
Evropské integrace 
 státy EU (celkem 27států): 

o zakládající státy EHS: Francie, Itálie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

o další vlna: Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Rakousko 

o po roce 1990: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovinsko, Kypr, Malta 

o další: Rumunsko, Bulharsko 

o jedná se o Chorvatsku, Makedonii, Turecku, snaží se i Ukrajina 

 obecný vývoj: 

o 1. fáze: celní unie=zrušení cel a společná obchodní politika vůči třetím zemím (ESVO=evropské 

společenství volného obchodu) 

 na konci této fáze vzniká potřeba společné obchodní politiky vůči třetím zemím 

o 2. fáze: společný trh 

 volný pohyb kapitálu, zboží a pracovních sil 

 společné normy (pro služby, technické parametry…)=jednotný vnitřní trh 

o 3. fáze: hospodářská unie 

 technické normy, společné kvóty, „centrální plánovaní“, domluvené jednotné ceny, regulace 

přesunu zboží 

 vrcholné stádium: jednotná měna=monetární unie 

o 4. fáze: politická unie 

 společná aktivita v zahraničí, bezpečnosti… 

 po tom může dojít až ke vzniku federace(konfederace) 

 ztráta suverenity 

 historie: 

o několik společenství 

o 1957 spojení všech společenství do Evropských hospodářských společenství 

o napřed tvořily státy: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

o později: Velká Británie, Dánsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko 

o 1993: nový název: Evropská unie (12států) 

o vstup ČR: 2004 (společně mezi 10 státy) 

o euro: pro bankovní styk 1999, od roku 2002 už platí jako měna postupně v dalších a dalších státech 

(eurozóna) 

 orgány EU: 

o parlament  

o evropská komise 

o evropský soudní dvůr  

 dva: 1. dohlíží na právní systém, 2. na finance a jejich tok (účetní dvůr) 

o centrální evropská banka  

o sídla: Štrasburk, Frankfurt, Brusel, Lucemburk 

 NATO:  

o vzniká 1949 (reakce na spuštění železné opony) 

o obranná severoatlantická aliance 

o USA, Kanada, Norsko, Británie, Portugalsko, Itálie, Island, Francie, Benelux, Dánsko, Litva, Lotyšsko, 

Estonsko, Slovensko, ČR, Španělsko, Německo, Polsko, Maďarsko, 

 

 

 



Problémové skupiny v Evropě 
Muslimové: 

 příliv při potřebě levné pracovní síly 

 časem přicházejí celé rodiny, vytvářejí se komunity 

 často negramotní, chudí (v Evropě, v Americe naopak elita, začlenili se do života, využívají své vzdělání a 

schopnosti) 

 evropské státy nechtějí, aby se muslimové oddělovali, časté střety ( př.: z hlediska zákona se nesmějí 

zahalovat dívky apod.-Francie), tento problém není tak velký v Británii, Skandinávii… 

 ve státech s řeckokatolickou církví taky nemají problém, tato církev je velmi silná  a tolerantní vůči 

muslimům, možnost dodržovat právo šarija 

 vytváření ghet (i mladší generace) 

 většina rodin si sebou přivezla i duchovní vůdce (imáni), ti jsou tu ale jen chvilku a neznají zdejší poměry 

  mnoho teroristů žije v Evropě a už se zde narodilo,  pocházejí z ghet, častokrát nemají dostudovanou ani 

základní školu, nemají práci…, důvod hledají v ostatních a evropské společnosti 

 

Romové: 

 vždy soustředěni v určité oblasti (velká města, či oblasti) 

 těžké odhadnout počet v ČR 

 nedokážou se začlenit do společnosti 

 velmi nízká vzdělanost 

 radikální, ultrapravicové strany zde rozšiřují své radikální názory proti Romům.. 

 

Kurdové: 

 kolem 30mil. 

 nemají vlastní stát, ale mají hodně nacionalistické a vlastenecké tendence-teroristické útoky apod. 

 dříve úplně zakázáno používat v Turecku cokoliv spojené s Kurdy, dnes už nejsou tak radikální názory na 

obou stranách, v podstatě chtějí jen rovné pracovní příležitosti 

 často berou rukojmí, aby dosáhli nějakých ústupků… 

 několik radikálních hnutí 

 vyřešit otázku Kurdů je jedna z podmínek pro vstup Turecka do EU 

 jsou to muslimové 

 snadno se radikalizují 

  

 

 

 

 

 



Evropa-regiony 
 severní Evropa:  Skandinávie, Dánsko, Island 

 západní Evropa: Británie, Francie, Benelux, Irsko 

 střední Evropa: ČR, Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko 

 jižní Evropa: Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, středozemní ostrovy 

 balkánská oblast: Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Albánie, Makedonie, 

Bulharsko,   

 baltské země: Litva, Lotyšsko, Estonsko 

 východní Evropa: Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko 

 referát: o něčem, co nás zajímá (region, stát, město, historie, politická situace…) 

 

Východní Evropa: 
1. Rusko 

 rozloha:  17mil. km2 

 počet obyvatel: 140mil. 

 rozdíl mezi evropskou (80% obyvatel) a asijskou částí (80% veškerých nerostných zdrojů)-velký 

nepoměr rozložení 

 ložiska ropy a zemního plynu: Ural, Kaspické moře, Západosibiřská nížina kolem řeky Ob, Urengoj 

(největší ložiska zemního plynu na světě) 

 střední Sibiř: obrovská ložiska uhlí 

 Kamčatka, Čukotka: diamanty, zlato, barevné kovy 

2. Evropské Rusko 

 složení obyvatelstva: 

i. rusové (82,83% obyv.) 

ii. tatarská národnost (4%) 

iii. další Čečenci, Bělorusové… 

 60% obyv. přísluší k nějaké církvi 

 Moskevská oblast: 

i. Moskva a okolí, 1/5obyv. 

ii. 25% ruského průmyslu v tomto regionu 

 střední Povolží: 

i. až k městu Volgograd 

ii. vysoká konc. obyv.  

iii. Volha-dopravní tepna, závlaha 

iv. výroba energie 

v. těží se zde ropa a zemní plyn-přispělo k rozvoji průmyslu 

vi. kvalifikovaná pracovní síla 

vii. chemický průmysl 

viii. strojírenský (hlavně automobilový) průmysl 

ix. Kazaň, Samara, Nežněj Novgorov 

 černozemní střed: 

i. stepní oblast, obilnice 

ii. Voroněž, Volgograd 

iii. ne moc turisticky zajímavé 

 



 jižní Pouralí 

i. těžební průmysl 

ii. velmi se vyplatilo při druhé sv. válce, kdy sem odsunuli skoro veškerou průmyslovou výrobu 

z Moskvy 

iii. velké sociální problémy klesá poptávka po těžkém strojírenství 

iv. Jekatěrinburg 

 Sever 

i. St. Petěrburg 

ii. rozlehlé tajgy-těžba dřeva, celulóza, papír 

iii. řeka Pečora 

iv. Pečorská pánev, uhlí i ropa 

3. Asijská část Ruska 

 obyvatelé kolem transsibiřské magistrály 

 akorát nerostné zdroje 

 řídce osídlené 

 Dálný východ 

i. obchoduje s Japonskem a Koreou se surovinami 

ii. rudy barevných kovů a vzácných kovů, diamanty 

iii. ložiska komplikovaně dostupná-permafrost 

iv. Vladivostok (přístav), kotví zde vojenská námořní flotila 

v. Nachotka (největší přístav v tomto regionu) 

vi. Chabarovsk- centrum, ale není příliš důležitý 

 Východní a západní Sibiř 

i. skoro neosídlené, ale velmi intenzivní těžba dřeva 

ii. nerostné zdroje 

iii. výroba energie, která se přepravuje do evropské části Ruska 

iv. ložiska uhlí-zatím se těží jen částečně 

v. Bajkalské jezero 

vi. Irkutsk 

vii. těžba ropy a zemního plynu 

viii. Urengoj-na největším ložisku dosud těženého zemního plynu 

ix. Novosibirsk 

 evropského Ruska: 

i. Kalmikové, Čečenci, Obchazové, Dagestánci 

 


