
Čína 



Čína 

• nejlidnatější stát světa

• 9 596 960 km² (4.na světě)

• 1,3mld. obyvatel

• Peking

• čínština



Povrch  

• nejvyšší pohoří světa

• prolákliny pod 
úrovní mořské 
hladiny

• pouště

• náhorní planiny

• vyschlá jezera

• stepi



Výrobky  a objevy

• Porcelán

• Papír

• Střelný prach

• Kompas

• Hedvábí

• Knihtisk 

• Inkoust  



Tibet 

• historické území ve 
střední Asii 

• V minulosti býval Tibet 
nezávislým královstvím



Mandžusko 

• historická oblast na severovýchodě Číny 



Zemědělství 

pšenice, oves, ječmen, kukuřice, rýže, proso, sorgo, 
brambory, batáty, maniok, cukrová třtina, cukrová 
řepa, luštěniny, hrách, sója, podzemnice olejná, 
řepka olejná, slunečnice, palmový olej, kokosové 
ořechy, sezam, vinná réva, káva, čaj, citrusy, 
zelenina, ovoce, pomeranče, citróny, grapefruity, 
jablka, mandarinky, hrušky, broskve, švestky, jedlé 
kaštany, vlašské ořechy, rajčata, tabák, bavlna, len, 
konopí



Chov 

skot, ovce, 
kozy, prasata, 
osli, velbloudi, 
koně, buvoli, 
drůbež



Těžba 

• černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, uran, 
železná ruda, mangan, antimon, kobalt, 
bauxit, měď, olovo, zinek, magnezit, rtuť, 
zlato, stříbro, cín, wolfram, fosfáty, síra, 
azbest, tuha, baryt, diamanty, kuchyňská sůl, 
draselná sůl



Ekonomika 

• 2.největší objem HDP po USA

• HDP na osobu je velmi nízké

• Nejdůležitější – obchod 

• 70 % v soukromých rukou

• Rozvoj hlavně na východním pobřeží

• výroba levného textilu, obuvi a dalšího 
spotřebního zboží

• Teď orientace na složitější výrobky



Peking 

• Hlavní město

• 2008 LOH

• náměstí Nebeského 
klidu

• Zakázané město

• komplex paláců a 
chrámů



Náměstí Nebeského klidu

• rozlehlé náměstí v 
centru čínského 
Pekingu

• Na severu brána 
Nebeského klidu

• Největší náměstí na 
světě

• Velké jako celý Vatikán



Zakázané město• komplex budov, síní, 
paláců a chrámů 
propojených 
průchody a chodbami 
vybudovaných během 
vlády dynastie Ming

• Město je obehnáno 
8,5 m širokou a 12,5 
m vysokou zdí a 52 m 
širokým vodním 
příkopem.



Chrám nebes

• uprostřed 
rozlehlého parku

• Je místem konání 
nejvýznamnějších 
náboženských 
slavností



Letní palác• rozlehlý komplex 
palácových budov, 
chrámů, altánků, mostů 
a zahrad je vystavěn 
kolem umělého jezera 
Kunmíng Hú.

• Pahorek dlouhověkosti

• Sál rozhánějící mraky

• Chrám moře moudrosti 

• Most nefritového pásu

• Na jezeře je Mramorová 
loď



Lhasa

• hlavní město Tibetu

• pohoří Himálaj

• jedno z nejvýše 
položených měst na 
světě

• tradičním centrem 
buddhismu

• palác Potála



Velká čínská zeď

• systém opevnění 
táhnoucí se napříč 
severní Čínou

• chránila Čínu před 
mongolskými nájezdy

• Délka přibližně 6000 km



Xi´an

• historické město

• výchozí bod Hedvábné 
cesty

• Velká pagoda divoké husy

• Malá pagoda divoké husy

• Zvonová věž

• Muzeum provincie Šen-si

• Terakotová armáda



Armáda terakotových bojovníků

• objevena místním 
rolníkem při hloubení 
studny v roce 1976

• odkryto 8099 soch z 
pálené hlíny (terakoty) 
vyhotovených v životní 
velikosti před více než 
2200 lety



Šanghaj 

• největší město

• soutoku řeky Huangpu Jiang a známé Dlouhé řeky

• mrakodrapy, obchodní a administrativní centra a 
také nekonečné davy lidí



Kunming

• Město věčného jara

• blízko jezera Dian Chi

• chrám Yuantongsi

• park Zeleného jezera 

• věž Daguanlou



Chrám Shaolin

• bojovní mniši - kung fu



Hongkong 

• 1997 – připojen k 
Číně

• Do 2047 stejný 
kapitalistický životní 
styl, zvláštní zóna



Longmenské jeskyně

• 2 000 jeskyní a výklenků

• Severně od Pekingu

• Mnoho plastik Buddhů



Přehrada Tři soutěsky

• Přehradní hráz s 
největší elektrárnou 
na světě

• Jang-c’-ťiang

• 2006 – dokončeno 

• nucené vysídlení více 
než 1.260.000 lidí


