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1. Oficiální název státu 

• Běloruská republika  

             (bělorusky Рэспублiка Беларусь, rusky Республика Беларусь, anglicky   Republic of Belarus) 

2. Rozloha 

207,6 tis. km2
 

3. Geografie 

Bělorusko je vnitrozemský stát ve východní Evropě. Hraničí s Polskem, s Litvou a Lotyšskem 

na západě, Ruskem na severu a východě a Ukrajinou na jihu. 

4. Obyvatelstvo 

• Počet obyvatel: 9 480,2 tis. obyvatel 

• 73,9% obyvatelstva žije ve městech, zbylých 26,1% na vesnici. 

• Národnostní složení:  

Bělorusko je mnohonárodnostním státem, v němž žije více než 20 národností. Bělorusové dle 
údajů z roku 1999 tvoří 81,2 % obyvatel, Rusové 11,4 %, Poláci 3,9 %, Ukrajinci 2,4 % a Židé 
0,3 %. K ostatním národnostem náleží Arméni, Tataři, Romové, Litevci, Ázerbájdžánci, Němci, 
Moldavané, Gruzínci a další. 

V devadesátých letech minulého století zesílil migrační proces. Tři milióny Bělorusů a jejich 
potomků žijí převážně v Rusku, na Ukrajině, v USA a Polsku, dále v Litvě, Lotyšsku, Kanadě a 
Argentině. 
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• Náboženské složení:  

Nejrozšířenější náboženstvím v Bělorusku je křesťanství - pravoslavné (60%), katolické (8%), 
uniatské (15%), protestantské. Dále je rozšířen judaismus a islám. Celkem bylo počátkem 
2008 v Bělorusku napočítáno 25 náboženských konfesí a 3 000 náboženských obcí. 

Během sovětské éry bylo náboženství potlačováno, ale nikdy nebylo postaveno mimo zákon. 
Kostely, synagogy a mešity pokračovaly v poskytování svých služeb v jakési utlumené formě. 
Děti nemohly být legálně pokřtěny, proto je za účelem pokřtění vozili rodiče na venkov. 
Náboženství zažilo od nezávislosti jisté obrození. Mnoho lidí objevuje své náboženské kořeny 
a slaví náboženské svátky. Starobylé kostely jsou rekonstruovány a znovu přístupné 
veřejnosti. 

Nejdůležitějším náboženským svátkem jsou velikonoce, které se slaví o dva týdny později než 
římskokatolické. 

•  Jazyk:  

V souladu s Ústavou Běloruska jsou oficiálními státními jazyky běloruština a ruština. 
Běžnějším komunikačním jazykem zůstává ruština, kterou používalo dle sčítání obyvatelstva 
z roku 1999 62,8 % obyvatel země. Počet lidí používajících běloruštinu jako mateřský jazyk ale 
roste. Běloruština je slovanským jazykem, odlišným od ruštiny v slovní zásobě a gramatice. 
Jazyková otázka je velice důležitou v moderním Bělorusku a je úzce spojena s vytvářením 
běloruské identity a nezávislosti. 

 

5. Politická situace 

Bělorusko je dle ústavy demokratickou neutrální republikou (ústava byla přijata Nejvyšším 

soudem Běloruska 15.03.1994, přičemž v letech 1995, 1996 a 2004 byla doplňována a 
měněna) s prezidentským systémem a silnou centralizací zákonodárné, výkonné i soudní 
moci v rukou prezidenta. Od vyhlášení samostatnosti v roce 1991 se Bělorusko pokusilo jít 
cestou demokratických transformací. Zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem Běloruska 

v roce 1994 způsobilo návrat zpět  a přechod k upevňování autoritativního režimu.1To může 
být,  také důvod proč mnoho Bělorusů ze země původu emigruje. 

                                                           
1
 Základní informace o Bělorusku dostupné z: <  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belorusko/index.html  >[cit. 13. července 2010] 
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6. Sociokulturní profil  

Národní identita a charakter obyvatel Běloruska se historicky vyvinuli ze směsi slovanských, 

sovětských a lokálních vlivů.   Obecně jsou Bělorusové vnímáni jako milý, přátelský a přívětivý 

národ. Bělorusové byli svědky nespočetných válek, které se v historii na jejich území 

odehrály. 

Sovětská éra také ovlivnila způsob myšlení. Bělorusové jsou často poslušní, tichý a neradi 

vyjadřují svůj názor. Současný politický režim to dokonce zintenzivňuje. 

Mezi další běžné národní charakteristiky patří tolerance, schopnost přizpůsobit se (historický 

vliv), rezervovanost, pracovitost, konzervatismus, bázlivost a pohostinnost. 

Rodinný život je základní normou a mezigenerační vztahy jsou silné. Staří rodiče bydlí často 

s mladými a pomáhají jim při péči o potomky. 

 

• Tradice a svátky 

Některé oficiální svátky: 

• 1 leden – Nový rok 

• 7 leden – Pravoslavné Vánoce 

• březen-květen – Velikonoce 

• 25 prosinec – Katolické Vánoce 

Svátek Kaliady oslavuje zimní slunovrat, nejkratší den v roce a to 21. 12. 2010. Děti se 

oblékají do tradičních oděvů a nosí masky znázorňující zvířata. Chodí pak ve skupinách od 

domu k domu, zpívajíc a tančíc. V každém domě ukážou masku a na oplátku dostanou jídlo a 

pití. 

 Další starobylou tradicí je každoroční uklízení hrobů zesnulých příbuzných. Pravoslavní 

křesťané oslavují tento svátek kolem 23. dubna a nazývají je Velikonocemi mrtvých nebo 

Radounitsa. Katolický svátek Všech Duší, nebo Dzyady se slaví 2. Listopadu. 

 

Více informací o Bělorusku: 

http://dalky.cz/cteni/c-belorusko-zeme-neznama.html 

 


