
Jihozápadní Asie 

- Střední Východ 

-povrch vrchoviny, převáţně pouštní 

 - většina zemí v oblasti je osídlena muslimy, Iránci se hlásí k šítské větvi islámu v ostatních 

zemí převaţují sunnité. Ve většině zemí převaţuje arabština. 

- region je světově významný, kvůli ohromným zásobám ropy a zemního plynu 

IRÁN 
- 1,6 mil. km

2
, 66,5 mil .ob,  Tehrán (Teherán), islámská republika,  

- islám státním náboţenstvím 

- hornatý povrch, velká část území suchá 

- mnohonárodnostní stát – významná Kurdská menšina,  

- jazyk perština, dříve Persie  

- vysoký přirozený přírůstek 

- ropa (6%), zemní plyn, bauxit, ţelezná ruda, obilí, ovoce, bavlník, tabák, kočovné 

pastevectví (ovce) 

- těţební, potravinářský, koţedělný a textilní průmysl (tkaní koberců) 

- v současnosti rozvoj jaderného programu – obava z výroby jaderných zbraní 

- napjaté vztahy s USA, EU a NATO, nenávist k Izraeli 

IRÁK 
-  430 tis. km

2
, 27 mil. obyvatel, Bagdád, republika 

- arabština, islám, Sunnité, Šíité, Kurdové 

- bohatá loţiska ropy (1%) a zemního plynu, ale infrastruktura velmi zanedbaná 

-  intenzivní závlahové zemědělství (datle, rýţe, tabák, bavlník, zelenina) 

- těţební, chemický, potravinářský a textilní průmysl 

- 2003 -  válka s USA a jejich spojenci, autoritativní reţim Saddám Husajna padl a on byl po 

dopadení odsouzen k smrti 

- snaha nastolit demokratický reţim – zatím občanská válka 

SAUDSKÁ ARÁBIE 
- 2,1 mil. km

2
, 22,7 mil.ob, Rijád, absolutistická monarchie (království) 

- arabština 

- málo sráţek, pouště ( horká léta, studené zimy) 

- obdělávaná půdy - 0,5% rozlohy, 

- islám (svatá města - Mekka a Medina), největší město - Dţidda 

- velkou část obyvatelstva tvoří cizinci (Pakistánci, Indové, ...- levná pracovní síla). 

- 1/4 všech zásob ropy na světě (hlavně východ státu), ropa (13%), zemní plyn (2%), ţelezná 

ruda a barevné kovy 

- datle, pšenice, kůţe, vlna 

- soběstačnost ve výrobě potravin 

- roste nenávist ke královské rodině kvůli spojenectví s USA, pochází odsud většina 

nejhorších muslimských teroristů  

 

 -  další státy: KUVAJT, OMÁN, BAHRAJN, KATAR, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

(SAE), JEMEN 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%ADt%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sunnit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn


 

Západní Asie 
 

 

- označována za Blízký nebo přední Východ 

- patří sem oblast při pobřeţí Středozemního moře, Malá Asie a oblast Kavkazu 

- subtropy, častá zemětřesení, strategická poloha, kontaktní oblast mezi evropskou a arabskou 

civilizací 

TURECKO 

- Ankara, republika, turečtina, islám, poloostrov Malá Asie + evropská část, náhorní plošiny 

(Anatólie, Taurus) 

- rudy ţeleza a barevných kovů, hnědé uhlí (5%), citrusy, olivy, bavlna, čaj, tabák 

- textilní, potravinářský, strojírenský a chemický průmysl 

- značný rozvoj a bohatnutí 

- velké mnoţství Turků ţije v Z Evropě  

- Istanbul, Izmir, napjaté vztahy mezi Turky a Kurdy, člen NATO, spory s Řeckem  

 

IZRAEL 

- Jeruzalém, republika, novohebrejština, arabština, šekel 

- Svatá země = Palestina měla být rozdělena na ţidovský a arabský stát, ve válkách získal 

Izrael podstatnou část území bývalé Palestiny a arabský stát nevznikl 

- za obnovení arabské Palestiny bojují Arabové (Palestinci) i terorismem 

- Palestince podporují ostatní arabské státy a s Izraelem mají napjaté vztahy  

- Jeruzalém je Svatým městem křesťanů (Chrám Boţího hrobu), ţidů (Zeď nářků) i muslimů 

(Omarova mešita). 

- Mrtvé moře (- 413m), středomořské podnebí (horká suchá léta a mírné zimy) 

-  80% obyvatel tvoří Ţidé, zbytek Arabové ţijící převáţně na venkově 

- velmi rozvinutá průmyslově zemědělská země 

- vyniká broušením diamantů,  silná vojenská výroba, vývoj softwaru, potravinářství, chemie  

- intenzivní závlahové zemědělství (druţstevní zemědělské osady - kibucy), pěstují citrusy,  

zelenina, ovoce i květiny 

- většímu rozvoji cestovního ruchu (historické památky, Mrtvé moře) brání časté teroristické 

útoky 

- rozvoj Izraele probíhal za značné finanční pomoci USA a za podpory ţidovských komunit z 

celého světa 

další státy: LIBANON, KYPR, SÝRIE, JORDÁNSKO 

 

KAVKAZSKO   

 - minulosti součást SSSR, stále vliv Ruska, neklidná oblast, časté spory  

- území mezi Černým a Kaspickým mořem v 

- hornatá oblast, středomořské klima, spíše zemědělské chudší státy, s výjimkou muslimského 

Azerbajdţánu křesťanská oblast, vlastní písmo i jazyky 

- v současnosti tranzitní oblast mezi Evropou a Asií 

státy: GRUZIE, ARMÉNIE, ÁZERBAJDŢÁN 

 

 

 

 

 
 



Centrální Asie 
 

 

- oblast středu kontinentu od Kaspického moře po Mongolsko a od Sibiře po Himaláj 

- pouze vnitrozemské státy 

- mírné vnitrozemské klima, západ níţinný, východ převáţně hornatý 

- velké plochy zabírají pouště, stepi a bezodtoké pánve 

- významná pohoří 

-  vnitrozemí často pusté, lidé se soustřeďují do Ferganské kotliny a horských údolí  

- rasově smíšené obyvatelstvo – turkická rasa (mongoloidní, europoidní), kontaktní oblast 

čínské, islámské a křesťanské civilizace 

řada náboţenství – islám, taoismus, konfuciánství a pravoslavné křesťanství 

- bohatá historie a kultura 

- hlavně venkovské obyvatelstvo, většinou republiky, často autoritářské reţimy 

- převáţně chudé zemědělské státy s velkým surovinovým bohatstvím 

- dnes politicky i hospodářsky ve vlivu Ruska a Číny, dříve mimo Afghánistán součástí SSSR 

- problémy:  

a) ekologické-  kvůli závlahovému zemědělství šíření pouští a vysychání jezer (Aralské) 

 

b) sociální a bezpečnostní – kvůli chudobě roste vliv muslimských extremistů → terorismus 

 

c) etnické – mnohonárodnostní státy, historicky velká nesnášenlivost 

AFGHÁNISTÁN 

 

- 24 mil. obyvatel a 640 tis. km
2
, Kábul 

- hornatý povrch, jedna z nejchudších republik, mnohonárodnostní stát, islám 

- útočištěm pro extrémní islámské teroristy – síť Al-Kaida –boj s terorismem mezinárodními 

jednotkami  ( účast i ČR) 

- válkou rozvrácené hospodářství, stále přetrvává kmenové zřízení a centrální vláda je velmi 

slabá, přetrvává nepřehledná politická a bezpečnostní situace 

- (zemní plyn, koberce, bavlna), chov dobytka (karakulské ovce), dnes hlavní producent a 

vývozce opia – jistá obţiva pro pěstitele (90% celosvětové produkce) 

 
 

KAZACHSTÁN 

 

- 15,5 mil. obyvatel, 2,14 mil.km
2
 , republika, vznikla 1991 rozpadem SSSR, Astana 

- největší město - Alma-Aty, kazašština, islám, pravoslaví 

- největší středoasijská republika (Asie + Evropa) a 9. na světě, mnohonárodnostní stát, 

úbytek obyvatelstva 

- níţiny, mírně zvlněné plošiny, kontinentální podnebí (chladné zimy) 

- rozorané stepi v 50. a 60. letech (celiny), velký producent obilí (nízké výnosy), chov ovcí a 

skotu 

- zavlaţovaná pole - bavlník, slunečnice, vinná réva, uhlí (3%), ropa, zemní plyn, rudy 

chromu (32%), mědi, olova, ţeleza 

- kosmodrom Bajkonur – v nájmu Rusko 

 

- další státy:  KYRGYZSTÁN, TÁDŽIKISTÁN, TURKMENISTÁN, UZBEKISTÁN 


