi 90. let opět 

zařadilo mezi první desítku světových ekonomik. 

Mezi státy světa má největší zásoby přírodních 

zdrojů — nerostných surovin, ropy, zemního plynu, 

dřeva, pitné vody — a je považováno za energeticky 

soběstačný stát. 

 

 



 

 Problémy  

 
- dosahuje ekonomického růst díky cenám surovin na  

  světovém trhu a ne potřebnou modernizací ekonomiky  

- průmysl se modernizuje pomalu, je nerovnoměrně  

  rozmístěn  

- NS jsou na Sibiři nebo na Dálném Východě  

- obyvatelstvo a závody jsou na Z - daleký převoz NS –  

  drahé  

- životní úroveň poměrně nízká, ale stále roste  

- ohromné sociální rozdíly  

- nižší míra demokracie než v ostatních vyspělých zemích  

  nižší míra svobody tisku, projevu, shromažďování (mírně 

  autoritářský režim)  
 



  
 z ekonomického hlediska stát středně vyspělý  

       8.nejsilnější ekonomika na světě  

 

 Velké nerostné bohatství (Sibiř,Dálný Východ) 
          ropa a zemní plyn 
 
- oblasti mezi Volhou a Uralem 
- Západosibiřská nížina  
       těžba je velice omezena nepříznivými  přírodními podmínkami (nízké  

           teploty)        zamrzlá půda a bažiny 

 

Ropovod Družba 
Gazprom je největší ruská společnost a největší exportér zemního 
plynu na světě. 
 

             železná ruda, černé uhlí a zlato 
 
 



Dominantní postavení metropole Moskva 
je zde také nejvyšší životní úroveň v zemi.  
 
 
Severovýchod – Sibiř a Dálný východ – pak 
slouží především jako surovinová základna. 

Transsibiřská magistrála  
 
je hlavní dopravní tepna Ruska a je nejdelší železniční 
tratí na světě, probíhající v délce 9 288 km z Moskvy 
do Vladivostoku, viditelná i z vesmíru.  
Odnož –  Bajkalsko-amurská magistrála 
                                                               



 periferní oblast 
 Západosibiřská rovina - jezera, bažiny, tajga 
 Dálný východ - permafrost, extrémně  

      periferní oblast, těžba zlata a diamantů 
      rybolov, chov sobů, kožešinové zvěře 
      jezero Bajkal 



BORŠČ 

BLINY 

KVAS PIROHY 

VODKA 



Typický je čaj z tresti uvařený  

v samovaru 

Světoznámou ruskou specialitu představuje kaviár - jikry 

jeseterovité ryby, žijící v Kaspickém moři,nebo jeseterů z 

řeky Volhy. 
 



Matrjoška (rusky матрёшка) je název tradiční ruské 

soustružené duté dřevěné malované panenky, kterou lze 

rozložit a která v sobě skrývá několik dalších čím dál 

menších dřevěných panenek, které lze rovněž rozložit, s 

výjimkou nejmenší, jež je zcela ve středu této soustavy 

panenek.  



ZDROJE: 
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http://ostrava-educanet.cz/svoboda/vyuka/sexta/severni_asie.htm 

www.aktualne.cz 
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http://www.rusko-info.cz/ 
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ZDROJE OBRÁZKŮ: 

http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg 

http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg 

http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Mt_Elbrus_Caucasus.jpg 

http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg 

http://oidnes.cz/10/071/org/TOM3427e2_bajkal_prf.jpg 

http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-

Jazyk-popisu.png 

http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg 

http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg 

http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000453-cc1dacd187/sibir.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Vasyugan.jpg 

 

 

http://www.idnes.cz/
http://ostrava-educanet.cz/svoboda/vyuka/sexta/severni_asie.htm
http://ostrava-educanet.cz/svoboda/vyuka/sexta/severni_asie.htm
http://ostrava-educanet.cz/svoboda/vyuka/sexta/severni_asie.htm
http://www.aktualne.cz/
http://www.aktualne.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://rusko.tv/
http://rusko.tv/
http://www.rusko-info.cz/
http://www.rusko-info.cz/
http://www.rusko-info.cz/
http://www.rusko-info.cz/
http://www.rusko-info.cz/
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://www.luko2.com/cestovani/info_srbsko.htm
http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg
http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg
http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg
http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg
http://judokrpalek.com/wp-content/gallery/vlajky/ruska-vlajka.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.rusko-info.cz/files/images/mapaSNS_500.jpg
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://www.luko2.com/images/info_rusko.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Mt_Elbrus_Caucasus.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://www.danmar-travel.cz/wp-content/gallery/rusko/v_kljucevskaja.jpg
http://oidnes.cz/10/071/org/TOM3427e2_bajkal_prf.jpg
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000245-3682d37814/61C-Jazyk-popisu.png
http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg
http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg
http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg
http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg
http://i.idnes.cz/10/011/gal/JB304e22_q4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://www.petroleum.cz/ropa/system/vyskyt_ropy_soucasnost_4.jpg
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000453-cc1dacd187/sibir.jpg
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000453-cc1dacd187/sibir.jpg
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000453-cc1dacd187/sibir.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Vasyugan.jpg


http://02varvara.files.wordpress.com/2010/02/bliny-e1270153714434.jpg 

http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg 

http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg 

http://img.ceskatelevize.cz/specialy/kucharskapohotovost/gfx/recipes/large/86.jpg?v

ersion=1 

http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Samovar.silver.jpg/220px-

Samovar.silver.jpg 

http://kaviar.appee.com/media//1k.jpg 

http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg 

http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://02varvara.files.wordpress.com/2010/02/bliny-e1270153714434.jpg
http://02varvara.files.wordpress.com/2010/02/bliny-e1270153714434.jpg
http://02varvara.files.wordpress.com/2010/02/bliny-e1270153714434.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/46cd789bab731/borsch-49cce3d78b0cf_275x183.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/russ1771/labels/soda/kvas1.jpg
http://img.ceskatelevize.cz/specialy/kucharskapohotovost/gfx/recipes/large/86.jpg?version=1
http://img.ceskatelevize.cz/specialy/kucharskapohotovost/gfx/recipes/large/86.jpg?version=1
http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg
http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg
http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg
http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg
http://alkoobchod.cz/image/cache/data/Vodka/smirnoff-175-160x230.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Samovar.silver.jpg/220px-Samovar.silver.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Samovar.silver.jpg/220px-Samovar.silver.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Samovar.silver.jpg/220px-Samovar.silver.jpg
http://kaviar.appee.com/media//1k.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://i.idnes.cz/08/071/gal/TOM242782_rusko_babuska.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg
http://www.netradicni-darky.cz/fotocache/bigorig/01510.jpg

