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2 AMERIKA 

Amerika je svojou rozlohou 42 201 000 km² (28,2 % pevninského povrchu) po Ázii 
druhým najväčším svetadielom na Zemi. Je tvorená dvoma kontinentmi, Severnou a Južnou 
Amerikou. Hraničná čiara medzi nimi vedie pozdĺž Panamského prieplavu na Panamskej šiji. 
Panamská šija je svojou šírkou 48 km najužšou šijou medzi kontinentmi. Amerika je 
najväčšou pevninou západnej pologule. Siaha od 83º 40' s.š (Grónsko) po 56º 32' (ostrov 
Diego Ramirez v Drakovom prielive). Časť severoamerickej pevniny ležiacej medzi 
Tehuantepeckou šijou a Panamskou šijou vrátane ostrovov v Karibskom mori (Americké 
stredomorie) sa nazýva Stredná Amerika. V súvislosti s ekonomickými a etnickými pomermi 
sa do Strednej Ameriky zaradzuje aj Mexiko. Územie ležiace južne od terajších USA bolo 
postupne kolonizované románskymi národmi (Španieli, Portugalci, Francúzi) a preto dostala 
Stredná a Južná Amerika súhrnný názov Latinská Amerika. Tento termín zaviedli Francúzi 
v 19. storočí, aby zdôraznili príslušnosť tejto časti Ameriky k národom, ku ktorým tiež patria. 
USA a Kanada majú prevažne anglosaský charakter, preto sa tomuto teritóriu hovorí 
Anglosaská Amerika alebo Angloamerika. 

Názov America sa začal používať od prvej polovice 16. storočia. Je odvodený od 
krstného mena Ameriga Vespucciho, talianskeho moreplavca a účastníka výprav Krištofa 
Kolumba na konci 15. storočia do Nového sveta (Mundus Novus). 

2.1 SEVERNÁ AMERIKA 

2.1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Severná Amerika je najväčším kontinentom na západnej pologuli. Má rozlohu 
24 360 000 km² (16,3 % svetovej súše). Z fyzickogeografického hľadiska k nej zaraďujeme 
Strednú Ameriku, ostrovy Amerického stredomoria a Grónsko. Od Ázie oddeľuje Ameriku 
Beringov prieliv (85 km). S Južnou Amerikou je spojená 48 km širokou Panamskou šijou.  
Severnú Ameriku obklopujú na západe Tichý oceán, na severe Severný ľadový oceán a na 
východe Atlantický oceán s množstvom okrajových morí, zálivov, prielivov a ostrovov.   

 
Najsevernejší bod pevniny: Murchisonov mys (71º 50' s.š) - Kanada 
Najsevernejší bod celého kontinentu: mys Morrisa Jesupa (83º 40' s.š.) – Dánsko 
(Grónsko)  
Najjužnejší bod pevniny a celého kontinentu: mys Mariato (7º 12' s.š) - Panama  
Najzápadnejší bod pevniny: mys princa Waleského (168º 05' z.d.) – USA (Aljaška) 
Najzápadnejší bod celého kontinentu: Wrangellov mys (172º 27' v.d.) – USA 
(Aleutské ostrovy) 
Najvýchodnejší bod pevniny: Charlesov mys (55º 40' z..d.) – Kanada 
Najvýchodnejší bod celého kontinentu: Nordostrundingen (11º 39' z.d.) – Dánsko 
(Grónsko) 
 
Vzdialenosť medzi najzápadnejším a najvýchodnejším bodom kontinentu je približne 6 

000 km a vzdialenosť medzi najsevernejším a najjužnejším bodom kontinentu je približne 8 
700 km. Severná Amerika má veľkú horizontálnu členitosť, čo sa prejavuje v nevyrovnanej 
pobrežnej čiare a v značnom počte ostrovov, väčšinou pevninského pôvodu. Dĺžka pobrežia 
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Severnej Ameriky je 75 600 km a na 1 km pobrežia pripadá 320 km² rozlohy kontinentu. 
Povrch všetkých ostrovov a polostrovov zaberá rozlohu 25,4 % rozlohy celej súše. Ostrovy 
s celkovou rozlohou 4 160 000 km² sa sústreďujú predovšetkým na arktickom severe, kde leží 
aj najväčší ostrov sveta, Grónsko (2 130 750 km²) a rozľahlé Arktické súostrovie Kanady 
(1 405 000 km²) s najväčšími ostrovmi (Baffinov ostrov, Viktóriin ostrov, Ellesmerov ostrov 
ai.). Druhou ostrovnou oblasťou je Americké stredomorie v oblasti Karibského mora, kde sú 
najväčšími ostrovnými skupinami Veľké Antily (207 700 km²) a Malé Antily (14 200 km²). 
V severovýchodnej časti Tichého oceánu ležia Aleuty, Alexandrove ostrovy, Ostrovy 
kráľovnej Šarloty a ostrov Vancouver. Najväčším polostrovom je Labrador (1 320 000 km²). 
Ďalšími veľkými polostrovmi sú Florida, Kalifornský polostrov a Yucatán. Veľkými zálivmi, 
ktoré sa zarezávajú do pevniny sú:  Aljašský záliv, Hudsonov záliv, Foxov záliv, Záliv sv. 
Vavrinca, Mexický záliv, Kalifornský záliv, Campečský záliv, Panamský záliv, Honduraský 
záliv ai.   

Najvyšším bodom Severnej Ameriky je Mt. Mc Kinley/Denali (6 194 m) na Aljaške 
v oblasti Tichomorského systému. Najnižším bodom je preliačina Death Valley (Údolie smrti) 
(-86 m) v Kalifornii. Stredná nadmorská výška kontinentu je 720 m. 

2.1.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Geologicky najstaršou časťou Severnej Ameriky je Kanadský štít vystupujúci na povrch 
na polovici územia Kanady. Je značne zbrúsený ľadovcom s množstvom plytkých údolí, riek 
a jazier. Najstaršími vrásnymi systémami prvohorného obdobia sú na juhu Apalačské vrchy 
a na severe Innuitions. Oblasť Innuitions sa delí na kanadské Arktické súostrovie a Grónsko. 
Najväčšími ostrovmi sú Baffinov ostrov, Viktóriin ostrov a Ellesmerov ostrov. Grónsko je 
z veľkej väčšiny pokryté pevninským ľadovcom. Strednú časť kontinentu zaberajú Centrálne 
roviny. Sú to predovšetkým Veľké kanadské jazerá na severe, rozsiahle nížiny v povodí rieky 
Mississippi na juhu a vyzdvihnuté plošiny na juhozápade. Východne od amerických 
a kanadských Kordiller sa nachádzajú Veľké prérie, ktoré tvoria sériu plošín, medzi ktorými 
vystupujú klenby a klesajú panvy. V severnej časti sú porastené lesmi a v južnej trávnatými  
(prérijnými) porastmi. Celú západnú časť kontinentu lemuje po celej dĺžke od Aljašky až 
k Paname rozsiahla horská druhohorná a treťohorná sústava Kordiller. Najvyššie výšky 
dosahuje na severe v Aljašskom chrbte (Mt. Mc Kinley/Denali, 6 194 m) a v Kanade v Pohorí 
sv. Eliáša (Mt. Logan, 5 951 m). Juhozápadný výbežok Aljašky pokračuje vulkanickým 
oblúkom súostroví Aleut. Kanadské Kordillery sú úzke a dosahujú výšku okolo 4 000 m. 
Americké Kordillery sa delia na Skalnaté vrchy, oblasť plošín, paniev a chrbtov 
a juhozápadné Kordillery. Najvyšším vrchom Skalnatých hôr je Mt. Elbert (4 399 m). Na 
Coloradskej plošine sa nachádza jeden z najznámejších a najväčších kaňonov na svete, Veľký 
kaňon (Grand Canyon) dlhý 350 km a hlboký až 1800 m. Najväčšou lávovou plošinou na 
svete je Kolumbijská plošina. Priestor medzi nimi vypĺňa Veľká panva, bezodtokové územie, 
v ktorom sa nachádza aj najnižšie miesto kontinentu, Údolie smrti (-86 m). Juhozápadné 
Kordillery sú zastúpené Kaskádovými vrchmi, Sierrou Nevadou, Prímorskými vrchmi 
a Pobrežnými vrchmi. Po prekročení hranice medzi USA a Mexikom sa Kordillery zužujú do 
dvoch vetiev – Východná Sierra Madre (Sierra Madre Oriental) a Západná Sierra Madre 
(Sierra Madre Occidental). Priestor medzi nimi vypĺňa Mexická plošina. Nachádzajú sa tu 
veľmi suché oblasti, púšte a polopúšte – Sonorská púšť, Gilská púšť, Mojavská púšť ai. 
V oblasti hlavného mesta Mexika prechádzajú Kordillery do transverzálnej vulkanickej osi 
(Citlaltépetl, 5 610 m; Popocatépetl, 5 452 m). Tá pokračuje ďalej stredoamerickou 
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vulkanickou osou (vulkány Tajumulco, Irazú, Barú) až na juhoamerický kontinent. Styčnou 
zónou karibskej, severoamerickej a juhoamerickej litosferickej dosky je oblasť Karibského 
mora. Ostrovy Malých Antíl (Záveterné ostrovy, Náveterné ostrovy) sú sopečného pôvodu, 
ostrovy Veľkých Antíl (Kuba, Hispaniola, Jamajka) pevninského pôvodu. Značné plochy 
Severnej Ameriky zaberajú nížiny, od Arktickej pri pobreží Hudsonovho zálivu 
a Mississippskej v strednej časti USA až po pobrežný pás Atlantickej a Pobrežnej nížiny, 
Floridu a Yucatán.  

Severná Amerika patrí do troch klimatických pásiem. Na severe, v kanadskom 
Arktickom súostroví a v Grónsku je drsná polárna (arktická) klíma s priemernými ročnými 
teplotami od 0º C až do -20º C a zrážkami cca. 200 mm. Stredná časť kontinentu má podnebie 
mierneho pásma s veľkými rozdielmi teplôt v lete a v zime. Prechodnou zónou je oblasť 
subtropického podnebia okolo Mexického zálivu s dostatkom zrážok a v severnom Mexiku 
a v južnej Kalifornii s menšími úhrnmi zrážok. Podnebie kontinentálnej Strednej Ameriky 
a ostrovov Amerického stredomoria je tropické, oceánske. V zimnom období prenikajú na 
severoamerický kontinent zo severu studené vetry blizzardy spôsobujúce pokles teploty až o 
20º C. V letnom období postihujú oblasť Strednej Ameriky, juh a stred USA ničivé tornáda 
a hurikány. Najvyššie teploty boli namerané v San Levis v Mexiku (57,6º C) a v Údolí smrti 
v USA (57 ºC) a najnižšia teplota vo Fort Good Hope v Kanade (-78,2º C). 

Vývoj riečnej siete, najmä na severe kontinentu bol značne ovplyvnený štvrtohorným 
zaľadnením. Najväčšia časť Severnej Ameriky je odvodňovaná do Atlantického oceánu, kde 
ústí štvrtá najdlhšia rieka sveta – Mississippi – Missouri (6 212 km, plocha povodia 3 250 000 
km²) a Rieka sv. Vavrinca (3 058 km), ktorá vytvára najväčšie ústie rieky do mora na svete 
(Záliv sv. Vavrinca). Podľa priemerného prietoku (19 000 m³/s) je Mississippi piatou 
najväčšou riekou sveta. Do Severného ľadového oceánu ústí najdlhšia rieka Kanady, 
Mackenzie (4 241 km). Do Tichého oceánu ústí rieka Colorado (2 333 km), vytvárajúca 
svetoznámy Veľký kaňon (Grand Canyon) a Columbia (1 954 km). Najdlhšia rieka Aljašky, 
Yukon (3 185 km) sa vlieva do Beringovho mora. Severské rieky sú vodnaté po celý rok, sú 
napájané z ľadovcov a snehu a v zime zamŕzajú. Rieky v panvách juhozápadu USA a Mexika 
pre zmenu v lete často vysychajú. Najväčším sladkovodným jazerom na svete sú Veľké 
kanadské jazerá s rozlohou 244 725 km². Spojený komplex jazier tektonického a ľadovcového 
pôvodu (Horné, Hurónske, Michiganské, Erijské, Ontárijské) odvodňuje Rieka sv. Vavrinca 
do Atlantického oceánu. V Strednej Amerike je najväčším jazerom Nikaragua (8 430 km²). 
V Severnej Amerike sa nachádzajú aj vysoké vodopády – Yosemite v USA (739 m), Kahiwa 
v USA (533 m),Takakkaw v Kanade (503 m) ai.     

Rastlinstvo Severnej Ameriky patrí k dvom fytogeografickým oblastiam: holarktickej na 
severe a neotropickej na juhu. Od severu na juh sa tu nachádza arktická púšť, tundra, 
severokanadská ihličnatá tajga, pásmo pacifických lesov, zmiešané lesy laurentínskej 
a juhoatlantickej oblasti, trávnaté prérie, stepi, kaktusové pustatiny a formácie tŕnitých krovín, 
stredoamerické ihličnaté lesy, subtropické vlhké lesy, savany a tropické dažďové pralesy. 

Živočíšstvo Severnej Ameriky patrí k dvom zoogeografickým oblastiam: holarktickej 
a neotropickej. Najvýznamnejšími druhmi holarktickej oblasti sú napr.: los americký, jeleň 
wapiti, medveď grizly, medvedík čistotný, bobor, puma americká (kuguár), moriak divý, 
vodné vtáctvo ai. Do neotropickej oblasti patria napr. jaguár, pásavec, tapír, dikobraz, 
aligátor, papagáje, kolibríky ai. Symbolom Severnej Ameriky, na jednej strane likvidačného 
prístupu človeka, pre ktorého sa stalo zabíjanie zábavou a na druhej strane spolupatričnosti pri 
záchrane ohrozeného živočíšneho druhu, je zubor americký (bizón), ktorý žije v rezerváciách. 
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V Severnej Amerike je veľká pozornosť venovaná ochrane prírody už od 19. storočia. 
V USA vznikol najstarší národný park na svete – Yellowstonský (1. marec 1872). V Grónsku 
sa nachádza najväčší a najsevernejšie ležiaci národný park sveta, Severovýchodné Grónsko 
(972 001 km²). K významným národným parkom a prírodným rezerváciám patria Jasper, 
Banff (Kanada), Waterton – Glacier Int. Peace Park (Kanada, USA), Denali, North Cascades, 
Olympic, Yellowstone, Yosemite, Bryce Canyon, Grand Canyon, Everglades, Hawai 
Volcanoes (USA), Pico de Orizaba, Nevado de Toluca, Cañon del Sumidero (Mexiko), La 
Amistad, Guanacaste, Isla del Coco, Santa Rosa, Rincón de la Vieja (Kostarika), Laguna del 
Tigre, Sierra del Lacandón, Mirador Río Azul, Tikal, Río Dulce (Guatemala), Azul Meámbar, 
Montecristo (Honduras)  ai. 
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Obrázok 3 Severná Amerika – fyzická mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Severnej Amerike žije 548 672 000 obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia je 22,5 
obyv. na km². Obyvateľstvo je rozložené veľmi nerovnomerne. Napriek intenzívnemu rozvoju 
a preľudnenosti niektorých území sú na druhej strane určité oblasti veľmi málo zaľudnené až 
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ľudoprázdne (tundra, horské regióny, púšte). Najväčšiu zaľudnenosť majú oblasti, ktoré boli 
osídlené už v minulosti (severovýchod USA, oblasť Veľkých kanadských jazier).S postupom 
osadníkov a kolonistov smerom na juh a západ prichádzalo k osídľovaniu ďalších oblastí 
USA. Podobne prienik Európanov na západ podmienil budovanie sídiel aj pozdĺž americko – 
kanadskej hranice. Po prieniku belochov cez horské systémy Kordiller až k Tichému oceánu 
začali vznikať nové sídla priamo na pobreží, najmä v oblasti San Francisca. Predtým tu 
zakladali menšie sídla ruskí obchodníci, ktorí prenikali po pobreží od Aljašky cez Kanadu až 
do Kalifornie (ruská kolonizácia). Noví kolonisti prichádzajúci z východu krajiny tu vytvorili 
postupne ďalšiu veľkú urbanizovanú oblasť (San Francisco, Los Angeles). Vhodné klimatické 
podmienky (najväčší počet slnečných dní v USA) a postupný rozvoj poľnohospodárstva a 
iných odvetví spôsobil celkový rozvoj oblasti západného pobrežia. Vysokú hustotu 
zaľudnenia má Mexická plošina v trojuholníku miest Mexiko – Guadalajara – San Luis 
Potosí, kde je situované jedno z najväčších miest sveta Mexiko City a tichooceánske pobrežie 
stredoamerických štátov Salvadoru, Guatemaly a Kostariky. Vysokú hustotu majú aj niektoré 
ostrovy v Karibskej oblasti. K štátom s najväčšou hustotou obyvateľstva v Severnej Amerike 
patria: Barbados (654 obyv. na km²), Salvador (335), Haiti (322), Svätý Vincent a Grenadíny 
(303) a Grenada (262). Krajinou s najmenšou hustotou zaľudnenia je Kanada (3,3 obyv. na 
km²), ktorá patrí aj k najmenej zaľudneným štátom sveta. Z hľadiska ukazovateľa pôrodnosti 
je v rámci Severnej Ameriky dominantnou oblasť Strednej Ameriky – Guatemala (25,5 ‰), 
Belize (25,1), Honduras (23,4), Haiti (22,9) a Mexiko (19,0). Dojčenská úmrtnosť (do 1 roku 
života) je najvyššia v týchto štátoch: Haiti (84 ‰), Guatemala (32 ‰), Honduras (31), 
Nikaragua (30) a Dominikánska republika (26). Okrem vyspelých ekonomík, akými sú 
Kanada (5 ‰) a USA (6), je najnižšia dojčenská úmrtnosť na Kube (6), čo len potvrdzuje fakt 
vyspelosti kubánskeho zdravotníctva a jeho kredit v mnohých špecializáciách vo svete. 
Krajinami s najvyšším prirodzeným prírastkom v Severnej Amerike sú: Guatemala (2,6 %), 
Honduras (2,0), Nikaragua (1,9), Haiti (1,9) a Belize (1,9). Nepriaznivá je pomerne vysoká 
negramotnosť obyvateľstva v niektorých štátoch Strednej Ameriky.  

Pre Severnú Ameriku, podobne ako pre iné makroregióny sveta je charakteristické 
vysoké tempo rastu mestského obyvateľstva. S tým súvisí faktor rozvoja miest, megalopolí 
a konurbácií a posilnenie významu obchodnej, bankovej a finančnej funkcie týchto sídiel. 
V súčasnosti rastie aj úloha neekonomických faktorov, akými sú geografická prestíž, sociálne 
vybavenie, rekreačné aktivity apod. Prichádza aj k procesom tzv. suburbanizácie, ktorá 
znamená pokles zamestnanosti v Central city. Aglomerované oblasti Severnej Ameriky patria 
k najväčším na svete. Okrem „starých“ oblastí anglosaského sveta (New York, Boston, 
Washington, Philadelphia, Chicago, Detroit, San Francisco, Los Angeles ai.) sa rozvíjajú aj 
nové oblasti, a to najmä v Strednej Amerike. Tento proces je sprevádzaný vysokým prísunom 
vidieckeho obyvateľstva do miest, kde sa ale mnohí z nich stávajú nezamestnanými 
a koncentrujú sa do primitívnych núdzových kolónií na okraji urbanizovaných aglomerácií. 
Vytvárajú tu celé štvrte (slumy, favely), v ktorých je vysoká kriminalita a nízka životná 
úroveň. Najväčší podiel urbanizovaného obyvateľstva je v týchto krajinách: Bahamy (86 %), 
USA (81), Kanada (80), Mexiko (76) a Kuba (76).  

Pre americké osídlenie sú typické megalopole (megalopolis) – pásy súvislého mestského 
osídlenia, v ktorých jedno mesto prechádza plynule do druhého. V USA je najväčšou 
megalopolou Boswash, v ktorej žije viac ako 40 mil. obyvateľov a tiahne sa pozdĺž 
východného pobrežia od Bostonu cez New York a Philadelphiu do Washingtonu. Druhou 
najvýznamnejšou megalopolou je Chipitts, v ktorej žije viac ako 30 mil. obyvateľov a siaha 
od Chicaga po Pittsburgh. Treťou v poradí je megalopolis SanSan, kde žije viac ako 20 mil. 



27 

obyvateľov.  Lemuje pacifické pobrežie od San Francisca po Los Angeles. K dominantným 
severoamerickým mestám, z ktorých mnohé obsadzujú popredné priečky vo svetových 
štatistikách najväčších miest sveta patria: Mexiko City (Mexiko, 3. miesto na svete, 22,8 mil. 
obyv.), New York (USA, 6. miesto na svete, 21,9), Los Angeles (USA, 10. miesto na svete, 
18,0). Za nim nasledujú ďalšie veľké mestá: Chicago (USA, 9,8), Washington (USA, 8,2), 
San Francisco (USA, 7,3), Dallas (USA, 6,3), Philadelphia (USA, 6,0), Houstone (USA, 5,8) 
a Detroit (USA. 5,7).  

Dnešná rasová a etnická skladba obyvateľstva celej Ameriky (Severnej a Južnej) je vo 
svetovom meradle unikátna, keďže tu prišlo k premiešaniu všetkých troch ľudských rás 
a súčasne aj k prelínaniu rôznych kultúr. Obyvateľstvo môžeme rozdeliť do piatich skupín: 

1. pôvodní obyvatelia (Indiáni, Eskimáci – Inuiti) 
2. obyvateľstvo európskeho pôvodu (prisťahovalci a ich potomkovia) 
3. obyvateľstvo afrického pôvodu (potomkovia násilne privlečeného černošského oby-

vateľstva z Afriky) 
4. miešanci medzi Indiánmi, belochmi a černochmi – mestici (belosi – Indiáni), mulati 

(belosi – černosi), zambovia (černosi – Indiáni) 
5. prisťahovalci ázijského pôvodu 
Z antropologického hľadiska tvoria americké obyvateľstvo príslušníci troch hlavných 

ľudských plemien – mongoloidné (Indiáni, Inuiti, prisťahovalci z Ázie), europoidné 
(potomkovia európskych prisťahovalcov a prisťahovalcov patriacich do europoidnej rasy) a 
negroidné (potomkovia černošských otrokov privlečených do Ameriky). Pôvodné 
obyvateľstvo Ameriky sa označuje termínom Indiáni, Amerikoidi alebo Amerindovia. 
Ameriku začalo osídľovať približne pred 40 000 - 35 000 rokmi cez Beringov prieliv, Aljašku 
a Aleutské ostrovy. Pozdĺž pacifického pobrežia Severnej Ameriky sa dostali až do 
najjužnejších častí Južnej Ameriky. Na viacerých miestach vznikli významné centrá 
predkolumbovskej kultúry. Názov Indiáni pochádza zo španielskeho slova Indios (Ind – 
obyvateľ Indie), ktorý sa rozšíril po znovuoobjavení Ameriky Španielmi domnievajúcimi sa, 
že priplávali do Západnej Indie. Osud pôvodného obyvateľstva bol odlišný v oblastiach 
Anglosaskej Ameriky od oblasti Latinskej Ameriky, čo súviselo s úrovňou spoločenského 
vývoja. V Kanade a na území USA boli vyháňaní z území, ktoré boli v záujme šírenia 
európskeho osídlenia smerom na západ a s tým spojenými ekonomickými aktivitami (zabratie 
pôdy na poľnohospodárske účely (farmy), stavanie ciest a železníc, náleziská nerastných 
surovín). Okrem fyzickej likvidácie boli presídľovaní do špeciálnych rezervácií, mnohokrát 
vzdialených tisíce kilometrov od svojich pôvodných sídiel, v odlišných prírodných 
podmienkach, kde boli nútení úplne zmeniť svoj spôsob života. Mnohí tieto cesty neprežili, 
alebo zomreli v samotných rezerváciách. Viaceré kmene boli zdecimované na niekoľko 
stoviek svojich členov. V tomto období neboli Indiáni všeobecne v Severnej Amerike 
považovaní za rovnoprávnych občanov. V oblasti Latinskej Ameriky boli Indiáni formálne 
zrovnoprávnení, ale v praxi sa tento status málokedy dodržiaval. Zostali v nevoľníckom 
postavení počas celého koloniálneho obdobia a boli nútení tvrdo pracovať na statkoch 
latifundistov, alebo v baniach, kde mnohí nevydržali veľkú námahu a zomierali. Najhoršie sa 
skončili osudy Indiánov v oblasti Karibského mora, ktorí boli prakticky v priebehu krátkeho 
obdobia od začiatku kolonizácie fyzicky zlikvidovaní a ostali po nich len malé zvyšky na 
Kube, Haiti, Dominike a na Trinidade. Podobne dopadli aj Indiáni na južnej periférii Južnej 
Ameriky v oblasti argentínskej a čílskej Patagónie. Tieto kmene boli na nižšom vývojovom 
stupni, takže tlak európskych kolonizátorov znášali omnoho horšie než vyspelejšie kultúry. 
Mnoho z týchto kmeňov už prakticky neexistuje, resp. žijú posledné stovky ich členov. 
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Severoamerickými indiánskymi jazykmi sa označujú tie jazyky, ktorými hovorili 
a hovoria Indiáni severne od mexickej hranice. Tieto jazyky sú také rozmanité, že nie je 
možné ich súhrnne charakterizovať. Vytvárajú 57 rodín. K najznámejším z týchto jazykov 
patria navajo, athabaské jazyky, algonkínske jazyky, siouxské jazyky, irokézske jazyky, uto – 
aztécke jazyky ai. K najvýznamnejším mezoamerickým (stredoamerickým) jazykom, ktoré sa 
používajú v centrálnom a južnom Mexiku a v stredoamerických krajinách patria uto – aztécke 
jazyky, mayské jazyky, oto – manguejské jazyky ai. Najrozšírenejšími jazykmi v Severnej 
Amerike sú angličtina (USA, Kanada, ostrovy v Karibskom mori), španielčina (Stredná 
Amerika, juh USA) a francúzština (Quebec, Haiti, francúzske zámorské územia). V Severnej 
Amerike, predovšetkým v USA a Kanade v súvislosti s multikultúrnou a multietnickou 
spoločnosťou a globálnymi migračnými pohybmi je možné nájsť skoro všetky hlavné jazyky 
sveta. Severná Amerika (najmä USA a Kanada) je „útočiskom“ pre mnohých prisťahovalcov, 
ktorí vytvárajú takúto pestrú mozaiku. V súčasnosti prebieha veľmi silná vlna prisťahovalcov 
z Latinskej Ameriky, ktorí menia nie len etnickú, ale aj jazykovú (španielčina) a náboženskú 
(rímsky katolicizmus) štruktúru obyvateľstva USA. Celkovo je pre USA typická asimilácia 
a vznik silných etnických komunít, v Kanade zase prebehla tzv. lingvistická bifurkácia 
(rozdelenie – angličtina, francúzština).  

Z hľadiska náboženskej štruktúry je Severná Amerika doménou kresťanstva. Okrem 
katolicizmu je tu zastúpený protestantizmus a všetky iné kresťanské smery. Severná Amerika 
je makroregiónom, v ktorom žijú vyznávači prakticky všetkých náboženských smerov a hnutí, 
vrátane množstva siekt. USA sú prvou a Mexiko treťou v poradí najväčších kresťanských 
krajín sveta.  

V Severnej Amerike sa nachádza 22 suverénnych štátov,1 pridružený štát USA 
(Portoriko), 1 zámorské autonómne územie USA (Americké Panenské ostrovy), 1 autonómne 
územie Dánska (Grónsko), 6 závislých území Spojeného kráľovstva (Bermudy, Kajmanie 
ostrovy, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Anguilla, Montserrat), 1 závislé územie 
Francúzska (Saint Pierre a Miquelon) a 2 zámorské departmány Francúzska (Guadeloupe, 
Martinik).   

2.1.4 EKONOMIKA 

Severná Amerika patrí k najvýznamnejším svetovým ekonomickým oblastiam. Jej 
geografická poloha medzi Tichým a Atlantickým oceánom (chránia ju od konfliktných 
situácií v ostaných častiach sveta) ju situuje do priameho kontaktu so svojimi hlavnými 
ekonomickými konkurentmi v západnej Európe a východnej Ázii. Severná Amerika má 
mimoriadne vhodné fyzickogeografické predpoklady pre ekonomický a sociálny rozvoj – 
klimatické, pôdne a hydroenergetické a disponuje obrovskými zdrojmi nerastných surovín 
(ropa, zemný plyn, čierne uhlie, rudy železných a neželezných kovov, drevná hmota).  
Najsilnejšími krajinami sú USA a Kanada, ktoré patria zároveň aj k najrozvinutejším 
ekonomikám sveta. USA sa stali svetovou hospodárskou veľmocou číslo jeden už na začiatku 
20. storočia a po 2. svetovej vojne sa tento odstup ešte zvýraznil. Objem HDP USA je 2,5 krát  
vyšší než má Čína alebo Japonsko a 5 krát vyšší než má Nemecko, alebo štáty umiestnené vo 
svetovom rebríčku najvyspelejších krajín za ním. Spolu s ekonomickou pozíciou ide „ruka 
v ruke“ politická pozícia, ktorá stavia USA na popredné miesto na svete a v konečnom súčte 
ekonomiky a politiky katapultuje USA do úlohy jedinej svetovej superveľmoci. USA sú 
miestom vzniku vyspelých technológií a inovácií, ktoré sa šíria do  celého sveta a ovplyvňujú 
tak dianie v mnohých vedných odboroch. USA vytvárajú najlepšie podmienky (materiálne 
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a finančné) pre výskum a vývoj na svete, čo sa odráža v politike „skupovania mozgov“ 
elitných vedcov, informatikov a technicky zameraných odborníkov z celého sveta. 
Prostredníctvom ekonomickej expanzie, ale aj politickej nadvlády na iných kontinentoch a 
svetadieloch sú USA jedným z kľúčových činiteľov procesov súčasnej globalizácie. Pre 
ekonomický a politický vývoj USA, ale aj Kanady a Mexika mal rozhodujúci význam fakt, že 
na severoamerickom kontinente sa prakticky od polovice 19. storočia neuskutočnil žiaden 
väčší vojnový konflikt. Poslednými boli v rokoch 1846 – 1848 – americko – mexická vojna 
(strata  2 mil. km² mexického územia v prospech USA) a v rokoch 1861 – 1865 vojna Severu 
proti Juhu, ktorá si vyžiadala približne 650 000 ľudských životov. Americký svetadiel bol vo 
všeobecnosti ušetrený priamych vojnových operácií 1. a 2. svetovej vojny a tento faktor 
podmienil prudký rozvoj ekonomiky (najmä priemyslu a poľnohospodárstva) predovšetkým 
USA a Kanady a to aj oblastí, ktoré predtým ekonomicky zaostávali (západné pobrežie). 
Základom moderného severoamerického hospodárstva (USA, Kanada) je priemysel (19,5 % 
ekonomicky činných obyvateľov v USA, 28,4 % v Kanade) a na neho nadväzujúce služby 
(79,4 % v USA, 69,9 % v Kanade).  Distribúciou tovaru so službami sa v oboch krajinách 
zaoberá takmer štyrikrát viac obyvateľov než je v oboch odvetviach zamestnaných (cca. 120 
mil. v USA a 16 mil. v Kanade). Hlavnými priemyselnými oblasťami sú priemyselný pás 
severovýchodu (najsilnejšia ekonomická oblasť USA a Kanady), juhovýchodná priemyselná 
oblasť, pobrežie Mexického zálivu, Florida a tichooceánske pobrežie. Aj keď 
v poľnohospodárstve pracuje iba 1,1 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva v USA a 1,7 % 
v Kanade, patrí Severná Amerika k obilniciam sveta (pšenica, jačmeň, kukurica) a je 
sebestačná a proexportne zameraná aj v iných poľnohospodárskych komoditách (bavlna, sója, 
tabak). Poľnohospodárstvo je v oboch štátoch vysoko produktívne, mechanizované 
a špecializované. Celkovo využíva americké hospodárstvo rozsiahle domáce zdroje 
nerastných surovín, ale veľa nerastných surovín aj importuje z rôznych regiónov sveta. 
Viaceré americké firmy sú nadnárodnými spoločnosťami a korporáciami a predstavujú špičku 
vo svojom odvetví. 

Hospodárstvo Mexika má črty prechodnej ekonomiky od typickej rozvojovej krajiny 
k ekonomike pokročilejšieho typu. Niekedy sa radí k novo industrializovaným krajinám. 
Vyvíja sa v silnej ekonomickej závislosti od svojho severného suseda, USA, čo dokazuje aj 
jednostranná obchodná orientácia (85 %). V Mexiku rýchle rastú odvetvia moderného 
priemyslu. Ťažobný a poľnohospodársky sektor, ktoré tvorili niekedy kostru mexickej 
ekonomiky, poklesli na úroveň severoamerických a európskych krajín. Poľnohospodárske 
produkty – banány, káva, fazuľa, kukurica, tropické ovocie ai. sa podieľajú na vývoze 5 % 
a nerastné suroviny (ropa, zemný plyn, striebro ai.) približne 10 %. Z hľadiska ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva v rámci štruktúry HDP je najviac zastúpený sektor služieb (59,8 %), 
nasledovaný priemyslom (36,6 %) a poľnohospodárstvom (3,6 %). Hlavná jadrová oblasť je 
situovaná v strednom Mexiku, v srdci bývalej ríše Aztékov (Tenochtitlán), na troskách 
ktorého stojí jedna z najväčších urbanizovaných zón sveta, Mexiko City. Medzi jadrom a 
periférnymi oblasťami krajiny sú značné rozdiely.  

Ekonomicky najslabšou časťou Severnej Ameriky je Stredná Amerika, ktorú napriek 
určitým odlišnostiam medzi jednotlivými krajinami je možné označiť za slabo rozvinutú. 
Väčšina krajín má monokultúrne zameranú ekonomiku. Vo všetkých štátoch prevláda 
poľnohospodárstvo nad priemyslom. Krajiny Strednej Ameriky si už v minulosti získali 
prívlastok – „banánové republiky“, keďže sa zameriavajú hlavne na produkciu a export 
banánov a iného tropického ovocia (Guatemala, Honduras, Kostarika, Panama). Ďalšou 
plodinou symbolizujúcou strednú časť amerického svetadielu je káva (Guatemala, Honduras, 
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Nikaragua, Salvador). Monokultúrne poľnohospodárstvo stavia ekonomickú a politická 
stabilitu do roviny závislosti od pohybu svetových cien daných komodít. Podobne je to aj 
v priemyselnej výrobe, ktorá je zameraná predovšetkým na spracovanie poľnohospodárskych 
plodín (cukrová trstina). Relatívne vyšší podiel a význam priemyslu je na Jamajke, Portoriku, 
Bahamách a na Kube. Špecifické postavenie má Kostarika, ktorá je kvôli svojej dlhodobej 
politickej stabilite („stredoamerické Švajčiarsko“), na rozdiel od svojich susedov, cieľom 
zahraničných investorov (elektronika, strojárenstvo). 

K najvýznamnejším integračným zoskupeniam v Severnej Amerike patrí Severoamerická 
zóna voľného obchodu (NAFTA), Stredoamerický integrovaný systém (SICA) a Karibské 
spoločenstvo (CARICOM). 
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Obrázok 4 Severná Amerika – politická mapa 
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2.2 JUŽNÁ AMERIKA 

2.2.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Južná Amerika je podľa veľkosti štvrtým najväčším kontinentom na svete. Má rozlohu 
17 841 000 km² (11,9 % svetovej súše). Rozprestiera sa na západnej pologuli po oboch 
stranách rovníka, pričom väčšina pevniny leží južne od neho. Vzhľadom k ostatným 
kontinentom a svetadielom je pomerne osamotená a s „iným“ svetom (so Severnou 
Amerikou) je spojená iba úzkou Panamskou šijou, širokou 48 km. Južnú Ameriku obklopuje 
na západe Tichý oceán a na východe Atlantický oceán.   

 
Najsevernejší bod pevniny: mys Gallinas (12º 27' s.š) - Kolumbia 
Najsevernejší bod celého kontinentu: mys Punt Kudarebe (12º 40' s.š.) – Aruba  
Najjužnejší bod pevniny: mys Froward (53º 54' j.š) - Čile 
Najjužnejší bod celého kontinentu: ostrov Diego Ramirez (56º 32' j.š) - Čile  
Najzápadnejší bod pevniny: mys Pariñas (81º 22' z.d.) – Peru 
Najzápadnejší bod celého kontinentu: Darwinov ostrov (Culpepper) (92º 01' z.d.) – 
Ekvádor (Galapágy) 
Najvýchodnejší bod pevniny: mys Branco (34º 45' z.d.) – Brazília 
Najvýchodnejší bod celého kontinentu: Ilha do Sul (28º 52' z.d.) – Brazília (súostrovie 
Ilhas Martin Vaz) 
 
Vzdialenosť medzi najzápadnejším a najvýchodnejším bodom kontinentu je 5 170 km 

a vzdialenosť medzi najsevernejším a najjužnejším bodom kontinentu je 7 550 km. Južná 
Amerika má malú horizontálnu členitosť. Dĺžka pobrežia dosahuje 28 700 km. Na ostrovy 
pripadá iba 1% rozlohy súše. K najväčším a najvýznamnejším ostrovom a súostroviam patrí 
Ohňová zem (48 688 km²) a Falklandy (Malvíny) (12 173 km²) na juhu Atlantického oceána, 
čílske ostrovy západnej Patagónie (18 000 km²), ekvádorské Galapágy (7 844 km²) a ostrovy 
Juana Fernandéza v Tichom oceáne, najväčší riečny ostrov na svete, Marajó (47 960 km²) 
a súostrovie Caviana (5 000 km²) v ústí Amazonu, ako aj Trinidad (4 827 km²) v Karibskom 
mori. Do pevniny Južnej Ameriky sa nezarezávajú väčšie zálivy a zátoky porovnateľné 
s inými takýmito útvarmi vo svete. Napriek tomu je tu niekoľko menších zálivov, ktoré majú 
najmä dopravný význam. Na severe je to Venezuelský záliv a Paria, na východe zálivy Rio de 
Janeiro, Bahía Blanca, sv. Matúša a sv. Juraja a na západe juhočílske pobrežie so zálivmi 
fjordového typu.     

Najvyšším bodom Južnej Ameriky a zároveň aj celej Ameriky je Aconcagua (6 959 m) 
v argentínskych Andách. Najnižším bodom je preliačina Gran Bajo de San Julián (-105 m) 
v argentínskej Patagónii. Stredná nadmorská výška kontinentu je 580 m. 

2.2.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Jednoduchosť tvaru Južnej Ameriky je založená na geologickej stavbe 
a geomorfologickom vývoji tohto kontinentu. Nad geologicky starými hlbinami Tichého 
oceánu, na západ od Panamskej šije po južný koniec pevniny boli v treťohorách 
a štvrtohorách vyvrásnené do veľkých výšok juhoamerické Kordillery, nazývané Andy. Delia 
sa na tri časti: severné, centrálne a južné. Severné Andy sa rozprestierajú na území Venezuely 
a Kolumbie. Majú tri vetvy – západnú, centrálnu a východnú, ktoré sú od seba oddelené 



33 

širokými úvalmi vrásneho i zlomového pôvodu a pretekajú nimi rieky Cauca a Magdalena. 
Najvyššími vrchmi sú Cristobal Colón (5 775 m), Nevado del Huila (5 750 m) a Nevado del 
Ruiz (5 400 m). Centrálne Andy sa delia na severnú a južnú časť. Severná sa rozprestiera na 
území Ekvádoru, Peru, Bolívie a časti Čile. Najvyššími vrchmi sú Ojos del Salado (6 880 m), 
Nevado de Huascarán (6 768 m), Cordillera de Tocorpuri (6 755 m) a ďalšie. Známym je 
vyhasnutý stratovulkán Chimborazo (6 310 m), ktorý je vďaka zemskému splošteniu 
v rovníkovej oblasti najvzdialenejším bodom od stredu Zeme a vulkán Cotopaxi (5 897 m). 
Medzi jednotlivými horskými skupinami sú náhorné plošiny. Najväčšou a po Tibetskej aj 
druhou najrozsiahlejšou na Zemi je Altiplano. Nachádza sa prevažne na území Bolívie a Peru, 
čiastočne zasahuje aj do Čile a na sever Argentíny. Priemerná nadmorská výška je 3 300 m. 
Zo západu a východu ju ohraničujú Andy, zo severu jazero Titicaca a z juhu púšť Atacama. 
Južná časť Centrálnych Ánd na pomedzí Argentíny a Čile dosahuje vrcholom Aconcaguy (6 
959 m) najvyšší bod celého amerického svetadielu. Južné Andy sú totožné s orografickým 
názvom Patagónske Andy. Dosahujú nižšie výšky a vplyvom intenzívnych snehových zrážok 
sú i dnes silne zľadovatené. Najvyšším vrchom je San Valentin (4 058 m). Druhou 
významnou časťou juhoamerického kontinentu, je jeho jadro v podobe rozľahlého 
a starobylého Brazílsko – guayanského štítu, zloženého z najstarších hornín a vyvrelých 
hlbinných telies. Jadro štítu vystupuje nad okolité nížiny a tvorí Brazílsku (Pico de Bandeira, 
2 890 m) a Guayanskú (Ayuantepui, 2 953 m) vysočinu. Najvyšším vrcholom celého štítu je 
Pico de Neblina (3 014 m). V oblastiach, kde je štít pokrytý najmladšími morskými 
a štvrtohornými usadeninami, sa rozprestierajú orinocké llanos, Amazonská nížina, Matto 
Grosso a na juhu pampy a Patagónia. Medzi oboma hlavnými jednotkami, Andami 
a Brazílsko – guayanským štítom sa rozprestierajú najväčšie juhoamerické nížiny – 
Amazonská, Orinocká a Laplatská, kde povodie veľtokov vytvára terasové a nivné roviny 
a na rozvodiach aj sklonené rovné tabule – chapady. Symbolom Ánd sú do značnej miery 
vulkány, ktorých je tu činných 55 (napr. Gualatiri, 6 060 m; Lascar, 5 990 m; Cotopaxi, 5 897 
m ai.) a cca. 40 vyhasnutých. Čile, kde je týchto sopiek najviac má prívlastok Krajina 
vulkánov. Epicentrom silných zemetrasení je Peruánsko – čílska hlbokomorská priekopa (8 
066 m). Celá západná časť amerického svetadielu od Aljašky až po Ohňovú zem je súčasťou 
tzv. Ohnivého kruhu, ktorý obkolesuje Tichý oceán a je najsilnejšou sopečnou a zemetrasnou 
oblasťou sveta.  

Väčšia časť Južnej Ameriky patrí k tropickému a subtropickému podnebnému pásmu 
a iba menšia časť na juhu patrí do mierneho pásma. Adekvátne s nadmorskou výškou sa mení 
podnebie a s ním aj prirodzená a kultúrna vegetácia. Najvyššia priemerná ročná teplota je v 
Maracaibe vo Venezuele (28,9 º C), najnižšia v Cristo Redentor v Paso de Bermejo 
v Argentíne (-1,8 º C). Absolútne teplotné maximum bolo zaznamenané v Rivadavii 
v Argentíne (48,9 º C), absolútne teplotné  minimum v Sarmiente v Argentíne (-33 º C), 
najvyššie priemerné zrážky za rok v Buenaventure v Kolumbii (7 155 mm), najnižšie 
priemerné zrážky za rok v Arice v Čile (0,8 mm).     

Riečna sieť Južnej Ameriky patrí k najhustejším na svete. Objem priemerného množstva 
vody pretečeného za rok je 7 904 km³. Kolísanie vodného stavu riek je značne rozdielne 
z dôvodu vplyvu reliéfu a podnebia na režim ich vodnosti. Približne 88 % povrchu Južnej 
Ameriky sa odvodňuje do Atlantického oceánu. Dominantnou je najväčšia rieka sveta 
Amazon (6 437 km, priemerný prietok 220 000 m³/s, plocha povodia 7 170 000 km²), ktorá 
ústí do Atlantického oceánu deltou s rozlohou 100 000 km². Preteká ňou 1/5 všetkej sladkej 
vody na Zemi a pri ústí do Atlantického oceánu osladzuje morskú vodu do vzdialenosti cca. 
400 km. Vteká do nej viac ako 200 veľkých riek a cca. 15 000 menších vodných tokov. 



34 

K ďalším významným riekam patria: Paraná (tretia najvodnatejšia rieka sveta), Tocantins, 
Orinoco, São Francisco, Paraguay, Magdalena ai. Jazier je v porovnaní s inými kontinentmi 
a svetadielmi málo. Najväčšími sú Maracaibo (16 300 km²), Lagoa dos Patos (10 144 km²), 
Titicaca (6 900 – 8 300 km²) ai. V Andách sú rozsiahle bezodtokové panvy – bolsóny, veľké 
soľné bažiny – salary (Salar de Uyuni, 10 000 km²) a na juhu jazerá ľadovcového pôvodu. 
V Južnej Amerike sa nachádza najvyšší vodopád sveta – Salto del Ángel vo Venezuele (979 
m). Okrem neho je tu veľa ďalších vysokých vodopádov – Itatinga v Brazílii (628 m), 
Cuquenán vo Venezuele (610 m), Pilao v Brazílii (524 m) ai.   

Rastlinstvo Južnej Ameriky patrí k dvom fytogeografickým oblastiam: dominantnej 
neotropickej a malým výbežkom na juhu zastúpenej antarktickej. Sú tu zastúpené vždy zelené 
tropické pralesy (najväčší prales na svete – selvas (hylaea, kaaguazu) v Amazónii), lesostepné 
formácie, savany – llanos, suché lesy Gran Chaca, trávnaté stepi – pampy, kaktusové púšte, 
vysokohorské pustatiny – puna a paramo. Antarktická oblasť má zo všetkých svetových 
oblastí najchudobnejšie rastlinstvo, ktoré je ale najdifúznejšie rozložené. V Južnej Amerike 
zasahuje iba do Patagónie a na Falklandy (Malvíny).   

Živočíšstvo Južnej Ameriky patrí do jednej zoogeografickej oblasti - neotropickej. 
Z najznámejších živočíšnych druhov sa tu vyskytujú: puma, jaguár, tapír, lamy – vikuňa, 
guanako, alpaka, mravčiar, leňoch, pásavec, opice – malpy, vrešťany ai. Je tu zastúpené 
najbohatšie vtáctvo na svete (viac ako 3500 druhov) – harpya, kondor, tukan, kotinga, 
kolibríky, papagáje. Žijú tu najväčšie plazy sveta: anakonda, boa, kajman, množstvo hmyzu 
a rýb vrátane dravých piraní.      

K významným národným parkom a prírodným rezerváciám patria Canaima, Sierra 
Nevada (Venezuela), Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbia), Cotopaxi, Galapagos 
(Ekvádor), Huascarán, Manu (Peru), Torres del Paine, Lauca (Čile), Tierra del Fuego, Nahuel 
Huapí, Los Glaciares (Argentína), Iguaçu (Argentína, Brazília) ai. 
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Obrázok 5 Južná Amerika – fyzická mapa 

 
2.2.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Južnej Amerike žije 394 021 000 obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia je 22,1 
obyv. na km². Obyvateľstvo je rozložené veľmi nerovnomerne. Je to dôsledok prírodných 
podmienok, historického, hospodárskeho a politického vývoja. Najväčšie sústredenie 
obyvateľstva je na východnom pobreží Južnej Ameriky a na náhorných plošinách Ánd, kde sa 
sústreďuje približne 10 % všetkého obyvateľstva. V porovnaní s inými kontinentmi 
a svetadielmi je to v daných nadmorských výškach relatívne najviac. Rozsiahle územia vo 
vnútrozemí kontinentu (Amazonská nížina, plošiny a vysočiny) sú osídlené veľmi riedko. 
K štátom s najväčšou hustotou obyvateľstva v Južnej Amerike patria: Ekvádor (49 obyv. na 
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km²), Kolumbia (39), Venezuela (29), Brazília (23) a Peru (23). Najnižšiu hustotu 
obyvateľstva má Surinam (3 obyv. na km²). Štátmi s najvyššou pôrodnosťou sú: Bolívia (23,3 
‰), Venezuela (19,4), Ekvádor (18.9), Peru (18,6) a Argentína (16,9). Dojčenská úmrtnosť 
(do 1 roku života) je najvyššia v týchto štátoch: Bolívia (52 ‰), Brazília (31), Guyana(30), 
Peru (23) a Ekvádor (22). Krajinami s najvyšším prirodzeným prírastkom v Južnej Amerike 
sú: Bolívia (1,9 %), Ekvádor (1,8), Paraguay (1,7), Peru (1,5) a Surinam (1,3). Nepriaznivá je 
pomerne vysoká negramotnosť obyvateľstva v niektorých štátoch, kde je problematická 
dochádzka detí do škôl z rôznych dôvodov (prírodné podmienky, sociálne postavenie, 
konfliktné oblasti), ako aj nepriaznivá situácia v periférnych regiónoch a v slumoch 
veľkomiest. Proces urbanizácie je v Južnej Amerike pomerne intenzívny. Je sprevádzaný 
vysokým prísunom vidieckeho obyvateľstva do miest, kde sa ale mnohí z nich stávajú 
nezamestnanými a koncentrujú sa do primitívnych núdzových kolónií na okraji 
urbanizovaných aglomerácií. Vytvárajú tu celé štvrte (favely, slumy), v ktorých je vysoká 
kriminalita a nízka životná úroveň. Najväčší podiel urbanizovaného obyvateľstva je v týchto 
krajinách: Venezuela (93 %), Uruguay (92), Argentína (90), Čile (88) a Brazília (84). 
Juhoamerické mestá patria k najväčším mestám sveta – São Paulo (Brazília, 8. miesto na 
svete, 20,9 mil. obyv.), Buenos Aires (Argentína, 13,8), Rio de Janeiro (Brazília, 12,4), Lima 
(Peru, 8,9) a Bogota (Kolumbia, 8,6).  

Problematika rasovej a etnickej skladby je podrobnejšie analyzovaná pri Severnej 
Amerike, kde je použitý celoamerický kontext. 

Juhoamerické jazyky sa členia na vyše 100 jazykových rodín a mnohé nepríbuzné 
jazyky. Väčšina juhoamerických jazykov zanikla. Kmene, ktoré nimi hovorili, vymreli alebo 
začali používať európsky prípadne iný indiánsky jazyk. Zo zachovaných indiánskych jazykov 
sú najdôležitejšie kečuánčina a ajmarčina používané na andských vysočinách. Kečuánskym 
jazykom hovorili pôvodne Inkovia z Cuzca. Podľa odhadov používa tieto jazyky približne 45 
– 60 % obyvateľov Bolívie, 40 – 53 % obyvateľov Peru a 35 – 50 % obyvateľov Ekvádoru. 
Ďalším dôležitým jazykom je guaraníjčina, ktorá je spolu so španielčinou rozšírená najmä 
v Paraguaji, kde ňou hovorí neindiánske (mestické) obyvateľstvo. Niektoré jazyky menej 
vyspelých indiánskych kmeňov zanikli alebo sa zachovali ako reliktné. Najviac takýchto 
jazykov sa zachovalo v Brazílii a čiastočne vo Venezuele. Mnohé málopočetné indiánske 
kmene v Južnej Amerike vymierajú alebo podliehajú silnej asimilácii. Viacerí vedci sú 
stúpencami myšlienky celkovej príbuznosti všetkých indiánskych jazykov. Značná 
rozmanitosť juhoamerických jazykov v porovnaní so severoamerickými je dôsledkom dlhého 
časového úseku, ktorý uplynul odvtedy, ako juhoamerické skupiny stratili kontakt medzi 
sebou. Ako filter fungovala Panamská šija, keďže mnohé spojujúce články zmizli a viaceré  
skupiny prišli na južnú časť svetadielu už jazykovo diferencované. Najrozšírenejším jazykom 
v Južnej Amerike je španielčina, ktorá je úradným jazykom vo všetkých štátoch, okrem 
Brazílie (portugalčina), Surinamu (holandčina) a Guyany(angličtina). V Bolívii, Peru 
a Paraguaji k nej pribudli aj domorodé indiánske jazyky – kečuánčina, ajmarčina 
a gauraníjčina. Na území Francúzskej Guyany, ktorá je ale zámorským departmánom 
Francúzska je úradným jazykom francúzština. 

Z hľadiska náboženskej štruktúry je Južná Amerika doménou kresťanstva. Vplyv 
španielskej a portugalskej kolonizácie od konca 15. storočia sa prejavil v prevažujúcom 
katolicizme. Okrem neho je tu menšinovo zastúpený protestantizmus a iné kresťanské smery, 
ako aj minoritný hinduizmus a islám (Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago) a judaizmus 
(Argentína). Brazília je po USA druhou najväčšou kresťanskou krajinou sveta.      
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V Južnej Amerike sa nachádza 13 suverénnych štátov, 2 zámorské autonómne územie 
Holandska (Holandské Antily, Aruba), 2 závislé územia Spojeného kráľovstva (Falklandy, 
Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy) a 1 zámorský departmán Francúzska 
(Francúzska Guyana).   

2.2.4 EKONOMIKA 

Južná Amerika patrí z ekonomického hľadiska k menej rozvinutým oblastiam sveta, aj 
keď sú tu značné kontrasty medzi jednotlivými regiónmi a štátmi navzájom, ako aj medzi 
jadrovými a periférnymi oblasťami vo vnútri jednotlivých krajín.  

Najvyspelejším štátom kontinentu (spolu s Argentínou a Čile) je Brazília. Táto krajina, 
ktorá svojou rozlohou 8 511 965 km² zaberá skoro 50 % rozlohy celého kontinentu a patrí jej 
piata pozícia vo svetovom rebríčku rozlohy aj ľudnatosti, sa svojim prudkým ekonomickým 
rozvojom prepracovala na desiatu priečku ekonomicky najsilnejších štátov sveta. Jej účasť 
v prestížnom zoskupení BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) je toho dôkazom. 
Brazília má na základe týchto skutočností snahu stať sa vo svetovom meradle regionálnou 
veľmocou. Vďaka obrovským zdrojom vodnej energie, nerastných surovín, lacnej pracovnej 
sily a daňovým úľavám sem lokalizovali mnohé vyspelé ekonomiky sveta svoje firmy 
a spoločnosti. Základom ekonomiky Brazílie je priemysel, opierajúci sa do značnej miery 
o bohaté nerastné suroviny (rudné a nerudné suroviny, diamanty, drahokamy ai.), s výnimkou 
ropy (určité zásoby sú v Amazónii a v Atlantickom oceáne) a koksovateľného uhlia. Úroveň 
brazílskeho priemyslu sa približuje vyspelým krajinám. Medzi štátmi Južnej Ameriky jej patrí 
prvé miesto v exporte priemyselných výrobkov (cca. 55 %). Negatívom prudkého rastu 
a snahy dobehnúť najvyspelejšie ekonomiky sveta sa stala jej obrovská zadlženosť. Aj 
napriek tomuto faktu prináša súčasná hospodárska politika mnoho úspechov. Najvyspelejším 
regiónom Brazílie je juhovýchod krajiny, kde sa sústreďuje okolo 45 % obyvateľov 
a približne 65 % priemyselnej výroby. Snahy o hospodárske posilnenie vnútrozemia viedli 
v šesťdesiatych rokoch k založeniu a postupnému rozvoju novej metropoly – Brazílie, ktorá 
má v súčasnosti už vyše 2 200 000 obyvateľov. Snahy o ekonomický rozvoj všetkých 
regiónov mal a má aj tienisté stránky. Boom sa nezastavil ani pred Amazóniou, najvzácnejším 
územím sveta z hľadiska zachovanej biodiverzity. Ekologické dôsledky neúmernej ťažby 
nerastných surovín a drevnej hmoty, klčovania a ničenia pralesov z dôvodu získavania 
poľnohospodárskej pôdy, budovania hydroenergetických komplexov a dopravnej 
infraštruktúry (5 600 km dlhá Transamazonica), ako aj vzniku nových sídiel a tlaku na 
pôvodné domorodé indiánske obyvateľstvo, sú v niektorých oblastiach katastrofálne.  

Ďalšou ekonomicky vyspelou krajinou Južnej Ameriky je Argentína, ktorá sa radí spolu 
s Brazíliou a Mexikom k najrýchlejšie industrializovaným krajinám Latinskej Ameriky. 
Argentína patrí k svetovým obilniciam. Je jedným  z najväčších exportérov pšenice a zároveň 
aj dobytkárskou veľmocou. V estuáriovom ústí La Platy a pri dolnom toku rieky Paraná je 
situované ekonomické jadro krajiny (spolu s jadrom susedného Uruguaja).  

Z andských krajín (Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Čile, Bolívia) je ekonomicky 
najvyspelejšou Čile a najchudobnejšou a ekonomicky najzaostalejšou Bolívia. Andské štáty 
disponujú bohatými zdrojmi nerastných surovín v Andách (meď, striebro, antimón, cín) 
a v oblastiach ťažby ropy (lagúna Maracaibo  - Venezuela, Amazónia – Kolumbia, Ekvádor, 
Peru). Svetovými rybárskymi veľmocami sú vďaka Humboldtovmu prúdu v Tichom oceáne 
Peru a Čile. Zložitým problémom andských štátov bola a je produkcia a export drog. 
Pestovanie koky je v tomto priestore spojené s dávnou históriou a má svoju racionalitu 
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v súvislosti so životom Indiánov vo vysokých nadmorských výškach. Až na sklonku 19. 
storočia sa z nej začal produkovať návykový a zdraviu škodlivý kokaín. Najväčšími 
pestovateľmi koky sú Peru a Bolívia. Najväčším svetovým spracovateľom koky 
a producentom kokaínu je Kolumbia. Potláčanie ilegálneho dovozu drog z andských štátov do 
Severnej Ameriky a Európy je náročný a zdĺhavý proces. 

K najvýznamnejším integračným zoskupeniam v Južnej Amerike patrí Južný spoločný 
trh (MERCOSUR), Spoločenstvo portugalojazyčných štátov (CPLP) a Andské spoločenstvo 
(CAN).       

 
Obrázok 6 Južná Amerika – politická mapa 
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2.2.5 HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ 

Amerika, tiež nazývaná Nový svet (Mundus Novus) vstúpila výraznejšie do svetových 
dejín až na sklonku 15. storočia, kedy ju objavila (znovuobjavila) španielska námorná 
výprava vedená Krištofom Kolumbom 12. 10. 1492. Termín znovuobjavenie sa používa kvôli 
tomu, že územie Ameriky bolo Európanmi objavené už okolo roku 1000, keď pri jej brehoch 
pristáli Vikingovia prichádzajúci z Grónska. Založili tu aj osady, ale tie po čas zanikli. 
Vlastné dejiny amerického svetadielu sa začali omnoho skôr, približne pred 40 000 - 35 000 
rokmi, kedy bolo územie osídľované prisťahovalcami z Ázie. V priebehu mnoho tisícročného 
vývoja sa v Amerike vytvorilo niekoľko významných kultúrno – civilizačných centier. 

2.2.5.1 Významné historické a politické udalosti vo vývoji Ameriky 

40 000 – 35 000 pr. Kr. na americký svetadiel prišli prví ľudia 
5000 pr. Kr. počiatky poľnohospodárstva a civilizácie na andských 

náhorných plošinách – v Mexiku sa začína pestovanie kukurice 
15. st. pr. Kr. začiatok rozvoja mayskej civilizácie 
1. st. pr. Kr. – 9. st. rozmach teotihuacánskej kultúry v Mexiku 
2. – 9. st. rozmach toltéckej civilizácie 
4. – 9. st. obdobie najväčšieho rozmachu mayskej civilizácie (klasické 

obdobie) 
982 vikingský moreplavec Erik Červený objavil Grónsko 
986/987 založená prvá vikingská osada v Grónsku 
okolo 1000 vikingský moreplavec Leif Eriksson pristál na severoamerickej 

pevnine (pravdepodobne na Newfoundlande) 
zač. 11. st. na Newfoundlande bola založená vikingská kolonizačná osada 

(po niekoľkých rokoch zanikla) 
11. st. pôsobenie Manko Kapaka, mýtického zakladateľa rodu Inkov 
12. st. (okolo 1150) príchod Aztékov do Mexika 
1325 hlavným mestským sídlom Aztékov sa stal Tenochtitlán 
1400 začiatok mocenského vzostupu Inkov 
1492 (12. 10.) Krištof Kolumbus pristál na Bahamách 
1494 zmluva z Tordesillas – rozdelenie novoobjavených krajín medzi 

Španielsko a Portugalsko podľa hranice prechádzajúcej 
v poludníkovom smere 370 španielskych míľ (cca. 2000 km) 
západne od Kapverdských ostrovov 

1513 Vasco Núñez de Balboa prekročil Panamskú šiju a dostal sa 
k Tichému oceánu 

1519 – 1522 portugalský moreplavec v španielskych službách Fernão de 
Magalhães viedol prvú výpravu okolo zemegule smerom na 
západ okolo Južnej Ameriky a cez Tichý oceán 

1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán a ríša Aztékov sa stala 
základom španielskej kolónie Nové Španielsko 

1531 – 1533 Francisco Pizarro dobyl a obsadil väčšinu územia ríše Inkov 
1607 vznik prvej anglickej osady v Severnej Amerike – Jamestown 

v zálive Chesapeak (štát Virgínia – John Smith) 
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1608 začiatok francúzskej kolonizácie Kanady (Samuel de Champlain 
založil Québec) 

1620 na pobreží Nového Anglicka pristáli anglickí náboženskí sektári 
a založili Nový Plymouth – americká história považuje ich 
kolóniu za začiatok USA        

1626 Holanďania založili na Manhattane pri ústí rieky Hudson osadu 
Nový Amsterdam a kolóniu Nové Holandsko – v roku 1664 ju 
získali Angličania a osadu premenovali na New York 

1754 – 1763 vojna medzi Anglickom a Francúzskom o prevahu v Severnej 
Amerike (Sedemročná vojna) – Francúzi boli porazení 

1775 – 1783 boj trinástich anglických kolónií za nezávislosť 
1776 (4. 7.) vytvorenie Únie a vyhlásenie nezávislosti od Anglicka 
1783 Anglicko uznalo nezávislosť USA 
1802 na Haiti bolo zrušené otroctvo 
1804 vyhlásenie prvého nezávislého štátu v Latinskej Amerike – Haiti 
1810 – 1826 oslobodzovací boj španielskych kolónií v Amerike za 

nezávislosť 
1817 – 1825 prezidentom v USA sa stal James Monroe – Monroeova 

doktrína (1823) – heslo „Amerika Američanom“ 
1819 ustanovenie nezávislej federácie „Veľká Kolumbia“ (dnešná 

Kolumbia, Venezuela a Ekvádor) – prezidentom sa stal Simon 
Bolívar, jeden z hlavných vodcov národnooslobodzovacieho 
boja proti Španielom v Latinskej Amerike 

1836  Texas vyhlásil nezávislosť od Mexika (1845 sa pripojil k USA) 
1846 – 1848 vojna medzi USA a Mexikom, ktoré stratilo cca. 2 mil. km² 

svojho územia (dnešný juhozápad USA) 
1848  objavenie zlata v Kalifornii – veľký prílev obyvateľstva na 

západné pobrežie USA 
1861 – 1865  „Sever proti Juhu“ – občianska vojna v USA za jednotu Únie 

a za zrušenie otroctva – víťazstvo priemyselného Severu nad 
aristokraciou plantážnického Juhu 

1865 zavraždenie Abrahama Lincolna 
1869 železničné spojenie východu USA so západom (spoločnosti 

Union Pacific Railroads a Central Pacific Railroads) 
1886 spojenie východnej a západnej vetvy kanadskej pacifickej 

železnice v Britskej Kolumbii 
1896 objavenie zlata v Dawsone v Kanade – začiatok „Zlatej 

horúčky“ na rieke Yukon a na Aljaške 
1898 vojna medzi USA a Španielskom – USA získali Portoriko, 

Filipíny, Guam a silný vplyv na Kube, Haiti a Havajských 
ostrovoch 

1914 otvorenie Panamského prieplavu 
1917 (6. 4.) vstup USA do 1. svetovej vojny 
1929 (24. - 29. 10.) krach na newyorskej burze – svetová hospodárska kríza    
1941 (7. 12.) Japonci napadli Pearl Harbor na Havajských ostrovoch – 

začiatok vojny s USA 
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1945 (6. 8. a 9. 8.) zhodenie amerických atómových bômb na japonské mestá 
Hirošima a Nagasaki 

1959 víťazstvo oddielov Fidela Castra na Kube (ľudová revolúcia) 
1962 Karibská kríza – jedna z najzávažnejších kríz v období studenej 

vojny, počas ktorej stáli oba antagonistické bloky na pokraji 3. 
svetovej vojny 

1963 zavraždenie J.F. Kennedyho, 35. prezidenta USA v Dallase 
1967 v Bolívii padol Ernesto Che Guevara, organizátor revolučného 

hnutia v Latinskej Amerike 
1973  vojenský fašistický prevrat v Čile – prezident Salvador Allende 

bol zabitý – nástup diktatúry generála Augusta Pinocheta 
1982 Falklandská vojna – nevyhlásená vojna medzi Veľkou Britániou 

a Argentínou o Falklandské ostrovy v južnom Atlantiku 
1983 intervencia USA na ostrov Grenada 
1989 stretnutie Gorbačov – Bush st. na Malte – formálne oznámenie 

konca studenej vojny 
2001 (11. 9.) séria koordinovaných teroristických útokov na vojenské (budova 

Pentagónu) a civilné (budovy WTC) objekty v USA – útoky si 
vyžiadali 2995 obetí a okolo 6000 zranených 

2.2.5.2 Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí 
s Amerikou 

Almagro, Diego de (1475 – 1538) – hlavný spoločník Francisca Pizarra pri dobývaní 
ríše Inkov – v roku 1535 sa vybral na juh, aby získal samostatnú dŕžavu – prenikol až do 
stredného Čile a prešiel tam aj späť cca. 5000 km – zahynul v boji proti F. Pizarrovi 

Alvarado, Pedro de (1486 – 1541) – spoločník Hernána Cortésa pri dobývaní ríše 
Aztékov – po dobytí Mexika podnikol výpravu na juh a zmocnil sa územia Guatemaly 
a Salvadoru a stal sa guvernérom – zahynul v boji proti guatemalským Indiánom 

Baffin, William (1584 – 1622) – anglický moreplavec, ktorý pri hľadaní 
severozápadného priechodu v 17. storočí prenikol na sever až k 78º s.š. medzi Grónskom 
a Ellesmerovým ostrovom – podľa neho bol pomenovaný najväčší z Arktických ostrovov 

Balboa, Vasco Núñez de (asi 1475 – 1517) – španielsky conquistador, ktorý v roku 
1513 prešiel Panamskú šiju a objavil dovtedy neznámy Tichý oceán – dostal sa do sporu 
s miestodržiteľom a bol popravený 

Bering, Vitus (1681 – 1741) – dánsky moreplavec v ruských službách – preskúmal 
pobrežie severovýchodnej Ázie (Beringovo more) a objavil prieliv oddeľujúci Áziu od 
Ameriky (Beringov prieliv) – pri svojej druhej výprave objavil pobrežie Aljašky a reťaz 
Aleutských ostrovov - zomrel na Komandorských ostrovoch západne od Kamčatky  

Bolívar, Simon (1783 – 1830) – jeden z hlavných vodcov oslobodzovacej vojny proti 
španielskej nadvláde v Latinskej Amerike – od roku 1819 bol prezidentom federácia Veľká 
Kolumbia 

Caboto, Giovanni (1450 – 1498/1499) – taliansky moreplavec v anglických službách – 
pristál neďaleko ostrova Newfoundland – bol vynikajúcim matematikom, astronómom 
a znalcom nautiky – je po ňom pomenovaný prieliv pri Newfoundlande 

Cabral, Pedro Alvarez (asi 1467 – asi 1526) – portugalský moreplavec – viedol druhú 
portugalskú výpravu do Indie (r.1500) – odchýlil sa od kurzu a a objavil pobrežie Brazílie 
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Cartier, Jacques (1461 – 1557) – francúzsky moreplavec, ktorý viedol tri francúzske 
výpravy do Ameriky, do oblasti zálivu sv. Vavrinca – po rieke sv. Vavrinca prenikol do 
vnútrozemia a pokúsil sa založiť stálu kolóniu 

Cortés, Hernán (1485 – 1547) – jeden z najznámejších španielskych conquistadorov, 
dobyvateľ Mexika a ríše Aztékov – miestodržiteľ novej kolónie (Nové Španielsko) – podnikol 
výpravu do Hondurasu a na sever Mexika 

Drake, Francis (1540 – 1596) – anglický moreplavec a pirát – v roku 1577 ho poverila 
kráľovná Alžbeta, aby ničil španielsky obchod v Tichom oceáne a v Karibskom mori – v roku 
1588 objavil prieliv medzi Ohňovou zemou a Antarktídou (Drakov prieliv) – ako druhý 
moreplavec (po Magalhãesovi) oboplával zemeguľu 

Hudson, Henry (asi 1550 – asi 1611) – anglický moreplavec, ktorý hľadal 
severovýchodný priechod do Číny a Indie – pritom preskúmal rozsiahle oblasti na 
severovýchode Ameriky (Hudsonov prieliv, Hudsonov záliv, rieka Hudson) 

Humboldt, Alexander von (1769 – 1859) – nemecký prírodovedec a cestovateľ 
univerzálneho vzdelania a rozhľadu – výsledky jeho cesty po Latinskej Amerike začali 
všestranný vedecký výskum tohto priestoru a mali význam aj pre metódy a ciele vedeckého 
bádania vo všeobecnosti – stal sa zakladateľom vedných odborov – vulkanológie, 
geobotaniky, klimatológie, vedy o zemskom magnetizme apod. – svojim rozsiahlym dielom 
sa radí k najvýznamnejším vedcom svetovej histórie   

Champlain, Samuel de (1567 – 1635) – zakladateľ francúzskej Kanady – urobil 
rozsiahly prieskum novoanglického pobrežia, oblasti rieky sv. Vavrinca a Veľkých 
kanadských jazier – založil francúzsku kolóniu s mestom Québec a stal sa jej prvým 
guvernérom 

Kolumbus, Krištof (1451 – 1506) – taliansky moreplavec v španielskych službách – 
znovuobjaviteľ Ameriky (12.10. 1492) – plavil sa na troch lodiach (Santa Maria, Pinta 
a Niña) - pristál na ostrove Guanahani v súostroví Bahamy (pravdepodobne dnešný ostrov 
Watling) – objavil aj Kubu a Haiti – patrí k najväčším svetovým moreplavcom a je jednou 
z najvýznamnejších postáv svetovej histórie 

La Condamine, Charles – Marie de (1701 – 1774) – francúzsky matematik, geodet 
a cestovateľ v Južnej Amerike – uskutočnil prvé presné zmeranie dĺžky a oblúku poludníka 
v Peru a Ekvádore – boli dané presné podklady pre výpočet rozmerov Zeme – nakreslil 
vedecky spoľahlivú a presnú mapu Amazonu – ako prvý priviezol do Európy kaučuk a platinu  

Las Casas, Bartolomé de (1474 – 1566) – španielsky dominikán, misionár a jeden 
z najväčších ochrancov práv Indiánov v Amerike - verejnosti je známy najmä svojou 
kronikou nazvanou Brevísima relación de la destrucción de las Indias (O krajinách indijských 
pustošení a vyľudňovaní správa najstručnejšia,1552), v ktorej sa zastával Indiánov a podával 
svedectvo o ukrutnostiach, ktoré na nich páchali conquistadori - pôsobil ako biskup diecézy 
Chiapas v Mexiku - bolo po ňom pomenované  mesto San Cristóbal de las Casas  

Mackenzie, Alexander (1755 – 1820) – cestovateľ v kanadskej časti Severnej Ameriky 
– uskutočnil prvý prechod Severnou Amerikou severne od španielskej oblasti – objavil rieku, 
ktorá je po ňom pomenovaná (Mackenzie) 

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 
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Orrelana, Francisco de (asi 1505 – po r.1545) – španielsky conquistador – vybral sa 
hľadať Eldorádo – bol prvým belochom, ktorý sa plavil po rieke Amazon (dal rieke názov Rio 
das Amazonas) k až k jej ústiu 

Pizarro, Francisco (1478 – 1541) – španielsky conquistador, dobyvateľ ríše Inkov – 
v roku 1535 založil Limu – bol zavraždený v bojoch s inými conquistadormi  

San Martin, José de (1778 – 1850) – argentínsky politik a vojak – spolu so Simonom 
Bolívarom hlavný vodca národnooslobodzovacích bojov v Latinskej Amerike 

Vespucci, Amerigo (1454 – 1512) – taliansky moreplavec, ktorý sa zúčastnil dvoch 
výskumných plavieb do Ameriky v rokoch 1499 – 1500 a 1503 – 1504 – podľa jeho krstného 
mena dostala pomenovanie pevnina znovuobjavená Krištofom Kolumbom   

2.2.5.3 Slovníček pojmov týkajúcich sa Ameriky 

blizzard – studený vietor vanúci zo severu na juh Severnou Amerikou – spôsobuje 
pokles teplôt až o 20º C 

bolson – bezodtoková medzihorská panva v arídnych a semiarídnych oblastiach – 
niekedy sa na dne panvy vytvorí slané jazero – typickou oblasťou bolsonov je juhozápad USA 
a Mexiko 

caatingas – teplomilný a svetlomilný riedky opadavý les v tropickej časti Južnej 
Ameriky  

campos – savany v Južnej Amerike často so stromami a krovitým porastom 
conquista – šp. dobytie – proces španielskej kolonizácie najmä Nového sveta v 15. a 16. 

storočí 
conquistador – dobyvateľ zúčastňujúci sa conquisty 
gaučo - juhoamerický pastier dobytka (jazdec) - ekvivalentný severoamerickému 

kovbojovi pracujúci na pampách Argentíny, Uruguaja, Paraguaja, južného Čile a južnej 
Brazílie - podobne ako kovboj, venezuelský llanero alebo mexický vaquero, aj tento termín sa 
používa skôr v kontexte 19. storočia  - v súčasnosti je to všeobecné označenie vidieckych 
obyvateľov venujúcich sa chovu dobytka v predmetných krajinách 

hacienda – veľkostatok v Latinskej Amerike 
hurikán – tropický cyklón v severnej časti Atlantického oceánu, najmä v Mexickom 

zálive a Karibskom mori – svojou ničivou silou spôsobuje značné straty na ľudských životoch 
a veľké materiálne škody   

chaco – parkový les na rozhraní tropického lesa a saván 
eldorádo – šp. el dorado – zlatý, pozlátený – v časoch conquisty vznikla povesť o „Zlatej 

krajine“ niekde na území dnešnej Venezuely, ktorej vládcu poddaní denne zasypávajú zlatom 
– v prenesenom význame je to miesto blahobytu a bohatstva 

latifundie – veľké plochy pôdy patriace súkromným vlastníkom 
kalumet – slávnostná ozdobná indiánska fajka 
kreol – potomok španielskych, portugalských, alebo francúzskych prisťahovalcov 

(kolonistov) narodený už v Latinskej Amerike, v karibskej oblasti, v západnej Afrike alebo na 
juhu USA 

lama - rodové označenie pre latinské rody Lama a Vicugna - juhoamerické zvieratá z 
čeľade ťavovitých, ktoré sa prispôsobili ťažkému životu v Andách - v posledných 
štyridsiatich rokoch sa rozšírili do celého sveta ako chovný dobytok a zver chovaná v ZOO 

llanos – rastlinné formácie vysokotrávnatých porastov v severnej časti Južnej Ameriky 
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maniok (kasava, yuca) - kultúrna 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 

matto grosso – typ plošinatej krajiny, ktorá tvorí rozvodie medzi riečnymi systémami 
Amazonu a rieky Paraná 

mestic – miešanec medzi Indiánom a belochom 
mulat – miešanec medzi belochom a černochom 
pampas – step v miernom pásme Južnej Ameriky charakteristická vysokými trávami (až 

1,5 m) – rozprestiera sa od Atlantického oceánu smerom na západ až do horských oblastí a od 
Patagónie na sever až k lesom Paraguaja a Brazílie – najrozsiahlejšie pampy sú vo východnej 
Argentíne – na pampy fúkajú od juhu silné studené vetry - pampero    

pantanal – močiarna krajina, ktorej tvárnosť sa mení pravidelne podľa záplav a období, 
keď rieky po záplavách opadnú  

papája – plod stromu z čeľade papájovitých – pochádza z Južnej Ameriky a vzrastom 
môže dosiahnuť výšku až desať metrov  

paramo – suchomilný rastlinný porast prevažne z tráv a kaktusov v chladnom 
podnebnom pásme vysokých pohorí Južnej Ameriky 

pororoca – vlna (vysoká až 4 m) pohybujúca sa od ústia Amazonu (alebo jej prítokov) 
proti prúdu až do vzdialenosti 800 km - jav je viditeľný najmä vo februári a marci  

pueblo – indiánske obydlie, zväčša z nepálených tehál alebo z kameňa, ktoré je 
poschodové a bez dverí – vchádza sa do neho po rebríku 

puna – vysoko vyzdvihnutá náhorná plošina v Andách pokrytá vysokohorskou trávnatou 
vegetáciou s vankúšovitými rastlinami 

puritanizmus – náboženské reformačné hnutie v Anglicku od polovice 16. storočia, 
ktoré sa snažilo očistiť anglikánsku cirkev od zvyškov katolíckeho kultu – v prenesenom 
význame je puritán človek až prehnane prísnych mravov a názorov 

selvas (hylaea, kaaguazu) – súvislý tropický, dažďový les Amazónie – pozostáva 
z dvoch základných typov – v nižších občas zaplavovaných polohách rastú lesy igapo 
(varzea), na vyšších nezaplavovaných miestach typ ete (terra firma) – tento typ je druhovo 
bohatší (endemity) – charakteristické sú epifyty (broméliovité, áronovité ai.), z ktorých 
vyrastá spleť vzdušných koreňov, liany, kaučukovníky apod.  

sertão – polopúšťové spoločenstvo rastlín v severovýchodnej Brazílii 
slum - časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a 

sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva - slumy sa nachádzajú v najväčších mestách 
sveta, väčšinou na ich periférii 

sombrero – ľahký klobúk so širokou strechou, upletený zvyčajne z palmových listov, 
ktorý chráni pred slnkom a poskytuje tieň (sombra)  

tequila - silný destilovaný alkoholický nápoj produkovaný predovšetkým v okolí mesta 
Tequila v mexickom štáte Jalisco – vyrába sa z mexického druhu Agave tequilana - 
najčastejšie druhy obsahujú 38 až 40 % alkoholu 

tornádo (tromba) – veľká veterná smršť v stredozápadných štátoch USA – výskyt 
tornád je spojený s búrkovými oblakmi, ktoré sa vyvíjajú v tropickom vzduchu 
pochádzajúcom z Mexického zálivu – spôsobujú obrovské materiálne škody, ale aj straty na 
ľudských životoch  

yungas – lesná krajina na severovýchodných svahoch Ánd 
zambo – miešanec medzi Indiánom a černochom 


