
ASIE 

 

V Asii žije 3,5 miliardy lidí, obyvatelstvo je rozmístěno nerovnoměrně. Úrodné a 

teplé oblasti jsou přelidněné, život lidí značně ovlivňují náboženské spory. 

Povrch Asie je velmi různorodý, je to nejhornatější světadíl. Nachází se v něm 

nejmohutnější pohoří světa Himálaj s nejvyšší horou světa Mount Everest 

8848 m, velké zalesněné oblasti, husté tropické pralesy a pouště. 

Příroda je velmi rozmanitá, Asii překrývají všechny teplotní pásy. Jsou zde 

pouštní oblasti bez vody i oblasti s mohutnými veletoky v Rusku, Indii a v Číně. 

Je zde značné nerostné bohatství: ropy, zemního plynu a uhlí. 

Studený sever Asie patří Rusku (oblasti lesů, veletoků: Tundra a Sibiř, velké 

nerostné bohatství ), k velkým státům patří Indie a Čína. 

Blízký a střední východ, Orient (latinsky východ) je asijské území na východ od 

Evropy. Hornatá pouštní krajina, obchodní křižovatka mezi 3 světadíly. Zde mají 

původ 3 světová náboženství: křesťanství, judaismus a islám. Velmi neklidná 

oblast. Politické, náboženské a územní spory. Jsou zde jsou významné státy: 

Saudská Arábie, Izrael, Irák, Sýrie a Turecko. Významné je turecké přístavní 

město Istanbul. Převažuje zde islámské náboženství. 

V jižní Asii se nachází Indie, má přes miliardu obyvatel, jsou zde významná 

velkoměsty Dillí, Kalkata, Bombaj a Madrás s velmi vyspělým průmyslem (auta, 

počítače, kosmické přístroje) a naproti tomu velmi zaostalé vesnice, kde se 

půda obdělává ručně. Časté náboženské nepokoje, hlavní náboženství 

hinduismus, časté jsou i národnostní spory. Mnoho historických památek. 

V pralese žijí tygři, sloni, opice  apod. Severní Indie je pravlast Romů.  

 

Jihovýchodní Asie: teplé a vlhké podnebí, husté tropické deštné pralesy, 

džungle, velké množství ostrovů, převažuje zde rybolov, průmysl se rychle 

rozvíjí např. ve Vietnamu nebo v Thajsku. Vyváží se kaučuk a palmový olej, 

pěstuje se hlavně rýže. Velké ostrovní státy Indonésie (13 000 ostrovů a 

množství sopek) a Filipíny. Značně přelidněná část světadílu. 



 

Singapur  - finanční středisko Tichomoří, přístav a letiště největší na světě. 

Největší obchodní a finanční středisko celého Tichomoří. 

 

Japonsko: průmyslově velmi vyspělý ostrovní stát. Je hornatý, zalesněný, málo 

zemědělské půdy, hlavní město Tokio, vyrábí auta, motocykly ( Toyota, Nissan, 

Honda, Suzuki,  Yamaha ) a elektronické spotřebiče a počítače (Canon, Minolta, 

Asahi, Pentax ).  

Známé japonské bojové umění. Pěstují rýži, drůbež, rybolov. 

Čína: žijí zde skoro 2 miliardy lidí, hlavní mnohamilionové město Peking, 

největší město země a přístav Šanghaj. Východní část je pro úrodnou půdu 

přelidněná, velká města, vyspělý průmysl, bohatá historie.  

Vzácný čínský porcelán, lékařství (akupunktura) má bohatou historii. Pěstují 

zejména rýži, sóju, drůbež a pšenici, rybolov. 

Sport džudo, karate. 

Jižní Korea:  významný vyspělý  průmyslový  stát. 

 Hlavní město Soul (olympiáda ). 

 

Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 

1. Která 3 náboženství mají původ na blízkém východě ? 

2. Které je hlavní náboženství v Indii ? 

3. Co víše o Singapuru ? 

4. Napiš název velkého ostrovního státu. 

5. Které značky aut a motocyklů se vyrábí v Japonsku a Jižní Korei ? 

6. Co víš o čínských městech Pekingu a Šanghaji ? 


