Blízký východ
Nejbližší část Asie k Evropě – proto Blízký východ. Středomořské státy výrazně ovlivněné
subtropickým podnebím, které se projevuje na rázu místní krajiny i na produkci
zemědělských plodin (subtropické ovoce, obiloviny, bavlna).
Oblast je také stálým ohniskem mezinárodního napětí a centrem dvou velkých náboženství –
židovství a islámu.
Nalezneme zde také území s bohatou historií s množstvím památek (Izrael, Istambul).








Turecko
o Země s bohatou historií, spjatá s Evropou (část Turecka skutečně leží v Evropě).
Usiluje o vstup do EU. Je členem NATO.
o Umírněná Islámská země má největší příjmy z rostoucích služeb (turismus) a
průmyslu.
o Konfliktní skupinou jsou národnostně odlišní Kurdové, kteří usilují o vlastní stát.
Kypr
o Ačkoliv leží v Asii, jeho obyvatelé jsou ze 4/5 Řekové. Kypr je členem EU.
o Hlavním zdrojem příjmů je turistika.
Izrael
o Země zaslíbená pro židy – Palestina – historické území, dnes ovládané muslimy.
o Země, kde má svůj původ křesťanství – žil zde a zemřel Ježíš Kristus.
o Samotný Izrael byl založen v r. 1948. Od toho roku trvá vzájemná nevraživost vůči
okolním muslimským státům. Arabové obývající historické území Palestinu také
založili Organizaci pro osvobození Palestiny (metodou boje je terorismus).
o Je nejvyspělejším státem oblasti. Úzce spolupracuje s EU a USA.
o Průmysl je zaměřen na náročné obory. Zemědělství je díky velké mechanizaci
efektivní.
o Velké příjmy plynou z turistiky (Jeruzalém, Mrtvé moře, posvátná místa
náboženství).
Libanon
o Země zničena občanskou válkou a válkou se sousedním Izraelem.
o Nevelký stát bohatý na přírodní památky.
Sýrie a Jordánsko
o Arabské státy. Neustálé územní spory s Izraelem.
o Země s bohatou historií. Dnes zaměřeny na průmysl.

Střední východ
Oblast dávných říší Mezopotámie, Sumer, Babylonie nebo Persie. Nachází se zde
nejposvátnější místa Islámu – Mekka a Medina. V současnosti je oblast hlavním ohniskem
mezinárodního napětí – válečný konflikt v Iráku, teroristické základny.
Státy se rozkládají na Arabském poloostrově a v oblasti kolem Perského zálivu. Suché
subtropické a tropické podnebí dává vzniknout rozsáhlým pouštím, které jsou nevhodné pro
jakékoliv zemědělství (využitelné je pouze pastevectví). Jedinou úrodnější oblastí je
Mezopotámská nížina a oázy v pouštích. Do světa se vyváží datle, bavlna, tabák, káva či
pistácie.
Hlavní bohatství je však ropa a zemní plyn. Obě suroviny jsou těženy v pouštích, v Rudém
moři a Perském zálivu.






Saudská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské Emiráty a Omán jsou monarchie, kde vládnou
šejci a emíři. Tito vlastní také většinu ropných polí.
o Těžbou ropy se tyto státy hodně obohatily. Nově plynou nemalé peníze z turistiky,
ze které nejvíce těží především SAE.
o Život Arabů je úzce spjat s Islámem.
o V poslední době se buduje řada projektů, které zabezpečí vysokou úroveň zemí i
v době, kdy ropa nebude hlavním zdrojem příjmů.
Jemen – republiky na jihu Arabského poloostrova. Známá snad jen díky kávě mocca.
Irák – hlavní zdroj napětí v oblasti. Země zmítaná válečným konfliktem, při kterém byl v r.
2003 svržen diktátor Saddám Husajn.
o Kdysi bohatá země se těžko vrací na původní úroveň.
Írán – věčný nepřítel Iráku. Země s jaderným výzkumem je trnem v oku USA.
o Islámská republika těží opět z těžby ropy. Írán proslul také výrobou tradičních
perských koberců.

Zakavkazsko








Oblast mezi Velkým a Malým Kavkazem s dávnou historií.
V současné době tvořena státy Gruzie, Arménie a Ázerájdžán.
o Střety různých kultur a náboženství jsou příčinou dlouhotrvajících válečných
konfliktů.
Území mezi Kaspickým a Černým mořem je typické subtropickým podnebím a velmi
rozmanitým povrchem.
o Úpatí Kavkazu jsou ideální pro pěstování čaje, bavlny, tabáku, vinné révy a
ovoce.
Pro jednotlivé státy je důležitá těžba.
o Ázerbajdžán – ropa.
o Arménie – měď.
o Gruzie – uhlí a mangan.
V současné době se státy snaží orientovat na moderní průmyslová odvětví.

