
JIHOZÁPADNÍ ASIE 

STÁTY ARABSKÉHO 

POLOOSTROVA 



Jihozápadní Asie – státy 

Arabského poloostrova 
• Státy:  Bahrajn, Irák, Irán, Kuvajt,  Katar, 

Spojené Arabské Emiráty, Saudská 

Arábie,    

 

 



Přírodní podmínky 

• Sever – pohoří 

• Jih – Mezopotámská nížina 

• Vnitrozemí - pouště 



Obyvatelstvo 

• Arabové - muslimové, židé, křesťané 



Hospodářství 

• Nerostné suroviny – ropa, plyn 

• Průmysl – těžební, zpracování ropy – 
petrochemický, textilní – koberce, kůže, 
tepané předměty 

• Zemědělství – podmínky nejsou vhodné 

• Rostlinná výroba - ovoce, čaj, káva, tabák, 
ořechy 

• Živočišná výroba – velbloudi, koně, bourec 
morušový - hedvabí 



STÁTY ARABSKÉHO 

POLOOSTROVA 

• Na Arabském poloostrově 

• Saudská Arábie, SPOJENÉ ARABSKÉ 

EMIRÁTY(SAE), Kuvajt – nejbohatší 

země na světě 

• Těžba ropy, cestovní ruch 

• Obyvatelé muslimové 



Saudská Arábie 

• NEJVĚTŠÍ A NEJBOHATŠÍ ZEMÍ JZ ASIE -  Rijád 
hl.město 

• ABSOLUTICKÁ MONARCHIE – vláda jednoho 

panovníka 

• VYZNÁVÁJÍ NÁBOŽENSTVÍ – ISLÁM 

• HOSPODÁŘSTVÍ: 

• TĚŽBA ROPY A SVĚT.VÝVOZCE 

•  MNOHO PENĚZ JDE NA VZDĚLÁNÍ 

• ODSOLOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NA PITNOU  

• VODU 



Mekka –NARODIL PROROK MUHAMMAD 

 



MEŠITA -Mekka  

 



 



IRÁK 
 

•    rozloha: 438000 km2 

•    počet obyvatel: 32.6 milionu (CIA 2014) 

•    hlavní město: Bagdád (5.8 milionu) 

•    další města:  

• Mosul (1.5 milionu, Kurdistán), Basra 

(900000 obyvatel, významný přístav) 

•   

•   

 



OBYVATELSTVO 

 

•    Národnosti: Arabové 75-80%, Kurdové 

15-20% (sever). 

•    Náboženství: muslimové 99% (šíité 60-

65%, sunnité 32-37%), křesťané 1%. 

•   

 



POLITICKÁ SITUACE 

• V Iráku dlouho vládnul diktátor Saddám 

Husajn. Ten byl po americké intervenci 

v roce 2003 svržen a popraven. Od té 

doby je země ve stavu chaosu. 

V současné době (2014) však velkou část 

severního Iráku ovládá Islámský stát 

(sunnitští radikálové), který mj. 

pronásleduje Kurdy a šíity. 



HOSPODÁŘSTVÍ 

•   Irák vyniká těžbou ropy (8. místo na 

světě v letech 2012-2013), avšak díky 

politické nestabilitě je poměrně chudou 

zemí 
• DŮLEŽITÉ NALEZIŠTĚ FOSFÁTŮ A SOLI 



IRÁN 
• rozloha: 1.6 milionu km2 (CIA - 1.648 mil km2, 

18. největší země světa) 

• počet obyvatel: 80 milionů (CIA 2014 - 80.8 

milionu) 

• hlavní město: Teherán  (Tehrán, přes 10 milionů 

obyvatel) 

• další města: Isfahán (Esfahán - nejkrásnější 

město Íránu), Mašhad (posvátné poutní místo 

šíitů), Šíráz, Tabríz,GOM- NÁBOŽENSKÉ MĚSTO 



OBYVATELSTVO 

•  Írán je daleko nejvýznamnější šíitskou zemí; 

šíité tvoří 90-95 % obyvatelstva, sunnité 5-10%.  

•    Írán je multinárodnostním státem, kde 

nadpoloviční většinu obyvatelstva tvoří Peršané 

(61%) a perština je jediným úředním jazykem.  

 



HOSPODÁŘSTVÍ 

• Írán je ropnou velmocí a těží i velké 

množství zemního plynu ale, hlavně díky 

velkému počtu obyvatel, není tak bohatý 

jako Katar, Kuvajt, SAE apod. 

•  Írán dále vyniká chovem ovcí a produkcí 

pistácií. Typická je i tradiční ruční výroba 

iránských koberců (peršan). 



PALESTINA 

  Palestina v současné době není zcela 

samostatným státem, ale není ani klasickým 

„závislým územím“.  Palestina se dnes skládá 

ze dvou oddělených částí, které se liší i politicky  

Pásmo Gazy ovládá radikální hnutí Hamás je 

s Izraelem de facto ve válečném stavu, Západní 

břeh Jordánu ovládá umírněný Fatah, přičemž 

Hamás a Fatah se navzájem nenávidí.   

•    Ekonomika: velmi chudá země. 

 

 

 



LIBANON 
  
• rozloha: 10400 km2 (pro srovnání: Středočeský kraj 

11000 km2) 

•  počet obyvatel: 5.9 milionu ( 2014) 

•  hlavní město: Bejrút (1.9 milionu)  

•  národnosti: Arabové 95% (většina Arabů je místních, 

ale žije zde i velké množství palestinských uprchlíků) 

• náboženství: muslimové 54% (šíité 27%, sunnité 27%), 

křesťané 40%,   

• Nejkřesťanštější arabská země! 

•  Libanon má na vlajce cedr 

 



SÝRIE 
• rozloha: 185000 km2. 

• Golanské výšiny (necelých 1300 km2) jsou ovšem od roku 1967 

okupovány Izraelem. NA Golanských výšinách dnes žije asi 19000 

izraelských osadníků. 

•  počet obyvatel: 18.0 milionu ( 2014) 

• hlavní město: Damašek (2.5 milionu, jedno z nejstarších měst 

světa) 

• další město: Halab (Aleppo, 3 miliony)  

• Obyvatelstvo 

•    Převažují Arabové (91%), z menšin jsou nejvýznamnější Kurdové 

a Arméni. 

•    Náboženství: muslimové 87 % (z toho sunnité 74 % a šíité 13%), 

křesťané 10%, drúzové 3. 

  

 



• Politická situace 

•    Sýrie byla vždy nepřítelem Izraele a 

měla poměrně silnou armádu, zasahovala 

i do dění v Libanonu. 

• Od roku 2011 je Sýrie ve stavu občanské 

války 



JORDÁNSKO 

 
•    počet obyvatel: 7.9 milionu (CIA 2014) 

•    hlavní město: Ammán  

•    další město: Akaba (leží v Akabském zálivu u Rudého moře; 

Jordánsko má jen 26 kilometrů pobřeží).  

•    Arabové 98%, muslimové 97%. Jsou zde ovšem velké spory mezi 

místními původními Araby a palestinskými uprchlíky. Oficiální název 

státu je „Jordánské hášimovské království“ (konstituční monarchie). 

•    Jordánsko je poměrně stabilní zemí. V roce 1994 uzavřelo 

mírovou smlouvu s Izraelem (jako jediná arabská země po Egyptu). 

Turisticky atraktivní destinace (Mrtvé moře, Petra - skalní město). 

  

 



KUVAJT 
 

•    rozloha: 18000 km2 

•    počet obyvatel: 2.7 milionu ( 2014) 

•    hlavní město: Kuvajt 

•   OBYVATELE  -  Kuvajťané 31 %, jiní Arabové 28%, Asiaté 38%. 

Muslimové tvoří 77% obyvatelstva, 17% jsou křesťané. 

•  Kuvajt byl v roce 1990 obsazen a anektován Irákem (Saddám 

Husajn), ale vojska OSN pod velením USA v roce 1991 Kuvajt 

osvobodila. Kuvajt je emirát (konstituční monarchie v čele 

s emírem). 

• Kuvajt je ropná velmoc 

• Kuvajt patří k nejbohatším zemím světa  

 



KATAR 

   rozloha: 11600 km2 

    hlavní město: Dauhá (Dohá, 400000 obyvatel)  

    Většinu obyvatelstva tvoří, podobně jako 

v Kuvajtu,přistěhovalci Arabové tvoří jen 40% 

obyvatelstva.  

    Katar je emirát a je absolutistickou monarchií, volby ani 

politické strany zde neexistují. 

•  Katar je významný producent ropy, v roce 2012 byl 

celosvětově na 18. místě (těžil víc ropy než Libye nebo 

Indonésie). 

•  V roce 2013 však byl nejbohatší zemí světa! 

 

 



OMAN 

 
•   rozloha: 310000 km2 

•   počet obyvatel: 3.2 milionu (CIA 2014) 

•   hlavní město: Maskat (Muscat, cca 650000 obyvatel) 

•  Omán je velmi bohatou zemí (producent ropy), kde 

v roce 2013 tvořili cizinci 30% obyvatelstva. Převažují 

muslimové (86%). Hlavou státu je sultán. Do roku 2011 

absolutní monarchie, dnes spíše konstituční (po 

protestech Arabského jara provedl sultán, který zde 

vládne od roku 1970, určité reformy). 

 



JEMEN 

.   rozloha: 528000 km2 

•  počet obyvatel: 26 milionů ( 2014) 

•   hlavní město: Saná (2 miliony obyvatel) 

•   další město: Aden (významný přístav) 

•   Součástí Jemenu je i ostrov Sokotra, který je však už geograficky 

součástí   Afriky (2. největší ostrov Afriky).  

• Muslimové (z nichž nejméně třetina jsou šíité) tvoří 99% 

obyvatelstva. 

•    Jemen byl dříve znám jako „Štastná Arábie“, jelikož je to 

nejúrodnější země Arabského poloostrova.    

•    Jemen těží ropy poměrně málo. Dnes je Jemen daleko 

nejchudší arabskou zemí a patří k nejchudším zemím světa.  



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

(SAE) 
• rozloha: 83600 km. 

•  hlavní město: Abu Dhabi (Abu Zabi, cca 700000 obyvatel) 

•  další město: Dubaj 

•  Převažují muslimové (76%) ale díky přistěhovalcům je tu i mnoho 

křesťanů (9%) a jiných náboženství (dohromady 15%, nejvíce je 

hinduistů a buddhistů 

• Spojené arabské emiráty jsou federací 7 emirátů, z nichž daleko 

největší je emirát Abu Dhabi, kde leží i hlavní město. Nejznámější 

emirát je ale Dubaj. V čele federace stojí volený prezident, kterého volí 

vládcové (emírové) jednotlivých emirátů ze svých řad. 

• SAE jsou velkým producentem ropy .V roce 2012 byla Dubaj 10. 

největším letištěm na světě. V Dubaji,  též stojí nejvyšší budova 

světa, mrakodrap Burdž Chalífa, vysoký 828 metrů. Další velmi 

známou stavbou v Dubaji je mrakodrap Burdž al-Arab („Věž Arábie“) 

ve tvaru plachty (výška 321 metrů, nejvyšší hotel na světě, jedna noc 

v něm vyjde na 1000 - 15000 EUR). 

•   

 



Spojené Arabské Emiráty - Dubaj 

 



Spojené Arabské Emiráty - Dubaj 

 



Spojené Arabské Emiráty - Dubaj 

 



Spojené Arabské Emiráty - Dubaj 

 



Lyžování v Dubaji 

 



Lyžování v Dubaji 

 



Umělý ostrov v Dubaji 

 



Obchodní centrum v Dubaji 

 



Obchodní centrum v Dubaji 

 



Obchodní centrum v Dubaji 

 



Úkol vypracovat do sešitu 

• Jaké výhody a nevýhody přináší arabským 

zemím těžba ropy? 

• Které tradiční arabské výrobky znáte? 

• Jak ovlivňuje islám život věřících? 


