




Hlavní město Bělehrad 

Srbština 
Datum vytvoření: 2006 

Státní zřízení: republika 

Měnová jednotka: 1 srbský dinár (RSD)= 100 

para (oblast Kosovo od 1. 1. 2002 euro) 

 

Národnostní složení: Srbové 66%, Albánci 

17%, Maďaři 3,5% 

 

Náboženství: pravoslavní, muslimové 



Na území Srbska jsou 2 autonomní oblasti:  

   Vojvodina (u maďarské hranice) 

   Kosovo  (u Albánie)    Srbsko je 

považuje za svoje území, Kosovo se považuje 

za samostatný stát, některé státy ho uznávají 
 



Po pádu komunismu se rozhořela občanská válka v Jugoslávii, 

během které se postupně odtrhlo Slovinsko, Chorvatsko, 

Republika Makedonie i Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá 

Hora  zůstaly ve společné federaci pod názvem Svazová 

republika Jugoslávie, jejímž představitelem byl Slobodan 

Milošević. Organizace spojených národů neuznala stát jako 

nástupnický po Jugoslávii, schválila ale tuto federaci. V roce 

2002 se federální parlament rozhodl pro změnu názvu a udělení 

větší pravomoci oběma republikám. Tak byl název státu změněn 

na Státní společenství Srbsko a Černá Hora.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka_v_Jugosl%C3%A1vii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bosna_a_Hercegovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazov%C3%A1_republika_Jugosl%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazov%C3%A1_republika_Jugosl%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spole%C4%8Denstv%C3%AD_Srbsko_a_%C4%8Cern%C3%A1_Hora


3. června  2006 vyhlásila Černá Hora nezávislost. Srbsko následně 

vyhlásilo svou nezávislost 5. června 2006. 

Nyní probíhá transformace země pod vedením demokratických 

stran, avšak velice pomalu. Krize v Srbsku pokračuje nadále, 

především kvůli sporům o status Kosova, které v roce 2008 

vyhlásilo jednostrannou nezávislost.  

Oficiální orgány a představitelé Srbska však nezávislost odmítají 

uznat a považují oblast nadále za součást Srbska, postoj jiných 

států není jednotný. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/Status
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008


Vojvodina 

Sáva 

Dinárské hory 

Panonská nížina 

Dunaj 

Kosovo 



  

Průmyslově zemědělský stát 

 – negativní vliv válek  

S   -   zemědělství 

J   -   hory, nerostné suroviny 

Hydroelektrárna  Železná vrata 
Srbsku se v poslední době říká "Balkánský  
tygr", hlavně kvůli nejrychleji rozvíjející se 

ekonomice v regionu.  
 



 

Postoj jiných států ke Kosovu 





Hlavní město:    Podgorica 

  

Datum vytvoření: 2006 

Státní zřízení: republika  

Úřední jazyk: srbština (černohorština)  

Měnová jednotka: 1 euro - 100 centů 

Národnostní složení: Černohorci 62%, Srbové 

10%, Albánci 6,6%, Muslimové 14,6%, Chorvati 1% 

Náboženství: pravoslavné 70%, 

římskokatolické  12%, islám 9%   

 

Cestovní ruch – pláže, čistý vzduch 
 



ZDROJE: 

  

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

http://www.lovecpokladu.cz/ 

http://www.bedekr.cz/staty/Evropa/Makedonie 

http://www.ioutdoor.cz/obr.php?id_cl=349&foto_id=2 

http://www.luko2.com/ 

http://www.treking.cz/cestovani/albanie-pocasi.htm 

http://www.ezilon.com/maps/europe/serbia-physical-maps.html 

http://www.miras.cz/cestovani/mak3-makedonie-matka.php 
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