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Anotace 
 
Nakolik Ruská federace řadě čtenářů v rámci České republiky splývá, jedná se o velmi členité 
soustátí, kde určité regiony vedou vlastní intenzivní ekonomickou politiku. Konkrétně to platí 
i pro Ťumenskou oblast, odkud i do České republiky proudí nezanedbatelné množství ropy  
a zemního plynu. 
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Summary 
 
Although a number of readers in the Czech Republic consider the Russian Federation as 
a monolith country, it is de facto a conglomerate of number of regions with assertive 
economic policies. Specifically, this applies also to the Tyumen region, from where, also to 
the Czech Republic, flows considerable amount of oil and natural gas. 
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Ťumeňská oblast 
 
Ťumeňská oblast je jednou z oblastí Ruské federace. Je začleněna do Uralského federálního 
okruhu (UFO) a nachází se v jižní části západní Sibiře v Irtysh povodí. Rozloha Ťumeňské 
oblasti (bez autonomních okresů) je 160 100 km².  

 

 
 
Ilustrace: Ťumeňská oblast (sytý odstín) s autonomními okresy.1 

 
Současná sociálně-ekonomická situace v Ťumeňské oblasti se vyznačuje významnými 
tendencemi růstu výroby základových odvětví ekonomiky a zlepšením v sociální oblasti. 
 
Důležité místo v ekonomice Ťumeňské oblasti je průmyslový komplex. Index průmyslové 
výroby po 9 měsíců roku 2013 činil 118 % (kdy průměr Ruské federace činí 100 %). Výrobní 
index pro činnost zvanou «těžba nerostného bohatství» je dokonce 127,4%. Roku 2013 bylo 
vytěženo 7,1 milionů tun surovin, což je o 28,3 % více než v roce 2012. 
 
Ve struktuře průmyslu dominuje uspořádání zpracovacích výrob. Ve struktuře zpracovatel-
ských výrob dominuje výroba ropných produktů, strojírenství a obrábění kovů, výroba 
potravin a stavebních materiálů.  
 
V rozmachu země jako takové náleží lví podíl Ťumeňské oblasti ve výrobě: akumulátorů (24,1 
% z všeruské výroby), kontejnerové prostory (22,6 %), jednorázových stříkaček (21,1 %), 
zkapalněných ropných plynů (17 %), vlněné tkaniny (10,8 %). 
 
 

                                                           
1
 TOLSTIKOV, Andrei. „Siberia Class“. 17. III. 2012. https://get.google.com/albumarchive/ 

115216912708797586911/album/AF1QipNY16boeIxSLxMpfqgnTCMRD4ySISmLC2Ibq8bd 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblasti_Rusk%C3%A9_federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uralsk%C3%BD_feder%C3%A1ln%C3%AD_okruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uralsk%C3%BD_feder%C3%A1ln%C3%AD_okruh
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://picasaweb.google.com/115216912708797586911/DrAndreiTolstikov#5720689871673788658
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Ilustrace: Mapa nerostného bohatství Ťumeňské oblasti.2 
 
Ve zpracovatelském sektoru celková míra růstu produkce byla 117,8 %. Nejvyšší dynamika 
růstu je ve výrobě elektrických a optických přístrojů a zařízení (184,6 %), chemické výroby 
(156,7 %), výroby připravených kovových produktů (134,7 %), strojů a zařízení (122,4 %) 
a ropných produktů (117,2 %). Výroba rour a tvarovek z polymerových materiálů se zvýšila 
o 1,7 krát, stavebních kovových konstrukcí – 1,5 krát, cihel z křemičitanu – o 15,1 %, 
překližky – o 5,8 %. V potravinářském průmyslu, se středním tempem růstu 106,4 % výroba 
masa se zvýšil o 24,9 %, masových konzerv – 19,6 %, rybích výrobků – o 6,5 %, mléčné 
výrobky – 5 %, cukrářské výrobky – 29,8 %. 
 
Významná část produkce je určena pro spotřeby uvnitř regionu. Rozvoj průmyslu v regionu je 
do značné míry ovlivněn blízkostí k ropným územím Chantymansijského autonomního 

                                                           
2
 Tyumen Map. Maps of World. http://www.mapsofworld.com/russia/federal-subjects/tyumen.html 
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okruhu – Jugra a Jamalskoněneckého autonomního okruhu, vyznačující se vysokou potřebou 
od dovozových zdrojů pro výrobní činnosti a životní zabezpečení obyvatelstva. Na sever 
oblasti dodává vybavení a technické prostředky pro ropný a plynový průmysl, stavební 
materiály, potraviny a další zboží. 
 
Agro-průmyslový komplex.  
 
Ve venkovských oblastech bydlí více než 36 % obyvatelstva Ťumeňské oblasti. 
V oblasti zemědělství, lesnictví, rybolov zaměstnává více než 12 % aktivního obyvatelstva 
Ťumeňské oblasti. Základní oblasti zemědělství je pěstování obilí, chov vepřů, drůbežářství  
a dobytkářství. 
 

 
 
Ilustrace: Objem produkce zemědělství všech kategorií na jednoho obyvatele v Ťumeňské 
oblasti (bez autonomních okresů) v roce 2013.3 
 
V lednu až září 2013 hospodářství všech kategorií vytvořilo zemědělské produkty v ceně  
42,3 miliardy rublů. V živočišné výrobě všech kategorií vyrobeno 83 000 tun masa, 1 055,8 
milionů vajec, 424 500 tun mléka. V rostlinářství úrodnost je vyšší než v roce 2012. 
Shromáždili zrnka 1 332 500 tun, bramboru – 594 000 tun a zeleniny – 180 000 tun. Tyto 
míry umožňují zcela uspokojit potřeby regionu.  
 

                                                           
3
 Tyumen Map. Maps of World. http://www.mapsofworld.com/russia/federal-subjects/tyumen.html 

http://slovnik.seznam.cz/cz-ru/?q=chov
http://slovnik.seznam.cz/cz-ru/?q=vep%C5%99%C5%AF
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V posledních letech Ťumeňská oblast značně předstihuje průměrné ukazatele 
v Ruské federaci v objemech výroby zemědělské produkce na jednoho obyvatele (25 000  
a 14 770 rublů), díky tomu Ťumeňské oblasti náleží první místo v Uralském federálním 
okruhu. Ťumeňská oblast představuje 10,8 % obyvatelstva UFO a při té příležitosti vytváří 
22,9 % produkce zemědělství okruhu. 
 
Pozitivní tendence ve sféře zemědělství podporovány komplexními opatřeními státní 
podpory, který stimuluji výrobce zboží vytvořit úplně nový technologický a technické 
základnu v oblasti zemědělské výroby. 
 
Zahraniční obchod, včetně import a export.  
 
Obrat zahraničního obchodu v zóně činnosti celnice Ťumeňské oblasti v prvních 9 měsících 
roku 2013 činí 1 322 700 000 dolarů (export 1 043 200 000 a import 279 500 000 dolarů). 
 
V regionální struktuře exportu největší část (55,2%) je organické chemické sloučeniny 
– butanu, isobutanu, pentanu a isopentanu. Druhé místo v celkovém objemu exportu 
(38,9 %) patří ropným zkapalněným plynům. 
 
Vývoz strojů, zařízení a dopravních prostředků je 2,9 %, výrobky ze dřeva 1 %. Hlavní 
exportní dodávky zboží realizovány v Turecku (35,6 % z celkového vývozu), Nizozemsku 
(21,6 %), Polsku (14,6 %), Finsku (9 %), Maďarsku (6,8 %) a Švédsku (3,3 %). 
 
V regionální struktuře importu největší část (37,1%), je skupina zboží «letadel a jejich částí». 
35,1% – průmyslové zařízení, stroje a mechanismy pro různé účely z nich kovy a výrobky  
– 9,8%, chemické výrobky – 4,4%. 
 
Hlavní země- importéry: Spojené státy americké (29,5% z celkového dovozu), Čínská lidová 
republika (20,5 %), Francie (10,6 %), Německo (6,8 %), Ukrajina a Itálie (obě země okolo 
4,9 %), Japonsko (3,4%), Kanada (3,1 %). 
 
V Ťumeňské oblasti se udržuje stabilní tendence předjíždějící růstu investic do základního 
kapitálu ve srovnání s tempem růstu celém v Rusku. Investice do základního kapitálu (ze 
všech zdrojů financování) pro I pololetí roku 2013 je 110,9 miliardy rublů (142,9 %  
v odpovídajícím období předchozího roku). 
 
Většina investic do základního kapitálu byla nasměrována na těžbu nerostného bohatství  
a dopravy. Mezi oblastmi zpracovatelského průmyslu došlo k výraznému zvýšení podílu 
investic do strojírenství. Vysoký podíl také v potravinářském průmyslu, jehož podíl  
v současné době představuje asi 25 % investic. 
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Ilustrace. „Investiční atraktivita“ jednotlivých součástí Ruské federace.4 
 

  
 
Ilustrace: Medailonek oblasti pro zahraniční investory.5 

 
Ťumeňská oblast je aktivním účastníkem mezinárodních vztahů. V současné době Ťumeňská 
oblast má silné obchodní a kulturní vztahy se zeměmi Společenství nezávislých států 

                                                           
4
 Tyumen Region tops Russian regions Investment Attractiveness Index. Investment. Innovation. Business. 

22. X. 2010. http://eng.spb-venchur.ru/news/3934.htm 
5
 Tyumen Region., Invest in Russia. http://investinrussia.com/regions/72 
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– Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán. Hlavní partneři v Evropě – Německo, Francie, Spojené 
království, Finsko, v asijsko-pacifické oblasti – Čínská republika a Japonsko. 
 
Nejvíce aktivní a rychle se rozvíjí mezinárodní spolupráce Ťumeňské oblasti s Kazachstánem, 
v první řadě především – s příhraniční Severokazašskou oblastí Kazachstánu. To začalo  
v květnu roku 2002 s podepsáním dohody mezi správou Ťumeňské oblasti Ruské federace 
a úřadem výkonné moci Severokazašské oblasti Kazachstánu o spolupráci v oblasti obchodu, 
ekonomické, vědecko-technické, humanitární a dalších oblastech. 
 
Ze zemí Společenství nezávislých států existuje velký zájem o rozvoj spolupráce s partnery 
z Běloruska. S Běloruskou republikou trvají dlouholeté oboustranně výhodné obchodní  
a hospodářské vztahy, založené na vztazích výrobních ťumeňských a běloruských podniků, 
dlouhodobou účastí pracovních kolektivů Běloruska v ovládnutí ťumeňského ropného 
komplexu. 
 
Mezi zeměmi vzdálenějšího zahraničí je jedním z hlavních strategických partnerů Ťumeňské 
oblasti tradičně Německo. Během posledních osmi let Německo stabilní je ve první trojky 

partnerských států v Ťumeňské oblasti v objemu zahraničněobchodního obratu, který je 
založen na vývozu energie do Německa (ročně 2,5 – 2,7 miliardy dolarů). Ťumeňská oblast 
má 9 společných podniků se zahraničním kapitálem z Německa, z toho sedmi v průmyslu. 
 
Spojené státy americké jsou dalším z důležitých obchodních partnerů Ťumeňské oblasti. 
V roce 2012 objem zahraničněobchodního obratu Ťumeňské oblasti se Spojenými státy činil 
615 113 500 dolarů (zcela dominuje importu – 608 474 200 dolarů, exportu je pouze 
6 639 300 dolarů). 
 
Exportovány byly následující produkty: dřevo a výrobky ze dřeva, dřevěné uhlí, letadla, 
kosmické lodě a jejich části, elektrické stroje a zařízení a jejich části a součásti nebo zvukové 
aparatury. 
 
Velká pozornost je v Ťumeňské oblasti věnována rozvoji sociální infrastruktury. Během 
prvních 9 měsíců roku 2013 organizace zabývající se stavební činnost, dokončily práce ve výši 
88,7 miliardy rublů, což je o 9,2 % více než ve stejném období roku 2012. 
 
Demografie a migrace. 
 
Přirozený přírůstek obyvatelstva v lednu až srpnu 2013 – 4 488 lidí, což je o 7,7 % více než ve 
stejném období minulého roku. Migračni přírůstek obyvatelstva v tomto období bylo 8 075 
lidí. 
 
Počet obyvatel v regionu, podle předběžných údajů na 1. září 2013 je 1 397 600 lidí, což je 
o 1,7% více než ve stejném období minulého roku. 
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Ilustrace. Přirozený přírůstek populace v jednotlivých součástech Ruské federace (odstíny 
červené = úbytek, odstíny zelené = přírustek).6 
 
Trh práce a zaměstnanost 
 
Během prvních 9 měsíců roku 2013 v úřady zaměstnanosti obyvatel Ťumeňské oblasti pro 
poskytování státních služeb požadovali 59.400 občanů, včetně za pomocí hledání vhodného 
zaměstnání 39.100 lidí, včetně 21.900 lidí (56 2 %), kteří patří do kategorie neplnoletých 
občany, zájemce pracovat ve svém volném čase. Celkový počet občanů, kteří našli 
zaměstnání (výdělečné činnosti), s podporou úřadu zaměstnanosti -30.900 osob, nebo  
79,2 % z celkového počtu občanů, kteří požadovali o tomto účelu. Úroveň zaměstnanosti, 
včetně počtu lidí registrovaných na úřadu práce na začátku roku, v průměru v regionu je  
69,9 %. 
 
V důsledku přijatých opatření úspěšné vystoupení z nezaměstnanosti 68,7 %; počet 
registrovaných nezaměstnaných v Ťumeňské oblasti k 1. říjnu 2013 bylo 2900 osob nebo 
89,5% ve srovnání s údaji v roce 2012; úroveň registrované nezaměstnanosti (vztah počtu 
nezaměstnaných osob registrovaných v úřadech zaměstnanosti k ekonomickému aktivnímu 
obyvatelstvu) byl 0,4 %, což je o 0,1 % nižší než ve stejném období minulého roku. 
 

                                                           
6
 Fundamentals of World Regional Geography. University of Nebraska. 

http://maps.unomaha.edu/Peterson/geog1000/E.html 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDhseQp5vRAhWDrxoKHWs8AuYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaps.unomaha.edu%2FPeterson%2Fgeog1000%2FE.html&psig=AFQjCNETSyXhcF722nnRsCPYCpcYruW_gw&ust=1483166239205331
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Životní úroveň obyvatelstvа 
 
Udržuje se pozitivní dynamika základových ukazatelů charakterizujících životní úroveň 
obyvatelstva. Peněžní příjmy obyvatelů na jednoho obyvatele, podle předběžných údajů za 
prvních 9 měsíců roku 2013 jsou 22 000 rublů (110,6 % k lednu až září minulého roku). 
Reálné disponibilní peněžní příjmy obyvatelů se zvýšily o 4,7 %. Průměrná nominální měsíční 
mzda za leden až srpen nynějšího roku je 30 500 rublů (111,5 % více než ve stejném období  
v roce 2012). Reálné mzda je103,8 %. 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Ťumeňská oblast je významným dopravním uzlem v Rusku díky strategicky výhodné 
geografické poloze. Přes město Ťumeň prochází Transsibiřská magistrála, federální 
automobilové silnice, spojujících všechny hlavní dopravní koridory: východ-západ a sever-jih. 
Celková délka silnic v Ťumeňské oblasti je 18 000 km, z toho 11 000 km s pevným pokrytím. 
V Ťumeňské oblasti procházejí čtyři silnic federálního významu s intenzivním provozem: 
Ťumeň – Omsk (5 400 vozidel za den), Tyumen – Jekatěrinburg (4 600); Tyumen – Chanty 
– Mansijsk (5 000); Tyumen – Kurgan (8 800). Intenzita provozu, experti předpovídají, že 
v příštích letech bude jen vyrůstat, protože v regionu jsou nová místa odpočinku, velká 

nákupní a zábavní centra, sportovní a cestovní objekty.  
 
Unikátní památky historie a kultury, výhodné geografické postavení, přítomnost organizace 

cestovního ruchu pomáhají zvýšit význam odvětví cestovního ruchu pro ekonomiku 
Ťumeňské oblasti. V posledních letech se oblast zaznamenala pozitivní dynamiku ve vývoji 
infrastruktury cestovního ruchu, zlepšení úrovně služeb v podnicích cestovního ruchu  
a zvětšení objemu sanatorních lázeňských služeb, hotelových, organizací cestovního ruchu. 
Celkový objem turistického toku v Ťumeňské oblasti v roce 2011 byl 1 570 800 lidí (včetně 
cizích státních příslušníků – 28 900 lidí) a překročil hranici 2010 o 9,7 %. 
 
Ekologická situace 
 
Mezi lety 2007 a 2013 objem shazování znečišťujících látek do atmosféry a to navzdory 
hospodářskému růstu a průmyslové výroby zůstal prakticky beze změny, zvýšení objemu 
shazování odpadních vod do povrchových vod v důsledku růstu nového bydlení a průmyslové 
výroby. 
 
Pro zlepšení ekologické situace v regionu se každoročně realizuje systém ochrany přírody. 
Prioritní směry jsou ochrana a zlepšování stavu vodních objektů, snížení znečištění půdy. 
Uskutečňují se opatření na výstavbu a rekonstrukci stokových očistných systémů a vodních 
díl; provedení činnosti v upevnění břehu, ochrany území před záplavami a vytvoření 
ochranných vodných zón; výstavbě (rekonstrukce) vědecko-výzkumného ústavu pevných 
životních odpadů; zavedení v léčebných ústavech regionu komplexů pro zužitkování 
nebezpečných medicínských odpadů a obnovu znečištěných půd; respektive sběru, přepravě 
a zpracování biologických odpadů zemědělsko-průmyslového komplexu. Zlepšování situace 
napomáhají opatření prostřednictvím plynofikace obydlených obcí a přecházení kotelen na 
topení plynem. 


