
Test bude po Vánocích 7.ledna 2019

Opakování k testu v pátek 4. ledna během hodiny Zeměpisu

Východní Asie (Čína, Japonsko)

Jižní Asie (především Indie + okrajově okolní státy)

Jihovýchodní Asie (množství malých států)

Slepá mapa: 

Státy – Čína, Japonsko, J a S Korea, Mongolsko, Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Nepál, 

Vietnam, Myanmar, Thajsko, Malajsie, Laos, Indonésie, Filpíny

Města – Tokio, Osaka, Sapporo, Peking, Honk Kong, Šanghaj, Kalkata, Dillí, Bombaj, Islamabad, 

Kabul, Kathmandu, Jakarta, Manila, Hanoj

Řeky, jezera – Mekong, Indus, Ganga, Brahmaputra, Jang c Tiang, Tonlésap, Lobnor, Kokonor

Pohoří – Himaláj, Karákorám, Hindukuš, západní Ghát, Tibetská plošina, plošina Dekkan

Ostrovy – japonské ostrovy, Cejlon, Velké a Malé Sundy 

(Jáva, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Mindanao, Luzon)

Moře – Východočínské, Jihočínské, Andamanské, Arabské, Bengálský záliv, Žluté, 

Japonské, Filipínské



JAPONSKO

Obr. 1



Obr. 4

Obr. 2

- Císařský stát východní Asie.

- Země vycházejícího slunce.

- Počet obyvatel: 127 000 000.

- Hlavní město Tokio.

- Jazyk: japonština.

- Hlavní náboženství: šintoismus.

- Měna: japonský jen.

Obr. 3

JAPONSKO



JAPONSKO - POVRCH

Obr. 6

- Japonsko je ostrovním státem.

- Žlutě označen je ostrov Hokkaidó.

- Modře nejosídlenější Honšú.

- Zeleně Šikoku.

- Oranžově Kjúšú.

Obr. 5



JAPONSKO - POVRCH

Obr. 8
Obr. 7

- Většinu povrchu Japonska pokrývají lesy. Většina obyvatel tak 
žije při pobřeží.

- Nejvyšší horou Japonska je Fudži. Hora tyčící se nad hlavním 
městem Tokiem.



JAPONSKO - POVRCH

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

- Japonsko leží na hranici tří 
litosférických desek.

- Bývá tak často sužováno silným 
zemětřesením a sopečnou činností.

- Další katastrofy způsobují ničivé vlny 
tsunami, nebo silné tajfuny. 



JAPONSKO - POVRCH
Obr. 13

Obr. 14

- Rozmanitá příroda Japonska…

Obr. 12

Obr. 15



JAPONSKO - OBYVATELSTVO

Obr. 16 Obr. 17

Obr. 18

- Japonské obyvatelstvo patří do rasy žluté. 

- Nejhustěji osídlen je ostrov Honšú.

- Vysoká životní úroveň, lidé se dožívají nejvyššího věku.

- Téměř 80% obyvatel žije ve městech.

- Úředním jazykem je japonština.



JAPONSKO - SÍDLA

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21

- Hlavní město: Tokio



JAPONSKO - SÍDLA

Obr. 22 Obr. 24

Obr. 23

- Tokio leží na pobřeží Tokijského zálivu.

- Kolem Tokia se leží několik dalších 
velkoměst, které spolu s Tokiem vytváří 
megalopoli TOKAIDO. 

- Tato megalopole patří mezi světová 
hospodářská centra.



JAPONSKO - SÍDLA

Obr. 25 Obr. 27Obr. 26

- Mezi další významná města patří např. Jokohama (obr. 25), 
Osaka (obr. 26), Nagoja (obr. 27), Sapporo, Kobé, Kjóto…



JAPONSKO - STAVBY

Obr. 28

Obr. 30

Obr. 29

- Mezi typické znaky státu 
patří i japonské historické 
chrámy. 



JAPONSKO - STAVBY

Obr. 31

Obr. 32

Obr. 33

- Jeden ze symbolů Japonska: 
Miyajima-torii



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 35Obr. 34

- Japonsko je jedním ze tří nejvyspělejších států světa.

- Je ekonomickou velmocí.

- Zaměřuje se především na průmysl – výroba automobilů, 
elektroniky, strojírenství.



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 38

Obr. 37Obr. 36

- Japonsku chybí nerostné bohatství, 
které dováží.

- Pěstuje se zde rýže, těží dřevo a je 
zde rozsáhlý rybolov.

- Japonsko bylo světem kritizováno 
za nadměrné vybíjení velryb.



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 40

Obr. 39

Obr. 41

- Japonsko je přední výrobce 
automobilů.

- Mezi značky patří např. Honda, 
Mazda, Nissan, Subaru, 
Mitsubishi, Toyota, Suzuki, 
Kawasaki.



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 43Obr. 42

Obr. 44

- Z dopravy také rychlovlaky 
Shinkansen.

- Dosahují běžně rychlosti kolem 
300 km/h.



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 46

Obr. 45

Obr. 47

- Japonsko vyniká vysokou robotizací.

- Roboty využívají v průmyslu i v 
domácnostech.



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 49

Obr. 48

Obr. 50

- Mezi světové špičkové firmy 
vyrábějící elektroniku patří 
např. Sony, Panasonic, Toshiba, 
Technics, Kyocera. 



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 52
Obr. 51

- Výroba fotografických přístrojů a pomůcek.

- Firmy: Canon, Olympus, Pentax, Nikon… 
Obr. 53



JAPONSKO - HOSPODÁŘSTVÍ

Obr. 55

Obr. 54

- Japonsko vyrábí špičkové technologie, mikrotechnologie, 
vybavení do počítačů, počítačové hry...

- Seiko Epson vyrábí počítačové tiskárny a příslušenství.

- Počítačovou technologií se zabývá i firma Sega.

Obr. 56



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 58Obr. 57

- Mezi udatné bojovníky patřili samurajové s meči, tzv. katany.

- Ze sportu se k Japonsku váže např. karate, aikido nebo sumo.

- Společností mužům jsou inteligentní gejšy, které mají muže bavit.

Obr. 59



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 61

Obr. 60

- Mezi národní stromy patří např. 
bonsai nebo sakura (japonská 
třešeň).

Obr. 62



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 63

- Tradičním pokrmem je suši.

- Základ tohoto pokrmu tvoří rýže 
a maso.

Obr. 64 Obr. 65



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 66

- Oblíben je zelený čaj. Pije se ke 
každému jídlu. 

- Jsou zde i čajové obřady. Řídí jej 
gejšy.

Obr. 67
Obr. 68



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 70

- V Japonsku jsou oblíbeny papírové 
lampiony a vějíře.

Obr. 71Obr. 69



JAPONSKO – ZAJÍMAVOSTI

Obr. 73

- Mezi osobnosti patří např. Utagawa 
Hiroshige. Japonský malíř, umělec 
19. století.

Obr. 74Obr. 72



Video Japonský dům

Čajový obřad

Sumo

Fugu

https://www.youtube.com/watch?v=Q8K10LE_8xs
https://www.youtube.com/watch?v=pgdiTWS4XNU
https://www.youtube.com/watch?v=Cj_QyxPZE8M
https://www.youtube.com/watch?v=F8FIPRD9jvg


Čína





Obecná charakteristika

• Rozloha: 9 572 900 km² (3.- 4. stát)

• Počet obyvatel: 1 321 852 000 (1.)

• Peking (Beijing)

• Politický systém: lidová republika s 1 vládnoucí 
komunistickou stranou

• Jazyk: mandarínština

• Měna: jüan

• 1949 – vyhlášení republiky



Geografie 

• Pohoří – 2/3 čínského území – Himaláje – Mount 
Everest, Kchun–lun, Ťan-šan, Karakoram (K2), 
Transhimaláj

• Nížiny – při dolních tocích řek – Velká čínská
• Řeky – pramenné oblasti asijských veletoků, 

Huang he, Chang Jiang, Indus, Ganga, Xi Jiang, 
Irtyš, 

• Přehrady – Tři soutěsky
• Jezera –Lobnor, Kukunor – v bezodtokých 

oblastech
• Bezodtoké oblasti



Geografie

• Podnebí – mírné až tropické, vysokohorské 
oblasti – polární pustiny, vliv monzunů, 
přímořské a vnitrozemské klima, vliv stálých 
tlakových oblastí 

• Vegetace – horské a velehorské oblasti, pouště 
a polopouště (vnitrozemské), lesostepi a stepi, 
střídavě vlhké monzunové a subtropické lesy



Obyvatelstvo

• Nejlidnatější země
• Roční nárůst o 14 mil.obyvatel
• Nejvyšší hustota V Číny – velké metropole
• Průměrná délka m – 71 let, ž – 74 let
• Největší národnostní skupinou jsou Chanové (94%), 

náboženství – taoismus, buddhismus, velký vliv tradic 
konfucionismu

• Politika jednoho dítěte (pokles počtu dívek, 
upřednostnění chlapců, přerušení těhotenství – dívka)

• Menšiny – Ujguři, Kazaši, Mongolové, Tibeťané
• Zahraničí – JV Asie, S Amerika, Austrálie – čínské čtvrti



Hospodářství

• Jádrová oblast – historicky na stř.toku Huang 
He – Chanové postupovali na V a JV (rolnictví)

• Ochrana před nájezdníky – mohutná opevnění 
– Velká Čínská zeď

• Moderní Čína 

1. Pekingská aglomerace (12)

2. Šanghajská aglomerace (15), přístav 

3. Hongkong (1998 vrácen), nejvýznamnější



Hospodářství

• Hongkong (Xianggang) – specifika v hospodářství 
a politickém systému, dříve import a export mezi 
Čínou a ostatními státy, v okolí města – oděvní, 
montážní, elektrotechnické závody. Britské území 
1999, vysoká autonomie

• Macao – portugalské území do r.1999, 
vys.autonom.

• Periferie – venkov v nížinných oblastech (1/3 
ekon.akt.obyvatelstva), pustiny západu – tradiční 
způsob života (pastevci, oázové rolnictví, nově 
těžba), vliv i jiných náboženství (islám, lámaismus)



Zemědělství
• Pobřežní nížina, bezlesá, orná půda
• S od Chang Jiang – 1x ročně úroda, pšenice, proso
• J od Chang Jiang - 2 – 3x ročně, rýže
• Hodně zeleniny, sója, brambory, sladké brambory, bavlník, 

slunečnice
• Živočišná výroba: prasata(1.m.), ryby, drůbež, bourec 

morušový, 
• S a Z – pastevectví – skot, ovce, kozy, velbloud, koně
• Poblíž měst – velkochovy(vývoz, trh ve městě)
• Venkov – rodinné farmy
• Problém: velké zásahy do krajiny, záplavy a nánosy –

protržení hrází  









Průmysl

• Rozmach Číny – rozvoj průmyslu
• Rozsáhlé a téměř úplné přírodní bohatství
• Dováží ropu a vyváží uhlí
• Objemem výroby – 2.místo
• Velké státní a zahraniční investice
• V zahraničí – levné spotřební zboží (plasty, bavlna, 

boty)
• Jednoduché strojírenské a elektrotechnické 

výrobky
• Jednodušší ekologické a bezpečnostní předpisy



Průmysl

• Čínský export negativně ovlivňuje možnosti 
rozvoje některých oblastí Evropy (hlavně 
tradiční odvětví – textilní, oděvní, spotřební pr.)

• Nedostatek elektrické energie, rozvod po státě

• Nedostatek komunikací (velká investiční 
náročnost)



Čínské vynálezy

• Bankovky

• Pěstování čaje, čajová 
kultura

• Tuš

• Hedvábí

• Hrací karty

• Chomout

• Pěstování sóji, prosa, rýže

• Použití soli

• Porcelán

• Toaletní papír

• Trakař

• Výroba oceli

• Zdymadlo

• Střelný prach

• kompas



Zajímavosti

• UNESCO – přes 30 staveb

• Velká čínská zeď – 2.st.př.n.l. – 17.st.n.l, 
největší vojenská stavba na Zemi, 6400 km

• Mauzoleum s terakotovou armádou – císařův 
hrob a 7000 vojáků

• Císařův palác v Pekingu – komplex Zakázaného 
města











Makroregion V Asie

• Velká část vnitrozemské pustiny (pouště, stepi, 
horské hřbety, náhorní plošiny, bezodtoké 
pánve) – řídké osídlení – pastevci

• Pobřežní oblasti – 90% obyvatel Číny – jedna z 
nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí světa

• Země s obdobím komunistického režimu 
(Mongolsko, KLDR, Čína)

• Velké rozdíly mezi vnitrozemím – rolnictví a 
pobřežím - průmysl



Přírodní poměry

• Himaláje – oblasti za ním – závětrná strana –
malý přísun vláhy v Tibetu – Tarimská, 
Džungarská pánev a Gobi – pouště

• JV Čína – krasové oblasti, subtropické deštné 
lesy

• Rudá (Sečuánská) pánev – stř.tok Chang Jiang, 
nížiny při dolních tocích Chang Jiang a Huang 
He – intenzivní zemědělství



Hlavní charakteristiky Číny

• 5000 let relativně izolovaný vývoj agrární 
společnosti „Říše středu“, císařství

• Obrana před kočovníky z mongolských stepí

• Po 2.sv.v. – vyhnání Japonců, rozdělení sil 
Kuomintangu (část Tchaj-wan), pevnina –
komunista Mao Ce- tung – kulturní revoluce, 
negativní dopady na hospodářství

• Civilizační centrum – konfucionismus, expanze 
levných výrobků do celého světa



Hlavní charakteristika Číny

• Ekonomické reformy 70.léta/20st. – modernizace armády, 
zemědělství, průmyslu, dopravy

• Populační politika posledních 20-ti let – rodina s 1 dítětem 
– snížení městského obyvatelstva, později problémy

• Současný bouřlivý hospodářský vývoj – dílna světa → 
zvětšující se rozdíly mezi jádrovými a periferními oblastmi

• Priorita – srovnání rozdílů, zahraniční investice, soukromé 
vlastnictví

• Stále – komunistická diktatura, politicky nedemokratický 
systém, vysoká míra korupce, utlačování etnických i 
náboženských menšin 



Terakotová armáda

Peking a okolí

Tibet a Himaláj

Jídlo

Velká čínská zeď 

Císařský palác

https://www.youtube.com/watch?v=4c_ADqshdSA
https://www.youtube.com/watch?v=nFtgFb1XCF8
https://www.youtube.com/watch?v=F3HZdiUUyqo
https://www.youtube.com/watch?v=oOUx4L6f5vw
https://www.youtube.com/watch?v=xnNgcm9KYtM
https://www.youtube.com/watch?v=hF9Z9sI_I7k


Jižní Asie



Jižní Asie





Srovnání 

velikosti Jižní 

Asie



Státy

Indie

Pakistan

Bangladéš

Nepal Bhutan

Sri Lanka

Afghanistan



města

New Delhi

Madras

Benares

Calcutta

Kabul

Bombay

Dacca

Lahore

Colombo

Kathmandu

ThimbuKarachi

Islamabad



Povrch – značně různorodý

Od nížin až po velehory

Významné řeky – dopravní osy, centra zemědělství





Voda – řeky + moře

Arabské moře

Indický oceán

Bengálský záliv



Povodí Gangy

2500 km dlouhá řeka



Velké množství unášeného materiálu z Himaláje –

- Živiny a materiál vytvářející úrodné oblasti –

- Zemědělství 



Posvátná řeka
„matka Ganga“



Brahmaputra

3000 km dlouhá



časté povodně, např 2003



Povodně - Brahmaputra



Řeka Indus

3500 km dlouhá



nížiny



Nadmořská výška



Všimněte si uspořádání povrchu Indického poloostrova 

a srovnejte s tím jak vznikly Himaláje

- Podsouvání Indické litosférické desky pod Asijskou

Ind oceán    Ghát           Dekkan            Ganga       Himaláje         Tibet



Himaláje



Pohoří a vrcholy

Mt. Everest

▲



Hindukúš



Průsmyk Khyber



Himaláje

▪ “him” [snow]

▪ “aalaya” [home]

▪ Mt. Everest –

nejvyšší hora světa



Zemětřesení v roce 2004 v 

Indonésii –Tsunami zničila 

pobřeží Indického oceánu

Animace

Výška vlny na pobřeží

https://www.youtube.com/watch?v=4yFNOuo_YxI
https://www.youtube.com/watch?v=n1VmbgsM-zE


Škody po tsunami

Víc jak 100tis mrtvých



Pouště a plošiny

Plošina 

Deccan

Tibetská 

plošina



Plošina Deccan

▪ 60tis km2 

▪ nadmořská výka:  1000 – 3000 m n.m.

▪ pochází ze Sanskrtu “dakshina” [“Jih”].



Tibetská plošina

▪ “Střecha světa”

▪ průměrná nadm výška přes 5tis m n.m.



poušť Thár

▪ Velká Indická poušť

▪ nízká nadm výška

▪ vysoké teploty v létě



Kashmir

Kašmír - je historické území a bývalé knížectví v Himálaji, dnes nárokované 

a spravované Indií, Pákistánem a částečně i Čínou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Him%C3%A1laj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna


Klima jižní Asie



Zimní monzun



Letní monzun



Teplota



Jižní asie – oblast malárie



Zemědělské systémy



Pěstování bavlny



Výskyt tygra bengálského



Hustota obyvatel



Hustota obyvatel



Jazykové skupiny



Jazyky v Indii



Gramotnost v Indii



Zajímavosti – červeně odkazy na video (prohlédněte si)

Bollywood je neformální jméno jednoho z center indického filmového

průmyslu sídlícího v Bombaji. Vzniklo složením starého názvu města

– Bombaj – a Hollywoodu, centra amerického filmového průmyslu. 

Mimo Indii se tento název někdy nesprávně používá jako označení

pro veškerou indickou filmovou produkci, i když se jedná pouze

o filmy točené v hindštině, resp. hindustánštině.

Kámasútra (v sanskrtu कामसूत्र, Sútry o lásce) je starověký indický text 

pojednávající o lidské sexualitě. Jeho název se dá přeložit jako

Poučení o rozkoši nebo jako Učebnice lásky

(Káma je jméno indického boha milostné touhy a sútra je poučení

nebo učebnice). Podle tradice je autorem díla mnich a filosof Vátsjájana, 

který žil v období Guptovské říše (4.-6. století n l.)

https://www.youtube.com/watch?v=PoLtHqS_LhA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hind%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hindust%C3%A1n%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanskrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexualita
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1ma&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAtra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1tsj%C3%A1jana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guptovsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD


Zajímavosti –

Hólí je indický a nepálský svátek, který je oslavou bhakti (lásky k Bohu), 

slavností jara a barev.

Hólí je oslavován na počest Prahlada, odehrává se vždy

o úplňku měsíce Falgun (únor či březen).

Svátek začíná zapalováním hranice v předvečer svátku. 

Ve světě se Hólí nejvíce proslavil díky své bujaré formě oslavy, 

kdy na sebe lidé v ulicích vzájemně vrhají barevné prášky a 

cákají po sobě zbarvenou vodou, to vše za zpěvu a tance, 

bez ohledu na svou sociální příslušnost. Původně se používala

přírodní barviva, dnes se často jedná o barviva syntetická.

https://www.youtube.com/watch?v=AbFIkJ8KFZ8
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nep%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti


Hinduismus – typické náboženství pro Indii, kráva je posvátným zvířetem

Pohřbívání – upalování na plovoucích hranicích v řece, 

zároveň očistné obřady, voda se i pije – zdroj znečištění a nemocí

Himaláje

https://www.youtube.com/watch?v=lmV2Wd8bOcc
https://www.youtube.com/watch?v=TEOBW1PvMqo
https://www.youtube.com/watch?v=-hTVNidxg2s&fbclid=IwAR2uNInBbdGGr4REijaxzBUgxlB4FZ-ee1Rp7FQnARruFLIvUTo8iRmACbw


JIHOVÝCHODNÍ ASIE

▪ zahrnuje státy, které leží 

východně od Indie a jižně od 

Číny

▪ je geograficky rozdělená do dvou 

oblastí, jmenovitě Indochina a 

Malay souostroví



Myanmar

Thajsko

Kambodža

Malajsie

Singapore Indonesia

Brunei



▪ poloostrov Zadní Indie, poloostrov 

Malajsie

▪ Souostroví Velké a Malé Sundy, 

Filipíny



▪ činné sopky, zemětřesení 



Merapi Volcano: Java, Indonesia



Edvard Munch – Výkřik (1893) – obloha zabarvená po výbuchu Krakatoy



video

http://www.chambery.grenoble.iufm.fr/home/sc_polaire/ScTerre/enfants/volcan.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AZRDI5wSWMQ


1. Magma sometimes erupts 

through cracks in the ocean 

floor.

2. Over time, layers of lava 

can build up to form a 

volcanic cone.

3. Some volcanic cones rise above

sea level and become islands.

High (volcanic) Islands

Low (coral) Islands

3. In time, only the low islands 

of the reef remain.

2. As the island erodes, the reef 

continues to grow upward.

1. Some corals form reefs on the 

sides of volcanic islands.



Korálové ostrovy - atoly



▪ úrodná půda (sopečný popel)



Řeka Mekong

▪ Pramení v Číně

▪ Protéká většinou států (Myanmar, Laos, 

Kambodža, Vietnam, Thajsko

▪ Dopravní osa, zemědělství, rybolov

video

https://www.youtube.com/watch?v=MV06HocTomU


Klima

▪ Většinou tropické 

klima, s velkým  

množstvím srážek

▪ Některé oblasti mají 

roční úhrn přes 

5000mm

▪ Stálá vysoká teplota 

okolo 25°C



Monzuny

▪ Typický jev v této oblasti

▪ Např. Myanmar, Thajsko, Laos, 

Kambodža, Vietnam



Ledovce v Indonesii

▪ Vysoko položené oblasti Indonésie mají 

ledovce

▪ Poměrně neobvyklé v tropech

video

https://www.youtube.com/watch?v=RhSsH2KjYrs


Přírodní podmínky a lidé

▪ Velké množství srážek + hornatý terén= 

terasovitá políčka → prevence eroze půdy + 

možnost obdělávání úrodné sopečné půdy

Angkhor Vat

https://www.youtube.com/watch?v=eutXWxeEDqs


▪ vzácné dřevo (teak)

▪ koření 



▪ rýže, kokos, tropické ovoce



▪ Zlatý trojúhelník – Laos, Barma, 

Thajsko

▪ pěstování máku – opium (vývoz)

▪ ovládán mafií



Kolonialismus

▪ Evropané 

kolonizovali tato 

území ro jeho 

nerostné zdroje a 

plodiny

▪ Francouzi 

Kambodia, Laos, & 

Vietnam; od nich 

pochází název 

oblasti Indočína

⚫ Japonsko ovládá během 2. 

sv války

⚫ Po 2. sv válce boj za 

nezávislost, některé země
politicky, některé bojují –

např. Nizozemci v Indonésii



▪ rozvoj cestovního ruchu



Thajsko



▪ hl. m. Bangkok 
video

https://www.youtube.com/watch?v=xtZJsGpYzDA


▪ jeden z největších vývozců rýže na světě



▪ ročně miliony turistů



Vietnam



▪ hl. m. Hanoj



▪ komunismus



▪ válka mezi S a J (vliv USA)
video

https://www.youtube.com/watch?v=34iaDgx_ERU


▪ rýže



Singapur



▪ městský stát



▪ strategická poloha (doprava)



▪ finanční středisko, obchod



Indonésie



▪ hl. m. Jakarta



▪ více než 13 000 ostrovů sopečného původu 



▪ ostrovy Jáva, Kalimantan, Bali, Timor



▪ 1/3 všech sopek na Zemi



▪ nejlidnatější muslimská země světa



▪ úrodná půda, subtropické podnebí, monzuny





▪ ropa a zemní plyn



▪ kácení tropického deštného pralesa



Filipíny



▪ hl. m. Manila



▪ kolonie ŠP, později USA



▪ souostroví

▪ tropický deštný prales



▪ katolictví



▪ kopra (sušené kokosové jádro)



▪ kohoutí zápasy



▪ o Velikonocích ukřižování o vzoru Krista


