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1 ÁZIA 

1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Ázia je najväčším svetadielom na Zemi. Zaberá takmer jednu tretinu svetovej súše (29,7 
%). Spolu s priľahlými ostrovmi má rozlohu 44 410 000 km². Rozprestiera sa z väčšej časti na 
severnej pologuli, len malá ostrovná časť na juhovýchode patriaca Indonézii siaha na južnú 
pologuľu. V západnej časti je Ázia spojená s Európou, ktorá je akoby veľkým polostrovom 
Ázie (Eurázia). Táto hranica prebieha po východnom úpätí pohoria Ural, po rieke Emba, 
severným pobrežím Kaspického mora, Kumo-Manyčskou zníženinou, Azovským morom, 
Kerčským prielivom, Čiernym morom, prielivom Bospor, Marmarským morom, prielivom 
Dardanely do Egejského mora. Na juhozápade hraničí s Afrikou v oblasti Suezskej šije (120 
km dlhá). Od Ameriky je oddelená Beringovým prielivom (85 km široký) a od Austrálie 
a Oceánie ostrovným svetom juhovýchodnej Ázie. Tu sa hranica zvyčajne umiestňuje medzi 
Malé Sundy a Novú Guineu. 

Áziu obmýva na severe Severný ľadový oceán (Karské more, More Laptevovcov, 
Východosibírske more, Čukotské more), na východe Tichý oceán (Beringovo more, Ochotské 
more, Japonské more, Žlté more, Východočínske more, Juhočínske more), na juhu Indický 
oceán (Arabské more, Červené more) a na západe Atlantický oceán (Stredozemné more, 
Čierne more). 

Geografická poloha Ázie spolu so značnou horizontálnou a vertikálnou členitosťou 
pevniny spôsobuje výraznú diferenciáciu prírodných podmienok v jednotlivých častiach 
svetadielu. 

 
Najsevernejší bod pevniny: Čeľuskinov mys (77º 43' s.š) - Rusko 
Najsevernejší bod celého svetadielu: Arktický mys (81º 16' s.š.) - Rusko 
Najjužnejší bod pevniny: mys Buru (1º 25' s.š.) - Malajzia 
Najjužnejší bod celého svetadielu: ostrov Roti (11º 00' j.š.) - Indonézia 
Najzápadnejší bod pevniny a celého svetadielu: mys Baba (26º 03' v.d.) - Turecko 
Najvýchodnejší bod pevniny: Dežnevov mys (169º 40' z.d.) - Rusko 
Najvýchodnejší bod celého svetadielu: Rotmanovov ostrov (169º 02' z.d.) - Rusko 
 
Vzdialenosť medzi najvýchodnejším a najzápadnejším bodom je približne 9 900 km 

a medzi najsevernejším a najjužnejším približne 8 500 km. Ázia má po Európe druhú 
najväčšiu horizontálnu členitosť. Bez ostrovov je dĺžka členitého pobrežia 69 000 km. Na 
polostrovy a ostrovy pripadá takmer jedna štvrtina celkovej rozlohy (24 %). K najväčším 
polostrovom patria Arabský polostrov, Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Tajmýr 
a Kamčatka. Z tisícov ostrovov patria k najväčším súostrovia Veľké Sundy, Japonské ostrovy, 
Filipíny, Malé Sundy a Moluky.  

V Ázii sa nachádza najvyšší (Mount Everest, 8 848 m)  aj najnižší (Mŕtve more, - 400 m) 
bod na zemskom povrchu. Zároveň sa tu nachádza aj najhlbšia kryptodepresia na Zemi 
(Bajkalské jazero, 1637 m). Keď neberieme do úvahy Antarktídu, má Ázia najväčšiu strednú 
nadmorskú výšku zo všetkých svetadielov, 960 m. 

Názov Ázia pochádza z akkadského slova asu, tj. Zem východu, svitania. V staroveku 
bola názvom Ázia označovaná rímska provincia. 
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1.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Zložitá geologická a tektonická stavba Ázie je hlavnou príčinou značnej povrchovej 
pestrosti územia. Základom geologickej stavby sú prahorné pevninské štíty – Sibírsky, 
Čínsky, Indický a Arabský. Približne jednu štvrtinu povrchu Ázie tvoria nížiny. 
Rozprestierajú sa na severe a západe, pri východnom pobreží a južne od systému alpsko – 
himalájskych pohorí. K najväčším patria: Západosibírska nížina, Indogangská nížina 
a Východočínska nížina. Území vyšších ako 2 000 m je cca. 14 %. Mohutné horské sústavy 
pretínajú Áziu v dvoch pásmach, ktoré sa spájajú v strednej Ázii v najväčšom horskom uzle, 
Pamíre. Prvé pásmo sa tiahne od polostrova Malá Ázia cez strednú Áziu a Zadnú Indiu až do 
oblasti Malajského súostrovia. K najväčším horstvám v tomto pásme patria: Arménska 
vysočina (Agri Dagi/Ararat, 5 165 m), Kaukaz (Elbrus, 5 642 m), Iránska vysočina 
(Damávand, 5 670 m), Hindúkuš (Tirich Mir, 7 706 m), Pamír (Kongur Shan, 7 719 m), 
Karakoram (K2/Qogir Feng, 8 611 m) a najvyššie pohorie sveta Himaláje (Mt. 
Everest/Sagarmatha/Qomolangma Feng, 8 848 m). Druhé pásmo smeruje od Pamíru na 
severovýchod až na Čukotský polostrov. Reťaze pohorí a ostrovov pozdĺž východného 
pobrežia Ázie tvoria tichooceánske pásmo s intenzívnou vulkanickou (130 sopiek) 
a zemetrasnou aktivitou. K najväčším horstvám v tomto pásme patria: Ťanšan (Tomuk/Pik 
Pobedy, 7 439 m), Altaj (Belucha, 4 506 m), Sajany (Munku Sardyk, 3 491 m), Jabloňový 
chrbát (Skalistyj Golec, 2 467 m), Verchojanský chrbát (Orulgan, 2 389 m) a Čerského chrbát 
(Pobeda, 3 147 m). Medzi oboma uvedenými pásmami horských sústav sa na území Číny 
rozkladajú náhorné plošiny a kotliny. Okrem najvyššie položenej náhornej plošiny sveta, 
Tibetskej, nachádzajúcej sa v nadmorskej výške  4 000 – 5 000 m, sú to ešte Tarimská panva, 
Džungárska panva, Mongolská plošina ai.  

Podnebie Ázie je veľmi rozmanité, ovplyvňované polohou a veľkosťou územia, 
susediacimi oceánmi a povrchovými zvláštnosťami. Striedajú sa tu všetky klimatické pásma 
od polárneho a subpolárneho, cez mierne až po subtropické a tropické. Väčšina územia má 
kontinentálny ráz s výraznými teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. V juhozápadnej 
a strednej Ázii prevláda suché horúce podnebie, v južnej a juhovýchodnej monzúnové 
podnebie so zrážkami v letnom období a s typickými ničivými cyklónmi. Najvyššie časti 
horských systémov majú drsnú klímu. Najnižšie teploty boli namerané na Sibíri – Ojmjakon 
(-78°C), najvyššie v Jacobabade v Pakistane (53°C). Zrážky sú rozdelené veľmi 
nerovnomerne. Maximá sa dosahujú v monzúnovej oblasti. Rekord drží indické mesto 
Čerápundží s priemernými ročnými zrážkami 11 430 mm. V meste boli zároveň zaznamenané 
aj najvyššie svetové hodnoty v maxime zrážok za rok (august 1860 – júl 1861, 22 987 mm) 
a v maxime zrážok v jednom mesiaci (júl 1861, 9 299 mm). Nedostatkom vlahy trpia 
predovšetkým územia v juhozápadnej a strednej Ázii, v panvách a plošinách uzavretých 
medzi pohoriami a na severovýchode. Minimálne zrážky má Akaba v Jordánsku (24 mm 
ročne). Ázia je po Afrike a Austrálii územím s najrozsiahlejšími púštnymi oblasťami. 
Rozkladajú sa v prímorských oblastiach aj vo vnútrozemí. Najväčšími ázijskými púšťami sú: 
Gobi (900 000 km²), Rub al-Chálí (800 000 km²), Taklamakan (400 000 km²), Sýrska púšť 
(350 000 km²) a Karakum (300 000 km²).   

Riečna sieť Ázie je závislá od podnebia a zrážok. Objem priemerného množstva vody, 
ktorá pretečie za rok je 12 850 km³. Najvodnatejšie sú sibírske toky ústiace do Severného 
ľadového oceánu – Ob, Jenisej, Lena, Jana, Indigirka a Kolyma. Mohutné rieky napájané 
početnými letnými zrážkami pretekajú monzúnovými oblasťami. Sú dôležitým zdrojom vody 
pre poľnohospodárstvo krajín, ktorými pretekajú. K povodiu Tichého oceánu patria veľtoky 
východnej Ázie – Amur, Chuang-che, Jang-c'-ťiang, Si-ťiang a v Zadnej Indii Mekong a 
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Menam, k povodiu Indického oceánu – Salwin, Iravadi, Brahmaputra, Ganga, Indus (Sindh) a 
Šatt al-Arab, ktorý je spoločným ústím Eufratu a Tigrisu. K povodiu Atlantického oceánu 
prostredníctvom Stredozemného a Čierneho mora patria v Ázii horské rieky – Kizilirmak, 
Sakarya, Nahr al-Ásí (Orontes), Seyhan a Ceyhan. Najdlhšou ázijskou riekou je rieka Jang-c'-
ťiang (6 300 km, plocha povodia 1 808 500 km²), ktorá je zároveň treťou najdlhšou riekou 
sveta a najväčšou rieka Jenisej s priemerným prietokom 19 800 m³/s. Viac ako 40 % územia 
zaberajú bezodtokové oblasti, najmä v juhozápadnej a strednej Ázii. Z veľkého množstva 
jazier rôzneho pôvodu a veľkosti je najväčším jazerom sveta reliktné Kaspické more (371 000 
km², max. hĺbka 1 025 m), ktoré je zvyškom niekdajších morských paniev. Podobnú genézu 
má aj Aralské jazero, ktoré je príkladom novodobej ekologickej katastrofy. Ešte v polovici 20. 
storočia malo jazero rozlohu takmer 67 000 km². Pôvodná rozloha jazera sa zmenšila na 
menej ako polovicu a objem vody klesol na jednu pätinu. Táto radikálna zmena je dôsledkom 
gigantického projektu zavlažovania púští za účelom pestovania bavlny, ktorý v roku 1954 
začala sovietska vláda. Rieky Amudarja a Syrdarja, ktoré privádzali vodu z pohoria Pamír a 
Ťanšan a napájali Aralské jazero, boli zvedené do sústavy zavodňovacích kanálov. V období 
rokov 1966 až 1993 poklesla hladina vnútrozemského mora o 16 metrov. Pobrežie ustúpilo v 
priemere o 80 km a jazero sa rozpadlo na niekoľko častí. Vďaka zvýšenému obsahu soli (2,4 
krát vyššia koncentrácia ako v oceáne) začali vymierať ryby. Okolo jazera vznikla soľná púšť. 
Keďže jazero nemá odtok a jeho objem stále klesá, dochádza ku koncentrácii jedovatých 
rozpustených látok v jazere. Jazerá tektonického pôvodu sú väčšinou veľmi hlboké – svetový 
primát si udržiava Bajkal (1 637 m). Ďalšími sú Van, Mŕtve more ai. V horských oblastiach 
sú početné jazerá ľadovcového pôvodu alebo jazerá vytvorené zahradením zosuvmi. 
V bezodtokových oblastiach sú početné slané jazerá.  

Rastlinstvo Ázie patrí k dvom základným fytogeografickým oblastiam – holarktickej 
a paleotropickej. Holarktická oblasť je situovaná v severnej, západnej a juhozápadnej časti 
územia. Od severu k juhu sa tu nachádzajú tundra, lesotundra, tajga, zmiešané lesy, opadavé 
listnaté lesy, čínsko – japonská podoblasť vždyzelených rastlín, stredoázijské lesostepi, 
trávnaté stepi, krovinaté polopúšte, stredomorská vždyzelená kvetena, púštna podoblasť 
severoafricko – indická s xerofytnými druhmi. Menšia paleotropická oblasť je situovaná 
v južnej a juhovýchodnej časti územia. Nachádzajú sa tu polopúšťové tŕnité riedke lesy, suché 
opadavé tropické lesy, trávnaté savany, v indomalajskej podoblasti tropický monzúnový les, 
subtropické pralesy, vždyzelené tropické dažďové pralesy, mangrovové porasty bažín ai. 

Živočíšstvo Ázie patrí podobne ako rastlinstvo k dvom zoogeografickým oblastiam: 
holarktickej a indomalajskej. Holartická oblasť je väčšia a druhovo chudobnejšia. 
K najvýznamnejším druhom patria: medveď, hranostaj, sob, vlk, jeleň, soboľ, tiger, lesné 
a vodné vtáctvo, sup, drop, hlodavce, sladkovodné ryby, hmyz ai. Indomalajská oblasť je 
menšia, ale druhovo bohatšia a vývojovo staršia. K najvýznamnejším druhom patria: slon, 
nosorožec, byvol, orangutan, leopard, tiger, letuchy, zobákorožec, bažant, páv, okuliarnik, 
pytón, krokodíl, hmyz, sladkovodné a morské ryby ai. 

Na rozsiahlom území Ázie je vyhlásených mnoho národných parkov a prírodných 
rezervácií. K významným patria Ulu Dag, Karatepe (Turecko), Corbett, Kanha, Kaziranga 
(India), Sundarban (Bangladéš), Sagarmatha (Nepál), Khao Yai (Thajsko), Taman Negara 
(Malajzia), Kerinci – Seblat, Ujung Kulon, Komodo Island (Indonézia), Taal Volcano Island, 
Mayon Volcano (Filipíny), Mount Sorak, Mount Halla (Kórea), Fudži – Hakone – Izu, Nikkó, 
Aso (Japonsko), Wolong (Čína), Ju – šan, Ken Ting (Taiwan) ai.  
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Obrázok 1 Ázia – fyzická mapa 
 

 
 
1.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 
V Ázii žije 4,427 mld. obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia je  99,7 obyv. na km². 

Od začiatku 20. storočia, keď tu žilo približne 915 mil. ľudí sa ich počet zvýšil takmer päť 
násobne. Rozloženie obyvateľstva je veľmi nerovnomerné. Rozsiahle púšte, tundry a pralesy 
sú skoro ľudoprázdne, na druhej strane úrodné poľnohospodárske oblasti v deltách veľkých 
riek v Číne, Indii, Bangladéši a štátoch juhovýchodnej Ázie patria k najhustejšie zaľudneným 
oblastiam sveta. Hustota tu dosahuje hodnoty prekračujúce 1 000 obyvateľov na km². Okrem 
týchto tradičných a historických miest starého osídlenia dosahujú vysoké hodnoty aj vyspelé 
priemyselné zoskupenia v Japonsku a Kórei. Najľudnatejšími štátmi Ázie vrátane 
eurázijského Ruska sú Čína (1,36 mld.), India (1,25 mld.), Indonézia (246 mil.), Pakistan 
(204 mil.), Bangladéš (157 mil.), Rusko (144 mil.), Japonsko (127 mil.), Filipíny (99 mil.), 
Vietnam (90 mil.) a Irán (78 mil.). Najväčšiu priemernú hustotu obyvateľstva vykazujú 
najmenšie štáty a územia – Macao (18 473 obyv. na km²) a Hongkong (6 688), ktoré sú už ale 
integrálnou súčasťou Číny. Za nimi nasleduje Singapur (6 425), Maledivy (1 067), Bahrajn 
(987), Bangladéš (926), Taiwan (627), Kórea (491), Libanon (354) a Japonsko 
(336).Najnižšiu priemernú hustotu obyvateľstva majú púštne alebo polopúštne oblasti 
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juhozápadnej a strednej Ázie, ako aj v tomto smere dominantné Mongolsko (1,7 obyv. na 
km²). Za ním nasledujú Kazachstan (5,7), Turkménsko (9,6), Saudská Arábia (12,0) a Omán 
(12,8).V Ázii sa prejavujú výrazné rozdiely v úrovni pôrodnosti.Vo vyspelých ekonomikách 
je tento ukazovateľ výrazne nižší než v štátoch, ktoré sa svojou ekonomickou, ale aj kultúrnou 
úrovňou (silný tradicionalizmus spätý predovšetkým s náboženstvom a rodinnými väzbami) 
pohybujú na opačnom konci rebríčka.Dominantnými sú v tomto smere islámske štáty 
juhozápadnej, južnej a strednej Ázie.Krajinami s najvyššou pôrodnosťou sú: Afganistan (38,9 
‰), Jemen (31,0), Irak (26,8), Jordánsko (25,2) a Tadžikistan (25,0). Podobné rozdiely medzi 
vyspelými krajinami a zaostalejšími oblasťami ako pri pôrodnosti sa prejavujú aj pri 
úmrtnosti. Krajinami s najvyššou dojčenskou úmrtnosťou (do 1 roku života) sú: Afganistan 
(152 ‰), Turkménsko (81), Pakistan (79), Jemen (76) a Mjanmarsko (75). Krajinami 
s najvyšším prirodzeným prírastkom sú: Jemen (2,8 %), Afganistan (2,7), Tadžikistan (2,7), 
Irak (2,6) a Jordánsko (2,4). Rast obyvateľstva v jednotlivých krajinách bol a je významne 
ovplyvňovaný medzištátnymi migráciami. Ázia na rozdiel od Afriky nepoznala obdobie 
masového násilného sťahovania obyvateľstva v ére kolonializmu. Napriek tomu dochádzalo 
k masovému sťahovaniu obyvateľov z preľudnených oblastí, či už dobrovoľne alebo pod 
tlakom kolonizátorov. Číňania sa presúvali do juhovýchodnej Ázie na ryžové plantáže a do 
cínových baní, Tamilovia na Srí Lanku, Indovia do juhovýchodnej Ázie a do britských 
kolónií v Latinskej Amerike (Guayana, Tinidad a Tobago) a Oceánii (Fidži), Kórejci do 
Japonska a pod. Masové migrácie prebehli aj pri vzniku nových štátov po 2. svetovej vojne – 
medzi Indiou a Pakistanom, Izraelom a susednými arabskými štátmi, odchod miliónov 
Číňanov po vzniku ČĽR, presídlenie Bengálcov do Indie počas vojny za nezávislosť 
Bangladéša ai. V súčasnosti prevládajú v Ázii dočasné migrácie za prácou z menej vyspelých 
oblastí do dynamicky sa rozvíjajúcich ekonomík. Ázia ako najľudnatejší svetadiel má veľmi 
pestrú etnickú skladbu, ktorá je výsledkom miešania všetkých troch veľkých ľudských rás. 
V Ázii žije niekoľko sto národov a národností, od najpočetnejšieho národa sveta, Číňanov 
(Han), ktorých je vyše 1 mld. až po národnosti, ktorých počet dosahuje niekoľko tisíc 
príslušníkov.  

Z antropologického hľadiska je možné obyvateľstvo Ázie rozdeliť do piatich skupín 
(plemien): 

1. mongoloidná veľká rasa 
2. europoidná veľká rasa (indoeurópska) 
3. ekvatoriálna veľká rasa (negroaustraloidná) 
4. prechodná rasa (drávidská) 
5. zmiešaná rasa europoidno mongoloidná 

Najpočetnejšími sú prvé dve plemená – mongoloidné a europoidné. Obyvateľstvo Ázie 
patrí k rôznym jazykovým rodinám a skupinám, ku ktorým sa radí ešte niekoľko reliktných 
jazykov, nezaradených do žiadnej z týchto rodín. V juhozápadnej Ázii sa hovorí najmä 
indoeurópskymi (iránskymi), altajskými (turkickými) a semitohamitskými jazykmi. Na území 
Prednej Indie prevažujú indoeurópske (indické) nad drávidskými jazykmi. Stredná Ázia je  
v znamení predovšetkým altajských (turkických) jazykov. V Zadnej Indii je prevaha 
tibetočínskych jazykov (čínsko – thajských a tibetobarmských). Na ostrovoch juhovýchodnej 
Ázie prevládajú austronézske jazyky. V celej východnej Ázii sú dominantnými tibetočínske 
jazyky, ako aj altajské (turkické a mongolské). Samostatnými jazykmi hovoria izolovaní 
Japonci a Kórejci. Prakticky celé územie ruskej Sibíri, ak nerátame ruské a ďalšie európske 
komunity pochádzajúce z územia bývalého ZSSR patriace k indoeurópskym národom, 
obývajú menej početné skupiny ugrofínskych, altajských, paleoázijských a eskymácko – 
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aleutských národov a národností, hovoriacich príslušnými jazykmi. Rôznorodé sú aj písma, 
medzi ktorými je európska latinka zastúpená len nepatrne. Početné sú skupiny odvodené 
z indického písma, arabské písomné varianty a východoázijské znakové písma. 

Ázijské mestá, aglomerované zóny a metropolitné oblasti sa radia k najväčším na svete. 
Počty obyvateľov sa pri nich odhadujú, keďže sú to už väčšinou komplexne poprepájané 
rozsiahle urbanizované celky dosahujúce niekoľko miliónov až desiatok miliónov 
obyvateľov. V prvej desiatke sa nachádzajú Tokio (Japonsko, 1. miesto na svete, 33,8 mil. 
obyv.), Soul (Kórea, 2. miesto na svete, 23,8), Mumbai (India, 4. miesto na svete, 22,2), Dillí 
(India, 5. miesto na svete, 22,2), Manila (Filipíny, 7. miesto na svete, 19,0) a Jakarta 
(Indonézia, 9. miesto na svete, 15,1). V tesnom závese potom nasledujú v ďalšej desiatke 
Šanghaj (Čína), Osaka (Japonsko), Kalkata (India), Karáčí (Pakistan), Kuang – čou (Čína), 
Beijing (Čína) a Dháka (Bangladéš). 

V Ázii vznikli všetky hlavné svetové náboženstvá: brahmanizmus, budhizmus, 
hinduizmus, islám, judaizmus, konfucianizmus a kresťanstvo. Okrem nich tu majú svoj pôvod 
ďalšie náboženské smery, akými sú napríklad džinizmus, sikhizmus, šintoizmus, taoizmus, 
zoroastrizmus ale aj nový bahaizmus. Najrozšírenejší je dnes v Ázii islám, hinduizmus 
a budhizmus. V juhozápadnej Ázii je dominantný islám (sunniti a šíiti). V Saudskej Arábii sa 
nachádzajú najposvätnejšie pútnické miesta islámu v Mekke a Medíne. V Izraeli je to 
Jeruzalem, ktorý je ale svätým miestom aj pre židov a kresťanov. Početné zastúpenie majú 
v juhozápadnej Ázii kresťanské ortodoxné cirkvi na Cypre, v Libanone, Izraeli, Gruzínsku 
a Arménsku, ako aj stúpenci judaizmu predovšetkým v Izraeli. Stredná Ázia bolo desaťročia 
ovplyvňovaná sovietskou ideológiou, takže tu žije veľa ľudí bez vyznania. Prevládajúcim 
náboženstvom je islám a ortodoxné kresťanstvo. Južná Ázia je dominantnou sférou 
hinduizmu. Vyskytujú sa tu aj ďalšie náboženstvá (budhizmus, džinizmus, islám, kresťanstvo, 
pársizmus, sikhizmus ai.). Juhovýchodná Ázia je oblasťou s prevažujúcim budhizmom (najmä 
polostrov Zadná India), islámom (Indonézia je najväčším islámskym štátom sveta) 
a kresťanstvom (Filipíny sú najväčším kresťanským štátom Ázie a jedným z najväčších na 
svete). Východná Ázia sa vyvíjala pod silným vplyvom budhizmu a pôvodných miestnych 
smerov (konfucianizmus, šintoizmus, taoizmus). Severná Ázia mala zložitý, najmä novodobý  
historicko – politický vývoj, ktorý sa odrazil aj na rozsahu a štruktúre náboženstva. Okrem 
kresťanstva, ktoré sa dostalo do oblasti Sibíri prostredníctvom ruských kozákov, obchodníkov 
a misionárov v 16. storočí sa tu zachovali staré animistické tradície sibírskych etník. 

V Ázii sa nachádza  46 suverénnych štátov a 1Palestínske autonómne územie na 
Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. 

1.4 EKONOMIKA 

Ekonomická štruktúra Ázie sa vyznačuje výraznou regionálnou diferenciáciou. Je to dané 
obrovskými rozdielmi vo veľkosti štátov, ale aj historicko – politickým vývojom, 
spoločenskými pomermi a vyspelosťou ekonomických systémov. V súčasnosti je Ázia 
najrýchlejšie rastúcou ekonomickou oblasťou sveta. Čína je najväčšou ekonomikou v Ázii 
a druhou na svete (po USA). Ázia je miestom najdlhších ekonomické vzostupov (boomy) 
naštartovaných po 2. svetovej vojne Japonskom („Hospodársky zázrak“ – 1950 – 1990), 
pokračujúc Kóreou („Zázrak na rieke Han“ – 1961 – 1996) a vrcholiac Čínou („Ekonomický 
boom“ – 1978 – 2013). Okrem spomínaných štátov sa na ekonomickom vzostupe Ázie 
podieľali aj tzv. „ázijské tigre“, neskôr označované termínom novo industrializované krajiny 
– Taiwan, Singapur, Hongkong, Thajsko, Malajzia. Najväčšími ázijskými ekonomikami 
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z hľadiska HDP sú Čína, India, Japonsko, Rusko, Kórea, Indonézia, Turecko, Irán, Saudská 
Arábia, Taiwan, Thajsko, Pakistan, Malajzia a Filipíny. Bohatstvo, merané podľa ukazovateľa 
HDP sa koncentruje najmä vo východnej a juhovýchodnej Ázii – Hongkong, Macao, 
Japonsko, Kórea, Singapur, Taiwan a Brunej, ako aj v ropných štátoch Blízkeho východu – 
Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Irán, Kuvajt a Omán. Ekonomicky 
silnými sú Izrael a Turecko, ktoré sa kvôli svojej geografickej polohe (Turecko) a historicko – 
politickému vývoju (Izrael) počítajú skôr k eurázijským štátom. Odraz nárastu bohatstva 
v Ázii sa prejavuje aj v počte miliardárov, ktorých je na najväčšom svetadiely už vyše 40%. 
Na opačnom konci stoja chudobné krajiny s malými alebo momentálne nedosiahnuteľnými 
prírodnými zdrojmi (vysoké náklady, neisté zisky, politická neistota – Afganistan, Nepál, 
Bhután, Jemen), preľudnené štáty závislé od poľnohospodárskej produkcie (Bangladéš), 
politicky nestabilné štáty s početnými etnickými a náboženskými konfliktami alebo politicky 
izolované krajiny (Irak, Sýria, KĽDR, Laos, Mjanmarsko ai.).        

Na čele rebríčka najrýchlejšie rastúcich svetových ekonomík sa usadili Čína a India 
s vysokou mierou priemyselnej výroby, produkcie a exportu do celého sveta. Pre ekonomiky 
východnej a juhovýchodnej Ázie je charakteristická vysoká produkcia a proexportná politika 
finálnych výrobkov. Krajiny Blízkeho východu majú oporu v ešte stále veľkých zásobách 
nerastných surovín, predovšetkým fosílnych palív. Ázia v priebehu mnohých rokov 
charakterizovaných ekonomickým rastom a prebytkom v obchodnej bilancii so „zvyškom“ 
sveta nahromadila viac ako štyri bilióny USD devízových rezerv, čo predstavuje polovicu 
celosvetových rezerv. 

Od roku 2008 je svetová ekonomika v znamení hospodárskej krízy, ktorá sa prejavila 
najmä v západných ekonomikách (USA, Európa), spôsobila aj spomalenie rastu v Ázii, ale ho 
v konečnom dôsledku nezastavila. Ako dôvody sa uvádzajú pokračujúce investície do 
infraštruktúry a vysoká spotreba domáceho obyvateľstva, čo mnohí ekonómovia oceňujú ako 
možný spôsob preklenutia tejto globálnej krízy (zvýšená orientácia na domáce obyvateľstvo, 
než na export). Vo všeobecnosti je ázijská ekonomika orientovaná na export nerastných 
surovín (ropa, zemný plyn, uhlie, železná ruda, rudy farebných kovov), poľnohospodárskych 
plodín (ryža, čaj, bavlna, kaučuk, tabak, korenie, zelenina, ovocie, produkty živočíšnej 
výroby) a energeticky nenáročných priemyselných výrobkov (textil a obuv, elektronika, 
hračky ai.). Pri pohľade do budúcnosti je možné konštatovať, že kým globálne ekonomické 
mocnosti – Čína, India, Japonsko a Kórea budú pokračovať v hospodárskom raste 
v kooperácii so susednými krajinami regiónu – Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Thajskom, 
Vietnamom a Srí Lankou, v iných častiach Ázie je situácia komplikovaná a vďaka výrazným 
rozdielom aj možným potenciálnym zdrojom napätia a konfliktov (Irak, Afganistan, Pakistan 
ai). Ďalším potenciálnym nebezpečenstvom je podľa svetových ekonómov rastúca akumulácia 
devízových rezerv v ázijských štátoch (zameniteľnosť USD, Eura a GBP je ovplyvnená 
ázijskými bankami). Podľa odhadov Svetovej banky sa Čína stane najväčšou ekonomikou na 
svete niekedy medzi rokmi 2020 a 2030, zatiaľ čo India sa môže staťdruhou najväčšou 
ekonomikou na svete, niekedy medzi rokmi 2030 a 2035. 

Najsilnejšími a najvýznamnejšími integračnými zoskupeniami v Ázii sú Ázijsko – paci-
fická hospodárska spolupráca (APEC), Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), 
Ázijsko – pacifická obchodná dohoda (APTA), Organizácia arabských krajín vyvážajúcich 
ropu (OAPEC), Liga arabských štátov, Juhoázijské zoskupenie pre regionálnu spoluprácu 
(SAARC) ai. 
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Obrázok 2 Ázia – politická mapa 
 
 

 

1.5 HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ 

Ázia je považovaná za kolísku ľudstva, aj keď doposiaľ objavené najstaršie nálezy 
predchodcov človeka pochádzajú z Afriky a vekom svojej kultúry je na prvom mieste medzi 
svetadielmi. Prvé štátne útvary tu vznikali už od 4. tisícročia pr. Kr. Vzhľadom k obrovskej 
rozľahlosti Ázie a rozdielnosti podmienok neprebiehal kultúrny a civilizačný vývoj 
rovnomerne na celom území. Už v minulosti sa tu vytvorilo niekoľko hlavných ohnísk: 

Juhozápadná Ázia (Blízky a Stredný východ) 
Stredná Ázia 
Južná Ázia 
Juhovýchodná Ázia 
Východná Ázia 
Severná Ázia   
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1.5.1 Významné historické a politické udalosti vo vývoji Ázie 

3000 - 2700 pr. Kr.   obdobie najstarších sumerských štátov v Mezopotámii 
3000 - 1500 pr. Kr.   obdobie najstaršej kultúry v oblasti južnej Ázie so strediskami 

v povodí rieky Indus (Harappa, Mohendžodáro) 
2000 pr. Kr.   vznik čínskeho písma a prvých čínskych štátnych útvarov v povodí 

rieky Chuang – che (Žltá rieka) 
1728 - 1682 pr. Kr.   obdobie vlády kráľa Chammurappiho v Babylone (Chammurappiho 

zákonník) 
1500 pr. Kr.   príchod indoeurópskych Árjov na polostrov Predná India 
550 - 480 pr. Kr   v Indii žil Budha, zakladateľ budhizmu 
551 - 479 pr. Kr    v Číne žil Konfucius, zakladateľ konfucianizmu 
550 pr. Kr.   zrod Perzskej ríše 
500 pr. Kr.   grécko – perzské vojny 
331 – 323 pr. Kr.    výboje Alexandra Veľkého v juhozápadnej a južnej Ázii 
214 pr. Kr.    dokončenie stavby Veľkého čínskeho múru 
120 pr. Kr.    otvorenie Hodvábnej cesty spájajúcej Čínu s krajinami strednej, 

juhozápadnej a južnej Ázie a Stredomoria cca.  
8 (2) pr. Kr. – cca. 30   pôsobenie Ježiša Krista (Nazaretského) v Palestíne – je považovaný za 

zakladateľa kresťanstva – muslimovia ho považujú za jedného z 
prorokov 

622   zakladateľ islámskeho náboženstva Muhammad, ušiel z Mekky do 
Mediny – začiatok islámskeho letopočtu (hidžra) 

786 – 809   obdobie vlády Harúna ar-Rašída, ktorý z vtedajšieho najväčšieho 
mesta sveta, Bagdadu ovládal Arabskú ríšu, siahajúcu od 
Pyrenejského (Iberského) polostrova až po strednú Áziu 

1096 – 1100    prvá križiacka výprava – vznik niekoľkých kniežatstiev v Sýrii 
a Palestíne 

1206 – 1227    vládol mongolský chán Temüdžin (Džingischán) – ovládol oblasti 
severnej Číny a severnej Eurázie 

1256 – 1290    v Číne vládol chán Kublaj – rozvoj umenia a remesiel – na jeho 
dvore žil benátsky kupec Marco Polo, ktorý vo svojom diele Milión 
podáva cenné informácie o vtedajšej Ázii 

1291    pád Akkonu, poslednej bašty križiakov na Blízkom východe – 
koniec stredovekého európskeho prenikania do juhozápadnej Ázie 

1453    pád Carihradu a ovládnutie Byzantskej ríše Turkami 
1498    portugalský moreplavec Vasco da Gama pristál v Kalikate na 

indickom pobreží – dokončil oboplávanie Afriky a spojil Európu 
s južnou Áziou – položil základy portugalského koloniálneho 
panstva v Ázii 

1521    pri prvej ceste okolo sveta objavil portugalský moreplavec 
v španielskych službách, Fernão Magalhães Filipíny 

1526    začiatok Mughalskej ríše v Indii 
1542    Portugalci doplávali do Japonska 
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1603   Holanďania založili prvé osady na Jáve – holandské prenikanie do 
juhovýchodnej Ázie – vznik Holandskej východnej Indie (terajšie 
územie Indonézie)    

1630   uzatvorenie sa Japonska pred svetom 
1644   nastolenie Mandžuskej dynastie v Číne 
1848   dobytím Pandžábu sa dostala celá India do područia Veľkej Británie 
1868   začiatok reforiem Meidži v Japonsku – modernizácia štátu 
1883 – 1885   francúzska koloniálna expanzia v Zadnej Indii (Indočíne) – 

podrobenie si územia terajších štátov Vietnamu, Laosu a Kambodže 
1899 – 1900   boxerské povstanie v Číne zamerané proti prenikaniu západných 

mocností do krajiny 
1904 – 1905    rusko – japonská vojna 
1911   vyhlásenie Čínskej republiky – zánik cisárstva 
1918   kapitulácia Osmanskej ríše, spojenca Nemecka v 1. svetovej vojne 
1923   vznik Turecka – reformy Mustafu Kemala Atatürka 
1924 – 1937   občianska vojna v Číne 
1937 – 1945    japonská agresia proti krajinám juhovýchodnej a východnej Ázie 
1941 (7. 12.)   útok Japoncov na americkú vojenskú základňu Pearl Harbor na 

Havajských ostrovoch – začiatok americko – japonskej vojny 
1945 (6. 8.)    zhodenie americkej atómovej bomby na Hirošimu 
1945 (9. 8.)   zhodenie americkej atómovej bomby na Nagasaki 
1945 (2. 9.)    bezpodmienečná kapitulácia Japonska – skončenie 2. svetovej vojny 
1946 – 1954    francúzska koloniálna vojna v Indočíne 
1946 – 1949    občianska vojna v Číne (Čínska komunistická strana vs. Čínska 

nacionalistická strana Kuomintang – stiahnutie sa kuomintangskej 
vlády pod vedením Čankajška na Taiwan ) 

1947    vyhlásenie nezávislosti Indie – koniec najvýznamnejšej britskej 
kolónie  

1948 (14. 5.)    vyhlásenie štátu Izrael 
1948 – 1949    1. arabsko – izraelská vojna (Palestínska vojna) 
1949 (1. 10.)    vznik Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) 
1950 – 1951    čínska okupácia Tibetu 
1950 – 1953    kórejská vojna medzi KĽDR a Južnou Kóreou (Kórejskou 

republikou) a ich spojencami 
1956   2. arabsko – izraelská vojna (Sinajská vojna) 
1958 – 1961    „Veľký skok vpred“ – ekonomický a sociálny plán vypracovaný 

Mao Ce-tungom, ktorý mal viesť k radikálnej akcelerácii 
ekonomického rastu ČĽR 

1964 – 1975    americko – vietnamská vojna 
1965    1. indicko – pakistanská vojna (pakistanské ambície získať Kašmír) 
1965 – 1969    „Kultúrna revolúcia“ – politická kampaň zorganizovaná skupinou 

okolo Mao Ce-tunga – znamenala čistky v armáde, komunistickej 
strane, štátnom aparáte a hospodársky chaos, kultúrne škody a tiež 
veľké straty na intelektuálnom potenciáli krajiny 

1967    3. arabsko – izraelská vojna (Šesťdňová vojna) 
1971    2. indicko – pakistanská vojna (komplikovaná situácia vo 

Východnom Pakistane) – vyhlásenie nezávislosti Bangladéša 



17 

1973    4. arabsko – izraelská vojna (Jomkkipurská vojna) 
1974    turecká anexia severnej časti Cypru 
1975 – 1979    diktatúra Červených Khmérov (vyše 1 mil. obetí)   
1979   iránska islámska revolúcia na čele so šíitskym náboženským vodcom 

ajatolláhom Chomejním 
1979 – 1989    ozbrojená intervencia ZSSR v Afganistane 
1980 – 1990   iracko – iránska vojna 
1989 (4. 6.)   čínska armáda zasiahla proti masovým demonštráciám za ľudské 

práva a demokraciu na Námestí nebeského pokoja (Tchien an-men) 
v Pekingu - pri zásahu zahynulo podľa Čínskeho červeného kríža 2 
000 – 3 000 ľudí 

1990 (22. 5.)    zjednotenie Jemenu (Jemenská ľudovodemokratická republika 
a Južný Jemen)    

1991 (17. 1.)    operácia Púštna búrka za účasti amerických, európskych a arabských 
štátov – cieľom bolo oslobodenie kuvajtského územia obsadeného 
vojskami irackého vodcu Saddáma Husajna  

1997 (1. 7.)    bývalá britská kolónia Hongkong prešla pod správu ČĽR 
1999 (20. 12.)    bývalá portugalská kolónia Macao prešla pod správu ČĽR 
2001   súčasnosť – vojna v Afganistane – americká vojenská operácia 

Trvalá sloboda – pád vlády Talibanu – zabitie Usámu bin Ládina 
(2011) - zničenie táborov Al – Kájdy – nestabilita a rozvrat v krajine  

2003 – 2010    tretia vojna v Perzskom zálive - vojna medzi Irakom a koaličnými 
silami vedenými USA a Veľkou Britániou – zvrhnutie a poprava 
Saddáma Husajna – občianska vojna medzi sunnitmi a šíitmi - 
humanitárna katastrofa 

1.5.2 Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Áziou 

Bering, Vitus (1681 – 1741) – dánsky moreplavec v ruských službách – preskúmal 
pobrežie severovýchodnej Ázie a objavil prieliv oddeľujúci Áziu od Ameriky (Beringov 
prieliv) – zomrel počas druhej výpravy na ostrovoch západne od Kamčatky  

Carpini Giovanni dal Piano dei (1182 – 1252) – taliansky františkán a cestovateľ 
a rádový predstavený v Nemecku a Španielsku – bol vyslaný ako legát sv. Stolice 
k mongolskému chánovi, aby u neho dosiahol spojenectvo proti muslimom – podal prvý 
európsky autentický popis krajín a národov európskeho Východu, vnútornej Ázie a 
Mongolska   

Dežnev, Semion Ivanovič (1605 – 1673) – ruský kozák a cestovateľ na Sibíri – svojou 
plavbou dokázal, že severná Ázia nie je spojená s Amerikou, ale že oba svetadiely sú 
oddelené prielivom – je po ňom pomenovaný najvýchodnejší bod ázijskej pevniny -  
Dežnevov mys  

Dubois, Eugène (1858 – 1940) – holandský lekár, antropológ a geológ – na Jáve objavil 
pozostatky prapredka dnešného človeka - pitekantropa 

Gama, Vasco, da (1469 – 1524) – portugalský moreplavec – v rokoch 1497 - 1498 
oboplával južnú Afriku a objavil tak námornú cestu do Indie – plavbu zopakoval v rokoch 
1502 – 1503 - položil základy portugalských kolónií v Afrike a Indii 
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Hedin, Sven (1885 – 1952) – švédsky geograf a cestovateľ, jeden z najväčších bádateľov 
v Ázii – precestoval a zmapoval rozsiahle oblasti strednej a východnej Ázie – je autorom 
mnohých kníh a populárnych cestopisov o Ázii  

Jermak, Timofejevič ( ? – 1585) – ruský kozák a dobyvateľ Sibíri – v dôsledku jeho 
ťaženia bol zničený Sibírsky chanát, ktorý tvoril hlavnú prekážku na ceste do vnútrozemia 
a začalo sa postupné dobýjanie a pripájanie Sibíri k Rusku 

Macedónsky, Alexander (356 – 323 pr. Kr.) – macedónsky panovník, ktorý na čele 
vojsk gréckych štátov prenikol cez Perziu a strednú Áziou až do Indie – Alexandrova výprava 
mala ďalekosiahle kultúrne a politické dôsledky – Európania poznali rozsiahle ázijské 
teritórium – rozšíril  sa helénsky vplyv do vzdialených oblastí Ázie 

Magalhães, Fernão de (asi 1480 – 1521) – portugalský moreplavec v španielskych 
službách – viedol prvú výpravu okolo zemegule (1519 – 1522) smerom na západ okolo Južnej 
Ameriky a cez Tichý oceán – zahynul v potýčke s domorodcami na ostrove Mactan na 
Filipínach 

Nikitin, Afanasij (? – 1472) – ruský kupec a cestovateľ v Indii a Prednej Ázii – bol 
jedným z mála Európanov, ktorí navštívili spomínané oblasti pred veľkými zámorskými 
objavmi – popísal pomerne priechodnú cestu po súši do Ázie  

Polo, Marco (asi 1254 – 1324)– benátsky kupec, ktorý sa ako prvý Európan dostal do 
Číny, kde v tom čase vládol mongolský chán Kublaj – na jeho dvore strávil 17 rokov a svoje 
cesty opísal v knihe, neskôr nazvanej Milión 

Przewalskij, Nikolaj Michajlovič (1839 – 1888) – najvýznamnejší ruský cestovateľ 
a jeden z najvýznamnejších cestovateľov histórie – v rokoch 1867 – 1888 podnikol niekoľko 
výprav, na ktorých preskúmal značnú časť dovtedy takmer neznámej strednej Ázie – objavil 
tam divého koňa, ktorý dostal po ňom meno – kôň Przewalského 

Richthofen, Ferdinand von (1833 – 1905) – nemecký geograf, geológ a cestovateľ vo 
východnej a strednej Ázii – je pokladaný za jedného zo zakladateľov európskej 
geomorfologickej školy – svojimi prácami výrazne ovplyvnil formovanie a vývoj modernej 
geografie    

Rubroek, Viliam (? – 1270) – flámsky františkán, ktorý bol vyslaný v roku 1253 
k mongolskému veľkému chánovi Möngkemu, aby ho obrátil na kresťanstvo a získal pre 
spojenectvo v boji proti Saracénom – spis, ktorý napísal o ceste sa radí k najlepším 
stredovekým cestopisom 

Temüdžin – Džingischán (1155 – 1227) – zjednotiteľ mongolských kmeňov 
a zakladateľ najväčšej ríše v histórii siahajúcej od Číny cez strednú Áziu až po Indus a stredné 
a južné Rusko 

1.5.3 Slovníček pojmov týkajúcich sa Ázie 

Alláh – názov a pojem jediného Boha v isláme 
ajatolláh – arabský výraz označujúci titul vyššieho vykladača Koránu medzi šíitskymi 

muslimami 
bataty – označované aj ako sladké zemiaky - hľuzy tropickej rastliny povojnice jedlej – 

rastú najmä v trópoch a sú dôležitou súčasťou potravy, keďže obsahujú vysoké percento 
škrobu  

džungľa – hustý, ťažko priechodný lesný a krovinatý porast vo vlhkých tropických 
oblastiach 
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džunka – čínska drevená loď so štvorhrannými plachtami a zobákovito zdvihnutým 
predkom 

islám – monoteistické náboženstvo (viera v jedného Boha), ktoré vzniklo v 7. storočí 
v západnej Arábii na základe učenia proroka Muhammada – vyznačuje sa pevnou vieroukou 
a presnými predpismi, zhromaždenými vo svätej knihe islámu, v Koráne  

kanát (karýz, foggaras) – sústava šácht a podzemných kanálov, slúžiaca na 
zachytávanie a rozvádzanie vody z podzemných malých prameňov na úpätí hôr a v horských 
údoliach do vzdialených dedín a na polia – zo starej Perzie sa vplyvom muslimských invázií 
tieto privádzače vody rozšírili od Španielska až po Čínu  

kaoliang (sorgo, cirok) – čínska obilnina s dlhým steblom, podobná prosu 
kasta – presne ohraničená skupina spoločnosti so striktne vymedzenými dedičnými 

právami – najvýraznejšie kasty sa utvorili v Indii – štyri základné (brahmani, kšatrijovia, 
vaijšiovia, šúdrovia) a stovky podkást  

kevír – najnižšia časť bezodtokových paniev Iránskej vysočiny, vyplnená soľnými 
púšťami, prípadne časť roka slanými bahnami alebo jazerami – najznámejšie kevíry sú Dašte 
Kevír a Dašte Lút 

kibuc – zvláštna forma vidieckej poľnohospodárskej alebo (menej často) priemyselnej 
osady v Izraeli, v ktorej sa v rozličnej miere hospodári formou kolektívneho vlastníctva - 
prvým kibucom bola osada Deganja, založená v roku1909 – kibuce boli pôvodne úzko späté s 
ideológiou sionizmu a socializmu a presadzovalo sa v nich rovnocenné postavenie žien a 
mužov, kolektívna výchova detí, kolektívne vlastníctvo, rovnaké finančné ohodnotenie 
jednotlivých členov apod. - v súčasnej dobe je táto ideologická spojitosť výrazne oslabená a 
mnohé kibuce fungujú na základe trhového hospodárstva 

Korán – základná svätá kniha muslimov, písma zjaveného zakladateľovi islámu, 
prorokovi Muhammadovi prostredníctvom anjela Džibríla 

lamaseria – budhistický (lamaistický) kláštor v Tibete, kde žijú lámovia (mnísi) 
maniok (kasava, yuca) – kultúrna tropická rastlina - pochádza z tropickej Ameriky a 

patrí k základným okopaninám - vyznačuje sa veľmi atraktívnym látkovým zložením ako pre 
výživu človeka, tak aj hospodárskych zvierat a to hlavne kvôli prítomnosti škrobu a bielkovín 
– maniok sa podobne ako jamy a bataty označuje ako sladké zemiaky 

medína – označenie pre starú stredovekú časť mnohých arabských miest - typická 
medína je opevnená, tvorí ju bludisko úzkych uličiek, niekedy dokonca zastrešených a 
položených v niekoľkých poschodiach nad sebou – tieto vnútorné mestá stavali Arabi už od 9. 
storočia 

mešita – náboženská budova muslimov, ktorá slúži najmä na vykonávanie piatich 
hlavných modlitieb počas dňa - veriacich k týmto modlitbám zvoláva muezín z vysokej štíhlej 
veže nazývanej minaret a samotnú modlitbu vedie duchovný vodca imám 

monzún – pravidelné prúdenie vetra, ktoré mení v priebehu roka v dvoch sezónach svoj 
prevládajúci smer (letný a zimný monzún) – slovo je dovodené od arabského výrazu mausin 
(ročné obdobie) 

muslim – vyznávač islámu 
nabob – označenie Angličanov od druhej polovice 18. storočia, keď sa vybrali do Indie 

a bezohľadným koristníctvom tu získali veľké bohatstvo – slovo pochádza z hindského 
označenia kniežaťa (naváb) 

oáza – sídlo v púšti, ktoré je závislé na lokálnom prírodnom vodnom zdroji, alebo zdroji 
vytvorenom človekom – v oázach je možné pestovať plodiny (datle, broskyne, granátové 
jablká, zeleninu) a napájať zvieratá chované v ich blízkosti (ťavy, kozy, ovce) 
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pagoda - vežovitá chrámová stavba v juhovýchodnej a južnej Ázii, ktorá sa zdola hore 
stupňovito zužuje a najčastejšie stojí nad pozostatkami budhistických svätcov 

ramadán – mesiac pôstu v islámskom kalendári 
sampan – indonézsky ľahký drevený čln 
sanskrt – staroindický literárny jazyk, ktorého gramatické pravidlá boli určené už 

v polovici 1. tisícročia pr. Kr. – slovo sanskrt znamená upravený, uhladený jazyk, na rozdiel 
od prákrtu – je to indoeurópsky jazyk v mnohom príbuzný s ďalšími indoeurópskymi jazykmi 

sionizmus – židovské nacionalistické hnutie, ktoré vzniklo v 19. storočí v Európe - jeho 
hlavným cieľom bolo zjednotenie Židov a ich presťahovanie do Palestíny 

sunna – ústne podanie o výrokoch a činoch proroka Muhammada a jeho štyroch 
nástupcov – spolu s Koránom je považovaná za základ islámu a jeho vyznávačov (sunniti) 

sunniti – vyznávači sunnitského islámu, ktorí uznávajú okrem Koránu aj sunnu za 
rovnako záväznú a uznávajú za právoplatných aj tých Muhammadových nasledovníkov, ktorí 
nie sú jeho priamymi potomkami 

šíiti – vyznávači šíitskeho islámu, ktorí uznávajú za Muhammadových nástupcov iba 
potomkov jeho zaťa Alího 

tajfún – tropický cyklón vo východnej a juhovýchodnej Ázii vznikajúci nad susednými 
morami a ničiaci brehy pevniny 

tsunami – dlhé a ploché vlny na mori spôsobené podmorským alebo prímorským 
zemetrasením – vlny sa šíria na veľké vzdialenosti a pôsobia najmä na pobreží obrovské 
škody  

vádí – suché koryto v púšti, kadiaľ preteká po výdatných lejakoch veľké množstvo vody 
a vytvára na krátky čas potok alebo rieku  

védy – najstaršie indické literárne pamiatky (najmä náboženské), ktoré sa dlhú dobu 
prenášali iba ústnym podaním z generácie na generáciu 

 


