
Střední Asie



Počet obyvatel: 96 600 000 (2013) 
Rozloha:4 646 325 km² 

Rozloha odpovídá téměř polovině Evropy, počet obyvatel jen o něco 
víc než samotné Německo

Velmi nízká hustota obyvatel!



• oblast leží v Turanské nížině

• je vyplněna pouštěmi Karakum a Kyzylkum

• oblast částečně obklopují pohoří Ťan – Šan, Pamír, 
Hindúkuš, Kopet Dag a Altaj

• nejvýznamnější řeky Amudarja a Syrdarja

• obě tyto řeky jsou využívány na zavlažování pouští což 
vede k vysychání Aralského jezera, které řeky napájely

• jezero tak zmenšilo svůj objem na 1/10 

POVRCH

VODSTVO



ARALSKÉ JEZERO – STAV V ROCE 1989 A 2008



• vnitrozemské podnebí

• velmi suché podnebí s výraznými teplotními rozdíly

• v poušti Karakum bývá v červenci až +50ºC

• v zimě dosahují mrazy v horách -30ºC

PODNEBÍ

POUŠŤ KYZYLKUM



OPUŠTĚNÁ LOĎ V POUŠTI, KDE DŘÍVE BYLO ARALSKÉ JEZERO



• z náboženství se zde prolíná pravoslavná církev s islámem

• Nízká míra urbanizace

• pestrá historie, vedla zde Hedvábná stezka z Asie do Evropy

• do roku 1991 byly státy součástí Sovětského svazu

• mnoho lidí žije v původních obydlích - jurtách

OBYVATELSTVO



JURTA – TRADIČNÍ OBYDLÍ



• zemědělství: hlavními produkty je bavlník, ovoce, zelenina 
a víno

• chovají se koně, velbloudi a bourec morušový – výroba 
hedvábí

• průmysl soustředěn do největších měst jednotlivých 
republik

• těží se rudy (mědi, železa), plyn, sůl, uhlí

• textilní průmysl zpracovává bavlnu a hedvábí
dále průmysl potravinářský, strojírenský

HOSPODÁŘSTVÍ



KUKLY BOURCE MORUŠOVÉHO



Kazachstán – Astana

Uzbekistán – Taškent

Turkmenistán – Ašchabad

Kyrgyzstán – Biškek 

Tádžikistán – Dušanbe 

STÁTY 1 HLAVNÍ MĚSTA



Zakavkazsko

Arménie, Gruzie, Ázerbajdžán 



Zakavkazko

Počet obyvatel: 16 871 000 (2013) 
Rozloha: 186 100km² 

Všechny 3 státy rozlohou srovnatelné s ČR
Poněkud méně obyvatel



Velký Kavkaz 
a Malý Kavkaz

Kolchidská a 
Kura-arská nížina

Od hladiny moře 
až k 5tis metrů



Řeka Kura a Aras
Jezero Sevan
Vodní nádrž Mingacevir

Černé moře

Kaspické 
moře



Nejvyšší hora Kavkazu
Elbrus

5642 m n.m.

Oblíbený cíl turistů 
a horolezců

Někteří ho mylně považují za 
nejvyšší horu Evropy



Jezero Sevan

Jedno z nejvýše 
položených jezer světa této 
velikosti, téměř 2000 m 
n.m.

V mimulosti jezero 
využívané pro pro výrobu 
elektrické energie

Hladina klesal o 20m a 
objem se snížil o 40%

V současnosti přivádějí 
uměle vodu z hor a jezero 
se postupně obnovuje…



Klima oblasti je velmi různorodé, 
tomu odpovídá i pestrá skladba 
místní krajiny (viz mapa)

Závisí na nadmořské výšce

Od hladiny moře až k 5tis metrům v horách

Nížinné oblasti srovnatelné 
s evropským Středomoří (zelená a žlutá barva)

Horské oblasti jsou vlhčí a studenější, 
podobné např. Alpám (fialová)

Rozdílné jsou severní a jižní svahy Kavkazu
Na severu v Rusku chladnější klima –
dostává se vzduch ze Sibiře (růžová)

Na jihu naopak teplo a sucho –
z oblasti Iránu



Ekosystémy Kavkazu

Bažiny
Niva

Lužní lesy

Listnaté/smíšené lesy

Jehličnaté lesy
Středně vlhké stepy

Suché stepy
Horské louky

Velehorská vegetace
ledovce

Rozdíl mezi 
západem a východem

Vlhký vzduch 
přichází od západu



Průměrné roční teploty na Kavkazu



Průměrné roční srážky na Kavkazu

Na západě až 
10x tolik na méně 
než 1000km !!!



Zvířata Kavkazu

Kavkazský leopard



Ještěrka arménská



Pstruh z jezera Sevan

Endemický druh!

Dostal se i na místní poštovní známky



Kavkazský medvěd

Velmi malý druh

Dnes na většině území 
vyhuben



Karabašský kůň – národní zvíře Ázerbajdžánu



Obyvatelstvo

Arménie a Ázerbajdžán etnicky stejnorodé (nejsou téměř žádné menšiny), Gruzie více různorodá

Ázerbajdžán
10 mil obyvatel, 90% muslimové
hl. město Baku (2.1)

Arménie
3 mil obyvatel, křesťané (katolíci), víc jak 60% Arménů žije mimo Arménii!
Hl. město Jerevan (1.1 mil)

Gruzie
4.5 mil obyvatel, pravoslavní
Hl. město Tbilisi (1.2 mil)

Hlavní města soustřeďují velkou část obyvatel své země (např. Arménie 35%, srovnej s ČR cca 10%)



Hospodářství

Těžba ropy z Kaspického moře (Ázerbajdžán)
Těžba rud (Gruzie)

Zemědělství
Ovoce, vinná réva, tabák, bavlna (Ázerbajdžán)

Známá je produkce koňaku (Arménie)



Celý region je na pomezí 
sféry vlivu Ruska a z jihu 
Turecka/Iránu



Po rozpadu Sovětského 
svazu v 90. letech se bývalé 
sovětské republiky snažily 
získat samostatnost



Mimo národnostní otázky 
vyvstaly i náboženské problémy 
Čečensko, Dagestaán a Igušsko –
muslimové z jihu!



Různorodé jazykové skupiny

Jihokavkazský
(gruzínština)

Turecký
(Azerbajdžán)

Indoevropský
(arménština)

Z toho vyplývající 
i různorodé kulturní 
a náboženské vlivy



Trochu z historie



Trocha historie

V roce 301 se Arménie díky působení svatého Řehoře na panovníka Tiridata stala prvním
křesťanským státem na světě, a to o pár desetiletí dříve, než Římská říše!

Osmanská říše (Turecko) na konci 19. století posilovala svůj vliv na Kavkaze – došlo ke genocidě 
Arménů (až 1.5 mil obětí).

Vlna emigrace – důležitá menšina např. v USA (spisovatel Wiliam Saroyan)

Současná Arménie zabírá méně než 1/3 svého historického území, většina arménských památek 
na území Turecka…

Na konci 20. století boje s Ázerbajdžánem o území etnicky promísené – náhorní Karabach; 
částečně nábožensky motivované (muslimové X křesťané)

V tomto regionu je nejvýraznější střet islámu a křesťanství



Zajímavosti

Z této oblasti pochází pěstování vinné révy a výroba vína!

Jedny z nejstarších křesťanských památek na světě

Video: 

Arménie

Gruzie

Ázerbajdžán

https://www.youtube.com/watch?v=tPFWzcUdEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1bPRpIAuqE
https://www.youtube.com/watch?v=UBDkJoPsEQM


SIBIŘ
oblast asijské části Ruska



Severní část Asie





Bajkal – největší jezero této oblasti, nejhlubší na světě
20% zásob sladké vody na Zemi





Sibiřské veletoky – Ob, Jenisej, Lena

Zamrzají, na jaře povodně, blokují odtok vody, rozlivy do krajiny - bažiny



Delta Leny

Unáší velké množství 
sedimentů do Sev. led 
oceánu



Permafrost – oblast trvale zmrzlé půdy

Vrstva může být až 1500 metrů mocná

Vrchní vrstva rozmrzá přes léto

Vznik termokrasových jezer





Výrazná kontinentalita – teplota 
klesá od západu na východ



Lednové teploty
Kontinentalita!



Ojmjakon – nejchladnější místo na světě
méně než -70°C



tundra

tajga



Tundra – bezlesí, zima, polární den/noc



Původní obyvatelé – Něnci, kočovníci, chov sobů





Tajga, vyšší teploty 
umožňují růst vyšším 
stromům – modříny!





Wrangelův ostrov – na severu Sibiře, 
poslední výskyt mamuta před 2 tis. lety



Obyvatelstvo

Velmi málo obyvatel, soustředěni do několika větších měst

Města vznikla jako zázemí dělníkům při těžbě nerostných surovin
Ropa, zemní plyn, železná ruda, drahé kovy, diamanty apod.

Původní obyvatelé – např. Něnci, kočovníci, chov sobů, sběr lesních plodů

V současnosti původní kultura zaniká – stěhování do měst a dále ze Sibiře za civilizací

Velké problémy se životním prostředím – stavba ropovodů, plynovodů – přerušení migračních cest



Jakutsko – objektiv (prvních 10min)

Přírodní prostředí Sibiře - video

https://www.youtube.com/watch?v=EVblzSqyDn4

