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ANOTACE 
 

Tématem bakalářské práce jsou národními parky Ruska v oblasti asijské a 

evropské. Jednotlivé oblasti a národní parky jsou popsány jak z hlediska 

fyzickogeografických podmínek, tak z hlediska podmínek kulturně-historických. 

Tyto faktory ovlivňují turistický potenciál dané oblasti, který je v tomto kontextu 

diskutován. Negativní vlivy, jako je nevhodný management NP a nadměrná 

turistická exponovanost, pak způsobují přímé ohrožení NP, což je zmíněno v 

návazných pasážích textu. V závěru jsou poznatky předešlých kapitol 

syntetizovány a je provedeno shrnutí této problematiky, popř. návrh opatření v 

jednotlivých oblastech. 

  

Klíčová slova: Rusko, národní parky, geografie, historie 

 

SUMMARY 
 

The subject of this thesis are national parks in Russia, both in European and also 

Asian areas. Each area and national parks are described in terms of their physical 

geography and from the cultural and historical point of view. These factors have an 

influence on the potential of tourism in the areas discussed. The negative effects, 

such as the inappropriate management of NP and the excessive high tourists 

profile, directly jeopardize the national parks. This issue is mentioned in the follow-

up sections of the text. The conclusion contains the synthesized findings of the 

previous chapters and the summary of these issues. It also suggests possible 

measures for the areas. 
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 1  ÚVOD 

 

Rusko je známé především svou historií, ať už předválečnou nebo jako součást 

Svazu sovětských socialistických republik. Mimo ojedinělých historických 

zajímavostí v sobě skrývá mnoho oblastí s nedotčenou přírody. Ke své škodě jsem 

zatím nic z toho neviděla na vlastní oči. 

 

Bohatá ložiska rud, z nichž mnohá jsou dodnes neprozkoumaná, jsou důvodem 

k zásahům do panenské přírody. Přesto je v Rusku mnoho národních parků,  

z nichž každý má svou jedinečnost, originalitu, krásu, poskytuje podmínky pro 

nádhernou flóru a faunu. 

 

Bakalářská práce popisuje tři národní parky a jednu přírodní rezervaci, jejich 

přírodní podmínky, historii, faunu a flóru. 

 

Například přírodní rezervace Kavkaz je známá hlavně svými živočišnými  

a rostlinnými endemity. Avšak nějaká „nej“ má každý z uvedených národních 

parků, a to pro svoji ojedinělost a originalitu. 
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2 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEM Ě 
 

Ruská federace se rozkládá od východní Evropy přes celou severní Asii až  

k Ochotskému a Beringovu moři. Evropská část je převážně rovinatá, na jihu se 

nachází Kaspická nížina a pohoří Kavkaz. Evropu od Asie odděluje pohoří Ural. 

Východně od Uralu pak Rusko pokračuje Sibiří. Nejprve močálovitá nížina,  

k východu Středosibiřská plošina a pohoří. Hornaté je rovněž pobřeží Tichého 

oceánu. Je zde bohatá říční poušť s řadou veletoků a velkým množstvím jezer. 

Východ Sibiře má extrémně kontinentální podnebí, které směrem k západu – tedy 

k Evropě – přechází v oceánské. Vegetace odpovídá poloze, na severu se 

rozkládá tundra s mechy a lišejníky, dále k jihu je pásmo lesů, lesostepi, stepi. Pro 

cestování je významná Bajkalsko-amurská magistrála a vnitrostátní letecká 

doprava (http://slovane.ic.cz). 

 

Obr. č. 1 Mapa Ruska  

Zdroj: http://www.luko2.com 
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2.1  Geologie  
 

Vývoj zemské kůry a litosféry je odrazem dynamiky jádra, pláště a zemské kůry. 

Velká část Ruska se rozkládá v rámci nejrozsáhlejší – euroasijské – kontinentální 

desky, která na jihu čelí tlaku a drolení následkem střetání se s litosférickými 

deskami Afriky, Arábie, Indie. Na východ země zasahuje deska čínská  

a severoamerická. Velmi významné jsou kontakty na jihu, kde se rozkládá pásmo 

mladých pohoří na styku s egejskou a íránskou deskou. V Asii se projevují vlivy 

střetávání s indicko-australskou deskou (Skokan 2005). 

 

Hlavní tektonické oblasti představují na povrchu různé geologické útvary. 

Nejsourodější jsou v tomto ohledu štíty, více či méně sourodé jsou platformy  

a tabule, mimořádně různorodé jsou pak geosynklinální či pohyblivé pásy (Skokan 

2005). 

 

Povrch severní části východoevropské platformy je na severu složen z komplexu 

usazenin středního a svrchního paleozoika (devon, karbon a perm), na jihu 

vycházejí na povrchu mezozoické usazeniny (trias, jura a křída), v jednotlivých 

prohlubeninách kenozoické (paleogén a neogén). Rozsáhlé roviny – Kaspická  

a Pečorská – jsou pokryty kvarterními sedimenty. V rámci Baltského  

a Ukrajinského štítu převládají výchozy metamorfických hornin archaika  

a proterozoika, roztrhané a přeformované početnými intruzemi (Skokan 2005). 

 

V Asii rozeznáváme 4 vrásná období : 

Kaledonské vrásn ění – proběhlo ve starších prvohorách, zejména na jižním 

okraji Sibiřského štítu. Patří sem Pobajkalí, Jesenijské pohoří, Sajany, Kuzněcký 

Alatau, velehorská část Altaje, část Mongolského Altaje aj. Ve třetihorách došlo  

k rozlámání těchto Kaledonských pohoří, k vyzdvižení některých částí a ke 

zmlazení reliéfu, který byl již peneplenizován. Tím obdržely některé části svěží 

velehorský ráz. 

Hercynské (variské) vrásn ění – proběhlo koncem prvohor a doznívalo v triasu, 

zvrásnily se při něm rozsáhlé prvohorní mořské sedimenty. Postihlo zejména 

území mezi Ruskou tabulí a Sibiřským štítem (Ural) a Střední Asii – část Altaje, 
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Ťan-Šan aj. 

Janšenské vrásn ění – (tichooceánské) proběhlo v druhohorách a postihlo 

zejména východ kontinentu. Vytvořilo se Verchojanské pohoří, Sichote Alin, 

Zabajkalí, východní Čína, část Zadní Indie, Malakka a Kalimantan, stopy vrásnění 

jsou i na Honšú a Hokkaidó. 

Alpinské vrásn ění – (himálajské) probíhalo v několika fázích v třetihorách  

a vytvořilo nejmohutnější tvary dnešního povrchu. Celá soustava horstev vznikla 

vyvrásněním z geosynklinály Tethys mezi původní Asií a Gondwanou, způsobil je 

náraz Indické tabule a Arabského štítu (Šindler, Baar, 1988). 

 

2.2  Podnebí 
 

Rusko je největším státem na světě a rozkládá se na území dvou kontinentů, 

Evropy a Asie. Vzhledem k obrovské rozloze je velmi složité popsat podnebí 

země, protože se mění region od regionu (Skokan 2005). 

 

Většina území Ruska se vyznačuje mírným podnebím, ačkoliv velká část země je 

složena z polární tundry, lesní tundry a lesů, lesostepí a polopouští. Průměrná 

lednová denní teplota v evropské západní části Ruska se pohybuje okolo 0–5 °C, 

ale ve východním Jakutsku jsou běžné mrazy i minus 40–50 °C. Pr ůměrná 

červencová teplota se pohybuje okolo 1 °C na sibi řském pobřeží až po 25 °C  

v Kaspických nížinách. Podnebí v severní a střední evropské části Ruska je velmi 

proměnlivé. Nejmírnější oblasti jsou podél baltského pobřeží. Letní slunce zde 

svítí i 9 hodin denně, ale zimy jsou tady velice chladné. Asi vůbec nejchladnější je 

počasí na Sibiři, kde teploty běžně dosahují hodnot mnoha desítek stupňů pod 

nulou. Přesto léto na Sibiři může být poměrně příjemné, i když je velice krátké 

(slovane.ic.cz). 

 

V jižní evropské části Ruska jsou zimy kratší než na severu. Jihovýchodní stepi 

mají horké, suché léto a velmi ledovou zimu. Severní a severovýchodní pobřeží 

Černého moře má mírnou zimu, ale celý rok je zde velice deštivo (Skokan 2005). 

 



5 

Srážky na většině území dosahují středních hodnot a bývají značně nepravidelné. 

Nejvlhčí je jižní cíp Kamčatky (2 000 mm), přímořský kraj, severní Altaj a kousek 

černomořského pobřeží pod Kavkazem. Nejsušší je pak přikaspická oblast (měně 

než 200 mm). Téměř 2/3 území pokrývá polovinu roku sníh. Většina řek na Sibiři  

a Dálném východě alespoň na půl roku zamrzá (Gardner et al. 1994). 

 

2.3  Fauna   

 

Severní pobřeží je domovem arktických druhů, jako jsou lední medvědi, tuleni  

a mroži. Z ptáků zde žijí rackové, alky a kajky. V tundře loví polární lišky a sovice 

sněžné zajíce běláky a myšovité lumíky. Volně se tu potulují stáda sobů. Bohatší 

faunu má lesní pásmo. V severní tajze se vyskytují sobi, losi, vlci, medvědi, rysi, 

soboli, lišky a rosomáci. Všudypřítomní jsou v létě komáři. Jižnější lesy poskytují 

domov divočákům, pišťuchám, jelenům a tetřevům. Přímořský kraj na Dálném 

východě je domovem vzácného tygra ussurijského. Ve stepích žijí stepní veverky 

(burunduci), svišti, křečci, které loví tchoři a lišky korsakové, ale vyskytuje se zde  

i vzácná antilopa sajga. Ptactvo reprezentují jeřábi, sokoli, orli a dropi. Největší 

rozmanitost zvěře najdeme v Kavkaze a Altaji (Gardner et al. 1994). 

 

Obr. č. 2 Tygr ussurijský     Obr. č. 3 Jelen sibiřský  

     (Pantera tigris altaica)            (Cervus elaphus sibirica)  

Zdroje: biolib.cz, obrazky.cz 
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 Obr. č. 4 Orel východní (Haliaeetus pelagicus)  

Zdroj: biolib.cz 

 

 

2.4  Flóra 
 

V severních arktických pustinách nepřežívají prakticky žádné rostliny kromě 

několika druhů lišejníků a trav. Bohatší porosty mechů a trav s výskytem zakrslých 

bříz a vrb charakterizují vegetační formaci tundry. Jižněji tundra přechází do 

nejrozsáhlejší rostlinné zóny – lesního pásma, známého jako tajga. Jak  

v předchozím pásmu mezi tundrou a tajgou (lesotundra), tak v samotné tajze 

převládají na východě modřínové, na západě pak březové, smrkové a borové lesy. 

Typickým stromem západní a jižní Sibiře je limba (Pinus cembra) (Gardner et al. 

1994). 

 

V centrální části Východoevropské roviny a na obrovských plochách 

jihovýchodního Ruska je původním porostem smíšený les. Jižní části 

Východoevropské a Západosibiřské roviny jsou pokryty lesostepí. Střední Povolží 

a jihovýchod Západosibiřské roviny vyplňují stepní formace. Na jihozápadě  

v přikaspické oblasti se rozkládají polopouště. Největší rostlinnou diverzitou,  

v těchto šířkách nebývalou, oplývá Kavkaz (Gardner et al. 1994). 
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Obr. č. 5 Borovice limba                                                       Obr. č. 6 Jedle kavkazská  

              (Pinus cembra)                                                                     (Abies nordmanniana)  

Zdroj: biolib.cz                                                                                  

 

 

2.5  Vodstvo 
 

Hydrografické poměry Asie souvisí velmi úzce s velkou rozlohou kontinentu, 

tvářností reliéfu a příslušností do různých klimatických zón. Je to světadíl s mnoha 

mohutnými veletoky, které patří k největším na Zemi. Velká jsou i území  

s nevyvinutou údolní sítí. Patří sem celá střední Asie a většina jihozápadu, kde 

bezodtoká území tvoří rozsáhlé pánve polopouštního a pouštního charakteru. Buď 

jsou zcela bez vodní sítě, nebo jsou protékány alochtonními toky, které ústí do 

jezer nebo končí v poušti. Některá pouštní území nemají vůbec stálé vodní toky  

a hydrografickou síť tam představují suchá koryta – vádí, která jsou většinu roku, 

často i několik let, bez vody. Především na Arabském poloostrově (Šindler, Baar, 

1988). 
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2.5.1  Moře  

 

Ruskou federaci obklopují moře tří světových oceánů – Severního ledového, 

Atlantského a Tichého. Jednotlivá moře se odlišují v závislosti na poloze, vlivem 

mořských proudů, sousedních řek a moří. Moře Severního ledového oceánu (Bílé, 

Barentsovo, Karské, moře Laptěvů, Východosibiřské a Čukotské) se rozprostírají 

od severního pobřeží Evropy až k Aljašce. V jižních částech jsou významně 

ovlivněny sibiřskými veletoky (Obem, Lenou, Jenisejem), které do těchto oblastí 

přinášejí množství sladké vody. Větší část roku pokrývá jejich vody souvislá vrstva 

ledu, s výjimkou Barentsova moře, ovlivněného teplým prouděním z Atlantského 

oceánu. Moře jsou poměrně plytká a chudobná na ryby. Vlastnosti moří Tichého 

oceánu (Beringovo, Japonské, Ochotské) jsou diametrálně odlišné od vlastností 

moří Severního ledového oceánu. Protože vznikla na místě alpské geosynklinály, 

jsou tato moře značně hluboká. Jejich vody zamrzají jen na kratší období, 

popřípadě vůbec. Jsou bohaté na ryby. Moře Atlantského oceánu (Černé, 

Azovské, Baltské) jsou málo ovlivněna oceánem. Černé moře je nejteplejší ze 

všech moří (ruskodnes.sk). 

Tabulka č. 1 Moře obklopující Rusko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: ruskodnes.sk 

Název 

Severní ledový oceán 

Rozloha 
[km 2] 

Největší hloubka 
[m] 

Barentsovo moře  1 405 000 600  

Pečorské moře      47 000 210  

Bílé moře     90 000 330  

Karské moře    883 000 620  

moře Laptěvů    700 000            3 385  

Východosibiřské moře    936 000 155  

Čukotské moře    582 000 160  

Tichý oceán   

Beringovo moře          2 304 000            4 191  

Ochotské moře          1 583 000            3 374   

Japonské moře             978 000            3 669  

Atlantský oceán   

Baltské moře    386 000 459 

Azovské moře    420 000            2 212  

Černé moře     38 000    14  
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2.5.2  Řeky   
 

Ruské řeky patří k úmoří třech oceánů a ke Kaspické bezodtokové oblasti. Do 

Severního ledového oceánu vtékají velké sibiřské řeky Ob s Irtyšem, Lena  

a Jenisej a dále menší řeky jako Jana, Pečora a Mezeň. K úmoří Atlantského 

oceánu patří Západní Dvina a Něva, ústící do Baltského moře, a řeky Kubáň  

a Don, ústící do Azovského moře. Menší část řek patří k úmoří Tichého oceánu. 

Do Kaspického moře, které s Aralským jezerem patří do Kaspicko-aralské 

bezodtokové oblasti, se vlévají hospodářsky významná Volha a řeky Kuma a Ural. 

Největší řekou Ruska je Jenisej, nejdelší je Ob spolu s Irtyšem a hospodářsky 

nejvyužívanější je Volha. Většina řek na Sibiři zamrzá už v srpnu, přičemž led se 

udrží až 7 měsíců. Na jaře a v létě jsou mnohé řeky zasahované povodňovými 

vodami z tajícího se sněhu (ruskodnes.sk). 

 

 

Tabulka č. 2 Největší řeky v Rusku  

 
Název Délka toku [km]  Vlévá se do: 

Ob s Irtyšem 5 410  Karské moře 

Amur 4 416  Ochotské moře 

Lena 4 400  moře Laptěvů 

Jenisej 4 092  Karské moře 

Volha 3 530  Kaspické moře 

Ural 2 534  Kaspické moře 

Olenok 2 570  moře Laptěvů 

Kolyma 2 129  Východosibiřské moře 

Don 1 870  Azovské moře 

Pečora 1 809  Pečorské moře 

Indigirka 1 726  Východosibiřské moře 

 

Zdroj: ruskodnes.sk 
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2.5.3  Jezera 

 

Na území Ruska se vyskytuje mnoho jezer rozmanitého původu a rozlohy, často 

se specifickou faunou a flórou. Velmi mnoho jezer se nachází v Karélii. Většina 

jezer vznikla působením ledovce, některá jezera byla naopak vytvořena 

tektonickou činností a na Kamčatce a Kurilských ostrovech můžeme najít jezera 

sopečného původu. Nejhlubší jezero Ruska Bajkal je zajímavé unikátními 

rostlinami a živočichy. Zároveň je to největší zásobárna pitné vody na světě 

(ruskodnes.sk). 

 

Tabulka č. 3 Největší jezera v Rusku  

Název Rozloha  
[km 2] 

Největší hloubka 
[m] 

Kaspické moře 371 000           1 025  

Bajkal   31 500           1 637  

Ladožské jezero  18 135 225  

Oněžské jezero    9 700 115 

Tajmyr     4 560  26  

Chanka    4 400  10  

Čudské a Pskovské jezero    3 550  15  

Ilmenské jezero 660–2 330 3–11 

 

Zdroj: ruskodnes.sk 

 

2.6  Půda 
 

V Asii jsou velmi rozmanité typy půd, od arktických až po tropické. Pravidelná 

půdní pásma rovnoběžkového směru jsou v Asii vyvinuta především v západní 

polovině kontinentu (Kazachstán, Západosibiřská rovina), zčásti i v Mongolsku, 

Japonsku a Číně. Mezi jednotlivými pásmy jsou pozvolné přechody (Šindler, Baar, 

1988). 

 

Nejdále na severu je pruh půd močálových a tundrových. Jedná se o půdy věčně 

zmrzlé (tzv. permafrost), u kterých každoročně roztává jen tenká povrchová vrstva. 
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Na velkých plochách jsou tam recentní mrazové formy, zejména polygonální půdy. 

Jižněji jsou půdy podzolované, zejména v pahorkatinách, ve Střední a Přední Asii 

šedé lesní půdy, dále černozemě a kaštanové hnědé půdy. Ve východní Asii jsou 

půdní pásma uspořádána poledníkovým směrem souběžně s pobřežím. Je to vliv 

Tichého oceánu (Šindler, Baar, 1988). 

 

Rozšíření půdních typů na Uralu je ovlivněno především bioklimaticky, a proto se 

vyznačuje výškovou stupňovitostí. Půdy horské oblasti též úzce závisí na 

litologických vlastnostech hornin, jsou tudíž značně kamenité, na rozdíl od 

okolních nížin a rovin, které jsou pokryty čtvrtohorními sedimenty. Nejvyšší horské 

vrcholy jsou většinou zcela bez rostlinného krytu a půdy tam lze označit jako 

litosoly (kamenité horské půdy). Na úpatí hor a na dolních částech svahů se 

vyskytují i nenasycené podzoluvisoly (drnopodzolové půdy) (Král 1999). 

 

V severním Uralu jsou kryogenní půdy (litosoly, gleje i regosoly) omezeny jen na 

ostrůvkovité výskyty na nejvyšších horských vrcholech (Král 1999). 

 

Střední Ural má stejné půdy jako Ural Severní, ale protože nadmořské výšky jsou 

značně menší, jsou v širokých údolních nivách hojně zastoupeny nenasycené 

fluvisoly (nivní půdy) a histosoly (Král 1999). 

 

Jižní Ural je vyšší, a proto má ve vrcholových oblastech opět ostrůvky litosolů, 

humózních kambisolů (hnědých lesních půd) a regosolů. Převládajícím typem na 

svazích i na plošinách Jižního Uralu jsou však typické greyzemě, které v nižších 

polohách přecházejí do luvických či typických černozemí. Černozemě zcela 

převládají na plošinných územích okrajových částí Jižního Uralu, k nimž patří 

Zauralská a Zilairská plošina. Jsou to nejúrodnější oblasti v celé Uralské horské 

soustavě (Král 1999). 
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3  KULTURNĚ-HISTORICKÉ POMĚRY 

  

3.1  Historie 
 

Na západním Rusku a v povodí Dněpru se konstituovaly slovanské kmeny.  

Ty expandovaly severním a severovýchodním směrem. V 9. století nájezd Vikingů 

(Vajgarů) přinesl sjednocení kmenů pod názvem rurikovských vládců, Rusů. 

Centrem ruského státu byl Kyjev (Kyjevská Rus). Kontakty s Byzantskou říši 

přinesly v 10. století ortodoxní ritus, zárodky ruské kultury a písmo. V polovině  

11. století se Kyjevská Rus rozpadla na řadu údělných knížectví, která byla 

snadno porobena Mongoly při jejich vpádu ve 13. století. Novým centrem Ruska 

se stala po Kyjevu Moskva, jejíž panovníci si počali od 1. poloviny 14. století 

podmaňovat ostatní ruská knížectví a nakonec v roce 1480 dosáhli porážky  

a vyhnání Mongolů (Ottova encyklopedie 2003). 

 

Obr. č. 7 Mapa Kyjevské Rusi  Zdroj: images.google.ru 

 

Největší mocenský i kulturní vzestup zaznamenalo Rusko za vlády Petra I. 

Velikého (1689–1725) (obr. 8). Rozsáhlými reformami modernizoval zaostalou 

zemi v absolutistickou monarchii evropského typu. Velmocenské postavení Ruska 

upevnila vláda Kateřiny II. (1762–1795) (obr. 9). Účastnila se dělení Polska, 

získala jižní oblasti Ruska, anektovala Krym (Švankmajer et al. 2004). 
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Obr. č. 8 Petr I. Veliký            Obr. č. 9 Kateřina II. 

Zdroj: irismezisvety.blogspot.com                 Zdroj: forum.valka.cz 

 

Vpád napoleonských vojsk do Ruska v roce 1812 ztroskotal na velké rozlehlosti 

země a dobré taktice ruských vojevůdců. Liberální myšlenky byly v následujících 

letech potlačovány, což prohloubilo zaostalost země. Teprve prohraná krymská 

válka (1853–1856) donutila cara Alexandra II. k dílčím reformám a ke zrušení 

nevolnictví (1861) (Švankmajer et al. 2004). 

 

Přetrvávající vnitřní slabost carské říše odhalila první světová válka. Všeobecná 

nespokojenost téměř všech vrstev vyústila v únorovou revoluci (1917), která svrhla 

cara a vyhlásila republiku. Prozatímní vláda však pokračovala ve válce. Odporu 

vůči válce a nespokojenosti rolníků využili bolševici v čele s Vladimírem I. Leninem 

a 7. 11. 1917 se chopili moci. V roce 1922 se RSFSR stala zakládající součástí 

SSSR. Leninův nástupce Stalin (1924–1953) vytvořil téměř diktátorský stát. 

Zlikvidoval veškerou opozici ve straně a společnosti, mnoho lidí poslal do gulagů. 

V Rusku se realizovala rozsáhlá industrializace, ekonomika se začala plánovat 

v pětiletkách (Švankmajer et al. 2004). 

 

Nikita Chruščov (1953–1964) odsoudil stalinský kult osobnosti a přinesl určité 

uvolnění poměrů. Jeho politika se však postupně stala nepohodlnou a byl 
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nahrazen Leonidem Brežněvem (1964–1982). Politicko-ekonomická stagnace 

během následujících let vedla k narůstajícímu zaostávání životní úrovně Rusů. 

Michael Gorbačov se pokusil o reformu socialismu, která se opírala o dva principy 

– glasnosť a perestrojku. Vzhledem k dlouhodobě neřešeným problémům ovšem 

reformní kroky naopak systém oslabily a nechtěně tak zahájily rozpad Sovětského 

svazu (21. 12. 1991) (Švankmajer  et al. 2004).  

 

Ruská federace se podílela na založení SNS. Prvním postkomunistickým 

prezidentem Ruska byl Boris Jelcin. Zahájil radikální reformy směřující  

k demokracii a tržní ekonomice. Reformní snahy provázela série politicko- 

-hospodářských krizí a Jelcin na sklonku roku 1999 rezignoval. Ve funkci 

prezidenta jej nahradil Vladimír Putin (Švankmajer et al. 2004). Dnešním 

prezidentem je Dimitrij Medvěděv. 

 

Obr. č. 10 Nikita Chruščov             Obr. č. 11 Leonid Brežněv            Obr. č. 12 Boris Jelcin 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Vladimír Putin                                                        Obr. č. 14 Dimitrij Medvěděv  

 

Zdroj: images.google.com 
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3.2  Obyvatelstvo 
 

Rusko má okolo 145 milionů obyvatel a je to 7. nejlidnatější stát na světě.  

V posledních letech (zejména v 90. letech) počet obyvatel drasticky klesal, a to 

nejen kvůli nižší porodnosti, ale i kvůli vysoké úmrtnosti zejména mezi muži  

v produktivním věku (zapříčiněné chudobou, alkoholem a jinými drogami, 

nemocemi atd.). V poslední době se situace díky ekonomickému růstu mírně 

zlepšuje, ale přesto počet obyvatel dále klesá. Rusové většinou nesouhlasí  

s imigrací z jiných zemí, kterou řeší pokles obyvatelstva západoevropské státy, 

pokud nepochází imigranti ze zemí bývalého SSSR. Na 100 žen připadá v Rusku 

jen 87 mužů, zatímco na 100 narozených dětí ženského pohlaví se narodí  

106 dětí mužského pohlaví, ve věku 65 let připadá na 100 žen už jen 46 mužů. 

Odhaduje se totiž, že počet potratů za jeden rok bývá vyšší než počet porodů.  

Na 100 těhotenství připadá cca 63 potratů. Podle statistik je Rusko druhé na světě 

v počtu sebevražd. Stejně neveselá je skutečnost, že počet lidí nakažených virem 

HIV roste v Rusku a na Ukrajině hned po subsaharské Africe nejrychleji na světě. 

Neoficiální odhady hovoří o miliónu nakažených (mundo.cz) 

  

3.3  Administrativní členění 
 

Podle ústavy je Rusko federací, která se skládá z 89 subjektů (21 republik,  

48 oblastí, 7 krajů, 1 autonomní oblasti, 7 autonomních okruhů a 2 federálních 

měst). Tyto administrativní jednotky jsou si rovny v tom, že každá z nich má  

2 zástupce v horní komoře ruského parlamentu. Liší se však stupeň autonomie. 

Nejvyšší stupeň autonomie má 21 republik, které mají vlastní ústavu, prezidenta, 

parlament, právo vydávat zákony a stanovit úřední jazyk republiky. Nejsou však 

subjektem z hlediska mezinárodního práva, tím je pouze Ruská federace. 

Republiky jsou založeny na etnickém základě, představují tedy oblasti obývané 

některým z neruských etnik federace. Prezident federace jmenuje svého kandidáta 

republiky po schválení nominace v regionálním parlamentu. (mundo.cz) 

 

 Nejběžnějšími správními jednotkami v rámci federace na etnicky ruském území 

jsou oblasti. Stejně jako republiky mají vlastní parlament a právo vydávat zákony. 
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V čele oblasti stojí gubernátor, od roku 2006 volený obyvatelstvem, nyní už 

jmenovaný prezidentem po schválení v regionálním parlamentu. Kraje jsou 

podobně jako oblasti zřízeny v převážně ruských částech federace, ale okrajových 

a zpravidla řidčeji osídlených (mundo.cz). 

 

Autonomní okruhy jsou co do pravomocí mezistupněm mezi oblastmi  

a republikami. Jedná se o regiony obývané neruskými etniky, která mnohdy tvoří 

menší část obyvatelstva. Samostatnými jednotkami jsou dvě největší a politicko- 

-kulturně nejvýznamnější města – Moskva a Sankt Peterburg (mundo.cz). 

 

Obr. č. 15 Mapa ruských regionů  

Zdroj: russiamap.org 

 

3.4  Města 
 

Moskva – Na první pohled se zdá, jako by toto obrovské město bylo postaveno 

bez plánů a s využitím improvizace. Všechno v Moskvě je větší než kdekoliv jinde, 

domy, ulice i katedrály. Atmosféru města určuje rozmanitá směsice obyvatel, která 

je tvořena více než stovkou evropských a asijských národností. Obzvláště 
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příjemná je pro turistu enormní ochota pomoci a vřelá pohostinnost, na kterou 

člověk nenarazí jen v mumraji bazaru na starém Arbatu nebo v nejmodernějších 

obchodních čtvrtích Arbatu nového, ale prakticky všude (Winfried et al. 2008). 

 

Za den založení Moskvy je považován 4. duben 1147. Jeden starý rukopis hovoří 

o tom, že suzdalský princ Jurij Vladimirovič Dolgorukij byl tento den hostem na 

velké hostině u svého spojence, prince z Novogorodu-Severska v Moskvě. Brzy 

přišly neklidné časy. Město se muselo stále znovu bránit mongolským 

nájezdníkům, i když často neúspěšně. I když byla městská opevnění stále 

dokonalejší, město se dobyvatelů definitivně zbavilo teprve v roce 1408 (Winfried 

et al. 2008). 

 

Nadále tak již nemohlo město, z něhož se postupně stávala mezinárodní obchodní 

metropole, zastavit ani oheň, ani hladomor či boje s Tatary či Mongoly. Sám car 

Petr I. Veliký (obr. 8) podporoval hospodářský rozvoj Moskvy, přestože si  

u Baltského moře v ústí Něvy začal budovat nové město, Petrohrad, kam  

roku 1712 přeložil své rezidenční sídlo (Winfried et al. 2008). 

        

 Obr. č. 16 Moskva  

 Zdroj: obrazky.cz 
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Petrohrad  – nejzápadněji položené město na severu Ruska, byl vždycky 

výjimečný a skrz naskrz neruský. Pro cara Petra I. Velikého (obr. 8) měl být 

Petrohrad oknem do Evropy – trocha Paříže, Prahy, nádech Vídně a v základech 

Amsterodam. Toto město se svými širokými bulváry, parky, pobřežními   

 

promenádami a nesčetnými mosty dnes vyzařuje do světa stále ještě své 

otevřené, seversky zdrženlivé fluidum. Petrohrad se rozkládá na absolutní rovině. 

Vznikl na místě nehostinného močálu plného much a v záplavové oblasti Něvy, 

mezi několika rameny její delty. Toto místo však bylo tím jediným, z něhož mohlo 

Rusko získat přístup k některému západoevropskému moři a tím také  

i k západoevropské kultuře (Winfried  et al. 2008). 

 

Obr. č. 17 Petrohradský chrám sv. Izáka                 Obr. č. 18 Památník Petra I. Velikého 

 

Obr. č. 19 Zimní palác v Petrohradě                      Obr. č. 20 Zahrady paláce Pedrovec 

 Zdroj: www. mundo.cz 
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Irkutsk  – město v Rusku. Nachází se na jižní Sibiři na řece Angaře. Založen byl 

v roce 1661. Má 630 000 obyvatel (2000). Nachází se zde Irkutská 

hydroelektrárna (Ottova encyklopedie  2003).  

  

Odedávna je základnou zásobující zlaté doly východní Sibiře pracovními silami, 

zařízením i potravinami. V 18. a 19. století se tam konávaly sibiřské trhy. Přes 

Irkutsk se uskutečňoval obchod s Čínou a Mongolskem. Dnes dominuje ve městě 

těžké strojírenství. Zvláštností je továrna na zpracování slídy. Levný proud 

hydroelektrárny využívá hliníkárna v satelitním městě Šelechově. (Skokan 2005) 

 

Obr. č. 21 Mapa Irkutsku  

Zdroj: images.google.cz 
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4  NÁRODNÍ PARKY RUSKA (OBECN Ě) 
 

Rusko má 41 národních parků. Je rozděleno na více částí. Nejznámější rozdělení 

je na asijskou a evropskou část, přičemž nejvíce parků se nachází v evropské 

části. Evropskou část od asijské dělí pohoří Ural. 

 

 

Obr. č. 22 Mapa národních parků Ruska  

Zdroj: oopt.info 

 

Evropská část  – přírodní zdroje Východoevropské roviny jsou již po mnoho staletí 

využívány člověkem, a proto se na tomto území přírodní podmínky velice změnily. 

Tyto změny vyplývají zejména z lesního hospodářství a zemědělské činnosti  

a jejich rozsah se zvětšuje od severu k jihu, což úzce souvisí s hustotou osídlení. 

Tímto směrem se proto zvětšuje i podíl orné půdy, která dosahuje v lesostepním  

a stepním pásu 70–80 % celkové plochy. Zatímco severská tajga je zatím málo 

porušená ve svém původním složení, jsou smíšené a listnaté lesy většinou již 

druhotné (Král 1999). 

Nadměrná těžba dřeva vedla k odlesnění rozsáhlých území na Ukrajině a ve 

středním Povolží téměř ke zničení lesního krytu (Král 1999). 

 

První snahy o ochranu přírody vznikly v Rusku roku 1905–1906 z podnětu 

Moskevské společnosti badatelů přírody. První společnost ochránců přírody založil 
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učitel P. F. Bazuk roku 1910 v městečku Chortica v Jekaterinské gubernii. První 

velkoplošné chráněné území (zapovědnik) vzniklo z iniciativy Akademie věd  

roku 1911, byl to Lagodechský zapovědnik v Gruzii. V roce 1921 byl schválen 

dekret Rady lidových komisařů „o ochraně přírodních památek", na jehož základě 

pak byla zakládána velkoplošná chráněná území – zapovědniky. V zapovědnikách 

je zakázáno veškeré využívání přírodních zdrojů. Slouží k vědeckému výzkumu 

přírody a přírodních procesů, některé z nich jsou zaměřeny speciálně na záchranu 

a uchování ohrožených druhů zvířeny a rostlinstva. Teprve od začátku 80. let se 

začaly zřizovat v Rusku i národní parky (Král 1999). 

 

 

Obr. č. 23 Centrální okruh                                       Obr. č. 24 Severozápadní okruh 

 

 

Obr. č. 25 Autonomní okruh                                    Obr. č. 26 Uralský okruh 

Zdroj: oopt.info 
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Obr. č. 27 Jižní okruh                       Obr. č. 28 Sibiřský okruh                                                                   

Zdroj: oopt.info 

                                                                         

V evropské části se dále nacházejí pouště a polopouště, které se rozprostírají při 

kaspické oblasti. Jsou to nejsušší oblasti Ruska, s ročním úhrnem srážek okolo 

200 mm. Kaštanové země polopouště pokrývají trávy a slanomilné rostliny. 

Subtropické pásmo – oblast vlhkých subtropů se v Rusku objevuje jen v krátkém 

pásmu podél Černého moře (ruskodnes.sk). 

 

Zaujímají asi 14 % Ruska. Vládnou zde dlouhá, horká, velmi suchá léta se silnými 

větry a prašnými bouřemi. Střídají se s chladnou zimou a malým množstvím 

srážek. Převládají šedohnědé půdy a šedozemě. Mezi představitele bohaté fauny 

patří gazela perská (džerjan) (Gazella subgutturosa), kočka pouštní (Felis 

Margareta), množství hlodavců, ještěrek a hadů (Sedlář et al. 1987).  

 

Největšími pásmy jsou stepi a lesostepi. Rozprostírají se v jižní části 

Východoevropské nížiny a jihovýchodních částech Západosibiřské nížiny. 

Převažuje zde černozemě, která jižněji přechází do méně úrodných kaštanových 

půd, v souvislosti s ubýváním vláhy. V lesostepích se střídají úseky stepi a lesa, ve 

stepích převládají travnaté porosty. Z živočichů se zde vyskytují hlodavci a polní 

ptáci. Tyto oblasti jsou dnes zemědělsky nejvyužívanějšími (ruskodnes.sk). 

 

V lesostepích jsou lesy převážně listnaté (na rozvodích a svazích), střídají  

s loukami (v nížinách). Ve stepích les úplně mizí. V bylinném porostu převládají 
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drnovité traviny. Typickým představitelem stepní fauny jsou hlodavci,  

z nichž někteří působí značné škody (Sedlář et al. 1987). 

 

Ruská část  – v Ruské části převažuje především tundra, lesotundra a pásmo 

ledového oceánu. Nejzazší sever – většina ostrovů a pobřeží Tajmyru – patří  

k zóně arktických pustin. Hornaté ostrovy jsou pokryty ledovci. Květenu, 

pokrývající 50–60 % povrchu, zastupují usazené lišejníky (Lichenes), mechy 

(Bryophyta) a jen malý počet nízkých semenných rostlin. Mezi faunu zde můžeme 

zařadit lumíky (Lemmus sp.), lišky polární (Alopex lagopus) a medvědy (Ursus, 

Thalarctos) (Sedlář et al. 1987).  

 

Pásmo tundry se táhne podél severního pobřeží. Charakteristická je bezlesá 

krajina s množstvím jezer. Nízké teploty a nedostatek živin v zamokřelých 

rašelino-glejových půdách, vzniklých v podmínkách studeného vlhkého klimatu  

a permafrostu skrovným rostlinstvem, nevytvářejí předpoklady pro rostlinnou 

výrobu na volném prostranství. Rostlinstvo tvoří pokryv zelených mechů 

(Bryophyta), lišejníků (Lichenes), v jižnějších oblastech křovin rojovníků (Ledum), 

brusinek (Vaccinium vitis) apod., dále pak zakrslých bříz (Betula nana)  

a keřovitých olší (Alnus viridis) (Sedlář et al. 1987). 

 

Až v lesotundře se typické tundrové krajiny střídají s ředinami – nízkými břízkami, 

smrčky, modříny, na Dálném východě s plazivými porosty limby (Pinus cembra).  

K typickým představitelům fauny patří ochočení, místy, zejména na Tajmyru,  

i divocí sobi, polární lišky (Alopex lagopus), lumíci (Lemmus lemmus), sovice 

sněžní (Nyctea scandiaca) atd. (Sedlář et al. 1987). 

 

V tundře, která je největší zásobárnou dřeva, zaujímají 2 000 km široké pásmo 

lesy. Vyznačuje se poměrně teplým létem a dlouhou studenou zimou. Převládají 

půdy podzolového typu. Sestupný pohyb vedl k vyluhování spodní části 

humusového horizontu. Charakteristickými představiteli bohaté fauny jsou medvěd 

brtník (Ursus arctos arctos), rys (Lynx lynx), veverka (Sciurus vulgaris). Z ptactva 

zde pak můžeme najít tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), jeřábka lesního (Bonasa 

bonasa). Pásmo je hlavní zdrojnicí cenných kožešin (Sedlář et al. 1987). 
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V ruské části nalezneme také tajgu, kde dominují jehličnaté lesy. Rusko má  

k dispozici více jak polovinu světových zdrojů jehličnatých dřevin. Na západě 

převládají smrky (Picea sp.), jedle (Abies sp.), limby (Pinus cembra) a borovice 

(Pinus sp.). Na východě, v oblastech Dálného východu pak modříny. Významné 

místo mezi krajinami lesního pásma patří rašeliništím, zvláště charakteristické jsou 

pro západosibiřskou tajgu, kde více jak polovinu plochy pokrývají močály  

a bažinaté lesy (Sedlář et al. 1987). 
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5  PŘIELBRUSKÝ NÁRODNÍ PARK 
 

Byl založen v roce 1986. Tento krok lze považovat za zásadní pro zachování 

přírodního bohatství v této oblasti. Nicméně příroda zde odpradávna učarovala 

poutníkům a milovníkům ruské přírody (wild-russia.org). 

                                       

 

 Obr. č. 29  Přielbruský národní park  

 Zdroj: www.wild-russia.org 

 

 

5.1  Zeměpisné rysy oblasti  

 

Přielbruský národní park leží v povodí řeky Baskan, zahrnující také vysoké hory, 

ve kterých pramení horní tok již zmíněné řeky. Park se rozprostírá mezi horou 

jménem Elbrus, přes Kavkaz dále k hranici, která odděluje Rusko od Gruzie. 

Ledovce zde pokrývají zhruba 155 km2, což se rovná 15 % celého území parku. 

Střídavě pak tyto ledovce zásobují vodou místní potoky a řeky. Je zde také několik 

jezer. Mezi ledovcová jezera patří Syltran-Kyol, s nadmořskou výškou 2 950 m 

(wild-russia.org) 
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Vulkanická minulost tohoto regionu je patrná také na celkovém vzhledu krajiny. 

Návštěvníci mohou zaznamenat sirný zápach, vycházející z četných přírodně 

perlivých minerálních pramenů, které se běžně nazývají Narzan. Voda z těchto 

pramenů je bohatá na různé minerální soli a mnozí také věří, že má léčivé účinky. 

Dzhili-Su, horké prameny, ve výšce 2 380 m. n. m. si pak zachovávají stálou 

teplotu okolo 22 °C po celý rok (wild-russia.org) 

 

5.2  Kulturní a historické památky  
 

 
Během 2. světové války se německé jednotky snažily přejít Kavkaz, a to nedaleko 

hory Elbrus. V roce 1943 zde proběhla bitva, v níž zvítězila Rudá armáda, která 

tímto zabránila Němcům přechod přes Kaspické ropné pole, nacházející se 

východně od hor. Mnoho vojáků, kteří zde padli, nebylo nikdy pohřbeno v zemi, 

nicméně díky věčnému sněhu na hoře Elbrus jsou jejich těla pokryta alespoň jím. 

V roce 1971 byl na tomto místě postaven pomník, který je přístupný i autem,  

a ročně jej navštíví asi 9 000 návštěvníků (wild-russia.org) 

 

5.3  Zachování p řírody 

 
Oficiální zkoumání místních ledovců začalo ve 30. letech 20. století, kdy vědci ze 

sovětských univerzit zahájili nepřetržitý výzkum této oblasti. V roce 1961 byl 

založen institut, který měl za úkol monitorovat vrcholky hor Cheget a Treskol. O tři 

roky později, v roce 1964, zřídila moskevská univerzita v této oblasti stálé 

výzkumné středisko, které se mělo od té doby intenzivně zabývat studiem ledovců 

(wild-russia.org) 

 

Park je rozdělen do tří úředních oblastí. Návštěvníci nemají možnost se podívat do 

přísně chráněných míst, která jsou určena pro vědecké bádání a uchování. Ve 

středně chráněných oblastech jsou jak turisti, tak i vědci vítáni. Další zóna parku je 

určena k rekreaci, v této zóně je možno najít jak hotely a restaurace, tak i cesty. 

Místní lidé mají pak v této oblasti povoleno pást svá stáda ( wild-russia.org) 
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Podpora turismu a zároveň snaha zachovat faunu a flóru parku co možná nejméně 

dotknutou civilizací je pro manažery neustálou výzvou. Elbrus je velmi populárním 

střediskem zimních sportů již od 30. let 20. století. V dnešní době není v silách 

zaměstnanců parku stále sledovat pohyb a chování turistů. Nicméně se snaží 

návštěvníky alespoň dostatečně informovat a poučit o správném chování  

v chráněné oblasti (wild-russia.org) 

 
 

5.4  Turistický pr ůvodce parkem 
 

Nabídka aktivit v tomto parku je bezesporu velmi bohatá. Návštěvníci si mohou 

vybrat mezi nesčetnými horskými túrami. Od těch nejjednodušších, trvajících 

jeden den, až po ty nejnáročnější, které mohou trvat i několik dní a jsou vedeny 

profesionály. Lyžařské středisko je zde v provozu od 26. prosince do 31. března. 

 
Nejvíce hotelů a restaurací je ve vesnici Terskol. K dispozici jsou zde také kempy. 

Autobusová doprava jezdí pravidelně z města jménem Nalchik, které je hlavní 

město Kabardino-Balkaria, a dále pak z Mineralnye Vody, což je turistické 

středisko v kavkazské oblasti. Dopravní společnosti pak také pořádají mnoho 

dalších výletů do různých oblastí v okolí (wild-russia.ort). 

 

 

5.5  Fauna 
 
 
Kamzíci (Rupicapra sp.) neboli divoké kozy zde žijí na hranici horských luk a lesů, 

kde se živí především trávou a mladými stromky. Výše v horách se pak vyskytují 

kozorožci kavkazští, kteří přes den většinou odpočívají ve větších stádech a na 

louky se vydávají až se setměním. V zimě pak většinou sestupují ve stádech níže 

do údolí, kde se v těžkých zimních měsících snaží najít potravu. I tak se jich hodně 

stane kořistí vlků. Dalším predátorem této oblasti jsou lišky, které loví především 

hraboše, například myšice hraboše. Rysové pak nejčastěji loví ptáky, zajíce, srnce 

nebo mladé kamzíky (wild-russia.org). 
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Dále se tu vyskytuje medvěd brtník (Ursus arctos), kterého můžeme najít na 

území celého parku. Nejčastěji se ovšem vyskytuje v oblasti řeky Baskan.  

 

                                       

Obr. č. 30 Medvěd brtník (Urcus arctos arctos)  

Zdroj: biolib.cz                  

   
 

 V parku žije 6 druhů ptáků, jež jsou v dnešní době velmi vzácní, například 

kavkazský tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), raroh lovecký (Falco rusticolus), orel 

skalní (Aquila chrysaetos), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), orel královský 

(Aquila heliaca) a orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) (wild-russia.org). 

 

 

  Obr. č. 31 Raroh lovecký                Obr. č. 32 Orel  královský                                                                                        

                  (Falco rusticolus)                                                (Aquila heliaca) 

Zdroj: biolib.cz                                                                                                                   
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Obr. č. 33 Sokol stěhovavý               Obr. č. 34 Orlosup bradatý 

                 (Falco peregrinus)                                            (Gypaetus barbatus) 

Zdroj: biolib.cz                                                                                                                   

 

Dalším ohroženým druhem, žijícím v této oblasti, je kavkazská zmije. Čolek 

pruhovaný, také zapsaný na listinu ohrožených druhů, se nachází především  

v lesích, na svazích, a to až do výšky 2 750 m. n. m. Dalšími často se 

vyskytujícími obojživelníky na tomto území jsou čolek obecný (Triturus vulgaris), 

blatnice (Pelobates sp.) a ropucha zelená (Bufo viridis). Místní druh pstruha 

obecného (Salmo trutta) se může dožít věku až padesáti let a dokáže plavat proti 

proudu, a to až do výšky 3 000 m. n. m. (wild-russia.org). 

 

  
Obr. č. 35 Ropucha zelená                                   Obr. č. 36 Čolek obecný  

                 (Pseudepidalea viridis)                                         (Lissotreton vulgaris) 

Zdroj:www.biolib.cz                                                                                                           

 



30 

 
 
 

Obr. č. 37 Zmije kavkazská                                  Obr. č. 38 Pstruh obecný 

                 (Vipera kaznakovi)                                              (Salmo trutta)  

Zdroj: www.biolib.cz 

  

5.6  Flóra 
 

Vegetace je silně ovlivněna vysokými horami, které svými ledovci celou oblast 

ochlazují a ta má pak ráz spíše chladnějšího podnebí. Také díky docela velkým 

výškovým rozdílům můžeme v parku najít více rostlinných druhů. Na nejvyšších 

místech, což je kolem 3 000 až 3 500 m. n. m. rostou lišejníky či lomikámen.  

Od 2 700 do 3 000 m. n. m. začíná růst tráva (wild-russia.org). 

 

Při sestupu níže můžeme již najít rostliny, které mohou dosahovat výšky až 80 cm. 

V této oblasti se nachází tzv. kavkazský rododendron, který je považován za jednu 

z nejkrásnějších horských květin. Často se můžeme setkat s názvem alpská růže. 

 

Obr. č. 39 Kavkazský rododendron (Rhododendron caucasicum) 

Zdroj: www.dejavu.cz 
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V této oblasti jsou převážně vysokohorské lesy, které jsou bohaté na houby  

či lesní bobule. Můžeme jmenovat např. jahodník obecný, borůvky, černý rybíz  

a divoké maliny. Zvláštností jsou pak stříbřité listy řešetláku, které jsou viděny 

kolem celého břehu Baskan (wild-russia.org). 

  

 

   Obr. č. 40 Jahodník obecný (Fragaria vesca)         Obr. č. 41 Černý rybíz (Ribes nigrum) 

   Zdroj: biolib.cz 
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6  KENOZERSKÝ NÁRODNÍ PARK 
 

Jedná se o vzdálený kout ruské tajgy, kde příroda, kultura a tradice zůstaly 

zachovány i přes všechny války, revoluce a industrializaci. V této oblasti se 

nachází rozlehlé jezero Kenozero, které je zde dominantou a lemují ho lesnaté 

kopce. Místy zde můžeme najít pastýřskou vesnici podél břehu jezera. Dále se 

zde nachází Lekshmozero, které leží v těchto neproniknutelných lesích, plných 

staletých stromů, spolu se starodávnými dřevěnými kaplemi. 

 
Všechny tyto krásy jsou dnes zachovány v Kenozerském parku, kde je můžou 

obdivovat milovníci přírody spolu s nadšenými historiky. Pro obě skupiny 

nadšenců nabízí tento park možnost kvalitního ubytování, kulturní a historické 

atrakce, stejně tak jako pěší turistiku (wild-russia.org). 

 

  

 
Obr. č. 42 Kenozerský národní park    

Zdroj: wild-russia.org 
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6.1  Zeměpisné rysy oblasti  
 

 

Tento park se nachází na severu evropské části Ruska, v oblasti Plesetsku  

a Kargopolu, v tzv. jihozápadní části Archangelské provincie. Tento kopcovitý terén 

vznikl díky tektonickým a glaciálním procesům. V parku se nachází více jak  

300 jezer, stejně tak početné jsou zde řeky. Všechno patří do povodí řek Onegy  

a Volhy. Jezera, která vznikla díky tektonickým a glaciálním procesům, zabírají  

14 % povrchu celého parku. Největším jezerem je Kenozero, zabírající plochu asi  

100 km2 a hloubkou okolo 90 metrů. Tímto jezerem protéká řeka Kena, po které se 

jezero jmenuje. Druhým největším jezerem je Lekshmozero, zabírající plochu  

54 km2. Největším zdrojem vody pro zmíněná jezera je tající voda na jaře, což  

s sebou nese také záplavy během této doby, které trvají v průměru 50–80 dní. 

 

Klima je v Kenozerském parku mírné. Zimy jsou dlouhé a mrazivé, se značnými 

návaly sněhu. Krátké jaro je pak dále následováno mírně teplým létem a deštivým 

podzimem. Díky arktickým mořím zde vítr vane především od západu. Dobu bez 

mrazů můžeme počítat na 108 dní, i když některé roky může trvat i 145 dní. 

Sněhová pokrývka se objevuje již během října a trvá až do konce dubna. 

Průměrná teplota v lednu je –13 stupňů Celsia, naproti tomu průměrná teplota  

v červenci se pohybuje kolem 20 °C. Deš ťové srážky jsou v průměru kolem  

564–597 mm za rok (wild-russia.org). 

 

6.2  Historické a kulturní památky 
 

Nejcennější historickou památkou parku jsou bezesporu staré dřevěné kostely, 

které se díky své poloze daleko od ostatní civilizace dochovaly ve stavu válkami  

a komunismem zcela netknutém. Ugrofinské kmeny začaly osídlovat tuto oblast 

zhruba ve 3. –4. tisíciletí před naším letopočtem. Archeologové objevili skoro na 

40 pravěkých usedlostí z doby neolitu. Po generace žili lidé této oblasti ze 

štědrosti místní tajgy a jezer. I v dnešní době se místní obyvatelé snaží žít  

v souladu s přírodou a zachovávat staré kulturní zvyklosti svých předků. Většinou 

žijí ve tradičních dvoupatrových dřevěných domcích. V přízemí chovají domácí 

zvířata a první patro je pak určeno k samotnému obývání. 
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Za zmínku stojí kaple z 18. století, která se nachází ve vesnici jménem Glazovo. 

Přímo naproti této kapli pak stojí další, kaple sv. Nikolaje, také pocházející  

z 18. století. Další zajímavostí je také nejmenší kaple v celém Rusku, která se 

nachází ve vesnici Tyryshkino a je tak malá, že kněz, jenž slouží mši, nemá jinou 

možnost, než jen v dané kapli klečet. Celkově se v této oblasti nachází  

150 kulturních památek. Mnoho z nich se do dnešní doby zachovalo nebo bylo 

restaurováno díky aktivnímu přístupu ze strany vedení parku a jeho příznivců, ale 

také díky veliké podpoře ze strany norské vlády a ostatních regionálních a státních 

organizací (wild-russia.org). 

 

6.3  Turistický pr ůvodce parkem 
 

Aktivity parku jsou velmi různorodé, lidé se zde zabývají jak výzkumem 

ekosystému, tak i ochranou přírodního bohatství nebo snahou zachránit kulturní 

dědictví. Toto chráněné území dokonce hostí dětské ekologické tábory  

a podporuje tradiční lidová řemesla a umění (wild-russia.org). 

 

Kenozerský park ročně navštíví lidé z celého světa, i když je nutno dodat, že počet 

turistů v parku je bedlivě monitorován, aby měl co nejmenší dopad na přírodu  

a kulturní památky. Velmi dobrý personál parku, je schopný pro turisty 

zorganizovat pobyty jak pro jednotlivce, tak také pro větší skupiny či rodiny  

s dětmi (wild-russia.org). 

 

Park nabízí pro své návštěvníky širokou škálu služeb. Od odvezení nebo 

vyzvednutí na železničních stanicích, po výlety na loďkách či organizaci 

horolezeckého výstupu (wild-russia.org). 

 
Další ruskou specialitou je tzv. banya neboli horká koupel, následovaná osvěžující 

koupelí přímo v jednom z jezer. Toto místo je jako stvořené pro aktivní odpočinek. 

Je to také rybářský ráj a díky krásné divoké krajině a skoro nezapadajícímu slunci 

si tu na své přijdou i umělci (wild-russia.org). 
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6.4  Fauna 
 

V tomto parku se nachází celkem 322 druhů obratlovců, zahrnující 50 druhů savců 

a 263 druhů ptáků. Dále zde můžeme najít také 14 druhů dravců. Kuny a rysové 

loví nejčastěji zajíce, kteří se nacházejí v okolí jezera v hojném počtu. Velmi často 

zde můžeme narazit také na lišku obecnou, která ráda přebývá v opuštěných 

jezevčích doupatech. Mývalové se v této oblasti vyskytují od roku 1930, kdy zde 

byli přesunuti z Dálného ruského východu. Toto mělo ovšem devastující dopad na 

místní ptactvo, stavějící svá hnízda na zemi nebo v mělkých vodách, především 

kachny a husy (wild-russia.org). 

      

Obr. č. 43 Kachna divoká            Obr. č. 44 Husa velká    

                (Anas platyrhynchos)                                            (Anser anser) 

Zdroj: biolib.cz 
 

 

Další zajímavostí je migrace místních vlků v závislosti na roční době a také 

migrace losů. V důsledku odlesňování této oblasti, především pro hospodářskou 

půdu a pastvy pro dobytek, se však počet vlků výrazně zvýšil, takže můžeme 

pozorovat migraci vlků také za hranice národního parku. Stálým obyvatelem parku 

je medvěd hnědý, živící se rostlinami a lesními bobulemi, ale také lovící losy 

(Alces alces) či jinou lesní zvěř (wild-russia.org). 

 
Nejpočetnější skupinou hlodavců jsou hraboši, nacházející se ve smíšených lesích 

a mokřinách. Veverky jsou pak více typické pro čistě jehličnaté lesy. Mezi další 

hlodavce patří poletuška (Pteromys volans), myška drobná (Micromys minutus), 

hraboš mokřadní (Microtus agrestis), deňka sibiřská (Tamias sibiricus), bobr 

evropský (Castor fiber) (wild-russia.org). 
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 Obr. č. 45   Myška drobná       Obr. č. 46  Hraboš mokřadní   Obr. č. 47 Bobr evropský 

          (Micromys minutus)                (Microtus agerestis)                (Castor fiber) 

 Zdroj: biolib.cz 

 
 
 
V Kenozerkém parku se nacházi hodně druhů netopýrů – netopýr pobřežní (Myotis 

dasycneme), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr hnědý (Eptesicus 

fuscus), netopýr severský (Eptesicus nilssonii) atd. (Anděra, 2008). 

 

 Obr. č. 48 Netopýr pobřežní                                   Obr. č. 49 Netopýr vousatý  

                   (Myotis dasycneme)                                               (Myotis mystacinus) 

 Zdroj: www.biolib.cz 

 
 
 
Nejpočetnějšími druhy ptáků v parku jsou pěnkava (Fringilla coelebs), budníček 

zelený (Phylloscopus trochiloides), linduška lesní (Anthus trivialis), červenka 

obecná (Erithacus rubecula), drozd cvrčala (Turdus iliacus), drozd kvíčala (Turdus 

pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), králíček obecný (Regulus regulus), 

sýkora lužní (Parus montanus), čížek lesní (Carduelis spinus) atd. (Anděra 2008). 
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Obr. č. 50  Drozd zpěvný            Obr. č.  51 Linduška lesní            Obr. č. 52 Drozd kvíčala 

           (Turdus philomelos)                   (Anthus trivialis)                            (Turdus pilaris) 

zdroj obrázků www.biolib.cz) 

 
 
 
Celkem 28 druhů ryb obývá v početných potocích, řekách a jezerech tento park. 

Mezi ně patří štika (Eso lucius), cejn velký (Abramis brama), mník jednovousý 

(Lota lota), okoun říční (Perca fluviatilis), plotice obecná neboli bělice (Rutilus 

rutilus), jelec jesen (Leuciscus idus) atd. (Anděra 2008). 
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7  NÁRODNÍ PARK LOSÍ OSTROV 
 

Losí ostrov má mezi národními parky poněkud zásadní postavení – je sice po 

Sočinském národním parku druhým nejstarším, ale první snahy o ochranu tohoto 

území sahají až do konce 18. století. Nachází se na severovýchodním okraji 

Moskvy, třetina území leží administrativně na jejím území a hranice parku dělí od 

středu města pouhých 15 km. Založení parku sledovalo 3 hlavní cíle – kromě 

ochrany přírodních komplexů a rozvoje národních tradic také vytvoření 

rekreačního zázemí pro velkoměsto, národní park si přes vysokou návštěvnost  

a nezpochybnitelný vliv okolní zástavby místy uschovává přírodní charakter  

s rozsáhlými lesy a vodními plochami (Anděra 2008). 

                                                                                                          

 Obr. č. 53 Národní park Losí ostrov               Zdroj: oopt.info 

 

7.1  Zeměpisné rysy oblasti 
 

Reliéf parku nezapře jeho polohu v centrálních částech Východoevropské roviny, 

terén s morénovými vyvýšeninami a písčitými říčními nánosy zarovnaný 

pevninským ledovcem má výškové rozmezí něco přes 30 m (146–178 m. n. m.). 

Jediné výrazné útvary jsou v jihozápadní části příkře se svažující terasy kolem 

záplavového území řeky Jauzy. Přítoky vytvářejí hustou síť říček a potoků, často 

obklopených mokřady. Východní část parku protíná kanál zásobující hlavní město 

vodou z Volhy, který byl vybudován před 2. světovou válkou. Výjimečné jsou 

pedologické poměry s mnoha typy půd. Podnebí je zde hodnocené jako mírně 

kontinentální (Anděra 2008). 
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7.2  Historické a kulturní památky 
 

Losí ostrov je snadno dostupný městskou dopravou. Přes jeho území doslova 

kráčela historie. První zmínka se datuje do roku 1339 a zanechala zajímavé 

památky jako mohylové pohřebiště, pozůstatky středověkých vesnic či carský 

zámeček ze 17. století. Světového věhlasu dosáhla ukázka parkové a zahradní 

architektury 18.–20. století – park Sokolniky (Anděra 2008). 

 

7.3  Flóra 
 

Území parku je z podstatné části zalesněné (80 %), ale struktura porostů 

neodpovídá již původnímu charakteru pásma smíšených lesů moc neodpovídá, 

snad s výjimkou smrčin a lip malolistých a bříz v centrální části parku. Nejvíce je 

park zastoupen jehličnatými lesy, hlavně borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem 

ztepilým (Picea abies). Vegetačně nejzajímavějším místem je Aleksejevský háj,  

Aleksejevskaja rošča, borový les, ponechaný svému osudu již téměř 250 let. 

Květena parku zahrnuje více než 600 druhů cévnatých rostlin, mezi nimiž 

nenajdeme zástupce flóry ohrožené v celoruském měřítku, ale mnoho druhů patří 

v okolí Moskvy k vzácným, např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).  

Na loukách pak zjara kvetou různé vstavače (Orchidaceae), konvalinka vonná 

(Convallaria majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) (Anděra 2008). 

                    

  

Obr. č. 54  Konvalinka vonná                                              Obr. 55  Upolín nejvyšší 

                 (Convallaria majalis)                                                         (Trollius altissimus) 

Zdroj: naturafoto.cz 
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7.4  Fauna 
 

Na rozdíl od květeny je velká zalesněná plocha s nedostatkem vodních ploch 

doslova rájem zvířeny, v níž se setkávají zástupci fauny tajgy, např. datlík tříprstý 

(Picoides trydactylus), sýkora černohlavá (Poecile atricapillus) (Anděra 2008). 

 

Obr. č. 56  Datlík tříprstý                                 Obr. č. 57 Sýkora černohlavá 

                 (Picoides trydactylus)                                    (Poecile atricapillus) 

Zdroj: biolib.cz 

 

 

Ve stepích pak žije chřastál polní (Crex,crex), koroptev polní (Perdix, perdix). 

Dosavadní bilance obratlovců je okolo 280 druhů. Pozornost přitahuje hlavně  

20-30 losů, vyskytuje se zde i zajíc bělák (Lepus timidus), ten především v lesích a 

zajíc polní (Lepus europaeus) pak na lesních okrajích (Anděra 2008). 

 

U vod se pak objevují bobři (Castor fiber). Asi z 200 zaznamenaných ptačích 

druhů zhruba 2/3 v parku hnízdí, početné zastoupení mají sovy a šplhavci. Vzácně 

se objevuje poštolka rudonohá (Falco vespertinus), jediné hnízdiště v Moskevské 

oblasti. Přehlédnout nelze negativní vliv velkoměsta na zvířenu – leckteré druhy za 

posledních 70–100 let vymizely, např. výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia 

nigra), tetřev hlušec (Tetrao urogallus) (Anděra 2008). 
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  Obr. č. 58 Výr velký     Obr. č. 59 Čáp černý                          Obr. č. 60 Tetřev hlušec  

                  (Bubo bubo)                (Ciconia nigra)                                     (Tetrao urogallus) 

Zdroj: www.biolib.cz 

 

 

A naopak zdomácňují druhy zavlečené člověkem, např. jelen sika (Cervus nippon), 

psík mývalovitý (Nyctereutes procynoides) a norek americký (Mustela vison).  

V parku se nachází biologická stanice, kde můžete kromě losů vidět další 

zástupce zvířeny (Anděra 2008). 
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8  PŘÍRODNÍ REZERVACE KAVKAZ 
 

Je největší a nejstarší chráněnou oblastí západního Kavkazu v Rusku. Rozkládá 

se částečně v Krasnodarském kraji, Adygejské republice a Karačajevsko-čerkeské 

republice. Kavkazská přírodní rezervace vznikla v roce 1924, její celková výměra 

je 280 335 hektarů. Rezervace je unikátní skupinou horských a vysokohorských 

ekosystémů. V roce 1999 byla Kavkazská přírodní rezervace zapsána na Seznam 

světového dědictví UNESCO (tixik.com). 

                                                                         

 

Obr. č. 61  Reliéf povrchu Kavkazské přírodní rezervace  

Zdroj: wild-russia.org 

                                          

  

8.1  Zeměpisné rysy oblasti 
 

Pohoří Kavkazu se táhne mezi Černým a Kaspickým mořem, přičemž dodnes není 

vysloven jednotný názor na jeho sounáležitost k evropskému či asijskému 

světadílu. Přes tuto geografickou nevyjasněnost je nutno považovat význam celé 

kavkazské oblasti pro evropskou přírodu za nezastupitelný. Oblast Kavkazu tvoří 

celek bez ohledu na jakékoliv umělé hranice (Santeřík 2004). 
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8.2  Geologické rysy oblasti  
 

Kavkazský masiv byl vytvářen mocnými tektonickými procesy v období před 

kambriem až do pliocénu. Asi před 150 milióny let vyzdvihla grandiózní horotvorná 

činnost z mořské hladiny obrovský masiv, jemuž následná ledovcová vodní  

i větrná eroze – spolu s ústupem moře dala tvar dnešního Kavkazu (Santeřík 

2004). 

  

8.3  Přírodní podmínky  
 

Pokud vezmeme v úvahu klimatické poměry, poměrně vysoké teploty, dostatek 

vody, dále různorodost geologického podloží a orientace hřebenu, neměla by nás 

překvapit bohatost zdejší fauny a flóry. Co se týče vodstva, tak kavkazské velehory 

skrývají 1 390 ledovců různého typu. Většina zalednění spadá do oblasti Hlavního 

a Bočního hřebene Centrálního Kavkazu. Nejdelší ledovec má 19 km a je pouze  

1 km široký. V Západním Kavkazu je lehce dostupný ledovec Alibek, největší  

v této části pohoří. Ve Východním Kavkazu najdeme už jen menší ledovce. 

Kavkaz sice nepatří k pohořím bohatým na jezera, ale přesto se tu leskne řada 

pěkných vodních ploch. V lesním stupni údolí Čerek leží zajímavé Holubí jezero, 

celý rok se v něm udržuje stálá teplota. Napájejí ho hlubinné prameny sirovodíku 

(proto se mu říká také Páchnoucí jezero), který znemožňuje život. Severní svahy 

Západního Kavkazu pak odvodňuje Kubáň, nejvodnatější řeka tekoucí z Kavkazu 

(Šlégl 2001). 

 

8.4  Flóra 
 

V celém Kavkazském pohoří se vyskytuje více než 1 500 druhů vyšších rostlin. 

Spolu s mechorosty, lišejníky, houbami a řasami je bohatá vegetace zastoupena 

více jak 3 000 druhy, z nichž asi 20 % tvoří kavkazské endemity. Mezi významné 

třetihorní relikty patří nachově zbarvený pěništník černomořský (Rhododendron 

ponticum), pěnišník kavkazský (Rhododendron caucasicum), jeden  

z nejkrásnějších keřů Kavkazu. Na loukách dominují až 2metrové porosty 



44 

bolševníků velkolistých (Heracleum mantegazzianum) a ještě vyšší 3- až 4metrové 

"dudniky", druhy děhylu (Angelica). Subalpinské pásmo je nahrazeno alpinským, 

loukami pokrytými koberci zvonků a pryskyřníků, vegetací kolem sněhových polí. 

Stromů, keřů a polokeřů roste v Kavkazské oblasti více než 100 druhů. Základními 

dřevinami jsou borovice hákovitá (Pinus hamata), jedle kavkazská – nordmanka 

(Abies nordmanniana), smrk východní (Picea orientalis) a buk východní (Fagus 

orientalis). Tyto dřeviny vstupují do nadmořské výšky 2 500 m. Reliktními druhy 

jsou borovice picundská (Pinus pityusa) (Santeřík 2004). 

        

  Obr. č. 62 Smrk východní (Picea orientalis)             Obr. č. 63 Buk východní (Fagus orientalis) 

Zdroj: www. biolib.cz 

 

Endemit – borovice eldarská (Pinus eldarica) (Santeřík 2004).  

 

8.5  Fauna 
 

Stejně jako ve flóře i ve fauně se mísí druhy asijské a evropské. Některé zde žijící 

druhy se nevyskytují v žádné jiné evropské oblasti (Santeřík 2004). 

Endemit  – kozorožec kavkazský Severtzovův (Capra caucasica severtzovi), 

nazývaný též tur kavkazský. Je to nejstarší kavkazský endemit. Dnes je 

ohroženým druhem. Obývá skalnaté části vysokých horských poloh (Santeřík 

2004) 
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 Obr. č. 64 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)  

Zdroj: www.biolib.cz 

 

Z plazů je vzácná ještěrka páskovaná (Lacerta strigat), blavor žlutý (Ophisaurus 

apodus) a agama kavkazská (Agama caucasica) (Santeřík 2004). 

   

Obr. č. 65 Blavour žlutý                                        Obr. č. 66 Agama kavkazská 

                (Ophisaurus apodus)                                           (Agama caucasica) 

Zdroj: www.naturfoto.cz 

 

Na území Kavkazu bylo zaznamenáno téměř 200 druhů ptáků. Největším 

kurovitým ptákem Kavkazu je velekur kavkazský (Tetraogallus caucasius), který 

žije převážně v alpinském pásmu. Zdejší obyvatelé ho nazývají králem hor. V ještě 

vyšších polohách se objevuje koroptev sněžná (Lerwa lerwa). Tetřívek kavkazský 

(Lyrurus mlokosiewizi) je menší než jeho evropský příbuzný. Kolem velehorských 

štítů krouží sup bělohlavý (Gyps fluvus), sup hnědý (Aegypius monachus), orel 

skalní (Aquila chrysaetos), orlosup bradatý (Gypaetus barbatus). Tygr (Panthera 

tigris) a levhart (Panthera pardus) byli ilegálním odlovem v oblasti vyhubeni 

(Santeřík 2004). 
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9  SOUHRN A NÁVRH MANAGEMENTU 
 

Rusko. Země, o které se kdysi psalo, že zítra zde znamená již včera, a něco snad 

na tom je. Je velice rozmanité. Rozkládá se jak v evropské, tak i v asijské části 

Země, ve které je zastoupena flóra i fauna, vyskytující se od polární tundry  

až k pouštím. Všechny informace o nich nelze pro rozmanitost a výskyt parků  

v různých částech země ani najít. Rovněž lidské faktory jsou zde rozdílné.  

V Rusku najdeme obyvatele žijící ve velmi chudobných podmínkách, střední 

vrstvu i vrstvu nejbohatší, z nichž někteří po tzv. perestrojce nabyli majetek  

ne vždy čistým způsobem. 

 

V okolí Bajkalu žije mnoho tuleňů, kteří jsou loveni pro maso a kožešinu. Kvůli 

tomu by měly být ukládány obrovské postihy, aby se lovům zabránilo. Podle mého 

názoru by Rusko mělo využívat více různých energetických surovin (prozkoumání 

některých mořských šelfů), všech možností k rozvoji hospodářství, najít další 

ropná ložiska atd. 

 

Prostředky, které byly vkládány do zbrojení, využít pro rozvoj země, která má velké 

přírodní možnosti a velký lidský potenciál. Zájem o takové řešení dokládá  

i nedávné setkání prezidentů dvou největších zemí světa – Ruska a Spojených 

států a jejich podpis smlouvy o snižování počtu jaderných hlavic v obou zemích.  

 

Významnou odezvou, která svědčí o kladném vztahu k přírodě a zájmu zachovat 

její celistvost a příliš do ní nezasahovat, je i nesouhlas s konáním Olympijských 

her 2014 v Soči. Na druhou stranu je to i ekonomicky výhodná situace k zajištění 

dostatku peněz. 
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10  ZÁVĚR 
 

Existence národních parků, skýtajících neuvěřitelné množství zvěře, 

nepřehlédnutelné množství rostlinstva, je formou ochrany přírody. Na území 

Ruska se nachází 41 národních parků a mnoho přírodních rezervací, 

zapovědniků. Dalším důležitým faktorem je i potenciál národních parků pro 

turismus a prezentaci dané země v zahraničí. Tento faktor zpětně pomáhá 

k zvyšování státního nebo oblastních rozpočtů a tím samozřejmě taky 

k finančnímu zajištění ochrany přírody. Je však důležité vzájemně vyvážit tyto 

elementy tak, aby nedošlo k přílišnému exponování chráněných oblastí a tím jejich 

ohrožení. 

 

Rusko má před sebou veliké možnosti, pokud jde o využívání přírodního bohatství. 

Na jeho území je v hojné míře zastoupena bohatá flóra i fauna, nikde jinde se 

nevyskytující, která umožňuje bádání v různých oblastech.  

 

Negativním rysem celého Ruska je však ilegální odlov, který se projevuje zejména 

drastickými úbytky „charismatické megafauny“, jako jsou tygři, levharti, sněžní 

levharti, medvědi a trofejoví býložravci. Tento odlov je motivován sportovním 

lovectvím (či spíš pytláctvím) a zároveň zužitkováním částí těl zvířat pro tradiční 

asijskou medicínu. 

 

Národní parky Ruska nejsou devastovány přílišným náporem turistů, i když třeba 

Přielbruský národní park je pro turisty velmi lákavým příkladem nádherné přírody. 

Věřím, že i já v budoucnu se o těchto krásách sama přesvědčím. 
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