
ASIE 
 

POLOHA, ROZLOHA, POVRCH 

- 44,5 mil.km
2 

S Evropou kontinent Eurasie. Hranice mezi nimi umělá. 

Hranice: východní úpatí pohoří Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, nejnižší body 

Kumomanyčské sníženiny, pobřeží Azovského a Černého moře, průlivy Bospor a Dardanely.  

- Moře:  Rudé, Arabské, Jihočínské, Žluté, Japonské,  Černé 

- Zálivy:  Thajský, Bengálský,  Perský 

- Průlivy: Beringův,  Malacký, Bab al Mandab 

- Ostrovy:  Japonské - Honšú, Taiwan,  Filipíny, Velké Sundy :Borneo= Kalimantan, Jáva, Sumatra, 

Malé Sundy, Cejlon, Kypr 

- Poloostrovy: Čukotka, Kamčatka, Korejský, Zadní Indie, Přední Indie, Malajský, Arabský, Malá Asie 

 

Reliéf Asie je nesmírně rozmanitý. Najdeme zde rozlehlé roviny, vysočiny, které dosahují i 

velehorských výšek. Nejvyšší pohoří vznikla alpínským vrásněním. 

Nejvyšším pohořím světa je Himaláj (11 hor přes 8000 m). Nejvyšším vrcholem na světě je 

Mount Everest(Sagarmatha, Qomolangma Feng) ( 8848 m). V Asii jsou všechny 8000 m hory světa. 

Severně od Himaláje se rozkládá největší náhorní plošina světa Tibet.  Na jihu a východě světadílu 

aktivní tektonicko-vulkanická oblast s častými zemětřeseními a výbuchy sopek (Kamčatka, Kurily, 

Japonské ostrovy, Filipíny, Malé a Velké Sundy). 

- Pohoří: Ťan-šan, Velký Kavkaz, Tibetská plošina, Himaláje, Pamír, Kun -Lun 

- Nížiny: Indoganžská, Velká čínská, Mezopotámská, Turanská, Západosibiřská rovina 

 

PODNEBÍ  

Většina území Asie má podnebí kontinentálního typu. Největší část pevniny leží v mírném 

pásu. 

 Studený pás:   a) arktické podnebí - ostrovy na severu  b) subarktické podnebí - nejsevernější části 

pevniny 

 Mírný pás:  a) vnitrozemské podnebí – stř. a SV Asie  b) vlhké oceánské podnebí –V Asie  

                       c) monzunové podnebí - V a JV Asie      d) subtropické podnebí - mezi 30
0
-40

0 
s.š. 

                       e) vysokohorské podnebí - nejvyšší pohoří 

 Teplý pás:   a) rovníkové podnebí - Sundy  b) tropické vlhké (monzunové) - J Asie  

                       c) suché tropické podnebí - JZ Asie 

 

Velká část území je pod vlivem monzunových větrů. Zimní monzuny jsou chladné a suché. 

Letní monzuny vanou z moře nad pevninu a spadne zde až 12000 mm srážek za rok. rozsáhlé oblasti 

s  nedostatkem srážek -  jihozápadní a centrální Asie (do 100 mm). Výsledkem je vznik velkých pouští 

a polopouští. 

- Pouště: Rub al-Chálí, Gobi 

Teplotní a srážkové rekordy – samostatně doplň 

 VODSTVO 

 Říční síť  -  Přes 13 mil.km
2 

(40% území) zaujímají bezodtoké oblasti. Monzunové řeky, 

napájené letními dešti, jsou důležitým zdrojem vody pro zemědělství. Řeky rovníkového pásma mají 

dostatek vody po celý rok. Mnohé veletoky mají i značný dopravní význam. 

- Řeky: Chang Jiang (Jang-c-tiang), Huang He (Žlutá řeka), Ob, Jenisej,Ganga, Indus, Eufrat 

V Asii je mnoho jezer. V bezodtokých oblastech jsou hojná slaná jezera. Největším jezerem na 

světě je Kaspické moře (370 000 km
2
), nejhlubším a zároveň největším sladkovodním jezerem je 

Bajkal (hloubka 1620 m). 

  Nejnižším místem na zemském povrchu je hladina Mrtvého moře (-413 m) 

 

 

 

 



PŘÍRODNÍ KRAJINY 

 

Na území Asie jsou zastoupeny všechny typy přírodních krajin. 

- Mrazové pouště - nejsevernější ostrovy, bez vegetace, lední medvěd 

- Tundry- severní část pevniny, mech, místy tráva, sob, polární liška 

- Lesy mírného pásu - na severu jehličnaté (tajga), těžba dřeva, medvěd, vlk, liška, jelen, na jihu 

smíšené a listnaté 

- Stepi - střední Asie, málo srážek, travní porost, drobní hlodavci, zajíc, králík, pastviny, pěstování 

obilí 

- Stále zelené listnaté lesy - východní Asie a pobřeží Středozemního moře, pěstování citrusů, oliv, 

bavlníku, čaje 

- Pouště a polopouště - Arabský poloostrov a střední Asie, oázy, velbloud 

- Střídavě vlhké monzunové lesy - Přední a Zadní Indie, převážně listnaté lesy, tygr 

- Tropické deštné lesy - Sundské ostrovy, vzácná tvrdá dřeva (eben, cedr, mahagon), kácení – 

bambus, plantáže kaučukovník, palmy, rýže, cukrové třtiny, tropického ovoce, hmyz, hadi, slon, 

orangutan 

 


