
AMERIKA 

 

 



Poloha a rozloha 

- západní polokoule 
- Amerikou prochází rovník, oba obratníky (Kozoroha, Raka) a severní polární kruh 
- Amerika je tvořena dvěma světadíly: 

o Severní Amerika – sever od Panamské šíje 
o Jižní Amerika – jih od Panamské šíje 
o mezi Panamskou a Tehuantepeckou šíjí – Střední Amerika 
o ostrovní část Ameriky v Karibském moři tvoří tzv. karibskou Ameriku 

- Rozloha světadílu Severní Ameriky je asi 24,4 km2 
- Rozloha světadílu Jižní Ameriky je asi 17,8 km2 
- Celkem Amerika????? Spočítej!  

 

Členitost 

- pobřeží Severní Ameriky je výrazně členitější než pobřeží Jižní Ameriky 
- do oceánů vybíhají četné poloostrovy 
- nacházejí se zde mnohé zálivy, ostrovy a souostroví 

Slepá mapa: 

- rovnoběžky: rovník, obratníky Kozoroha a Raka 
- oceány a moře: Atlantský oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán, Karibské moře, Sargasové moře 
- pobřeží, poloostrovy, ostrovy, zálivy: Yucatan, Mexický záliv, poloostrov Florida, ostrov Newfoundland, pol. 

Labrador, Hudsonův záliv, Baffinův ostrov, Grónsko, Beringův průliv, Aljaška, Kalifornský pol., Ohňová země a 
Magalhăesův průliv, Drakeův průliv, Falklandy, Galapágy, Panamský průplav, Bahamy, ostrovy Velkých Antil: Kuba, 
Jamajka, Haiti, Portoriko a Malé Antily 

 
 

Povrch 

Kordillery  
– podél pobřeží Tichého oceánu prochází Severní Amerikou 
– nejdelší pohoří světa 
– plošiny, náhorní roviny, pobřežní nížiny 
– i napříč Jižní Amerikou – ale název Andy (sopky – stále aktivní) 

 

 východní pobřeží Severní Ameriky – Apalačské pohoří 

 mezi Guyanskou a Brazilskou vysočinou v Jižní Americe – Amazonská nížina 

 jihovýchodní část Jižní Ameriky – Laplatská nížina 
 

Slepá mapa: 

- pohoří, vysočiny, nížiny: Kordillery, Skalnaté hory, Sierra Nevada, Pobřežní nížina, Appalačské pohoří, Arktická a 
Mississippská nížina, Pohoří Andy, Guyanská a Brazilská vysočina, Amazonská a Laplatská nížina 

- vrcholy: Mt. McKinley (6 194 m n. m.), Popocatépetl (5 452 m n. m.), Aconcagua (6 959 m n. m.) 
- kaňony a údolí: Grand Canyon, Údolí smrti 

 
 

 

 

 

 

 

 



Podnebí 

- Amerika zasahuje do všech podnebných pásů 

- nejsevernější část – polární a subpolární 

- směrem k jihu – mírné 

- západní i východní pobřeží – vlhké oceánské podnebí 

- subtropické podnebí Severní Ameriky je suché 

- Střední Amerika a větší část Jižní Ameriky mají díky pasátům tropické středně 

vlhké podnebí 

- vlivem tropického vlhkého podnebí rostou v Amazonské nížině tropické deštné 

lesy 

- jižní subtropický pás je chladnější než severní 

- nejjižnější část Jižní Ameriky má mírné podnebí (je však drsnější než u nás – kvůli 

tomu, že ji obklopuje velmi chladný oceán) 

- horské podnebí je ovlivňováno především nadmořskou výškou 

 

úkol: 

- co jsou to pasáty?  (pravidelný vítr vanoucí od obratníků k rovníku na obou polokoulích, stáčí se zemskou rotací) 

- co jsou to monzuny? (pravidelné vzdušné proudění, které vzniká rozdílným ohříváním souše a moře. Liší se letní monzun (vlhký a teplý) od zimního (chladný a suchý). Zasahuje  

-    v jihovýchodní Asii 

 

Vodstvo 

- v Americe jsou jedny z největších řek světa 
- většina ústí do Atlantského oceánu na východě (díky Kordillerům) 
- Mississippi – střední část Ameriky – vlévá se do Mexického zálivu 
- při hranici mezi USA a Kanadou leží největší americká jezera – tzv. Velká jezera – jejich vody odvádí do 

Atlantského oceánu řeka Sv. Vavřince 
- Colorado – sever Ameriky – vytváří na svém toku mohutné kaňony (co jsou to kaňony? – úzké říční údolí se strmými bočními 

stěnami, protékající řeka se postupně zařezává stále hlouběji do terénu, a vytváří tak stále hlubší kaňon) 

- Amazonka – nejdelší a nejvodnatější řeka světa – protéká mezi Amazonskou nížinou s tropickými deštnými 
lesy 

- Paraguay a Paraná – protékají Laplatskou nížinou 
 

Slepá mapa: 

- řeky: Mississippi, Missouri, Colorado, Yukon, řeka Sv. Vavřince, Mackenzie, Amazonka, Orinoco, Paraguay, Paraná 
- jezera: Velká jezera: Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské, Ontario; Sobí j., j. Athabasca, Velké medvědí j., Velké 

Otročí j., Winnipežské j., j. Titicaca 
- Panamská šíje – které oceány spojuje??? 

 

 

Doplň: 

Amerika leží na 1 polokouli. Dělí se na 2 Ameriku, 3 Ameriku a 4 Ameriku. Latinská Amerika je souborné označení pro 5. 
Oběma částmi světadílu prostupuje pohoří 6. V Jižní Americe je nazýváme 7. Rozsáhlými vysočinami Jižní Ameriky jsou 8. 
Amerika zasahuje do 9 podnebných pásů. Největší nížiny protěkají světové veletoky 10, 11, 12. Jezera na kanadsko-americké 
hranici se nazývají 13. 
 
(1. západní, 2. Severní, 3. Střední, 4. Jižní, 5. Střední a Jižní Amerika, 6. Kordillery, 7. Andy, 8. Guyanská a Brazilská, 9. všech, 10. Amazonka, 11. Mississippi, 

12. Paraná, 13. Velká jezera) 

 

 

 

 

 



Přírodní krajiny 

- v Americe jsou zastoupeny všechny přírodní krajiny (vegetační pásma) 

 

Polární pustiny 

- téměř celé území Grónska a arktických ostrovů (např. Baffinův ostrov) 
- půda je zde dlouhodobě zmrzlá (v období krátkého léta roztaje pouze na povrchu) 
- řasy, lišejníky, mechorosty, několik druhů bylin 
- velké množství živočichů 

 

Tundra 

- jih od arktických pustin 
- lišejníky, nízké keříky, trsy travin, zakrslé břízy a vrby 
- komáři, lumíci (drobní hlodavci), sob polární, liška polární, vlk polární, ptáci (sovice sněžná, husa sněžná) 

 
Tajga 

- jih od tunder – pás severských jehličnatých lesů – tajga 
- kanadská tajga spolu s tajgou sibiřskou tvoří největší lesní celek světa 
- na zimu z tundry – sobi, los 
- medvěd, norek, kuna, rosomák, čipmank (zemní veverka) 
- v části Kordiller rostou největší jehličnany světa – sekvojovce a sekvoje – výška až 100 m 

 
Smíšené a listnaté lesy 

- severoamerický východ – zčásti už byly vykáceny 

 

Step 

- střední část Severní Ameriky (zde se nazývají prérie) 
- původně domovem bizonů a vidlorohů (sudokopytník podobný jelenovi), dnes jen málo – přírodní 

rezervace 
- většina přeměněna na pole 
- Jih Ameriky (nazýváme pampy) – území Argentiny a část Brazilské vysočiny 

 

Poušť a polopoušť 

- největší pouští je Velká pánev 

 

Monzunové subtropické a tropické lesy 

- jih Spojených států a velká část Mexika 
- v Jižní Americe na východě Brazílie a v Paraguayi 
- mangrovník (neprostupný pobřežní porost) 
- aligátoři, krokodýli, želvy, plameňáci, jaguáři 

 

Tropický deštný les 

- Amazonská nížina, Brazilská a Guyanská vysočina 
- lenochodi, mravenečníci, opice (vřešťani, malpy), jaguár, ptáci (papoušci, kolibříci), plazi (hadi – 

anakondy), krokodýli, kajmani, ryby (piraňa), hmyz (mravenci, komáři – nemoci: malárii a žlutou zimnici) 
 
Savana 

- jsou travnaté porosty s roztroušenými stromy a keři 
- tropické oblasti s nízkým úhrnem srážek (nazývají se zde Ilanos) 
- hadi (chřestýši), hlodavci, savci (lenochodi, mravenečníci) 

 
 



Ochrana přírody 

- dlouhá tradice zejména v USA 
- nejstarší národní park na světě – Yellowstonský národní park (vyhlášený roku 1872) proslulý svými gejzíry 
- Galapágy – velký počet endemických organizmů (endemický – znamená, že se nevyskytuje jinde na světě) 

o želva sloní, fregatka (pták), tučňák galapážský 
o prohlášeny částí světového přírodního dědictví UNESCO (omezen počet 

návštěvníků)  
- nejcennější částí americké přírody je oblast amazonského deštného lesa – biologicky nejbohatší místo na 

Zemi, asi 1/3 však už byla vykácena, ztrácíme tak cenný zdroj kyslíku a tisíce druhů rostlin a živočichů 
 

 

vypracuj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypracuj: 
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opakování 

 

 

 

 

 



Obyvatelstvo 

 

- původními jsou Indiáni a Inuité 
(Eskymáci) 
- říše Mayů, Aztéků a Inků 
- Inuité – „ti, co pojídají syrové maso“- 
lov, rybolov – teď už usedlejší 
 

 

 

Objevitelé Ameriky 

- kolem roku 1000 – Vikingové – nepodařilo se jim natrvalo usadit 
- roku 1492 – Kryštof Kolumbus – ostrovy v Karibském moři – objevil Ameriku 
- karibské ostrovy jako výchozí základny pro další pronikání Španělů a Portugalců do Střední a Jižní Ameriky 

(dodnes se v převážné části Střední a JA mluví španělský nebo portugalsky /původ latina – Latinská 
Amerika/) 

- Severní Ameriku kolonizovali Angličané a Francouzi 
 

Obyvatelstvo 

- v průběhu kolonizace Evropané vytlačovali Indiány 
- poté přiváželi černochy z Afriky na tvrdou práci na farmách 
 

- počet obyvatel v Americe stále roste 
-  všechny rasy: mongoloidní, europoidní, negroidní (dochází k jejich míšení) 
-  v Severní A (kolonizovali Angličané a Francouzi) se mluví převážně anglicky (francouzsky v části Kanady) 
-  ve Střední a JA (kol. Španělé a Portugalci) se mluví převážně španělsky (portugalsky v Brazílii) 

 

- většina obyvatel vyznává křesťanství (domorodé indiánské kmeny v JA původní přírodní náboženství) 

 

- rozložení obyvatel je nerovnoměrné 
-  Severní oblasti Kanady, jižní oblast JA a Amazonie jsou osídleny řídce 
-  východní pobřeží USA – milionová města 
-  Mexiko a ostrovy Karibského moře – husté osídleno 

 

Sídla 

- největšími městy jsou:  
 hlavní město Mexika Ciudad de México (20-28 mil. obyv.) 
 New York (USA) – 18 mil. obyv. 
 Sao Paulo (Brazílie) – 18 mil. obyv. 

Slepá mapa: 

- města: Ciudad de México, New York, Sao Paulo 

 

Doplň: 

Původními obyvateli Ameriky jsou 1 a 2. Přišli z 3. Kolem roku 1000 připluli do Ameriky 4. Ameriku však pro Evropu objevil až 

5 roku 6. Z Afriky byli násilně dováženi 7, kteří pracovali na 8. Většina obyvatel vyznává 9. Největšími městy jsou 10, 11 a 12.  

 
(1. Inuité, 2. Indiáni, 3. Asie, 4. Vikingové, 5. Kryštof Kolumbus, 6. 1492, 7. černošští otroci, 8. farmách, 9. křesťanství, 10. Ciudad de Mexico, 11. New York, 

12. Sao Paulo) 



HOSPODÁŘSTVÍ 

Zemědělství 

- indiáni pěstovali řadu rostlin – lilek brambor, lilek rajče, kukuřice, slunečnice, kakaovník a fazol – vývoz 
z Ameriky do světa 

- do Ameriky – pšenice, káva, skot, koně, prasata, slepice 
- plochy plantáží – bavlník, tabák, kávovník, cukrová třtina 
- Andy – desítky druhů brambor, stáda dobytka 

 
Průmysl a nerostné suroviny 

- základem v řadě amerických států jsou bohaté zdroje nerostných surovin 
- USA, Kanada, Mexiko, Venezuela – ropa, zemní plyn 
- Appalačské pohoří – černé uhlí 
- hory Kanady a Brazílie – železná ruda, zlato, stříbro 
- Kordillery a Andy – drahé a barevné kovy (např. měď) 
- kolem Velkých jezer – začaly vznikat hutě 
- díky železu vznikly velké strojírny a automobilky (např. Ford, Chrysler, General Motors) 

 
Doprava 

- velký význam má silniční doprava 
- Aljašku s Argentinou spojuje Transamerická dálnice 
- vnitrozemím Brazílie až k pobřeží Atlantského oceánu prochází Transamazonská dálnice 
- Severní Amerika – hustá železniční síť – velké zásahy do indiánských území 
- letecká doprava – vnitrostátní lety 
- říční doprava – v těžko prostupných deštných lesích 
- obrovské množství nerostných surovin se přepravují pomocí ropovodů a plynovodů 
- námořní doprava – přeprava zboží a surovin – Panamský průplav 

 
Věda, výzkum, školství, zdravotnictví 

- Severní Amerika je centrem špičkové vědy a výzkumu, velmi výkonná ekonomika USA a Kanady dovoluje 
investovat do vědy, výzkumu a školství vysoké částky - špičkoví odborníci z celého světa 

 
- Latinskoamerické země – nemohou investovat do vědy a školství 
-  lékařská péče je pro mnohé obyvatele nedostupná, studium je pro chudší rodiny velmi drahé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


