
Zeměpis VII. A, B – 25. – 29. 5. – ASIJSKÉ REGIONY – ZAKAVKAZSKO A STŘEDNÍ ASIE (učebnice str. 104 

– 107, pracovní list + řešení). 

 

Zakavkazsko a Střední Asie 

 

1. Vyhledej na mapě nejvyšší vrchol Kavkazu. Jaké nadmořské výšky dosahuje? 

 

              …………………………………………… 

 

2. Prohlédněte si politickou mapu regionu Zakavkazska a usuďte, zda je obvyklé podobné 

    rozdělení území jako v případě Ázerbájdžánu. 

 

 

3. Ázerbájdžán vyváží ropu a zemní plyn. Jak je ale od Kaspického moře dopravuje? Jde to 

    tankery po vodě? Jaké problémy může přinášet těžba ropy v Kaspickém moři? Bude toto 

    pobřeží lákavé pro turisty? 

 

 

4. Zjisti, zda se v našich obchodech objevují některé výrobky z kavkazských republik. 

 

 

 

 

 



5. Posvátnou horou je pro Gruzínce vrchol ležící v současné době na tureckém území 

    v blízkosti gruzínských hranic. Podle bible na tomto vrcholku přistál Noe se svou archou. 

    Která je to hora? 

 

              ………………………………………………. 

 

6. Najděte na mapě Aralské jezero. V jeho blízkosti leží pouště. Jak se jmenují? Dokážete 

    vysvětlit, proč v této oblasti málo prší? 

 

 

7. Vysokohorské státy Tádžikistán a Kyrgyzstán patří k nejméně rozvinutým zemím regionu 

    Střední Asie. Která pohoří vyplňují území těchto dvou států? 

 

 

8. Které řeky zásobují vodou Karakumský kanál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

 

1. Nejvyšším vrcholem pohoří Kavkaz je Elbrus (5 642 m n. m.), vyhaslá sopka se dvěma 

    vrcholy, ležící v pásmu Velkého Kavkazu. 

2. Na 86 600 km
2
 rozlohy Ázerbájdžánu (území srovnatelné s Rakouskem) žije 8,6 milionů 

    obyvatel, z nichž část obývá i autonomní republiku Nachičevan, oddělenou od hlavního 

    území klínem Arménie. Asi pětinu rozlohy země na jihozápadě Ázerbájdžánu tvoří Náhorní 

    Karabach, území pod kontrolou Arménů. 

3. V květnu 2005 byl slavnostně otevřen obří ropovod, který bude dopravovat ropu 

    z Kaspického moře na západní trhy. Vede z ázerbájdžánského Baku do tureckého přístavu 

    Ceyhan na břehu Středozemního moře. Souběžně je budován i plynovod. Vody Kaspického 

    moře jsou značně znečištěné těžbou. Turisticky atraktivní je pouze gruzínské a nikoli 

    ázerbájdžánské pobřeží. 

4. Z výrobků zakavkazských republik se na našem trhu nejčastěji objevuje gruzínský nebo 

    arménský čaj, velmi známé jsou gruzínský a arménský koňak. 

5. Ararat (5 165 m n. m.) je nejvyšší horou Turecka i Arménské vysočiny. Nachází se  

    na východě Turecka, několik kilometrů od hranic s Íránem a Arménií. Je též národním 

    symbolem Arménie. 

6. Pouště v okolí Aralského jezera: Karakum, Kyzylkum, Barsuki. Podnebí má vnitrozemský 

    charakter vlivem izolace od oceánu. 

7. Na území Kyrgyzstánu pohoří Ťan-šan, na území Tádžikistánu Pamír. 

8. Amudarja a Murgab (Murgháb). 

 

 

 

 

 


