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3 AFRIKA 

3.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Afrika sa rozprestiera po oboch stranách rovníka, pričom väčšia časť je na severnej 
pologuli. Afrika má rozlohu 30 329 000 km², t.j. 20,3 % suchozemského povrchu. Afrika je 
druhým najväčším kontinentom na Zemi. Na severe sa najviac približuje k Európe 
v Gibraltárskom prielive (14 km široký), na severovýchode hraničí s Áziou v oblasti Suezskej 
šije (120 km dlhá) a na východe sa približuje k Ázii prielivom Báb al-Mandab na vzdialenosť 
26 km. Na východe obmýva Afriku Indický oceán, na západe a severe Atlantický oceán (v 
severnej časti v podobe Stredozemného mora).    

 
Najsevernejší bod kontinentu: Rás Ben Sekka (37º 21' s.š) - Tunisko 
Najjužnejší bod kontinentu: Strelkový mys (Cap Agulhas) (34º 52' j.š.) – Južná Afrika 
Najzápadnejší bod kontinentu: Zelený mys (Pointe des Almadies) (17º 38' z.d.) - 
Senegal 
Najvýchodnejší bod kontinentu: Rás Hafún (51º 23' v.d.) - Somálsko 
 
Výrazným rysom polohy Afriky je skutočnosť, že na severnej pologuli je jej územie 

dvakrát širšie než na južnej pologuli. Vzdialenosť medzi najzápadnejším a najvýchodnejším 
bodom kontinentu je približne 7 500 km a vzdialenosť medzi najsevernejším a najjužnejším 
bodom kontinentu je približne 8 000 km.  

Pobrežie Afriky je najmenej členité zo všetkých kontinentov. Jeho dĺžka je 30 500 km. 
Do pevniny vniká len málo veľkých zálivov. Na západnom pobreží je to Guinejský záliv, 
ktorý sa delí na Beninský záliv a Biaferský záliv a na severe zálivy Veľká Syrta a Malá Syrta. 
Okrem nich je ešte viacero menších zálivov, ktoré ale neporušujú celistvý obrys pevniny 
(napr. Veľrybia zátoka, Záliv sv. Heleny ai.). Na ostrovy a polostrovy pripadá len 5 % rozlohy 
územia. Najväčším polostrovom je Somálsky polostrov (Africký roh). Z ostrovov vyniká 
v Indickom oceáne Madagaskar (590 000 km²), vzdialený 400 km od africkej pevniny. Okrem 
neho sa v Indickom oceáne nachádzajú menšie ostrovy pri východnom pobreží - Pemba, 
Zanzibar, Mafia a v blízkosti Afrického rohu ostrov Sokotra. Vzdialenejšie sú početné drobné 
ostrovy sopečného pôvodu, ktoré ale nesúvisia vývojovo s africkou pevninou (Komory, 
Amiranty, Seychely, Maskarény). Sopečného pôvodu sú aj všetky ostrovy pri západnom 
pobreží Afriky: Madeira, Kanárske ostrovy a Kapverdské ostrovy, ostrovy v Guinejskom 
zálive (Anobón, Svätý Tomáš, Princov ostrov, Bioko - Fernando Póo), ako aj vzdialenejšie 
ostrovy v južnej časti Atlantického oceánu (Ascension a Svätá Helena).  

Podobne ako horizontálna, je aj vertikálna členitosť Afriky malá. Najvyšším bodom je 
sopečný masív Kilimandžáro s troma vrcholmi – Kibo, Mawenzi a Shira. Dominantný je 
Kibo/Uhuru (5 895 m). Najnižším bodom je Assalská preliačina (-155 m). Stredná nadmorská 
výška kontinentu je 750 m. 

Názov Afrika je odvodený z názvu berberského kmeňa Afrigi (alebo Afridi) žijúceho na 
území dnešného Tuniska. Latinským názvom Africa bola pomenovaná rímska provincia na 
území kedysi ovládanom Kartágom. K ďalším možným pôvodom slova Afrika patria: latinské 
slovo aprica vo význame slnečný, alebo grécke slovo aphrike vo význame bez chladu. 
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3.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Geologicky tvorí Afrika rozsiahly prahorný štít, tektonicky rozlámaný na panvy 
a klenby. K nemu sa na juhu primkýnajú hercýnske Kapské hory a na severe treťohorné 
alpínske pohorie Atlas. Pre Afriku je typická prevaha rozsiahlych rovín a náhorných plošín, 
na severe a západe s priemernými nadmorskými výškami 200 - 500 m, na juhu a východe 1 
500 – 2 000 m. Na základe geologicko – geomorfologického vývoja je možné Afriku rozdeliť 
na tri základné oblasti: Atlas, tabuľovú Afriku a Východoafrickú vysočinu. Atlas vypĺňa 
severozápadnú časť Afriky v dĺžke približne 2 000 km a uzatvára náhornú plošinu šotov so 
slanými jazerami (sebchy). Najvyšším bodom pohoria je Džabal Toubkal (4 165 m). Južne od 
pohoria Atlas sa rozprestierajú rozsiahle územia Saharsko – sudánskych rovín a plošín 
s priemernou nadmorskou výškou 200 - 500 m. Tu vyniká najmä najväčšia púšť sveta, Sahara. 
Má rozlohu 9 000 000 km² a zasahuje na územie dvanástich štátov. V centre Sahary vystupujú 
pohoria Ahaggar (Tahat, 2 918 m), Tibesti (Emi Koussi, 3 415 m), Aïr (Bagzane, 2 022 m) 
a Dárfúr (Marra, 3 088 m). Piesková púšť, ktorá sa nazýva erg, zaberá z celkovej plochy 
Sahary iba 1/9. Vetrom vznikajú dlhé priečne presypy, ktoré sa sťahujú z miesta na miesto. 
V mladých vyvíjajúcich sa ergoch (juhozápad Mauritánie) sa pieskové presypy (barchany) 
pohybujú v priemere o 100 m ročne. Staré ergy (Veľký západný Erg) sú relatívne stabilné. Zo 
zanikajúcich ergov vietor odnáša piesočný materiál do iných oblastí (západná časť Veľkého 
východného Ergu). Púštne oblasti, ktorých povrch je pokrytý štrkovými nánosmi alebo 
kamenitou sutinou sa nazývajú serir. Vyskytujú sa v Líbyi ale aj v iných oblastiach Sahary. 
Vyššie položené planiny a plošiny so strmými skalnými svahmi, z ktorých všetky jemnejšie 
častice odvial vietor sa nazývajú hamada. Majú kamenitý povrch a výrazné skalné tvary. Pre 
postupujúce karavány boli takmer nepriechodné. Južne od západnej Sahary sa rozkladá 
Hornoguinejská vysočina (Loma Mansa, 1 945 m) a Adamauská vysočina. V strednej časti 
kontinentu sa vytvorila rozsiahla tektonická zníženina Konžskej panvy. Južne od plošiny 
Luanda – Katanga leží Kalaharská panva a na západe pozdĺž pobrežia 1500 km dlhá púšť 
Namib (124 000 km²). Južnú časť Afriky vypĺňa plošina Karoo a Dračie vrchy (Thabana 
Ntlenyana, 3 482 m). Tvarovo najpestrejšia a najvyššia je oblasť východnej Afriky. V jej 
severnej časti sa rozprestiera Etiópska vysočina (Ras Dašan, 4 620 m). V najvýchodnejšej 
časti Afriky v blízkosti Červeného mora leží tektonicky vytvorená Assalská preliačina (-155 
m). Južne od Afrického rohu sa nachádza Východoafrická náhorná plošina s hrásťovými 
a sopečnými masívmi, krátermi a náhornými plošinami, ktorú na západe ohraničuje sústava 
hlbokých priekopových prepadlín tektonického pôvodu. Tieto sa tiahnu v dĺžke 6 000 km od 
priekopovej prepadliny Červeného mora až k dolnému toku rieky Zambezi. Najhlbšiu časť 
prepadlín vypĺňajú jazerá. V tejto časti Afriky sa nachádzajú osamelé sopečné masívy 
a kužele (Kilimandžáro, 5 895 m; Mt. Keňa, 5 195 m) a aj v súčasnosti činné vulkány (Meru, 
4 565 m; Karisimbi, 4 507 m). Na zlomových líniách boli miestami vysoko vyzdvihnuté 
kryhy starého kryštalinika pohoria Ruwenzori (Margherita/Ngaliema, 5 109 m). 

Afrika je vzhľadom k svojej geografickej polohe najteplejším kontinentom. Podnebné 
rozdiely sú podmienené tlakovými systémami na pevnine a v susedných oceánoch. Územie 
patrí do štyroch klimatických pásiem: rovníkové s horúcim a vlhkým podnebím (Konžská 
panva, pobrežie Guinejského zálivu), pásmo rovníkových monzúnov (1/3 plochy Afriky) 
s horúcim vlhkým letom a teplou suchou zimou, extrémne suché pásmo tropických pasátov 
(Sahara a priľahlé oblasti) a subtropické (stredomorské) pásmo s príjemným podnebím na 
severnom a južnom okraji pevniny. Najvyššiu absolútnu teplotu má Al-Azízía v Líbyi (58 º C) 
a najvyššiu priemernú ročnú teplotu Dalol v Etiópii (34,4ºC). Najnižšia teplota bola nameraná 
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v lokalite Talirhemt v Maroku (-15 ºC). Najdaždivejším miestom Afriky je C. Debunja 
v Kamerune (10 470 mm) a najsuchším Asuán v Egypte (0,5 mm). 

Pre Afriku je charakteristickou črtou riečnej siete jej mladé štádium vývoja. Tvar riečnej 
siete a odtokový režim sú značne nepravidelné. Vodnatosť afrických riek je výsledkom 
množstva zrážok a ich časového rozloženia, konfigurácie reliéfu, pôdnych pomerov 
a rastlinného krytu. V Afrike sú oblasti s hustou riečnou sieťou, ako aj obrovské územia bez 
trvalých povrchových vôd. Približne 1/3 rozlohy Afriky zaberajú bezodtokové oblasti. Týka 
sa to najmä obrovskej plochy najväčšej púšte sveta, Sahary. Kontinentálne rozvodie Afriky 
prebieha po jej východnej, najvyššej časti, takže prevažná časť územia je odvodňovaná do 
Atlantického oceánu, vrátane Stredozemného mora (Níl, Kongo, Niger, Senegal, Gambia, 
Orange ai.) a menšia časť do Indického oceánu (hlavne Zambezi). Najdlhšou riekou Afriky, 
ale aj sveta je Níl (6 685 km, plocha povodia 2 881 000 km²). Ústí do Stredozemného mora 
rozsiahlou deltou (24 000 km²). Oblasť pri jej dolnom toku sa stala kolískou jednej 
z najstarších civilizácií sveta. Homér označil Níl za „Nebeský prameň Egypta“. Príslovie 
„Caput Nili quaerere – hľadať prameň Nílu“ sa už po stáročia používalo v súvislosti s niečím 
nemožným alebo neuskutočniteľným. Hlavným zdrojom Nílu sú Biely a Modrý Níl, ktorých 
sútok leží pri meste Chartúm. V roku 1970 bola na Níle vybudovaná Asuánska priehrada, 
ktorá slúži najmä pri zavlažovaní rozsiahlych poľnohospodárskych plôch. Najväčšou riekou 
Afriky a druhou najväčšou na svete, je rieka Kongo s priemerným prietokom 42 000 m³/s. 
Stupňovitý charakter reliéfu spôsobil, že na mnohých afrických riekach sa vytvorili početné 
pereje a vodopády. K najväčším patrí Tugela (948 m, 2. miesto na svete), Shire (366 m) a 
Lofoi (340 m). Najznámejšími vodopádmi a pre mnohých aj najkrajšími sú Viktóriine 
vodopády (128 m) na rieke Zambezi, objavené škótskym misionárom Davidom Livingstonom 
v roku 1855. Africké jazerá sú zväčša tektonického pôvodu. Dominantnými sú Viktóriino 
jazero (Ukerewe, 68 800 km², 3. miesto na svete) a jazero Tanganika (32 880 km², 7. miesto 
na svete), ktoré sa svojou hĺbkou 1470 m radí na druhé miesto medzi najhlbšími jazerami 
sveta hneď za jazero Bajkal. Tektonickými jazerami sú aj Malawi (Ňasa), Kivu, Turkana 
(Rudolfovo jazero), Albertovo jazero, Mweru, Kyoga ai. Najväčším hradeným jazerom je 
Tana v Etiópskej vysočine, z ktorej vyteká Modrý Níl. 

Rastlinstvo Afriky patrí k trom fytogeografickým oblastiam: holarktickej na severe a na 
Sahare, paleotropickej na juh od Sahary a kapskej, ktorá je najmenšou zo všetkých 
floristických oblastí, zaberajúcou v južnej Afrike iba malé pobrežné pásmo. Tropické vždy 
zelené dažďové pralesy v najvlhších oblastiach obklopujú na severe, východe a juhu typické 
trávnaté savany (35 % povrchu Afriky) s galériovými lesmi v riečnych údoliach, trávnato – 
krovinaté polopúšte a púšte (xerofyty, sukulenty). Typickým obrazom africkej krajiny sú 
savany. Ich tri základné typy - polopúštne, krovinaté (suché) a trávnaté (vlhké) určujú 
zrážkové pomery a dĺžka dažďového obdobia. Sever územia Afriky je porastený 
stredomorskými vždy zelenými krovinatými porastmi a suchými lesmi. Kapská oblasť má 
floristickú skladbu podobnú juhozápadnej Austrálii.  

Živočíšstvo Afriky sa vyvinulo zo živočíšnych druhov, ktoré imigrovali do Afriky 
v mladších treťohorách z južnej Ázie a južnej Európy. Tieto živočíchy našli v Afrike 
priaznivé podmienky pre svoj vývoj. Iba na Madagaskare sa udržalo pôvodné starotreťohorné 
živočíšstvo, ktoré na pevnine takmer vyhynulo. Územie sa delí na tri zoogeografické oblasti: 
holarktickú, etiópsku a madagaskarskú. Holarktická oblasť zasahuje sever územia a ostrovy 
v Atlantickom oceáne (Madeira, Kanárske ostrovy, Kapverdské ostrovy). Zvláštne postavenie 
má fauna púštnych ekosystémov Sahary. Z vyšších živočíchov sú to predovšetkým hlodavce, 
antilopy, fenek, hyena, šakal ai. Územie južne od Sahary patrí do etiópskej oblasti. Tu žije 
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fauna typická pre savany – bylinožravce (žirafa, zebra, byvol, slon, hroch, nosorožec, 
antilopy, pakone) a šelmy (lev, leopard, gepard, hyena), opice, hady, krokodíly, pštros, vodné 
vtáctvo, hmyz (termity, moskyty, saranče, mucha tse – tse ai.). Špecifikom je ostrovný svet 
Madagaskaru s výrazným zastúpením endemitov (madagaskarská oblasť). Z 
najvýznamnejších druhov sú to lemury, cibetky, leguány ai. 

Pre Európanov bola Afrika už v minulosti obľúbeným miestom lovu predovšetkým 
veľkých zvierat. Mnohé druhy sa stali neprimeraným lovom ohrozenými a to bol aj jeden 
z dôvodov ich zvýšenej ochrany v podobe zriaďovania národných parkov a prírodných 
rezervácií. V nich sa chráni okrem fauny aj pôvodný ráz africkej krajiny. K významným 
africkým národným parkom a prírodným rezerváciám patria Awash (Etiópia), Lake Nakuru, 
Masai Mara, Tsavo, Amboseli (Keňa), Kilimandžáro, Serengeti, Ngorongoro (Tanzánia), 
Ruwenzori (Uganda), Virunga (DR Kongo), Victoria Falls (Zimbabwe), Kafue (Zambia), 
Namib/Naukluft, Etosha (Namíbia), Kruger, Kalahari - Gemsbok (Južná Afrika)  ai.        

 
Obrázok 7 Afrika – fyzická mapa 
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3.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Afrike žije 1, 111 mld. obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia je 36,6 obyv. na 
km², čo zaradzuje Afriku k veľmi riedko zaľudneným kontinentom. Nerovnomernosť 
osídlenia je najvýraznejšia pri porovnaní hustoty zaľudnenia v delte a na dolnom toku Nílu 
(približne 1 000 obyvateľov na km²) s hustotou v púštnych oblastiach, kde klesá pod 1 
obyvateľa na km². K štátom s najväčšou hustotou obyvateľstva patria okrem ostrova 
Maurícius (664 obyv. na km²), Rwanda (444), Burundi (380), Nigéria (184) a Gambia (163). 
K štátom s najmenšou hustotou obyvateľstva patria Namíbia (2,6 obyv. na km²), Líbya (3,2), 
Mauritánia (3,3), Botswana (3,6) a Gabon (6,0). Afrika je kontinentom s vysokou 
pôrodnosťou, ktorá v niektorých štátoch prevyšuje 45 ‰. Štátmi s najvyššou pôrodnosťou sú: 
Niger (46,1 ‰), Mali (45,5), Uganda (44,2), Zambia (42,5) a Burkina (42,4). 
V predkoloniálnom a koloniálnom období bola úmrtnosť v Afrike 30 až 35 ‰ a v niektorých 
krajinách (Niger, Burkina, Zambia ai.) ešte vyššia. So vznikom samostatných štátov sa 
podmienky v mnohých afrických krajinách zlepšili a úmrtnosť poklesla. Napriek tomu patrí 
Afrika ku kontinentom, kde sú ukazovatele úmrtnosti jedni z najvyšších na svete. Dojčenská 
úmrtnosť (do 1 roku života) je najvyššia v týchto štátoch: Sierra Leone (165 ‰), Libéria 
(157), Angola (154), Niger (150) a Somálsko (133). Pokles úmrtnosti pri trvalo vysokej 
pôrodnosti zabezpečuje vysoké tempo prirodzeného prírastku. Krajinami s najvyšším 
prirodzeným prírastkom v Afrike sú: Čad (3,3 %), Angola (3,2), Burundi (3,2), Senegal (3,2) 
a Stredoafrická republika (3,2). Veková štruktúra väčšiny afrických štátov je charakteristická 
vysokým podielom detí (0 - 14 rokov) a veľmi nízkym podielom starých ľudí (nad 65 rokov). 
V mnohých štátoch počet detí predstavuje skoro polovicu celého obyvateľstva. Pre Afriku je 
charakteristické vysoké tempo rastu mestského obyvateľstva. Rozdiely v úrovni urbanizácie 
sú v jednotlivých štátoch a regiónoch veľké. Jadrovými oblasťami sú údolie a delta Nílu, 
pobrežný pás krajín Maghribu (Maroko, Alžírsko, Tunisko), pobrežie Guinejského zálivu, 
juhozápadná Nigéria a niektoré oblasti Južnej Afriky. Najväčší podiel urbanizovaného 
obyvateľstva je v týchto krajinách: Líbya (85), Gabon (84), Džibutsko (83), Tunisko (65) a 
Alžírsko (63).  Aj keď je Afrika ešte stále najmenej urbanizovaný kontinent (približne tretina 
obyvateľstva žije v mestách), môžeme tu lokalizovať vyše 30 veľkomiest s viac než jedným 
miliónom obyvateľov. K najväčším africkým mestám v rámci urbanizovaných celkov patria: 
Káhira (Egypt, 14,7 mil. obyv.), Lagos (Nigéria, 11,3), Kinshasa (DR Kongo, 8,5), 
Johannesburg (Južná Afrika, 7,3), Chartúm (Sudán, 5,6), Alexandria (Egypt, 4,5), Alžír 
(Alžírsko, 4,4), Abidjan (Pobrežie Slonoviny, 4,3), Casablanka (Maroko, 4,0) a Kapské Mesto 
(Južná Afrika, 3,7). Pre vidiecke osídlenie sú najtypickejšie malé dediny. Formy tohto 
osídlenia sa líšia od fyzickogeografických regiónov, od typu poľnohospodárskej výroby 
a hustoty vidieckeho zaľudnenia v jednotlivých krajinách.    

Na vývoj obyvateľstva Afriky malo nepriaznivý dopad koloniálne obdobie súvisiace 
s fenoménom otroctva. Obchodovanie s otrokmi v priebehu 16. až 19. storočia, na ktorom sa 
zúčastňovali všetky západné mocnosti a pred nimi Arabi malo za následok enormný pokles 
počtu obyvateľov, rádovo odhadovaný na niekoľko desiatok miliónov obyvateľov. Otroci boli 
vyvážaní najmä do Nového sveta, kde prispeli k spestreniu demografickej skladby tamojšieho 
obyvateľstva. Obyvateľstvo Afriky patrí k rôznym antropologickým typom a rasám. Sever 
územia až po juh Sahary je osídlený skupinami patriacimi k mediteránnej vetve europoidnej 
rasy (Arabi, Berberi). Južne od Sahary žije obyvateľstvo patriace k negroidnej vetve 
ekvatoriálne rasy. Tvorí približne polovicu celého obyvateľstva kontinentu. Môžeme ho ešte 
rozdeliť do troch typov: vlastný negroidný, negrilský a bušmenský. Z hľadiska početnosti a 
rozlohy obývaného územia prevažuje vlastný negroidný typ. Patrí k nemu obyvateľstvo 
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západného Sudánu, Guinejského pobrežia, stredného Sudánu, nilotské skupiny na hornom 
toku Nílu a početné etniká Bantu. Osobitným antropologickým typom je negrilský typ - 
Pygmejovia, ktorí dosahujú malý telesný vzrast (priemerne 142 cm). Obývajú najmä tropické 
lesy Konžskej panvy. Do bušmenského typu patria Hotentoti (Khoinovia) a Bušmeni 
(Krováci, Sanovia), obývajúci oblasť púšte Kalahari. Na severovýchode Afriky (oblasť 
Etiópie a Somálska) žijú etniká patriace k tzv. kontaktnému etiópskemu typu, ktorý je 
prechodným medzi mediteránnou vetvou europoidnej rasy a negroidnou vetvou ekvatoriálnej 
rasy. Špecifickým je obyvateľstvo Madagaskaru (Malgaši), ktoré má znaky mongoloidnej aj 
negroidnej rasy. Označujeme ho ako tzv. zmiešaný malgašský typ. 

Z jazykového hľadiska je africký kontinent pestrou mozaikou. Africké jazyky môžeme 
rozdeliť do štyroch veľkých jazykových rodín. 

1. afroázijská jazyková rodina – semitské jazyky, berberské jazyky, kušitské jazyky, 
čadské jazyky  

2. konžsko – kordofánska jazyková rodina – nigerokonžské jazyky, kordofánske jazyky 
3. nilosaharská jazyková rodina – saharské jazyky, nilotské jazyky, ostatné nilosaharské 

jazyky 
4. khoisanská jazyková rodina  
Z hľadiska pestrosti etnickej štruktúry je Afrika na pomyselnom druhom mieste medzi 

kontinentmi, hneď za Áziou. Proces formovania národov a národností bol na africkom 
kontinente veľmi zložitý. Etnická konsolidácia sa posilnila v priebehu 
národnooslobodzovacieho boja proti koloniálnym mocnostiam. Po získaní nezávislosti sa 
tento proces ešte urýchlil. V Afrike, predovšetkým v tropickej oblasti prevládajú 
mnohonárodnostné štáty. V niektorých krajinách je možné identifikovať až niekoľko desiatok 
etník (Nigéria, DR Kongo, Etiópia ai.). Až do súčasnosti sú v Afrike zachované prakticky 
všetky formy etnických spoločenstiev, od najmenších etnických skupín žijúcich v rodovom 
zriadení (Pygmejovia), plemien a rodových organizácií až po veľké národy žijúce najmä 
v „arabských“ krajinách severnej Afriky. Jednotlivé africké štáty sú väčšinou zložené 
z viacerých národov, národností a etnických skupín. K najhomogénnejším patria štáty 
severnej Afriky a Madagaskaru. Mnohé etniká sú rozptýlené na veľkom teritóriu. Týka sa to 
najmä oblasti Sahary a Sahelu. K najväčším africkým národom patria v súčasnosti Arabi 
Egypta, Hausovia, Arabi Alžírska, Fulbovia, Jorubovia a Arabi Maroka.  Hranice štátov, ktoré 
boli vytvorené v koloniálnej ére nezodpovedajú etnickým pomerom. Práve etnická 
rôznorodosť územia prepojená s náboženskou štruktúrou a pomermi je najčastejšou príčinou 
vzniku konfliktov v Afrike.    

V živote Afričanov má doposiaľ veľmi silné postavenie náboženstvo. Dominantnými sú 
kresťanstvo a islám (väčšinoví sunniti). Z kresťanstva je to katolicizmus a protestantizmus. 
Ich priestorové rozmiestnenie bolo determinované príslušnosťou území k jednotlivým 
koloniálnym mocnostiam – katolícke sú bývalé španielske, portugalské a francúzske kolónie, 
protestantské sú bývalé britské a holandské kolónie. „Súperenie“ medzi kresťanstvom 
a islámom sa prejavuje najmä v krajinách subsaharskej Afriky v kontaktnej zóne ovplyvnenej 
historickými a kultúrnymi aspektmi prieniku dvoch najmladších monoteistických 
náboženských smerov. V niektorých krajinách sa tieto spory riešia ozbrojenou cestou 
(Nigéria, Sudán, Južný Sudán, Etiópia). Pre čierny kontinent je typické aj tradičné miestne 
náboženstvo – animizmus vo svojich rôznych podobách (viera v nadprirodzené bytosti 
a duchov, ktorí ovládajú človeka a celý jeho život) a z neho odvodený fetišizmus (uctievanie 
predmetov pre ich pomyselnú nadprirodzenú moc). 
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V Afrike sa nachádza  54 suverénnych štátov, 1 zámorský departmán Francúzska 
(Réunion), 1 závislé územie Francúzska (Mayotte), 1 závislé územie Spojeného kráľovstva 
(Svätá Helena) a 1 sporné územie okupované Marokom (Západná Sahara).     

3.4 EKONOMIKA 

Afrika patrí k najchudobnejším a najmenej rozvinutým kontinentom, napriek tomu, že 
má obrovské prírodné zdroje. Hlavnými problémami brzdiacimi ekonomický rozvoj Afriky je 
silná orientácia na ťažobný priemysel, monokultúrne zamerané poľnohospodárstvo 
(predovšetkým rastlinná výroba), ktoré je orientované na export a jeho závislosť od politiky 
svetových trhov, ako aj nedostatočne rozvinutý spracovateľský priemysel a služby. Ďalším 
nedostatkom je nerozvinutá doprava, bez ktorej nie je v súčasnosti možné rozvíjať 
medzinárodnú spoluprácu a integračné procesy. Mnohé štáty majú zastarané strojové parky vo 
všetkých druhoch dopravy. Nevyhovujúce je aj rozmiestnenie jednotlivých druhov dopravy, 
keďže väčšina komunikácií sleduje prepojenie prístavov s oblasťami ťažby nerastných 
surovín vo vnútrozemí. Železnice majú rozdielne rozchody a úplne absentujú 
transkontinentálne dopravné koridory, či už v železničnej alebo cestnej doprave. K tomu je 
potrebné pripočítať vysoký stav negramotnosti, nedostatok zahraničného kapitálu (najväčším 
investorom v Afrike je dlhodobo Čína), časté kmeňové etnicko – náboženské konflikty, 
z ktorých viaceré mali charakter genocíd (Rwanda, Sudán, Somálsko ai.), rozsiahle oblasti 
paralyzované smrteľnými chorobami (malária, ebola, žltá zimnica, HIV/AIDS) a politiku 
skorumpovaných vlád, ktoré sa dopúšťali v mnohých prípadoch porušovania ľudských práv. 
Na základe Indexu ľudského rozvoja, ktorý zostavuje OSN bolo všetkých 12 najnižšie 
postavených krajín v tomto rebríčku v roku 2013 z Afriky (176 až 187). Viaceré krajiny 
kontinentu ale v ostatných rokoch zaznamenali rýchly rast hospodárstva. Medzi inými 
napríklad Angola, Nigéria, Etiópia, Mozambik a Rwanda. Afrika bola k roku 2013 
ekonomicky najrýchlejšie rastúcim kontinentom. Značnú časť tohto rastu možno spájať s 
rozšírením informačných technológií, predovšetkým mobilných telefónov.  

Africké štáty sa snažia podľa vzoru iných svetových regiónov vytvárať integračné 
regionálne zoskupenia a zvláštne ekonomické zóny. K najsilnejším integračným zoskupeniam 
v Afrike patria Zväz arabského Maghribu (UMA), Hospodárske spoločenstvo 
západoafrických štátov (ECOWAS/CEDEAO), Hospodárske spoločenstvo stredoafrických 
štátov (CEEAC), Juhoafrická colná únia (SACU), Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku 
(COMESA). Najrozsiahlejším projektom africkej integrácie je Africká únia (AÚ). Je to 
medzinárodná organizácia inšpirovaná integračným modelom Európskej únie, ktorá rieši 
otázky týkajúce sa súčasnej Afriky. AÚ má 54 členov. Jediným africkým štátom, ktorý nie je 
súčasťou AÚ je Maroko, ktoré túto organizáciu bojkotuje kvôli uznaniu existencie Západnej 
Sahary (Saharskej arabskej demokratickej republiky) a ktoré si samé nárokuje na toto územie. 
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Obrázok 8 Afrika – politická mapa 
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3.5 HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ 

História Afriky je preštudovaná veľmi nerovnomerne. Najviac poznatkov pochádza 
z oblasti severnej a severovýchodnej Afriky, kde už v staroveku vznikli a rozvíjali sa 
otrokárske ríše Egypta a Etiópie. Minulosť etník Sahary a regiónov subsaharskej Afriky je 
preskúmaná v menšom meradle. Jedným z hlavných dôvodov je neexistencia písomných 
prameňov, ktoré by pochádzali od týchto skupín.     

3.5.1 Významné historické a politické udalosti vo vývoji Afriky 

25. mil. pr. Kr. v oblasti východnej Afriky v blízkosti Viktóriinho jazera žil 
predchodca človeka – Proconsul 

1 750 000 pr. Kr. vo východnej Afrike žil Zinjanthropus boisei (v súčasnosti sa 
používa termín Australopithecus boisei alebo Paranthropus boisei) 
a Homo habilis 

150 000 pr. Kr. vyvinuli sa nové formy tzv. Človek rodézsky (Homo rhodesiensis) 
a Človek neandertálsky (Homo neanderthalensis) 

40 000 pr. Kr. objavili sa predkovia moderného človeka Homo sapiens 
10 000 pr. Kr. ľudia začali krotiť zvieratá, pestovať prvé plodiny, zakladať dediny – 

južne od Veľkých jazier žili predchodcovia dnešných Bušmenov – 
Boskopodi 

8000 pr. Kr. Sahara bola úrodným a zaľudneným územím – v Egypte sa vyrábali 
nástroje a drviče obilia 

6000 pr. Kr. začalo sa sťahovanie kočovných Hamitov, predchodcov Egypťanov 
a Berberov cez Suez a Báb al – Mandab – trvalo niekoľko tisícročí – 
v Egypte sú začiatku výrobnej činnosti, pestovanie pšenice a prosa 
a chov hovädzieho dobytka, somárov a oviec – stavba 
zavodňovacích kanálov 

5000 pr. Kr. semitské kmene putovali vo viacerých vlnách do Egypta 
4000 pr. Kr. začiatky rozmachu Egyptskej ríše 
3000 pr. Kr. začiatky organizovaného štátu v Egypte – veľký rozmach umenia – 

sťahovanie roľníkov a pastierov z povodia horného Nílu cez dnešnú 
Keňu a Tanzániu 

2700 pr. Kr. bola dobudovaná v tom čase najväčšia stavba sveta Cheopsova 
(Chufevova) pyramída 

1500 pr. Kr. v Egypte sa stavajú skalné chrámy, hrobky, kolosálne sochy 
814 pr. Kr. Feničania založili Kartágo 
600 pr. Kr. faraón Neko vyslal fenických plavcov, aby zistili, či je celá Afrika 

obklopená morom – vrátili sa po troch rokoch a boli pravdepodobne 
prvými ľuďmi, ktorí oboplávali Afriku 

470 pr. Kr. Hanno z Kartága sa plavil pozdĺž západoafrických brehov 
pravdepodobne až k Sierra Leone  

450 pr. Kr. grécky historik Herodotos cestoval po Níle až k prvým kataraktom 
a napísal prvý zemepis Afriky 

332 pr. Kr. Alexander Macedónsky dobyl Egypt a založil Alexandriu 
146 pr. Kr. Rimania zničili Kartágo – Púnska ríša sa rozpadla 
0 popis Afriky a celého vtedy známeho sveta od gréckeho historika, 

geografa a filozofa Strabóna 
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150 Ptolemaios zakreslil na svojej mape tok Modrého Nílu, Bieleho Nílu 
a Nigeru 

622 Muhammadov útek z Mekky do Medíny – začiatok šírenia islámu – 
nultý rok muslimského letopočtu (hidžra) 

711 muslimovia rozšírili islám po celej severnej Afrike a cez Gibraltar 
vpadli na Pyrenejský (Iberský) polostrov 

969 založenie Káhiry a jej univerzity Al – Azhar – Egypt a Arábia sa 
stávajú hlavnými strediskami arabského sveta 

1474 Portugalci prvý raz prekročili rovník, čím sa otvára cesta k objavom 
na južnej pologuli 

1497 – 1498 Vasco da Gama oboplával mys Dobrej nádeje a dosiahol brehy Indie 
1500 začiatok obchodovania s otrokmi – ročne sa z Afriky vyviezlo 

približne 100 000 otrokov – úhrnné straty na obyvateľstve Afriky sa 
za cca. 350 rokov trvania obchodovania s otrokmi odhadujú na 
niekoľko desiatok miliónov (od 30 do 100) 

1652 v Afrike žije približne 100 000 miliónov ľudí – Holanďania 
zakladajú Kapské Mesto 

1787 Briti usadzujú prepustených otrokov na pobreží Sierry Leone 
a zakladajú tam pre nich v roku 1792 Freetown (slobodné mesto) 

1788 v Londýne založili Africkú spoločnosť pre podporu zemepisných 
ciest a objavov 

1800 v otrokárstvom zdecimovanej Afrike žije približne 50 miliónov ľudí, 
čo je menej ako v roku 1652 

1842 vznikol búrsky Oranžský slobodný štát 
1847 pre prepustených amerických otrokov vznikla republika Libéria 

(slobodná krajina) 
1848 pre prepustených francúzskych otrokov vzniklo v Gabone Libreville 

(slobodné mesto) 
1856 vznikol búrsky štát Transvaal 
1867 v južnej Afrike objavili diamanty 
1869 otvorili Suezský prieplav 
1884 Berlínska konferencia – položené základy koloniálneho delenia 

Afriky 
1902 Briti porazili Búrov v dvoch anglo – búrskych vojnách 
1904 vytvorila sa Juhoafrická únia ako britské domínium 
1918 – 1920 nemecké kolónie prechádzajú po 1. svetovej vojne do rúk Britov, 

Francúzov, Belgičanov a Juhoafričanov vo forme mandátu 
1935 vpád talianskych vojsk do Etiópie a jej okupácia do roku 1941 
1940 – 1943 2. svetová vojna – vojenské operácie v severnej a východnej Afrike 

(Erwin Rommel vs. Bernard Montgomery) 
1950 vytvorila sa Arabská liga so sídlom v Káhire – samostatnými štátmi 

sú v Afrike iba Egypt, Etiópia, Libéria a Juhoafrická únia 
1956 znárodnenie Suezského prieplavu – 2. arabsko – izraelská vojna 
1960  tzv. Rok Afriky – 17 afrických štátov získava v tomto roku 

nezávislosť 
1961 Juhoafrická únia sa prehlasuje za republiku – zosilňuje sa rasizmus 

a politika apartheidu 
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1962 skončila sa sedemročná vojna Alžírska s Francúzskom za 
nezávislosť 

1963 založila sa Organizácia africkej jednoty (OAJ) so sídlom v Addis 
Abebe 

1973 4. arabsko – izraelská vojna 
1993 nezávislosť Eritrei po vojne s Etiópiou 
1994 definitívne odstránenie apartheidu v Južnej Afrike (oficiálnou 

štátnou politikou bol v rokoch 1948 – 1990) 
1994 rwandská genocída – masové vyvražďovanie rwandských etník – 

Tutsiov a Hutuov – počty obetí sa odhadujú na cca. 800 000 až 1 
milión 

2011 (9. 7.) vznik Južného Sudánu  

3.5.2 Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Afrikou 

Barth, Heinrich (1821 – 1865) – nemecký filológ, historik a cestovateľ – patrí 
k najvýznamnejším postavám v dejinách geografických výskumov nie len v Afrike, ale vo 
všeobecnosti – začal klasickú epochu výskumov Sahary a Sudánu – precestoval a zmapoval 
viac ako 20 000 km afrického územia 

Battúta, Ibn (1304 – 1368/69) – najvýznamnejší arabský cestovateľ a kartograf 
stredoveku – počas tridsiatich rokov precestoval prakticky celý vtedajší známy svet (približne 
117 000 km v Afrike, Európe a Ázii) – svoje zážitky z ciest opísal v diele Cesta 

Beňovský, Móric August (1741 – 1786) – slovenský šľachtic a dobrodruh – kolonizátor 
vo francúzskych službách – kráľ na Madagaskare – zomrel v bojoch s francúzskymi vojakmi 

Burton, sir Richard Francis (1821 – 1890) – jeden z najvýznamnejších britských 
cestovateľov 19. storočia – zaslúžil sa o výskum východnej Afriky – objavil Viktóriino jazero 

Clapperton, Hugh (1788 – 1827) – britský námorný dôstojník a cestovateľ v oblasti 
stredného Sudánu – patrí k najvýznamnejším cestovateľom v Afrike v prvej polovici 19. 
storočia a jeho cesty významne obohatili geografické vedomosti o tejto časti Afriky 

Diaz, Bartolomeo (1450 – 1500) – portugalský moreplavec – v roku 1488 ako prvý 
oboplával mys Dobrej nádeje a tak  pripravil cestu pre ďalších moreplavcov pri ich ťažení do 
Indie     

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 

Hanno (6.- 5. st. pr. Kr.) – kartáginský štátnik a admirál – podnikol výskumnú plavbu 
popri západnom pobreží Afriky pravdepodobne do oblasti Guinejského zálivu (sopka Mt. 
Cameroon) 

Holub, Emil (1847 – 1902) – český lekár a cestovateľ po južnej Afrike – v rokoch 1872 
– 1879 a 1883 – 1887 podnikol dve veľké juhoafrické cesty, o ktorých napísal rozsiahle 
cestopisy, dodnes vo vedeckom svete vysoko oceňované  

Leakey, Louis S.B. (1903 – 1972) – anglický profesor antropológie – pri Viktóriinom 
jazere objavil telesné pozostatky predchodcu človeka (Proconsul) – jeho syn Richard našiel 
v roku 1972 pri Rudolfovom jazere 2 600 000 rokov staré pozostatky človeka 

Livingstone, David (1813 – 1873) – škótsky misionár a jeden z najväčších afrických 
cestovateľov – venoval sa systematickému prieskumu afrického vnútrozemia – ako prvý 
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prešiel Afriku od západu na východ a podrobne preskúmal riečnu sieť južnej a východnej 
Afriky - objavil Viktóriine vodopády a jazerá Malawi (Ňasa) a Bangweolu 

Meyer, Hans (1858 – 1929) – profesor geografie na univerzite v Lipsku – ako prvý 
Európan vystúpil v roku 1889 na Kilimandžáro – cestoval a mapoval východnú Afriku 
a napísal viacero kníh 

Nachtigal, Gustav (1834 – 1885) – nemecký lekár a cestovateľ v Afrike – precestoval a 
zmapoval oblasť Sahary a Sudánu – priniesol mnoho geografických, historických, 
etnografických a lingvistických informácií – stal sa jedným z budovateľov nemeckej 
koloniálnej ríše v Afrike 

Rohlfs, Gerhard (1831 – 1896) – nemecký cestovateľ, ktorý strávil na afrických cestách 
16 rokov – bol prvým Európanom, ktorý v rokoch 1865 – 1867 prešiel krížom cez Saharu 
z Tripolisu až k ústiu Nigeru 

Schweitzer, Albert (1875 – 1965) – nemecký lekár, filozof, spisovateľ a teológ – od 
roku 1913 až do svojej smrti žil v Lambaréne v Gabone, kde založil nemocnicu na liečenie 
tropických chorôb afrického obyvateľstva – v roku 1952 dostal Nobelovu cenu mieru  

Speke, John Hanning (1827 – 1864) – anglický cestovateľ v Afrike, ktorý spolu s R. 
Burtonom a J. A. Grantom riešil problematiku prameňov Nílu 

Stanley, sir Henry Morton (1841 – 1904) – angloamerický novinár a cestovateľ 
v Afrike – viedol expedíciu, ktorá našla D. Livingstona a neskôr niekoľko ďalších výprav do 
rovníkovej Afriky – pomáhal pri kolonizácii Konga belgickému kráľovi Leopoldovi II. 

3.5.3 Slovníček pojmov týkajúcich sa Afriky 

afrikaans – afrikánčina – zmiešaný jazyk, ktorý sa vyvinul z pôvodného jazyka 
holandských prisťahovalcov (Búrov) a prvkov pôvodných afrických jazykov v južnej Afrike – 
jeden z úradných jazykov v Južnej Afrike  

agave (sisal) – suchomilná rastlina pochádzajúca zo strednej Ameriky – z jedného druhu 
(agave sisalová) sa získavajú vlákna (sisal), ktoré sa používajú na výrobu kief, povrazov 
a hrubých tkanín 

apartheid – afrikánske slovo - znamená oddelenie, odlúčenie – dlhoročný systém rasovej 
diskriminácie v JAR, založený na politike tzv. oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych rás - 
prvé doložené použitie tohto slova pochádza z prejavu Jana Smutsa z roku 1917 

bantustany – umelo vytvárané historické samosprávne územia existujúce v rokoch 1959 
- 1994 v JAR a v rokoch 1968 - 1989 v Namíbii pre pôvodné černošské obyvateľstvo z 
dôvodu ich rasovej segregácie, presadzovanej vtedajším režimom apartheidu 

bataty (jamy) – tropické rastliny pestované kvôli škrobovitým hľúzam, dorastajúcim do 
dĺžky jedného metra a vážiacim niekoľko kilogramov 

bidonville – chudobná štvrť postavená zo sudov (bidon) od nafty 
bilharzióza – choroba močového a tráviaceho ústrojenstva rozšírená po celej Afrike – 

spôsobuje ju parazit bilharzia, hostí a prenáša ju mäkkýš Bulinus, ktorý žije v stojatých 
vodách  

buš – tropický krovinatý porast v suchých oblastiach Afriky a Austrálie 
durha – africké proso 
džudžu – čarodejník afrických černošských kmeňov 
ebola – vírusové onemocnenie zo skupiny krvácavých (hemoragických) horúčok, ktoré 

napáda ľudí a niektoré ďalšie primáty - predstavuje jednu z najnebezpečnejších nákaz, 
s akými sa kedy ľudstvo stretlo - jeho pôvodcom je filovirus ebola – prvýkrát sa vírus objavil 
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v roku 1976 a od tej doby spôsobuje epidémie s mierou mortality 50 až 90 % - doposiaľ 
najväčšia epidémia eboly s najväčším počtom úmrtí prepukla na prelome rokov 2013 a 2014 
v západnej Afrike 

elefantiáza – tropická choroba, ktorá sa vyznačuje nadmerným zväčšením niektorej časti 
tela  

fatamorgána – zrakový klam spôsobený lomom a odrazom svetla vo vzdušných 
vrstvách nerovnakej teploty pozorovaný najmä na púšti 

fetiš – predmet uctievaný etnikami na nižšom vývojovom stupni, ktorému sa pripisujú 
nadprirodzené vlastnosti 

grigri – africké čary 
chamsín – suchý a horúci južný vietor spojený s pieskovou búrkou, vanúci na jar 

v severovýchodnej Afrike – vzniká na predných častiach tlakových níží pohybujúcich sa nad 
Stredozemným morom alebo severnou Saharou 

laterit – typ pôdy, ktorá vznikla zvetrávaním všetkých typov hornín (okrem vápenca), 
teda tvorených predovšetkým silikátovými minerálmi v oblastiach s vlhkým tropickým 
a subtropickým podnebím – je červenkastej až hnedej farby - názov pochádza z latinského 
slova later (tehla) 

lepra – malomocenstvo – choroba s poruchami citlivosti a rozpadom tkanív 
leprosérie – nemocnice, alebo uzavreté priestory, v ktorých sú sústreďovaní a liečení 

chorí na malomocenstvo 
malária – veľmi rozšírená choroba tropických a subtropických oblastí (pred tým 

nazývaná aj bahenná zimnica) – spôsobuje ju parazit Plasmodium malariae, ktorého prenáša 
komár anofeles – parazit žije v červených krvinkách chorého a spôsobuje ich rozklad, čo 
vyvoláva pravidelné horúčky a malarické záchvaty 

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 – patrí 
k najrozšírenejším plodinám tropickej Afriky 

nagana – spavá choroba dobytka 
negus (neguš) – titul etiópskych cisárov  
onchocerkóza – choroba vyvolaná parazitom, ktorý spôsobuje silné porušenie očí, 

vedúce niekedy až k oslepnutiu – v Afrike prenášajú tohto parazita bodavé simulie  
pista – vyjazdená cesta v púštnych alebo polopúštnych oblastiach 
psittakóza – vírusové ochorenie papagájov prenosné na človeka 
safari – výpravy za zvieratami  za účelom lovu, filmovania a pozorovania – pôvodne to 

bolo označenie v swahilskom a arabskom jazyku znamenajúce loveckú výpravu 
sahel – krajinný typ na južnom okraji Sahary – zahŕňa pás stepí a saván, ktorý sa tiahne 

naprieč celým africkým kontinentom od západu na východ – Senegal, Mauritánia, Mali, 
Burkina, Niger, Čad, Sudán, Južný Sudán, Etiópia – plocha je vyše 3 miliónov km²  

sákija – vahadlová studňa slúžiaca na čerpanie vody pre zavlažovanie pozemkov 
sámum – vírivý, suchý, horúci a dusivý vietor, ktorý nesie veľké množstvo prachu 

a piesku –často má nárazový charakter - niekedy môže byť vo vzduchu toľko piesku a prachu, 
že sa viditeľnosť blíži nule – vzniká v severných častiach Sahary a na Arabskom polostrove  

sarkofág – schránka z kameňa, kovu alebo dreva, do ktorej ukladali mŕtvych (do hrobiek 
namiesto do hrobu v zemi) 
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sezam – jeden až dvojmetrová vysoká olejnatá tropická rastlina, ktorá sa pestuje najmä 
v krajinách Guinejského zálivu a v oblasti Sudánu – používa sa v gastronómii (semená, pasta, 
olej), vo fytoterapii, pri liečbe neuróz, depresií a pri kardiovaskulárnych onemocneniach  

suk – orientálne trhovisko aj obchodné ulice chránené zhora proti slnku  
tamtam (drum) – bubon, ktorý používajú africké kmene pri tanci i na prenášanie správ 

na veľké vzdialenosti 
tanbúr – dlhý valec so špirálovitým závitom, ktorý otáčaním čerpá vodu na zavlažované 

pozemky 
teff – najrozšírenejšia plodina v Etiópii podobná prosu 
tse – tse – tropická mucha, ktorá prenáša parazity spôsobujúce spavú chorobu 


