Samarská oblast…rozvinutý průmyslový region Ruska
Samarská oblast (rusky Сама́рская о́бласть) se nachází ve středo-jihovýchodní části Evropské
poloviny země. Jejím hlavním městem je Samara, po níž je také pojmenována. V letech 1936
až 1990 se jmenovala Kujbyševská oblast. Samarská oblast se rozkládá na obou březích řeky
Volhy, území je převážně rovinaté a zemědělsky velmi využívané. Nacházejí se zde však také i
některá nižší pohoří (nejznámější je Žiguli, další jsou pak Sokolji gory či Kineľskije jary).
Významnými řekami je například Velký Kiněl či Samara. V průmyslu má velký význam hlavní
město a také ještě u severní hranice město Toljatti, kde sídlí automobilka Lada, v energetice
pak přehrady na řece Volze. Ve východo-západní části oblasti prochází důležitá železnice
spojující Moskvu a Taškent.
Počet obyvatel: 3 300 000
Podřízené celky: 27 rajónů, 11 měst
Rozloha: 53 600 km²
Největší města:
• Samara (1 133 418 obyvatel)
• Toljatti (704 792 obyvatel)
• Syzraň (183 518 obyvatel)
• Novokujbyševsk (111 849 obyvatel)
• Čapajevsk (62 755 obyvatel)
Průmysl
Mezi hlavní odvětví Samarské oblasti patří strojírenství, zpracování kovů, chemický a
petrochemický průmysl, elektrické energie, metalurgie neželezných kovů. V Samarské oblasti
působí 400 velkých společností a více než 4 tis. malých a středních podniků. V oblasti
strojírenství zaujímá významnou pozici automobilový průmysl. Firma OOO «АВТОВАЗ»,
působící v Togliatti, vyrábí přes 70% automobilů z celkové ruské produkce.
Nedaleko od Togliatti se nachází podnik «ТольяттиАзот», který je největším světovým
výrobcem čpavku. Mezi další firmy působící v oblasti chemického průmyslu patří «Тольятти—
Одесса», nebo závody «Синтезспирта» a ПО «Синтезкаучук», které se zabývají výrobou
syntetického alkoholu, fenolu a acetonu.
Další firmy z oblasti chemického průmyslu:
ПО «Куйбышевазот»
ПО «Куйбышевфосфор»
ЗАО "Чапаевский завод химических удобрений"
АО «Углерод» - výroba minerálních hnojiv
АО «Пластик» - syntetické pryskyřice, polymerní filmy.

Největší podniky Samarské oblasti
• АвтоВАЗ – automobilka
• Самарский завод Электрощит – firma se specializuje na výrobu elektrotechnického
zařízení, také vyrábí zařízení pro průmyslovou oblast
• Стангидромаш - Výroba obráběcích strojů, opravy a modernizace obráběcích strojů,
• Тяжмаш (г. Сызрань) – jedná se o jeden z nejvýznamnějších firem působící v oblasti
strojírenství
• ТольяттиАзот - největší podnik zabývající se chemickou výrobou
• Куйбышевазот – chemický průmysl
• ТольяттиКаучук – chemický průmysl
• Самарский НПЗ (Роснефть) – petrochemický průmysl
• Самарский завод нефтяного и резервуарного оборудования (Самарский НРО) – vývoj,
výroba zařízení pro petrochemický průmysl
• Самарский завод клапанов – jeden z největších výrobců ventilů a součástek pro
karburátory, vstřikovací a naftové motory;
• Самарский завод Нефтемаш, ЗАО - výrobce vrtných a ropných zařízení
• Самарский завод электромонтажных изделий – jeden z největších ruských výrobců
elektromontážních výrobků
• Самарский завод катализаторов – specializuje se na výrobu vysoce efektivních
katalyzátorů na objednávku zákazníka
• Самарский инструментальный завод – strojírenský průmysl
• Самарский подшипниковый завод - jeden z největších výrobců kónických, válcových a
dalších ložisek
Další odkaz na firmy v Samarské oblasti:
http://www.metaprom.ru/companies/samara_i_samarskaja_oblast/
Největší firmy v Samaře:
Кинель-черкасский кирпичный завод
Самарский комбинат керамических материалов
Самарский опытно-экспериментальный завод алюминиевых сплавов
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Самарский металлургический завод
Самарский электромеханический завод
Самарский насосный завод
Самарская мебельная компания
Самарский подшипниковый завод-4
Самарский подшипниковый завод
Средневолжский подшипниковый завод
Самарский станкозавод
Средневолжский станкостроительный завод
Самарская кабельная компания
Самарская швейная фабрика
Швейная фабрика Форте
Трикотажная фабрика Волжанка
Кондитерская фабрика Мир

Кондитерская фабрика Самарский кондитер
Самарский трансформатор
Самарский ювелирный завод
Самарский крановый завод
Самарский авиационный завод
Завод металлоконструкций Аполло
Самарская трикотажная фабрика
Жигулёвский пивоваренный завод
Средневолжский машиностроительный завод
Кондитерская фирма «Лиронас»
ЗАО «Самарский подшипник»
Фабрика Лактомелия
СамЛит
Фабрика «Бока»
Лифтпром
Největší firmy v Togliatti
Тольяттинский судоремонтный завод
Тольяттинский Трансформатор
Завод металлоконструкций «Кумертау–Химмаш»
Волжский автомобильный завод
Автомобильный завод GM-AVTOVAZ
Завод пластиковых изделий
Волгоцеммаш
Лада Инструмент

