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Milí žiaci,
učebnica, ktorá sa vám teraz dostala do rúk, bude spolu

s atlasom a inými zdrojmi jednou z vašich nenahraditeľných
pomôcok na hodinách hospodárskej geografie, pomocou
ktorých získate postupne počas školského roka komplexný
pohľad na ľudstvo a jeho činnosti, regióny a štáty sveta,
s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných
súvislostiach. Je koncipovaná v dvoch dieloch, prvý je roz-
delený na tri kapitoly.

Prvá kapitola predstavuje úvod do sveta geografie – vedy,
ktorá má veľký význam pri riešení mnohých aktuálnych
problémov súčasného sveta. Druhá kapitola sa venuje oby-
vateľstvu, sídlam a hospodárstvu vo všeobecnosti, pričom
za ťažiskovú možno považovať podkapitolu o hospodárstve.
Ak sa totiž správne naučíte a pochopíte vzťahy medzi prí-
rodným prostredím, obyvateľstvom, historickým vývojom
a hospodárskym zameraním, oveľa ľahšie si budete osvojo-
vať učivo nasledujúcej kapitoly. V nej sa oboznámite
s regionálnou geografiou Ázie, Afriky, Austrálie a Oceánie
a Ameriky.

Každé učivo sa začína motivačnými otázkami, respektíve úlo-
hami, na základe ktorých si zopakujete príslušné vedomosti zo
základnej školy. Zvládnutie týchto otázok považujeme za nevy-
hnuté pre ďalšie osvojovanie nových vedomostí, preto by sme
vám odporúčali nevynechávať ich riešenie.

Učebný text sa člení na základné  učivo a rozširujúce, ktoré
je tlačené modro. V rozširujúcom (nepovinnom) učive sú
okrem rôznych zaujímavostí aj viaceré problémové otázky
označené na začiatku otáznikom a úlohy označené výkriční-

kom. Mali by vám pomôcť lepšie pochopiť učivo, rozvíjať
logické myslenie, upevniť schopnosť interpretovať štatistické
údaje, pracovať s mapou a podobne. Otázky typu ,,prečo?“
vás budú nútiť zamýšľať sa častejšie nad príčinami javov
a nachádzať prepojenosť i medzi zdanlivo nesúvisiacimi javmi
a procesmi v krajine a spoločnosti.

Pojmy, ktoré sú ťažiskové, sú vytlačené tmavšie, na vašu
ľahšiu orientáciu. Javy a fakty dopĺňajú tabuľky, mapy, grafy,
schémy a fotografie. Ich cieľom nie je spestriť učebnicu, ale
predovšetkým zvýšiť názornosť textu a pre vás sú bohatým
zdrojom informácií.

Spracované učivo je za jednotlivými časťami ukončené
otázkami a úlohami, pomocou ktorých si môžete overiť úro-
veň zvládnutia a pochopenia témy. Nachádzajú sa medzi nimi
aj úlohy, ktoré vás budú nabádať sledovať aktuálne dianie, čo
bude vhodnou prípravou na vaše budúce zamestnanie.
V úlohách s využitím dramatizácie sa naučíte aj rozhodovať
a vyvodzovať závery.

Súčasťou učebnice je slovník, ktorý vysvetľuje neznáme
pojmy vyskytujúce sa v texte. Učivo regionálnej geografie je
v prílohe doplnené o vybrané charakteristiky štátov jednotli-
vých svetadielov, ktoré umožňujú ich vzájomné porovnávanie.

Veríme, že sa vám s učebnicou bude dobre pracovať a bude
pre vás nielen zdrojom mnohých informácií potrebných pre
budúcich ekonómov, ale aj zdrojom zaujímavostí a podnetov.
Prajeme vám veľa trpezlivosti a radosti z poznávania.

Autori

PREDHOVOR
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Geografia patrí medzi najstaršie vedy ľudstva a jej vznik
pramenil z praktických potrieb človeka poznať svet,
v ktorom žil. Zo systému filozofických vied ju prvýkrát vyňa-
li a pomenovali starovekí Gréci (staroveké slovo geografia
sa dá preložiť ako opis, zakresľovanie, zobrazovanie Zeme).

Objektom skúmania geografie je krajinná sféra Zeme. Zem
je tvorená koncentricky usporiadanými vrstvami, ktoré nazývame
geosférami. Prírodné geosféry – litosféra (zemská kôra), atmo-
sféra (spodná časť vzdušného obalu Zeme),  hydrosféra (vodný
obal Zeme), pedosféra (pôdny obal Zeme) a biosféra (živý obal
Zeme – rastliny, živočíchy a mikroorganizmy) vytvárajú spoločne
celostný systém – fyzickogeografickú sféru.

Fyzickogeografická sféra tvorí zas prírodné prostredie pre
humánnogeografickú (socioekonomickú) sféru, t. j. pre ľud-
skú spoločnosť a jej aktivity.

Obe tieto sféry sú navzájom prepojené a tvoria tak jeden
geosystém, označovaný pojmom krajinná (geografická)
sféra Zeme.

! Vyhľadajte v slovníku slovo systém a na základe neho sformulujte
definícu geosystému.

Na základe toho, či sa geografia zaoberá len prírodným
prostredím, alebo ľudskou spoločnosťou spolu s jej výtvormi,
člení sa na fyzickú a humánnu (socioekonomickú) geo-
grafiu.

! Morfogeografia sa zaoberá reliéfom – členitosťou zemského
povrchu. Pokúste sa určiť, čím sa zaoberajú ostané čiastkové
disciplíny geografie uvedené v grafe.

? Čo viedlo podľa vás k postupnému vyčleňovaniu jednotlivých
čiastkových disciplín?

Každý systém (napr. mesto, poľnohospodársky či priemy-
selný závod) sa skladá najmenej z dvoch prvkov či zložiek
(napr. kanalizácia, obyvateľstvo, byty). Ani jedna časť však
neexistuje izolovane. Prostredníctvom presunu hmôt, ener-
gie, informácií a osôb sú zložky a prvky navzájom, systémy
navzájom i fyzickogeografická sféra s humánnou (socio-
ekonomickou) sférou pospájané väzbami, vzťahmi.

Vzťahy rozlišujeme hhorizontálne – medzi rôznymi časťami zem-
ského povrchu (presun tovaru, osôb, informácií a pod.)
a vvertikálne – medzi rôznymi zložkami krajiny v danom mieste
(napr. vyparovanie vody, následná kondenzácia vodných pár
v atmosfére a zrážky).

! Predstavte si vaše mesto ako otvorený trojrozmerný systém.
Ktoré zložky sa v ňom navzájom ovplyvňujú a ako?
Aké väzby v ňom existujú? Čo vstupuje zvonka do tohto systému
a čo, naopak, z neho vystupuje?

Vzťahy spolu so zákonitosťami stavby, vývoja a fungovania
krajinnej sféry sú predmetom štúdia geografie.

Treba rozlišovať pojmy objekt a predmet skúmania. Objekt sta-
novuje, čo budeme študovať, a predmet ako, z akého hľadiska
aspektu. I keď objekt môže byť pre rôzne vedné odbory rovnaký,
štúdium sa odlišuje v predmete. Veľmi zjednodušene: objekt –
pozemok v podhorskej oblasti; geológ si všimne horninové zloženie

1  ÚVOD DO GEOGRAFIE
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Komplexná integrálna geografia zabezpečuje štúdium krajiny ako celostného systému. Jednotlivé analytické (odvetvové, čiastkové) disciplíny sa zameriavajú, špecializujú len na jeden

komponent či jav. Takto vznikla LG – litogeografia, MG – morfogeografia, KG – klimageografia, HG – hydrogeografia, PG – pedogeografia, FG – fytogeografia, ZG – zoogeografia, GO

– geografia obyvateľstva, GS – geografia sídiel, GPr – geografia priemyslu, GPo – geografia poľnohospodárstva, GD – geografia dopravy, GTKS – geografia terciárnej a kvartérnej sféry.

ZDROJ: Mičian, Ľ., 1999

SYSTÉM GEOGRAFICKÝCH VIED

GO, GS, GPr, GPo, 
GD, GTKS

LG, MG, HG, KG,
PG, FG, ZG

Vzťahy a väzby

Geografia

Humánna

(socioekonomická)

geografia

Fyzická geografia



a na jeho základe sa pokúsi odhadnúť výskyt nerastných surovín,
poľnohospodára zaujíma úrodnosť pôdy, prípadne možnosti jej vyu-
žitia na pasenie hospodárskych zvierat, podnikateľ v oblasti cestov-
ného ruchu uvažuje, či sa mu oplatí investovať do zriadenia lyžiar-
skych vlekov, výstavby hotela alebo penziónu a podobne. Geograf
by mal mať rozhodujúce slovo pri rozhodovaní, na aký účel je vhod-
né daný pozemok využiť, keďže má vedomosti z každej tejto oblas-
ti, a tým aj určitý nadhľad.

! Pokúste sa uviesť podobné príklady.

Geografia nie je iba všeobecnovzdelávací predmet, ale
má špecifické postavenie medzi vednými disciplínami hlav-
ne vďaka dvom významným znakom – priestorovosti
a syntetickosti.

Zameriava sa na poznanie javov na určitom území v širších
priestorových súvislostiach s dôrazom na ich rozmiestnenie
a usporiadanie. Zároveň ako jedna z mála vied je schopná
analyzovať (robiť rozbor), syntetizovať (spájať, zhrnúť)
a systematizovať  poznatky rôznych vedných disciplín
a poskytovať tak nenahraditeľný komplexný pohľad na krajinu.
V 12. až 19. storočí mala nielen vysokú teoretickú úroveň, ale
i veľký praktický význam, ktorý súvisel so spoločenskou
potrebou poznávať novoobjavované krajiny.

? K akým vedám by ste zaradili geografiu: spoločenským,
prírodným či technickým?

I keď pôvodne mala iba opisný ráz, v súčasnosti nadobúda
významnú úlohu pri riešení viacerých ťažiskových problémov
spoločnosti. Ich spoznanie malo za následok prehodnotenie
predmetu a metód výskumu. Prudký rast objemu priemyselnej
výroby a jej rozmiestňovanie v priestore, problémy poľnohos-
podárstva, procesy urbanizácie a transformácie osídlenia, for-
movanie zložitých dopravných systémov, rozvoj rekreačných
a turistických oblastí, kríza vzťahu aktivity človeka – životné
prostredie, to všetko sú javy, ktorými sa geografia zaoberá
a štúdiom ktorých rastie jej príťažlivosť a význam. Všíma si nie-
len sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty problé-
mov, ale i politické a iné. Analyzuje ich súčasný stav, predpo-
vedá ďalší vývoj a hľadá možnosti ich riešenia.

Otázky a úlohy
1. Opíšte štruktúru geografie.
2. Čo je objektom a predmetom štúdia geografie?
3. Pozrite sa von oknom. Vidíte krajinu. Ktoré zložky ju

tvoria? Ktoré sú výtvorom prírody? Ktoré vznikli po
zásahu človeka? Aký vzťah je medzi nimi? Pokúste sa
určiť k jednotlivým zložkám analytickú disciplínu geo-
grafie, ktorá by ju mohla študovať. Vedeli by ste kon-
kretizovať aj predmet štúdia?

4. Aký je význam geografie?

5. Čím sa, podľa vás, budeme zaoberať na hodinách hos-
podárskej geografie?
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! Ako nastávajúci ekonómovia sa v priebehu školského
roka budete zaoberať humánnou časťou geografie
a predovšetkým hospodárstvom regiónov a štátov. Význam
hospodárskej geografie, poznatkov osvojených na hodinách
si môžete sami vyskúšať, ak si na konci každého
tematického celku regionálnej geografie zahráte hru:

Napíšte si na lístočky ľubovoľné názvy štátov daného
svetadiela, ktoré ste preberali, a každý si vytiahnite jeden.
V tom okamihu sa stávate hlavou štátu a vašou úlohou je
vypracovať dlhodobý hospodársky plán krajiny.

Uvedomte si najskôr, akú polohu, danosti, predpokla-
dy a zdroje má vaša krajina a ktoré jej chýbajú. Na zákla-
de vašich vedomostí, práce s mapou a tabuľkami roz-
hodnite, ako by ste zlepšili jej hospodárske a politické
postavenie vo svete. Napríklad, ktorému sektoru hospo-
dárstva by ste poskytli dotácie, ktoré odvetvie by ste sta-
novili za ťažiskové z hľadiska štátnych príjmov, čo by ste
pestovali, vyrábali a kde, ktorým územím a smerom by
ste budovali komunikácie, ktorý druh dopravy by ste roz-
víjali prioritne, akú úlohu by ste pripísali cestovnému
ruchu, s ktorými krajinami by ste nadviazali kontakty,
ktoré komodity by ste vyvážali a kam (resp. dovážali
a odkiaľ) a podobne. Nezabúdajte ani na so ciálnu
a environmentálu politiku štátu.

S vypracovanými plánmi sa nazvájom oboznámte
a diskutujte o nich. Predovšetkým z pohľadu medzi-
národného obchodu je zaujímavé zistenie, či vami zvo-
lení obchodní partneri mali tiež záujem s vami obcho-
dovať. Ak nie, ako by ste sa dokázali presadiť na trhoch,
akými opatreniami by ste ich dokázali prilákať na váš
domáci trh? Ako by ste riešili opačnú situáciu – nad-
merné rozpínanie zahraničných firiem na domácom
trhu?

Ak sa vám zdá úloha náročná, pracujte v skupinách
ako vláda, v rámci ktorej si rozdeľte jednotlivé mini-
sterstvá. V tomto prípade však nezabúdajte, že s vaším
rozhodnutím musia súhlasiť aj ostatné rezorty.
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2.1  OBYVATEĽSTVO 

2.1.1  VÝVOJ OBYVATEĽSTVA

Zopakujme si zo základnej školy!
Aký priebeh má vývoj počtu obyvateľstva sveta?
Ktoré skutočnosti ovplyvňovali tento vývoj pozitívne
a ktoré negatívne?
Vysvetlite pojmy populačná explózia a stredná dĺžka
života.

Za súčasť vývojového procesu našich predkov na Zemi sa
považuje aj prechod od poloopice k opici a k človeku, sia-
hajúci do obdobia treťohôr. Trval približne 70 mil. rokov, pri-
čom dĺžka humánnej fázy je 1 mil. rokov. Z tohto obdobia
pochádzajú aj najznámejšie nálezy predchodcu človeka –
australopiteka objavené v južnej a východnej Afrike
(Tanzánia, Etiópia, Rudolfovo jazero). 

Najstaršie odhady počtu obyvateľstva sú z poslednej doby
ľadovej, keď na Zemi žilo len niekoľko desiatok tisíc obyvate-
ľov. V súčasnosti presahuje svetová populácia 7 mld. a tento
počet sa zvyšuje každý týždeň približne o 1,8 mil. Samotný
vývoj však nebol rovnomerný (pozri graf). 

V celkovom priebehu rastu počtu obyvateľstva možno vyčleniť
tri výrazné skoky. Prvým z nich je neolitická revolúcia
(7 000 – 3 000 pred n. l.), v priebehu ktorej sa počet obyvate-
ľov zdvojnásobil z 10 na 20 miliónov. Spája sa s výrazným zlep-
šením podmienok obživy, s prechodom od lovu a zberu k chovu
hospodárskych zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín. Ďalej
počet obyvateľov rástol znova pomaly. 

Druhý skok zaznamenávame v období priemyselnej
revolúcie (prelom 18. a 19. storočia), keď využitím parnej
sily v továrenskej výrobe a zavedením strojov do výroby
dochádza k rýchlemu rozvoju  obchodu a celkovému zvy-
šovaniu blahobytu, rozširujú sa vzťahy medzi svetadielmi.
Pokroky v poľnohospodárstve a priemysle sprevádzajú aj
pokroky v medicíne. Tie vyvolávajú znižovanie úmrtnosti
a predlžovanie dĺžky ľudského života. Prebieha demo-
grafická revolúcia.

Tretí skok v raste populácie, nazývaný populačná expló-
zia, nastupuje v 50. rokoch 20. storočia a trvá dodnes.
Spája sa s postupným zlepšovaním zdravotníckej starostli-
vosti a životných podmienok obyvateľ stva v rozvinutých
a najmä v menej vyspelých oblastiach. To viedlo
k výraznému zníženiu úmrtnosti pri veľmi vysokej pôrod-
nosti a k rýchlemu rastu počtu obyvateľov sveta. Stáva sa

2  HUMÁNNA GEOGRAFIA

ZDROJ: www.infoplease.com
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jedným z globálnych problémov sveta (bližšie v kapitole
Globálne problémy ľudstva v 2. časti).

Na základe vzájomného pomeru pôrodnosti a úmrtnosti vyčleňuje-
me ttri fázy demografického vývoja.

1.  Pôrodnosť je vysoká (neregulovaná) a pre nedostatočnú zdra-
votnícku starostlivosť je vysoká aj úmrtnosť detí a dospelých
v dôsledku epidémií, hladomorov a i. Celkový rast populácie je poma-
lý. V súčasnosti túto etapu vývoja prekonali takmer všetky štáty sveta.

2. Rozvoj medicíny a zdravotníckej starostlivosti prispieva
k znižovaniu úmrtnosti, pôrodnosť však ostáva vysoká. Populácia preto
rastie skokom. V tejto etape sa v súčasnosti nachádza väčšina menej
rozvinutých štátov Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie.

3.   S ekonomickými a spoločenskými premenami klesá postupne
aj pôrodnosť. Pokles pôrodnosti a úmrtnosti zároveň spomaľuje rast
počtu obyvateľov, v niektorých krajinách sa dokonca pozastavuje,
populácia starne. Táto fáza je typická hlavne pre rozvinuté štáty
Európy, ale tiež pre Severnú Ameriku, Japonsko, Austráliu.

V súčasnosti sa na svete dožívajú ľudia v priemere 67,88 rokov. Čím
je krajina ekonomicky vyspelejšia, tým má kvalitnejšie sociálne zabezpe-

čenie, zdravotnícku starostlivosť a tým vyššieho veku sa dožívajú jej oby-
vatelia (pozri tabuľky). Pre západoeurópske krajiny štúdia OSN do roku
2050 prognózuje strednú dĺžku života 82 rokov. Stredná dĺžka života
pritom určuje počet rokov, ktoré v prie mere ešte prežije práve narodená
osoba za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia. Používa sa
aj pod názvom nádej na dožitie alebo očakávaná dĺžka života.

! Vo všeobecnosti sa ženy dožívajú v priemere vyššieho veku ako
muži. Pokúste sa vysvetliť tento jav.

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte vývoj počtu obyvateľov na Zemi. Na

základe údajov na predchádzajúcej strane zostrojte
jeho graf nanovo tak, aby na osi x bola zachovaná rov-
naká vzdialenosť jednotiek. Čo možno z takto zostroje-
ného grafu lepšie vyčítať?

2. Čo vyvolalo výrazné skoky v raste populácie?

2.1.2  ROZMIESTNENIE A POHYB OBYVATEĽSTVA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ako je obyvateľstvo rozmiestnené na Zemi?
Čo rozumieme pod hustotou obyvateľstva?
Ktoré oblasti majú najvyššiu a najnižšiu hustotu
zaľudnenia?

Ak by sme postavili dnešných 7,2 mld. obyvateľov Zeme
vedľa seba, zmestili by sa na plochu malého stredomorského
ostrova Cyprus. Obyvateľstvo je však na Zemi rozmiestnené
nerovnomerne. Existujú oblasti trvalo obývané (ekumena), pre-
chodne obývané (subekumena) i ľudoprázdne (anekumena).
Ovplyvňuje to mnoho faktorov: charakter historického vývoja,
spoločenské, hospodárske a prírodné podmienky.

Najvýraznejšie zoskupenie obyvateľstva s takmer polo-
vicou svetovej populácie je vo východnej a južnej Ázii, pri-
čom Čína a India sú zároveň aj najľudnatejšími štátmi sveta.
Treba však rozlišovať počet obyvateľov a priemernú hus-
totu zaľudnenia.
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ŠTÁTY S NAJVYŠŠOU HODNOTOU
STREDNEJ DĹŽKY ŽIVOTA

Poradie Štát Stredná dĺžka života v rokoch (2012)

1. Monako 89,68
2. Japonsko 83,91
3. Singapur 83,75
4. San Marino 83,07
5. Andorra 82,50
6. Švajčiarsko 82,28
7. Austrália 81,90
8. Taliansko 81,86
9. Lichtenštajnsko 81,59
10. Kanada 81,57

ZDROJ: www.infoplease.com

ŠTÁTY S NAJNIŽŠOU HODNOTOU
STREDNEJ DĹŽKY ŽIVOTA

Poradie Štát Stredná dĺžka života v rokoch (2012)

1. Čad 48,69
2. Guinea-Bissau 49,11
3. JAR  49,41
4. Svazijsko 49,42
5. Afganistan 49,72
6. Stredoafrická republika 50,48
7. Somálsko 50,80
8. Zimbabwe 51,82
9. Lesotho 51,86
10. Mozambik 52,02

ZDROJ: www.infoplease.com

NAJĽUDNATEJŠIE ŠTÁTY SVETA

Poradie Štát Počet obyvateľov (2012)

1. Čína 1 350 695 000
2. India 1 236 686 732
3. USA 313 914 040
4. Indonézia 246 864 191
5. Brazília 198 656 019
6. Pakistan 179 160 111
7. Nigéria 168 833 776
8. Bangladéš 154 695 368
9. Rusko 143 533 000
10. Japonsko 127 561 489

ZDROJ: www.data.worldbank.org



! Porovnajte tabuľky a vysvetlite, prečo najľudnatejšie štáty sveta
nie sú zároveň aj najhustejšie zaľudnené. Extrémne vysoké hodnoty
priemernej hustoty zaľudnenia dosahujú administratívne jednotky
(štáty), ktoré majú ráz mestských sídiel, alebo sú na malých
ostrovoch. 

Ďalšie zoskupenie sa nachádza v Európe (úrodné pôdy,
oblasti zdrojov nerastných surovín) a na východnom pobreží
Severnej Ameriky (vysoká koncentrácia priemyslu a nevýrob-
ných činností a vysoký podiel miest).

Okrem týchto veľkých zoskupení existujú aj menšie, ako
napríklad riečne delty, priemyselné oblasti, oblasti cestov-
ného ruchu, metropolitné regióny.

? Ktoré faktory koncentrácie obyvateľstva boli rozhodujúce pri
nasledujúcich oblastiach: Horné Sliezsko, Florida, Paríž, Jáva, stredné
Anglicko, Bangladéš, Mezopotámska nížina, Stredomorie, Mexiko?

! Nájdite na mape ďalšie husto zaľudnené oblasti a pokúste sa určiť 
príčiny zvýšenej koncentrácie obyvateľstva.

! Na základe údajov v tabuľkách a príslušných máp v atlase sveta 
vysvetlite, ako vplýva na rozmiestnenie obyvateľstva vzdialenosť
od pobrežia, nadmorská výška, podnebie a reliéf.

Na druhej strane možno vyčleniť aj najredšie zaľudnené
oblasti, ktoré sú trojakého rázu:

❯ chladné (zóna tundry, večného snehu a ľadu,
vysokohorské oblasti),

❯ suché horúce (púšte),
❯ vlhké horúce (dažďové pralesy).

! Pokúste sa vysvetliť príčiny riedkeho zaľudnenia štátov
uvedených v tabuľke.
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NAJHUSTEJŠIE ZAĽUDNENÉ ŠTÁTY SVETA

Poradie Štát Hustota zaľudnenia v obyv./km2 (2012)

1. Monako 18 185
2. Singapur 7 677
3. Bahrajn 1 982
4. Vatikán 1 877
5. Malta 1 304
6. Maldivy 1 128
7. Bangladéš 1 074
8. Taiwan 664
9. Barbados 657
10. Maurícius 633

ZDROJ: www.data.worldbank.org

ROZMIESTNENIE OBYVATEĽSTVA SVETA
PODĽA VZDIALENOSTI OD MORA

Vzdialenosť od mora v km Percentuálny podiel populácie

0 – 50 27,6
50 – 200 22,7
200 – 500 23,5
500 – 1 000 17,7
1 000 – 1 500 7,1
nad 1 500 1,4

ZDROJ: Mládek, J., 1992

NAJREDŠIE ZAĽUDNENÉ ŠTÁTY SVETA

Poradie Štát Hustota zaľudnenia v obyv./km2 (2012)

1. Mongolsko 1,79
2. Západná Sahara 2,03  
3. Namíbia 2,74
4. Austrália 2,95
5. Island 3,08
6. Surinam 3,26
7. Botswana 3,34
8. Kanada 3,49
9. Líbya 3,50
10. Mauritánia 3,68    

ZDROJ: www.data.worldbank.org

ROZMIESTNENIE OBYVATEĽSTVA SVETA
PODĽA NADMORSKEJ VÝŠKY

Výškové stupne (m n. m.) Plocha (%) Obyvateľstvo (%)

0 – 200 27,8 59
200 – 500 29,5 23
500 – 1 000 21,2 11
1 000 – 1 500 9,7 4
1 500 – 2 000 5,6 2
nad 2 000 6,2 1

ZDROJ: Mládek, J., 1992

ROZMIESTNENIE OBYVATEĽSTVA SVETA
PODĽA KLIMATICKÝCH OBLASTÍ

Klimatické oblasti Plocha (%) Obyvateľ-
stvo (%)

Podnebie rovníkového pralesa 8,1 8,0
Savanové podnebie 13,8 10,7
Púšťové podnebie 13,2 1,4
Stepné podnebie 15,6 6,7
Mierne teplé podnebie
s celoročným rozdelením zrážok 6,5 20,7
Mierne teplé podnebie so suchým letom 2,0 4,4
Mierne teplé podnebie so suchou zimou 8,4 27,6
Boreálne podnebie s vlhkou zimou 18,1 14,5
Boreálne podnebie so suchou zimou 5,4 5,7
Tundrové podnebie 8,9 0,3

ZDROJ: Mládek, J., 1992



Zopakujme si zo základnej školy!
Čo je natalita?
Čo je mortalita?
Aké sú rozdiely medzi natalitou a mortalitou v rozvinutých
a menej rozvinutých štátoch?

Základným znakom obyvateľstva je jeho premenlivosť – dyna-
mika. Je určovaná prirodzeným a mechanickým pohybom.

Hlavnými procesmi prirodzeného pohybu sú pôrodnosť
(natalita) a úmrtnosť (mortalita). 

Z hľadiska reprodukcie obyvateľstva je obzvlášť významná
pôrodnosť. Závisí od socioekonomického vývoja spoločnosti,
urbanizácie, životnej úrovne, religiozity, emancipácie
a postavenia žien v spoločnosti. Podobne aj úmrtnosť závisí
od viacerých faktorov, najvýznamnejším je však úroveň lekár-
skej starostlivosti.

Hoci celkový rast počtu obyvateľov Zeme ovplyvňuje len priro -
dzený pohyb, na rast počtu obyvateľstva určitého územia vplýva aj
mechanický pohyb – presun v priestore, ktorý zohráva významnú
úlohu počas celého historického vývoja ľudstva.

Rozlišujeme štyri základné typy mechanického pohybu:
1. Migrácia (sťahovanie) – priestorové presuny spojené 

so zmenou trvalého bydliska.
2. Zmeny bydliska na krátky čas, trvalé bydlisko sa nemení.
3. Pravidelné (opakujúce sa) zmeny pobytu – dochádzka 

pracujúcich do zamestnania 
mimo miesta bydliska, 
dochádzka žiakov  a študentov 
do škôl a podobne.

4. Nepravidelné zmeny pobytu – cestovanie, rekreačné poby-
ty, služobné cesty a podobne.

Okrem dobrovoľnej migrácie existuje aj migrácia nútená.
Napriek tomu, že väčšinu ľudí motivuje k opusteniu vlastnej kraji-
ny vidina lepších životných podmienok, mnohí utekajú zo svojich
domovov zo strachu pred prenasledovaním (najmä počas vojen,
revolúcií, z rasových dôvodov alebo pre politické či náboženské
presvedčenie).

V súčasnosti podľa Úradu vysokého komisára pre utečencov
(UNHCR) existuje na svete vyše milióna ľudí so štatútom utečenca
a približne rovnaký počet žiada ročne o azyl. 

Zatiaľ čo krajiny, z ktorých odchádza najviac ľudí, sú takmer výluč-
ne rozvojové, nie všetky štáty, do ktorých prisťahovalci smerujú, sú
rozvinuté. Na začiatku 21. storočia žilo najviac utečencov
v Arménsku, Číne, Kongu, Nemecku, Iráne, Pakistane, bývalej
Juhoslávii, Sudáne, Tanzánii a USA.

! Pokúste sa zistiť podmienky získania štatútu utečenca
na Slovensku a napríklad v USA. Porovnajte ich. 

Geografia sa zaujíma o všetky druhy mechanického pohy-
bu, ale najviac o migráciu, pretože pri nej sa najvýznamnejším
spôsobom mení počet obyvateľov veľkých území a dochádza
aj k iným javom, o ktorých sa dozviete v nasledujúcej kapito-
le. Migrácia má dva základné smery: 

1. vysťahovanie (emigrácia),
2. prisťahovanie (imigrácia).
Vyjadruje sa v promile ako počet emigrantov, respektíve

imigrantov na 1 000 obyvateľov. Používa sa aj pojem reemig-
rácia označujúci opätovný návrat emigrantov do východisko-
vého priestoru.

Migráciu obyvateľstva často vyvolávajú záplavy, sopečná činnosť,
zemetrasenie, ekonomické krízy, vojny, preľudnenie, hlad, obavy
z prenasledovania, voľné pracovné miesta, výhodná daňová politi-
ka, nové zdroje nerastných surovín a iné.

! Rozhodnite, ktoré z uvedených príčin vyvolávajú emigráciu,
ktoré imigráciu.
? Viete vymenovať dosah zvýšenej emigrácie, respektíve imigrácie
na hospodársku a sociálnu politiku štátu?
! V dennej tlači sa pokúste nájsť články zaoberajúce sa vzťahom
domáceho obyvateľstva a prisťahovalcov. Vysvetlite pojem

gastarbeiter.

Celkový prírastok obyvateľstva možno znázorniť schematic-
ky takto:

Otázky a úlohy
1. Ktoré faktory vplývajú na rozmiestenie obyvateľstva? 
2. Ktoré oblasti sveta sú osídlené najhustejšie a ktoré naj-

redšie? Prečo?
3. Charakterizujte jednotlivé druhy pohybu obyvateľstva.
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SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZÁKLADNÝCH SMEROV
MIGRAČNÉHO POHYBU OBYVATEĽSTVA
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2.1.3  ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Zopakujme si zo základnej školy!
Čo znázorňujeme vekovou pyramídou?
Ako ju zostrojujeme?
Ktoré tri základné rasy rozlišujeme?
Ktoré sú ich hlavné oblasti výskytu?
Na čom sa zakladajú rasové predsudky? Uveďte
konkrétne príklady z histórie alebo zo svojho okolia.

Medzi najvýznamnejšie charakteristiky demografickej štatisti-
ky sa zaraďuje štruktúra obyvateľstva. Znaky, ktoré ju charak-
terizujú, sa zoraďujú do troch skupín:

❯ biologické (pohlavie, vek, rasa, zdravotný stav,
rodinný stav a i.),

❯ kultúrne (vzdelanie, národnosť, jazyk, náboženstvo a i.),
❯ ekonomické a sociálne (povolanie, zamestnanie,

príslušnosť k hospodárskym odvetviam a i.).

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA 
BIOLOGICKÝCH ZNAKOV

Najväčší význam pre veľa ďalších demografických charak-
teristík majú predovšetkým pohlavie a vek. Štruktúru obyva-

teľstva podľa pohlavia vyjadruje percentuálny podiel žien
a mužov na celkovom počte obyvateľov. 

Hoci sa vo všeobecnosti rodí o niečo viac chlapcov, počet mužov
a žien je na svete približne rovnaký. Vo vyšších vekových kategó -
riách vo vyspelých štátoch prevažujú ženy (vyššia úmrtnosť mužov
na civilizačné choroby) a v menej vyspelých zasa muži (horšie po-
stavenie ženy v spoločnosti).

Zastúpenie jednotlivých vekových skupín obyvateľstva
vyjadruje štruktúra obyvateľstva podľa veku. Jej grafické zná-
zornenie umožňuje veková pyramída (pozri graf). 

Skladá sa z dvoch spojených histogramov početnosti mužov
a žien. Na vertikálnej osi sa nachádzajú päťročné resp. desaťročné
vekové kategórie a na horizontálnej osi početnosť buď v absolút-
nych (počet osôb), alebo v relatívnych hodnotách (podiel v percen-
tách zo sledovanej populácie).

! Podľa najnovších štatistických údajov zostrojte vekovú pyramídu
obyvateľstva Slovenska a určite, o aký typ ide.
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ZDROJ: Mládek, J., 1992

TYP VEKOVÝCH PYRAMÍD

85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 20
10 – 14

5 – 9
0 – 4

10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 %

A B C D

A – progresívny typ – Je typický pre väčšinu menej vyspelých štátov sveta (Afrika, Ázia, Latinská Amerika), kde detská zložka výrazne prevláda nad
staršími vekovými skupinami (široká základňa pyramídy), čo je predpokladom rozšírenej reprodukcie.

B – stacionárny typ – Rovnaké početnosti vo všetkých vekových kategóriách odzrkadľujú vyrovnané ročné počty narodených i zomrelých.
Charakteristická je jednoduchá reprodukcia, typická pre štáty na prechode od menej vyspelých k vyspelým.

C – regresívny typ  – Zúžená základňa je dôsledkom stáleho zmenšovania počtu narodených. Populácia má nedostatočnú reprodukciu, starne, čo
prináša so sebou viaceré ekonomické, sociálno-zdravotné a iné problémy. Typická je pre vyspelé štáty Európy a Severnej Ameriky.

D – vymieranie – Detská zložka je nedostatočná. Bez predpokladu jej ďalšieho rozširovania je budúcnosť populácie ohrozená, odkázaná na
postupný úbytok až zánik. Príkladom môžu byť niektoré izolované kmene domorodcov.

Veková skupina
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Rasová štruktúra

V zložitom historickom vývoji ľudstva sa vplyvom rôznych eko-
logických aspektov, podmienok života a následnej biologickej
adaptácie na ne obyvateľstvo sformovalo do niekoľkých skupín
– označovaných pojmom rasa – majúcich viacero spoločných
morfologických znakov (farba pokožky, farba a tvar vlasov, tvar
nosa, očí, pier, telesné proporcie a pod.). Ešte donedávna sa
rozlišovali tri základné rasy – europoidná, mongoloidná
a ekvatoriálna, členiace sa na vetvy, množstvo nižších útvarov
a prechodných typov. Komisia UNESCO však už v roku 1964
v správe o biologickom obsahu pojmu rasa uviedla, že tento
pojem nie je presne definovaný, pretože ani v jednom zo zna-
kov, používaných pre rasovú klasifikáciu nenachádzame ostré
hranice, čomu nasvedčuje aj to, že napríklad H. H. Vallois
rozlišoval štyri základné rasy, von Eickstedt osem a Biassutti až
tridsaťdva tzv. „veľkých rás“.

Nejednotnosť triedenia ľudí do rasových skupín možno uviesť na
príklade porovnania Inda z juhu Indie a obyvateľa Etiópie z kmeňa
Ambará. Na základe farby pleti by sa za černocha považoval v tomto
prípade Ind, pričom podľa všetkých rasových klasifikácií sú do
negroidnej rasy zaraďovaní Etiópčania.

! Pokúste sa opísať základné výzorové charakteristiky ľudí z rôznych
častí sveta. V čom sa odlišujú?
! Všetci ľudia sú si rovnocenní. Vysvetlite pojem rasizmus
a odôvodnite jeho neopodstatnenosť.
! Koho nazývame mulatom, mesticom, zambom?

Americká asociácia fyzických antropológov (AAPA) sa vrá-
tila k spomínanej správe UNESCO v roku 1999 a podrobila
jej text analýze na základe najnovších poznatkov. Výsledkom
tejto analýzy bolo zamietnutie používania termínu rasa na
označovanie ľudskej variability. K vyhláseniu AAPA sa pri-
dala aj Európska antropologická asociácia ako aj Slovenská
antropologická spoločnosť.

Otázky a úlohy
1. Ktoré znaky sú určujúce pre jednotlivé štruktúry obyva-

teľstva? Do akých skupín ich delíme?
2. Charakterizujte jednotlivé typy vekových pyramíd a ku

každému uveďte konkrétny príklad.
3. Vysvetlite príčiny variability rôznych skupín ľudí.



ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA
KULTÚRNYCH ZNAKOV

Jazyková a národnostná štruktúra

Zopakujme si zo základnej školy!
Vysvetlite pojmy národ a národnosť?
Vymenujte najpočetnejšie národy sveta.

V procese formovania národa zohráva dôležitú funkciu jazyk.
Na svete sa odhaduje približne 2 000 až 3 000 jazykov, niek-
torí jazykovedci však udávajú až 20 000 jazykov.
Najpočetnejšie sú čínština, angličtina, hindčina, španielčina
a ruština. Príbuzné jazyky sa zoskupujú do jazykových rodín,
ktoré sa ďalej členia na skupiny, podskupiny atď. Rozlišujeme
asi 30 jazykových rodín. Najväčšie sú indoeurópska
a čínskotibetská. V Európe sa objavuje iba päť – indoeurópska
(slovanská, baltská, germánska, románska, keltská jazyková
skupina), uralská, kaukazská, altajská a baskická.

! Jazykovú a národnostnú štruktúru nemožno úplne stotožňovať.
Existujú jazyky, ktorými hovoria príslušníci niekoľkých národov.
Uveďte také.

Náboženská štruktúra

Náboženstvo možno definovať ako systém vierouky,
sústavu názorov, ktoré pomáhajú ľuďom vysvetliť niektoré

tajomstvá života a smrti. Na svete existuje mnoho nábožen-
stiev. Najrozšírenejším je kresťanstvo, najstarším budhiz-
mus a najmladším islam. 

Otázky a úlohy
1. Vymenujte najpočetnejšie národy a jazyky sveta.
2. Na základe tabuľky opíšte priestorové rozšírenie jed-

notlivých náboženstiev sveta.
3. Náboženská a národnostná neznášanlivosť je častým

zdrojom konfliktov. Uveďte konkrétne príklady zo
sveta.

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA
SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ZNAKOV

Sociálna štruktúra

Je to dynamický jav populácie, meniaci sa vývojom výrob-
ných síl a vzťahov. Určuje sa podielom počtu obyvateľov na
jednotlivých povolaniach. Pri štúdiu sociálnej štruktúry sa
kladie mimoriadny dôraz na vymedzenie obsahu použitých
kategórií, ktoré najmä v prechodných obdobiach spoločen-
ského vývoja nie sú vždy jednoznačne definované. Typickým
znakom všetkých štátov strednej a východnej Európy po
roku 1989 bol výrazný pokles počtu robotníkov
a družstevných roľníkov a vzrast počtu priemyselných robot-
níkov a podnikateľov, čiže tej vrstvy, ktorá je dominantnou
vo vyspelých krajinách sveta. Na rozdiel od nich v menej
vyspelých krajinách, kde primitívna forma obrábania pôdy si
vyžaduje viac pracovnej sily, sú najpočetnejší poľnohospo-
dárski robotníci.

Ekonomická štruktúra

Podľa ekonomickej aktivity sa obyvateľstvo delí na ekonomicky
činné a ekonomicky závislé. Ak obyvateľstvo ďalej členíme do
vekových skupín, tak vo všeobecnosti možno povedať, že k eko-
nomicky závislým patrí predproduktívna skupina (0 – 14 rokov)
a poproduktívna skupina (65 a viac rokov). Z produktívnej

skupiny sem zaraďujeme napríklad štu-
dentov, nezamestnaných a invalidných
dôchodcov.

Podľa rázu hospodárskej činnosti
obyvateľstvo rozdeľujeme do štyroch
sfér: primárnej, sekundárnej, terciárnej
a kvartérnej (bližšie v kapitole 2.3).

Podiel ekonomicky činných obyvateľov
na jednotlivých sektoroch hospodárstva
odzrkadľuje vyspelosť štátu. Čím je štát
vyspelejší, tým menej ľudí pracuje
v primárnom a sekundárnom sektore.
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ZDROJ: Gardošová, A. (red.), 1996

ROZMIESTNENIE HLAVNÝCH NÁBOŽENSTIEV PODĽA REGIÓNOV
SVETA V PERCENTÁCH

Náboženstvo Afrika Ázia Európa LA SA Oceánia Euroázia
Kresťanstvo 17,900 15,600 22,550 23,750 13,000 1,200 6,000
Islam 28,660 65,560 1,300 0,140 0,290 0,010 4,040
Hinduizmus 0,200 99,370 0,100 0,100 0,170 0,059 0,001
Budhizmus 0,010 99,420 0,080 0,170 0,180 0,010 0,130
Sikhizmus 0,140 97,200 1,200 0,050 1,360 0,050 0,000
Judaizmus 1,890 31,350 8,240 6,130 39,290 0,550 12,550
(LA = Latinská Amerika, SA = Severná Amerika)

Budhizmus
7,1 %

Hinduizmus
15,0 %

Kresťanstvo

31,6 %
Islam

23,2 %

Judaizmus
0,2 %

Sikhizmus
0,4 %

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍSLUŠNÍKOV ŠIESTICH
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH NÁBOŽENSTIEV  SVETA

NA CELKOVEJ POPULÁCII (2012)

ZDROJ: www.en.wikipedia.org



Samotný vývoj krajín podľa podielu zamestnaných v základných
sektoroch hospodárstva možno rozdeliť do troch období:
1. predindustriálne – až 90 % ekonomicky činného obyvateľstva
je zamestnaných v poľnohospodárstve, ostatné odvetvia hospo-
dárstva sú málo zastúpené (rozvojové štáty Afriky, Ázie, Latinskej
Ameriky), 
2. industriálne – prudko stúpa vývoj priemyslu, počet zamestna-
ných v priemysle predstavuje 25 – 40 % ekonomicky činného oby-
vateľstva (napr. novoindustrializované štáty – Mexiko, Argentína,
Brazília, Thajsko, Malajzia, Južná Kórea...), 
3. postindustriálne – podiel zamestnaných v poľnohospodárstve
predstavuje 2 – 6 %, stále klesá, počet zamestnaných v priemysle
sa stabilizuje, v hospodárstve štátu nadobúda významnú úlohu
finančníctvo, práca s informáciami, veda a výskum (USA, Japonsko,
vyspelé štáty Európy).

1. Aké zmeny nastali v príslušnosti k povolaniam
v postkomunistických štátoch Európy po roku 1989?

2. Ako sa mení podiel zamestnaných v jednotlivých sek-
toroch v závislosti od stupňa vývoja hospodárstva?

2.2  SÍDLA

Zopakujme si zo základnej školy!
Charakterizujte pojmy usadlosť, sídlo.

Čo predstavuje pojem urbanizácia? Aké sú jej hlavné
príčiny?
Ako sa odlišuje stupeň urbanizácie  v rozvinutých a menej
rozvinutých štátoch sveta?

Geografia v súčasnosti rozlišuje dva základné druhy sídel.
Historicky staršou formou sú vidiecke sídla, ktoré majú hlavne
poľnohospodársku a obytnú funkciu. Vyznačujú sa prevahou
domov najviac s jedným podlažím a slabšou vybavenosťou služ-
bami ako mestské sídla (ďalej len mestá). Mestá majú spravidla
viac funkcií a iba málokedy niektorá z nich výrazne prevláda. Vznik
prvých miest podmienilo oddelenie remesiel od poľnohospodár-
stva, ich sústredenie a rozvoj obchodu. Postupným vývojom spo-
ločnosti sa objavovali ďalšie funkcie miest: obranná, dopravná,
priemyselná, kultúrna, liečebno–rekreačná a administratívno–
–politická. Mestá a vidiecke sídla sa líšia nielen vzhľadom
a funkciami. Inú podobu majú vo vyspelých a menej rozvinutých
oblastiach, rozdiely medzi nimi sa dajú vidieť aj podľa kontinentov.
Jednotlivé štáty majú spravidla rozdielne kritériá, na základe kto-
rých sa vyčleňujú mestá a vidiecke sídla.

Najstaršie známe mestá vznikli v 5. až 2. tisícročí pred n. l.
v oblasti Blízkeho východu. Počet obyvateľov miest ustavične
rastie. Tento proces sa označuje ako urbanizácia. Postupne
sa mení spôsob života ľudí v mestách aj na vidieku. 

Charakteristickou črtou urbanizácie je najmä rast veľko miest,
t. j. miest s počtom obyvateľov nad 100 000. Keďže najrýchlejšie
rastú miliónové mestá, v záujme zastavenia ich rastu sa v ich
okolí už v polovici 20. storočia začali budovať nové, satelitné
mestá. Hoci v týchto mestách boli vybudované pobočky tovární,
byty a celá infraštruktúra, rast miest nezabrzdili. 

V súčasnosti s koncentráciou najmä terciárnych aktivít v centre
mesta (v city) dochádza k vyľudňovaniu tejto časti – ccitizácii. Počas
dňa tu nachádzame vysoký počet obyvateľov, v noci je však takmer bez
ľudí. Ďalším znakom vysoko urbanizovaných krajín je ssuburbanizácia –
proces rýchleho rastu prímestských sídiel. Obyvateľstvo síce prichá-
dza do mesta za prácou, býva však  v predmestských sídlach.
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ZAMESTNANOSŤ V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH
V PERCENTÁCH

primárny sektor
poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo

sekundárny sektor
priemysel a stavebníctvo

terciárny a kvartérny sektor
výrobné a nevýrobné služby, veda a výskum

predindustriálne rané neskoré postindustriálne 

obdobie industriálne obdobie industriálne obdobie obdobie

INDUSTRIALIZÁCIA DEINDUSTRIALIZÁCIA

Typickým znakom veľkých miest je zhluk veľkého počtu výškových budov.
Na obrázku sú dnes už neexistujúce dve najvyššie budovy USA, ktoré boli
11. septembra 2001 terčom teroristického útoku.

ZDROJ: Bičík, J. a kol., 2001
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Nový trend vývoja spoločnosti prináša so sebou nové formy osídlenia:

❯ aglomerácia – zoskupenie väčšieho počtu sídelných útvarov 
miest a prímestských sídiel, spojených vzájomnými väzbami, 
mesto so svojím zázemím vytvára jeden celok nerešpektujúc 
administratívne hranice (napr. Bratislava, Paríž),

❯ konurbácia – zoskupenie blízko ležiacich, rovnako veľkých, 
administratívne samostatných miest so spoločnou technickou 
sieťou a inou vybavenosťou (napr. Porýnie, Porúrie, Liverpool – 
Manchester),

❯ megalopolis – rozsiahly súvislý urbanizovaný pás
(napr. severovýchodné pobrežie USA, tichooceánsky
megalopolis Japonska)

Otázky a úlohy
1. Vysvetlite pojmy urbanizácia, citizácia, suburbanizácia,

satelitné mesto, aglomerácia, konurbácia a megalo-
polis.

2. Vyhľadajte na mape sveta najväčšie aglomerácie.
3. Na základe vlastných skúseností opíšte typický obraz

súčasného vidieka Slovenska. Odlišuje sa od obrazu
vidieka iných častí sveta, napr. Afriky?

2.3  HOSPODÁRSTVO

2.3.1  VÝVOJ A ŠTRUKTÚRA HOSPODÁRSTVA
VO SVETE 

Zopakujme si zo základnej školy!
Ako sa menil ráz hospodárstva počas historického vývoja?
Povedzte svoju predstavu o nasledujúcich pojmoch:
priemyselná revolúcia, vedecko–technická revolúcia,
medzinárodná deľba práce a špecializácia.

Pojem hospodárstvo sa definuje ako spoločenská činnosť,
v procese ktorej dochádza k výrobe, rozdeľovaniu, výmene
a spotrebe tovaru a služieb. V hospodárskej činnosti človeka sa
neustále objavujú otázky, čo a ako vyrábať, pre koho poskytovať
služby, ako zefektívňovať produkciu a ponuku služieb.
Geografia má dôležitú úlohu v rozhodovaní, kde umiestňovať
jednotlivé výrobné podniky, zariadenia obchodu a služieb a ako
pritom zohľadňovať rôzne prírodné a spoločenské podmienky.

! Predstavte si, že sa rozhodnete podnikať. Akú sféru by ste si
zvolili? Pokúste sa odpovedať na základné otázky – čo, ako a pre
koho vyrábať, poskytovať služby?
? Ako by sa zmenil váš zámer v závislosti od zmeny miesta
podnikania (napr. vidiek južného Slovenska, Orava, Zemplín,
kúpeľné, pohraničné alebo krajské mesto)?
? Od ktorých faktorov bude závisieť úspešnosť vášho podnikania?
Vhodnou formou zvýšenia úspešnosti je napríklad aj reklamná
kampaň. Na aké skupiny ľudí by ste ju zamerali? Akú formu by ste
zvolili? Akými ďalšími prostriedkami by ste zabezpečili svoju
prosperitu? 

Najprimitívnejšou formou je naturálne (samozásobiteľské)
hospodárstvo, ktoré je sebestačné a tvorí, respektíve vyrába
len pre vlastnú spotrebu. Dodnes existuje len v niektorých
málo rozvinutých oblastiach Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.
Najvyššou úrovňou je svetové hospodárstvo tvorené národ-
nými hospodárstvami jednotlivých krajín pospájaných medzi-
národnými ekonomickými vzťahmi.

V mnohých štátoch strednej a východnej Európy došlo na konci
20. storočia (po zvrhnutí socializmu) k rozsiahlym zmenám hospo-
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Odvrátenou tvárou veľkomiest, najmä v menej rozvinutých krajinách, sú
chudobné predmestia tvoriace ostrý kontrast s vyspelými a vybudovanými
centrami.

NAJVÄČŠIE AGLOMERÁCIE SVETA

Poradie Mesto (štát) Počet obyvateľov
(2012)

1. Tokio (Japonsko) 36 932 780
2. Dillí (India) 21 935 142
3. Mexico City (Mexiko) 20 142 334
4. New York – Newark (USA) 20 104 369
5. Sčo Paulo (Brazília) 19 649 366
6. Šanghaj (Čína) 19 554 059
7. Mumbai (India) 19 421 983
8. Peking (Čína) 14 999 554
9. Dháka (Bangladéš) 14 929 647

10. Kalkata (India) 14 283 096

ZDROJ: www.infoplease.com



dárstva sprevádzaných výraznou zmenou výrobného programu
(často aj likvidáciou existujúcich podnikov) a prísunom zahraničného
kapitálu. Kľúčovým pojmom sa stala privatizácia – proces, v ktorom
sa pôvodne štátne vlastníctvo dostávalo do rúk súkromných spoloč-
ností, ktoré mali mať väčší záujem na lepšom hospodárení s vlastným
(už nie štátnym) majetkom. Takto sa mení celková štruktúra hospo-
dárstva a ekonomika už nie je riadená, plánovaná z jedného centra –
centrálne (direktívne) riadené hospodárstvo nahradzuje zmiešané
hospodárstvo s cieľom dospieť k trhovému, kde o ekonomických akti-
vitách rozhoduje na základe konkurencie vzťah medzi ponukou, dopy-
tom a cenou. Centrálne riadené hospodárstvo pretrváva ešte naprík-

lad v KĽDR, vo Vietname, v Laose a na Kube, zzmiešaná ekonomika
je typická pre väčšinu štátov sveta a ttrhové hospodárstvo, ktoré sa
v čistej forme v reálnej ekonomike nevyskytuje, je typické pre vyspe-
lé štáty Európy, Severnej Ameriky, Japonsko a iné.

S cieľom rozširovať obchod, rozvíjať vzájomné hospodárs-
ke vzťahy a hľadať cesty k väčšej prosperite a ekonomickému
rastu sa väčšina krajín sveta združuje do rôznych hospo-
dárskych integrácií.

K najvýznamnejším patrí EÚ (European Union) – Európska únia,
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) –
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HOSPODÁRSKE ODVETVIA PRIMÁRNEHO, SEKUNDÁRNEHO, TERCIÁRNEHO A KVARTÉRNEHO SEKTORA

1. Primárny sektor ❯ produkcia poľnohospodárskych surovín
❯ rybolov, lov, lesné hospodárstvo
❯ ťažobný priemysel
❯ energetický priemysel (ropný, plynárenský, uhoľný, elektrárenský priemysel, vodné,  tepelné 

a jadrové elektrárne)
2. Sekundárny sektor ❯ hutnícky priemysel – čierna metalurgia (hutníctvo železa a ocele)

– farebná metalurgia (hutníctvo neželezných kovov), vzácne kovy
❯ strojársky priemysel – ťažké strojárstvo, hutnícka druhovýroba

– všeobecné strojárstvo
– dopravné strojárstvo
– presné strojárstvo
– výroba zbraní
– elektronika, elektrotechnika
– investičné strojárstvo

❯ chemický priemysel – základná anorganická chémia (výroba kyseliny sírovej, kyseliny
dusičnej dusičnej, výroba umelých hnojív a i.)

– organická chémia (petrochémia, výroba umelého kaučuku, výroba
plastických látok a umelých vlákien, farmaceutický priemysel,
priemysel celulózy a papiera a i.)

❯ priemysel stavebných materiálov (cementárenský, tehliarne, prefabrikáty, výroba panelov, vápna a i.)
❯ spotrebný priemysel – textilný (bavlnársky, vlnársky, ľanársky, hodvábnický, pletiarsky)

– konfekčný
– kožiarsky
– obuvnícky
– sklársky a keramický
– drevospracujúci
– polygrafický
– filmársky a iné

❯ potravinársky priemysel
❯ nákladná doprava vo výrobných podnikoch
❯ stavebníctvo

3. Terciárny sektor ❯ služby
❯ doprava a spoje
❯ obchod

4. Kvartérny sektor ❯ školstvo a zdravotníctvo
❯ veda a výskum

ZDROJ: upravené podľa Gajdoš, A., Michal, P., Bačík, M. (1994) a Orbánová, D., Velichová, Ľ. (2003)



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, NAFTA (North
American Free Trade Association) – Severoamerické spoločenstvo,
CEFTA (Centre European Free Trade Association) – Stredoeurópsky
trh. K menším regionálnym zoskupeniam patria napríklad SELA
(Sistema Económico Latinoamericano) – Latinskoamerický ekono-
mický systém, k subregionálnym CARICOM (Caribbean Community)
– Karibské spoločenstvo, ASEAN (Association of South East Asian
Nations) – Združenie krajín juhovýchodnej Ázie. 

Podobne sa združujú aj producenti niektorých nerastných
surovín a poľnohospodárskych plodín s cieľom koordinovať
vlastnú ťažbu, určovať jej hranice, ovplyvňovať cenovú politiku
a podobne. Najznámejším príkladom je združenie OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) –
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu.

! Zistite členské štáty uvedených zoskupení a pokúste sa vymenovať 
ďalšie hospodárske zoskupenia.
? Vedeli by ste vymenovať aj nevýhody prílišnej špecializácie krajín
a hlbokej deľby práce?
? Ako môžu kultúrne zvyky jednotlivých krajín ovplyvniť obchodné
konanie? Existujú odlišnosti medzi západnými a východnými
kultúrami?

Tak ako sa hospodárstvo nevyvíja v rôznych častiach sveta
rovnako, nevyvíja sa rovnako ani ako celok. V dlhodobom his-

torickom vývoji sa rozčlenilo na viacero odvetví, ktoré sa
zoskupujú do sektorov – primárneho, sekundárneho, ter-
ciárneho a kvartérneho sektora (pozri graf na s. 16). 

Otázky a úlohy
1. Čo zahrňuje hospodárstvo? Aké formy a sektory hos-

podárstva poznáme?
2. Aký je význam hospodárskych integrácií?

2.3.2  PRIMÁRNY SEKTOR

Je významným sektorom hospodárstva, ktorého odvetvia
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, lov, ťažba
a energetika) produkujú základné suroviny a materiály
z prírodného prostredia. 

Základom sektora je poľnohospodárstvo zabezpečujúce
predovšetkým výživu ľudstva a suroviny pre priemysel. Patrí
k jednej zo základných činností obyvateľstva Zeme, ktorá má
hlboké korene v histórii ľudstva. Vplyvom zvýšenej produktivi-
ty práce, nových výrobných postupov, technológií, chemizá-
cie a mechanizácie sa počet obyvateľstva zamestnaných
v tomto odvetví neustále znižuje. Najvyšší podiel vykazujú roz-
vojové štáty, a naopak, najnižší rozvinuté. 

Hoci celkový ráz poľnohospodárstva ovplyvňuje aj sociálno–
–ekonomický rozvoj krajiny, hlavnými limitujúcimi faktormi sú
prírodné pomery, obzvlášť pôda ako základný výrobný pro-
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POĽNOHOSPODÁRSTVO PODĽA VEGETAČNÝCH PÁSIEM

Vegetačné pásmo Charakteristické prvky poľnohospodárstva Rozšírenie
tropické dažďové ❯ palma olejná, palma kokosová, kakaovník, kávovník, ❯ pralesy Afriky, Indonézie, 
pralesy kaučukovník, ananás, cukrová trstina Ameriky

❯ maniok (kasave), sladké zemiaky (bataty, taro, jamy), ryža
❯ ťažba dreva

tropické monzúnové ❯ čajovník, bavlník, jutovník ❯ juhovýchodná Ázia – Filipíny
oblasti ❯ ryža, strukoviny, olejniny ❯ Predná India, Cejlón
savany ❯ palma kokosová, palma olejná, podzemnica olejná ❯ savany Afriky

❯ proso, kukurica, bavlník ❯ savany Južnej Ameriky
púšte, polopúšte ❯ obilniny, záhradníctvo, palma datľová (v oázach) ❯ púšte tropického

❯ dobytok (chov nomádskym spôsobom) a subtropického pásma
subtropické oblasti ❯ citrusy, olivovník, vinič, figovník, zelenina ❯ pobrežie Stredozemného mora
so zimnými dažďami ❯ ovce, kozy ❯ Kalifornia, juh Austrálie, juh Afriky
subtropické oblasti  ❯ pšenica, proso, kukurica, sója, bavlník ❯ východná Ázia
s letnými dažďami ❯ ošípané, hydina ❯ juh USA
stepi (kultúrna step ❯ pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, slnečnica, zemiaky ❯ stredná a západná Európa
mierneho pásma) ❯ hovädzí dobytok (chov s rôznym stupňom intenzity) ❯ južné Rusko, južná Sibír 

❯ severoamerické prérie,
juhoamerické pampy

tundra ❯ lov, rybolov, chov kožušinovej zveri, sobov ❯ severná Európa, severná Ázia,
sever Severnej Ameriky



striedok a podnebie. Tento vzťah je veľmi silný zvlášť pri rastlin-
nej výrobe (pozri tabuľku).

Poľnohospodárstvo sa delí na rastlinnú a živočíšnu výro-
bu. Na rastlinnú výrobu pripadá viac ako 2/3 poľnohospo-
dárskej výroby, v rozvinutých krajinách sveta však nepokrý-
va ani polovicu. Je zameraná na produkciu obilnín, hľuzna-
tých rastlín, pochutín, ovocia, zeleniny, liečivých rastlín,
priemyselných rastlín a kvetín. Najvýznamnejšími plodinami
celosvetového významu vo výžive obyvateľstva sú pšenica,
ryža, kukurica a zemiaky.

Živočíšna výroba nie je tak obmedzovaná prírodnými fak-
tormi ako rastlinná výroba, no práve krmoviny produkované
rastlinnou výrobou tvoria dôležitú bázu pre výrobu živočíš-
nu. Vo vyspelých krajinách prevláda intenzívny maštaľný
chov hovädzieho dobytka a ošípaných, kým v polosuchých,
stepných a horských oblastiach extenzívny chov dobytka,
oviec a kôz. V menej rozvinutých krajinách slúži dobytok
často ešte ako ťažné zviera.

Poľnohospodárstvo rozvinutých krajín sa vyznačuje
súkromným vlastníctvom pôdy, vysokým stupňom produkti-
vity, mechanizácie, chemizácie, koncentrácie a trhovosti.
Živočíšna výroba väčšinou prevláda nad rastlinnou. Medzi
výnimky z tohto pravidla patria napríklad Španielsko
a Taliansko, ale aj susedné Maďarsko a z hospodársky vys-
pelých ázijských štátov Japonsko.

Poľnohospodárstvo rozvojových krajín je veľmi rôzno-
rodé. Vo všeobecnosti má nízky stupeň mechanizácie
a intenzity, rastlinná výroba spravidla výrazne prevláda nad
živočíšnou. K výnimkám možno zaradiť prakticky iba juho-
americké štáty Argentínu, Uruguaj a Paraguaj. Ďalšími
znakmi sú nízka špecializácia a využívanie primitívnych
foriem obrábania pôdy. V niektorých krajinách je rozvinuté
aj vyspelé plantážne poľnohospodárstvo zamerané na pro-
dukciu exportných plodín (káva, kakao, kaučuk a pod.). 

Zvláštnym typom je prímestské poľnohospodárstvo,
rozvinuté v okolí veľkých miest, ktoré je zamerané na ovo -
cinárstvo, záhradníctvo a chov hydiny.

Jednou z najstarších činností obyvateľstva je rybolov,
ktorý okrem rybieho mäsa dodáva aj krmivo – rybiu múčku,
rybí tuk a rôzne chaluhy a riasy. Rozlišujeme morský
a sladkovodný rybolov. Morský je rozvinutý najmä
v šelfových oblastiach, v oblastiach stretu studených
a teplých morských prúdov, s dostatkom planktónu.

Otázky a úlohy
1. Ktoré zložky vytvárajú primárny sektor?
2. Charakterizujte poľnohospodárstvo podľa jednotlivých

vegetačných pásiem.
3. Čím sa odlišuje poľnohospodárstvo rozvinutých

a rozvojových krajín?

2.3.3  SEKUNDÁRNY SEKTOR

Do sekundárneho sektora zaraďujeme stavebníctvo a všetky
odvetvia spracovateľského priemyslu, zaoberajúce sa spra-
covaním surovín a polotovarov priemyselného a poľnohospo-
dárskeho pôvodu i opravami výrobkov priemyslu. 

Vznik priemyslu siaha do obdobia priemyselnej revolúcie.
Priemyselnú malovýrobu postupne vystriedala veľkovýroba,
dochádza k rozsiahlemu spriemyselňovaniu (industrializácii),
automatizácii, mechanizácii, koncentrácii a špecializácii prie-
myselnej výroby. Presadzujú sa ekonomicky a zároveň ekolo-
gicky výhodnejšie postupy.

Z hľadiska funkcie využitia finálnych výrobkov sa spraco-
vateľský priemysel ďalej člení na ťťažký (t. j. výrobu výrobných
prostriedkov) a ľľahký (t. j. výrobu spotrebných produktov).

! Pokúste sa k obom skupinám priradiť niekoľko odvetví.

V rozložení priemyslu na zemskom povrchu je značná nerovno-
mernosť, ktorá je výsledkom pôsobenia mnohých prírodných, ekono-
mických a spoločenských činiteľov – llokalizačných faktorov.
Bezprostredný vplyv majú hlavne zdroje surovín, voda, zdroje palív,
energia, pracovná sila, miesto spotreby a doprava. 

Niektoré odvetvia sú náročné na energiu, a preto sa sústreďujú do
oblasti výroby energie (napr. Nórsko má bohatý hydropotenciál,
a keďže vodná energia patrí k najlacnejším, štát vyniká vo výrobe hliní-
ka napriek tomu, že bauxit musí dovážať). Iné sú viazané na surovinu
(napr. cukrovary sa viažu  na repárske oblasti, pretože preprava finál-
nych výrobkov je lacnejšia ako preprava suroviny) alebo na spotrebiteľa
(napr. pekárenská výroba). Samozrejme, väčšina odvetví závisí od
viacerých faktorov s rôznym stupňom intenzity (pozri tabuľku na s. 19). 

Základnou teritoriálnou jednotkou priemyselnej výroby je
závod. Súhrn vzájomne organicky spätých závodov vytvára
vyššiu formu so svojráznou štruktúrou, špecializáciou
a spoločnou dopravno–geografickou polohou, ktorú nazýva-
me priemyselný komplex.

Klasifikácií priemyselných komplexov je niekoľko. Možno vyčleňovať
napríklad priemyselný komplex čiernometalurgický, hydroenergetický,
energeticko-chemický, farebnej metalurgie, spracovateľského priemys-
lu, drevársky, hnedouhoľno–energetický, priemyselno–poľnohospodár-
sky, prístavný, vedeckovýskumný, komplex atómového priemyslu a iné.
V reálnom priestore sa stretávame aj s ich kombináciou, napríklad prie-
myselný komplex hornej Nitry  je kombináciou uhoľno–energeticko–
chemického, drevárskeho a kožiarsko–obuvníckeho.

! Pokúste sa uviesť konkrétne príklady na jednotlivé priemyselné
komplexy zo sveta, respektíve SR.

V súčasnosti sa zoskupujú jednotlivé priemyselné výroby do
rozsiahlych, súvislých, navzájom prepojených celkov –
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priemyselných parkov. Zavádzanie nových vedných odborov
do priemyslu, úzke prepojenie vedy s najnovšími odbormi
priemyslu (elektronika, výpočtová technika, kozmický, rake-
tový, zbrojársky priemysel a i.) malo za následok ich sústre-
denie a vznik vedecko–technických parkov (napr. Silicon
Valley na juhu USA).

Rozmiestnenie priemyslu je nerovnomerné. V celosvetovom
meradle sa však sústreďuje do niekoľkých oblastí. Najväčšími sú
severovýchod USA (dostatok nerastných surovín, lacná doprava)
západná Európa (tradičné sústredenie priemyslu, dostatok nerast-
ných surovín, výhodná dopravná poloha), Japonsko (nedostatok
nerastných surovín, ale dostatok kvalifikovaných pracovných síl)
a Rusko (bohaté zásoby nerastných surovín). 

Ešte donedávna boli centrá priemyslu historicky viazané na
oblasti zdrojov nerastných surovín vo vnútrozemí štátov. Ich
postupné vyčerpávanie však malo za následok presun týchto cen-
tier priemyslu do prístavov. Dovezené suroviny sa spracúvajú
priamo v nich, a tak ďalšou prepravou do vnútrozemia sa cena
finálnych produktov už nezvyšuje.

1. Čo zahŕňa sekundárny sektor?
2. Ako členíme priemysel?
3. Ktoré faktory rozhodujú o lokalizácii priemyselných

závodov? 
4. Vymenujte hlavné oblasti sústredenia priemyslu na

svete.

2.3.4  TERCIÁRNY A KVARTÉRNY SEKTOR

Najintenzívnejšie sa rozvíjajúcimi sektormi hospodárstva sú
práve terciárny a kvartérny sektor. Zahŕňajú všetky odvetvia
hospodárstva, ktoré nepatria do primárneho a sekundárneho
sektoru.

Napriek tomu, že ešte donedávna bol „priemyselný štát“
(štát so zvýšeným podielom ekonomicky činného obyvateľ -
stva zamestnaného v sekundárnom sektore) ekvivalentom
„vyspelého štátu“, v súčasnosti rýchlym rozvojom vedy
a techniky je ukazovateľom vyspelosti štátu zvýšený podiel
zamestnaných v terciárnom  a kvartérnom sektore. A kým ter-
ciárny sa spomedzi všetkých sektorov vyznačuje relatívne naj-
nižšou investičnou náročnosťou a najvyššou účasťou súkrom-
nej sféry, na rozvoji kvartérneho sektora sa pre jeho vysokú
finančnú náročnosť podieľa predovšetkým štát.

VPLYV ZÁKLADNÝCH LOKALIZAČNÝCH ČINITEĽOV NA VYBRANÉ ODVETVIA PRIEMYSLU

Odvetvia priemyslu a druhy výroby Zdroje surovín Palivá a energia Pracovná sila Miesto spotreby
Energetický priemysel — •• — ••
Chemický priemysel •• •• •• ••
Fosfátové hnojivá • — — •••
Hutníctvo železa • •• — •
Hutníctvo neželezných kovov ••• — — —
Výroba medi ••• — — —
Výroba hliníka — ••• — —
Výroba zinku ••• •• — —
Strojárenský priemysel •• — •• ••
Výroba automobilov — — ••• •
Výroba lodí — — • •••
Textilný, konfekčný a kožiarsky priemysel • — •• •••
Výroba ľanu ••• — •• —
Výroba obuvi — — •• •••
Priemysel potravín a pochutín •• — — ••
Mäsopriemysel •• — — ••
Výroba cukru ••• — — —
Rybie výrobky ••• — — —
Výroba chleba — — — •••

Intenzita vplyvu lokalizačného faktora   • slabý vplyv     •• stredne silný vplyv      ••• silný vplyv — bez vplyvu
ZDROJ: Korec, P., 1994

V ostatných rokoch čoraz významnejšiu úlohu zaberajú informačné technológie, ktoré sa stá-

vajú už základným a samozrejmým vybavením podnikov i domácností.
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K významným zložkám socio–ekonomickej sféry patrí
doprava, ktorá sa podieľa na premiestňovaní osôb, tova-
ru, surovín a informácií. So zvyšujúcimi nárokmi na rých-
losť prepravy prichádzajú nové technológie, vyvíjajú sa
rýchlejšie dopravné prostriedky, stavajú sa vysokorýchlostné
železnice, napríklad TGV (čítaj téžévé) – vo Francúzsku
alebo Hikari  v Japonsku, dosahujúce rýchlosť 200 až
300 km/h a budujú sa rozsiahle siete diaľnic. Hustota
a kvalita dopravnej siete úzko súvisí s vyspelosťou krajiny.

Podľa rázu prostredia sa doprava delí na pevninskú, námor-
nú a vzdušnú. K pevninskej doprave zaraďujeme železničnú,
cestnú, potrubnú a vnútrozemskú vodnú dopravu. 

V celosvetovom meradle sa železničná doprava uplatňuje
predovšetkým v preprave nákladov na stredné a veľké vzdia-
lenosti. Mimoriadny význam si udržuje v transkontinentálnej
doprave. Cestná doprava má, naopak, väčší význam
v preprave nákladov a osôb na kratšie vzdialenosti. Potrubná
doprava zabezpečuje prepravu ropy, zemného plynu a iných
tekutých materiálov a spája náleziská s vývoznými termi-
nálmi, respektíve v dovozných krajinách prístavy s miestom
spracovania. Vodná doprava, či už vnútrozemská, alebo ná-
morná, patrí k najlacnejším druhom dopravy a špecializuje
sa na prepravu nákladov.

Vnútrozemská plavba je významná na veľkých jazerách
a riekach, ako napríklad rieka Svätého Vavrinca, Rýn (v ústí
ktorého leží najväčší prístav sveta Rotterdam), Dunaj, Labe,
Odra, Volga, Paraná, Amazonka, Orinoco, Indus, Ganga,
Mekong, Kongo, Níl, Zambezi a iné. Najväčšie svetové flotily
majú Libéria, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Panama
a Bahamy.

Najrýchlejší spôsob prepravy na veľké vzdialenosti pred-
stavuje letecká doprava. Jej najväčšiu intenzitu sledujeme na
linkách spájajúcich západnú Európu, USA, Japonsko
a juhovýchodnú Áziu.

Okrem týchto typov dopravy má mimoriadny význam
i doprava správ, informácií, či už prostredníctvom listov, telefó-
nu, telegrafu, rozhlasu, televízie alebo internetu.

Internet alebo len net (sieť) sa často nazýva „informačná super-
diaľnica“. Búrlivo sa začal rozvíjať, keď sa celosvetová sieť WWW
(World Wide Web) v roku 1993 sprístupnila verejnosti.  Internet
umožňuje rýchly prístup k informáciám, poznatkom, zábave
a názorom celého sveta. Prostredníctvom neho si možno aj objed-
nať, zaplatiť rôzne druhy tovaru a služieb a pomocou elektronickej
pošty (e-mailu) si ľudia v priebehu niekoľkých minút môžu navzájom
posielať napr. listy po celom svete.
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1. Stredomorie a Alpy

2. Karibská oblasť a Florida

3. Veľké jazerá v Severnej Amerike

4. Kordillery a Kalifornia

5. Juhovýchodná Ázia

6. Čína a Japonsko

7. Britské ostrovy

8. Severná Európa

9. Brazília

10. Egypt

11. India

12. Austrália

13. Oceánia

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU SVETA

ZDROJ: Farkaš, C., Dubcová, A., Kramáreková, H., 2003
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Služby sú spoločensky potrebné činnosti, ktorých úlohou je
uspokojovať potreby človeka. Oblasť služieb sa v porovnaní
s priemyslom a poľnohospodárstvom rozširuje oveľa rýchlejšie
a zaujíma čoraz vyšší podiel v hospodárskej štruktúre.

Služby delíme na výrobné (napr. opravárenské
a údržbárske, služby nákladnej a osobnej dopravy, obchodné
a pod.) a nevýrobné. Služby poskytované v rôznych zariade-
niach sa nazývajú infraštruktúra.

Poznáme sociálnu infraštruktúru, ktorá umožňuje vytvárať život-
né a kultúrne podmienky pre obyvateľstvo a technickú infraštuktú-
ru, ktorá má funkciu obslužnú, zásobovaciu, zabezpečovaciu
a spojovaciu (zásobovanie vodou, energiou, plynom, odstraňovanie
odpadov, líniové telekomunikácie).

Proces účelového premiestňovania obyvateľstva predstavuje
cestovný ruch, ktorý uspokojuje kultúrno–spoločenské záujmy
v oblasti turistiky, športu, rekreácie a kúpeľníckeho liečenia, ale
aj v pracovnej oblasti (kongresy, služobné cesty a i.).
V celosvetovom meradle je nerovnomerne roz miestnený. Na
jeho rozvoj vplýva viac faktorov: prírodné podmienky, doprava,
proces industrializácie a urbanizácie, zhoršovanie životného
prostredia, túžba poznávať a podobne. V mnohých krajinách je
významným zdrojom príjmov a poskytuje veľa pracovných miest.

! Hlavné oblasti cestovného ruchu sú horské, prímorské
a kultúrno-historické. Na mape na strane 22 sú vyznačené
najnavštevovanejšie oblasti cestovného ruchu. Rozhodnite,
ktorý z predchádzajúcich faktorov bol dominantný pri ich lokalizácii.

Výmena tovaru (nákup a predaj) sa uskutočňuje formou
obchodu – maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti.
Typickým znakom súčasného hospodárstva je vznik rozsia-
hlych sietí veľkoobchodov (supermarkety, hypermarkety)
a obchodných centier s cieľom poskytovať širokú škálu služieb
a po núkať širokú škálu tovaru v rámci jedného komplexu.

Najväčšie obchodné transakcie však prebiehajú medzi štátmi
a zabezpečuje ich medzinárodný obchod. Jeho úlohou je zabez-
pečiť dovoz nedostatočných surovín i tovaru, a naopak, vývoz
prebytočných surovín i tovaru. Okrem tejto viditeľnej činnosti
obchodu sem zahŕňame aj tzv. neviditeľný obchod, t. j. bankové
operácie, počítačové služby alebo služby zahraničného cestov-
ného ruchu. Najväčšiu závislosť od svetového obchodu majú
najmä jednostranne sa rozvíjajúce štáty.

Otázky a úlohy
1. Ktoré zložky tvoria terciárny a ktoré kvartérny sektor?
2. Charakterizujte jednotlivé druhy dopravy a na základe

mapy sveta opíšte ich hlavné trasy.
3. Čo rozumieme pod cestovným ruchom? 
4. Ak by ste si mohli vybrať, kam by ste chceli ísť na dovo-

lenku a prečo?

5. Aký je význam medzinárodného obchodu?
6. Predstavte si, že do vášho mesta prišli zahraniční

investori, ktorí chcú na jeho okraji vybudovať nové
nákupné centrum. Rozdeľte sa na skupiny (každá bude
predstavovať postoje iných skupín, napr. ochrancovia
prírody, mestský úrad, miestni podnikatelia, organizá-
cia pre rozvoj regiónu) a pokúste sa uviesť čo najviac
argumentov za a proti výstavbe tohto centra.
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3.1  POLITICKO-EKONOMICKÁ

ŠTRUKTÚRA SVETA

3.1.1  ZÁKLADNÉ ETAPY VÝVOJA

Súčasná politicko–ekonomická štruktúra sveta je výsledkom
dlhodobého zložitého vývoja. Už prechodom človeka neolitickou
revolúciou dochádza k postupnému rozvrstveniu a špecializácii
spoločnosti, k následnému rozvoju poľnohospodárstva, reme-
siel, obchodu, kultúry rôznych národov a vzniku prvých veľkých
ríš (napr. staroveký Egypt, Mezopotámia, Asýrska ríša, Perzská
ríša, staroveké Grécko, Rímska ríša).

! Vznik veľkých ríš sa často spája s mocnou vojenskou silou, ktorá 
umožňovala rozširovať územie štátu, podporenou bohatstvom
a hospodárskou silou. K rozširovaniu sa pristupovalo i za pomoci 
diplomacie, sobášov. Viete uviesť príklady?
? Ktoré ďalšie veľké ríše z novšej histórie poznáte?
? Čo si pamätáte z dejepisu o spomínaných ríšach?
Čo viedlo k ich zániku?

Dôležitým geopolitickým priestorom a zároveň strate-gicky
významným územím sa už v období staroveku stalo
Stredomorie. Výrazným míľnikom vo vývoji a usporiadaní sveta

bolo 15. a 16. storočie – obdobie veľkých zámor-ských obja-
vov. Najmä ich zásluhou získali najvýznam-nejšie postavenie
medzi mocnosťami Španielsko a Por-tugalsko. Nástup priemy-
selnej revolúcie koncom 18. sto-ročia iba potvrdil zmenu pome-
ru síl vo svete, ktorá sa črtala už predtým: vedúcou mocnosťou
sa stalo Spojené kráľovstvo. Pozícia Spojeného kráľovstva
a Francúzska sa upevnila v priebehu 19. storočia, keď oba štáty
ovládli veľké mimoeurópske územia – kolónie.

Na mapke Afriky možno porovnať rozlohu území patriacich
Spojenému kráľovstvua Francúzsku s rozlohou kolónií ďalších piatich
európskych štátov.

Koncom 19. storočia došlo k prehĺbeniu nerovnomerného
vývoja jednotlivých štátov Európy, pričom napríklad Nemecko
a Taliansko začali tempom svojho hospodárskeho rastu pre-
vyšovať klasické veľmoci – Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
Aj tieto štáty sa snažili získať kolónie, ale bolo to už podstat-
ne náročnejšie ako niekoľko desaťročí predtým. 

Príčiny expanzie:
❯ Ekonomický stav

Koncom 19. storočia sa vytvárali určité rezervy relatívne pre-
bytočného kapitálu, ktoré bolo nevyhnutné vložiť, investovať
s nízkym percentom rizika. Kolónie predstavovali okrem odby-
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3  REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
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tiska výrobkov, predmetu investícií aj zdroje surovín a lacnú
pracovnú silu.

❯ Sociologické príčiny: Boli v možnosti uplatnenia populačného 
prebytku, zníženia preľudnenia v materskej krajine.

❯ Prestíž: Rozhodujúcu úlohu mala najmä pri expanzii Nemecka
a Talianska.

❯ Strategický význam: Najdôležitejší bol pri väčšine krajín, 
ktorých okupácia mala zabrániť ohrozeniu kľúčových území.

Po prvej svetovej vojne sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko. Medzi
jeho nástupnícke štáty patrilo okrem Rakúska a Maďarska aj
Československo a väčšie alebo menšie časti územia získali
Juhoslávia, Rumunsko, Taliansko a Poľsko. Nezávislosť získali
Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko, a naopak, Nemecko stratilo
kolónie. V roku 1922 vznikol nový štát – Sovietsky zväz (ZSSR
– Zväz sovietskych socialistických republík).

K radikálnym zmenám došlo aj po druhej svetovej vojne. USA
a ZSSR – spojenci v boji proti fašizmu, začali otvorene presa-
dzovať svoje geopolitické záujmy. Keďže obe veľmoci získali
mnohých silných spojencov, svet sa rozdelil na dve proti sebe
stojace skupiny – bloky. Takéto bipolárne usporiadanie sveta
získalo hovorové označenie studená vojna. Do skutočných voj-
nových konfliktov zasahovali obe mocnosti spravidla iba nepria-
mo. Usilovali sa získať vplyv v nových nezávislých štátoch, ktoré
vznikali v období 10 až 20 rokov po skončení druhej svetovej
vojny ako výsledok rozpadu koloniálneho systému.

Berlín, hlavné mesto Nemecka, podobne ako aj samotné Nemecko,
bol po roku 1945 rozdelený na dve okupačné zóny ZSSR (stred
a východ mesta), USA, Spojeného kráľovstva a Francúzska (západ
mesta). Na ohlasované spojenie západných okupačných zón
a pripravované zavedenie jednotnej meny reagoval ZSSR pozemnou
blokádou západnej časti mesta (1948 – 1949, berlínska kríza). Tým
došlo k praktickému oddeleniu západnej časti mesta od ostatných. Na -
priek tomu, že sa blokáda ukázala neefektívnou (vzdušný most organi-
zovaný USA), situácia sa vyhrotila opäť v roku 1961 – postavením múru,
ktorý fyzicky oddelil jednotlivé časti. Zbúraný bol až 9. novembra 1989.

Oba mocenské systémy – socialistický a kapitalistický –
súťažili medzi sebou nielen vo vojenskej a politickej oblasti,
ale najmä vo výsledkoch hospodárstva. Postupne sa ukázali
výhody trhovej ekonomiky Západu pred centrálne riadeným
hospodárstvom presadzovaným v ZSSR a u jeho spojencov.

Svet sa blízko k vážnemu konfliktu dostal počas kórejskej vojny
v rokoch 1950 – 1953 a o desať rokov neskôr pri tzv. kubánskej
kríze (v roku 1962).

Prevrat v dovtedajšej štruktúre sveta nastal v deväťdesiatych
rokoch 20. storočia pádom komunistických režimov v Európe
a rozpadom ZSSR. Na mape sa objavujú ďalšie suverénne štáty
bývalého ZSSR, bývalej Juhoslávie, Česká republika
a Slovenská republika. Aj v ostatných častiach Zeme vznikajú
nové štáty. Najmladším štátom Ázie je Východný Timor (2002),
v Európe Kosovo (2008) a v Afrike Južný Sudán (2011).

? Kosovo vyhlásilo svoju nezávislosť 17. februára 2008.
Od ktorého štátu sa oddelilo?
! Do júla 2013 ho uznalo za suverénny, samostatný štá len 
100 krajín sveta, vrátane 22 členských štátov EÚ.
Zistite, ktoré krajiny EÚ ho zatiaľ neuznali. 

Súčasné usporiadanie sveta však nemožno pokladať za
definitívne. Náboženský fundamentalizmus, etnická nezná-
šanlivosť, túžba po moci, ovládnutí iných krajín po hospodár-
skej či politickej stránke alebo na druhej strane túžba po osa-
mostatnení sa a vymknutí sa spod nadvlády a útlaku stále
budú vyvolávať ďalšie zmeny.

Otázky a úlohy
1. Ktoré historické udalosti výrazne zasiahli do politicko-

ekonomickej štruktúry sveta a ako?
2. Ktorá krajina si začiatkom 20. storočia zabezpečila

dominantné postavenie vo svetovom hospodárstve
vďaka okupovaniu afrických krajín vedúcich k Indii
a Blízkemu východu? V čom pramení ich význam?

3. Vysvetlite pojem studená vojna. Bola to vojna v pravom
zmysle slova?
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ROZDELENIE BERLÍNA

ZDROJ: Middleton, H., Heater, D., 1991
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3.1.2  SÚČASNÝ OBRAZ SVETA

GEOPOLITICKÝ OBRAZ SVETA

Zopakujme si zo základnej školy!
Čo označujeme pojmom „tretí svet“?
Ktoré štáty zaraďujeme k rozvinutým, ktoré k rozvojovým?
Vymenujte príčiny zaostalosti tretieho sveta.

Do úlohy vodcu demokratickej časti sveta sa v ostatných
dvoch desaťročiach dostali USA, ktoré sa právom môžu
pokladať za superveľmoc 21. storočia. Spolu s Kanadou tvo-
ria hospodársky najrozvinutejšiu časť súčasného sveta.
Popredné postavenie v svetovej ekonomike si napriek ne-
dostatku nerastných surovín a pôsobeniu niektorých tradícií
vybudovalo Japonsko. Za vážneho konkurenta USA sa pokla-
dá Európa. Veľké očakávania vyvoláva proces zjednocovania
a rozširovania Európskej únie, ale na skutočný efekt hospo-
dárskeho rastu si bude treba ešte počkať.

Dôležitú úlohu v svetovej ekonomike i politike zohrávajú
Rusko a Čína. Najmä hospodárstvo Číny sa rozvíja rýchlym
tempom a štát má už popredné postavenie aj vo výrobe via-
cerých druhov spotrebného tovaru. Význam Ruska spočíva
predovšetkým vo veľkých zásobách mnohých dôležitých ne-
rastných surovín.

Zvláštne postavenie majú štáty, ktorých obyvateľstvo spája
islam. Z nich sú ekonomicky najsilnejšie arabské krajiny
v juhozápadnej Ázii, ale islam je veľmi rozšírený v severnej
Afrike a má významné zastúpenie aj v južnej a juhovýchodnej
Ázii a v ďalších oblastiach. Význam štátov s prevahou islamu
vzrastá zásluhou zdrojov strategických surovín, najmä ropy.

Z geopolitického hľadiska možno svet rozdeliť na dve veľké skupiny: 
❯ na obchode závislý prímorský svet – Angloamerika, Južná
Amerika, prímorská Európa a severná Afrika, štáty na juh od
Sahary, ostrovná Ázia a Oceánia; 
❯ euroázijský kontinentálny svet – východná Európa, stredná
Ázia, východná Ázia. 
Medzi nimi sa nachádzajú tzv. pásma otrasu, oblasti s politickou
a ekonomickou nestabilitou, ktoré sú väčšinou jadrovými oblas-
ťami vzniku konfliktov – Blízky a Stredný východ, juhovýchodná
Ázia a Subsaharská Afrika.

? Zistite, s ktorými krajinami sa viaže činnosť nasledujúcich
radikálnych zoskupení: ETA, IRA, Taliban, FIS, GIA, UNITA, OOP. 
Aký je ich cieľ?
? Čo znamená pojem džihád?

HOSPODÁRSKY OBRAZ SVETA

! Vyhľadajte v slovníku pojem HDP a na hodine podnikovej
ekonomiky si ho bližšie charakterizujte.

Z hľadiska hospodárskej rozvinutosti môžeme svet rozdeliť
na dve skupiny: rozvinuté krajiny (Severná Amerika, Európa,
Japonsko, Austrália a Nový Zéland, JAR, Izrael) a rozvojové
krajiny (ostatný svet).

Nie všetky krajiny zaraďujúce sa k rozvojovým sú na rovnakej
hospodárskej úrovni. Takzvané novoindustrializované krajiny Ázie
(Kórejská republika, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malajzia,
Thajsko a najnovšie ich nasledujú Filipíny a Indonézia) napredu-
jú úžasným tempom a v niektorých hospodárskych odvetviach
(predovšetkým v elektronike) úspešne konkurujú rozvinutým kra-
jinám. Ďalšou zvláštnou skupinou sú ropné štáty, ktoré majú síce
veľké príjmy z obchodovania s ropou, ale ich ekonomika je väčši-
nou zameraná len jednostranne.

Keďže väčšina rozvinutých krajín leží na severnej pologuli,
označujú sa aj výrazom „bohatý Sever“ a rozvojové „chu-
dobný Juh“. Veľké, v niektorých prípadoch až priepastné roz-
diely medzi týmito skupinami štátov ani postupom času nemiz-
nú. Až 90 % svetového prírastku obyvateľstva zaznamenávajú
krajiny Juhu – na opačnom póle, než na ktorom vznikajú kapi-
tálové zdroje, veda, výskum, rozvoj. 

Krajiny Severu sa vyznačujú vysokou hodnotou HDP (hru-
bého domáceho produktu), vysokým stupňom vzdelania
a celkove vysokou životnou úrovňou. Chudobné krajiny boju-
jú stále s následkami kolonializmu, tragickými dôsled-kami
nepremyslených hospodárskych zámerov, nedostatočnou
infraštruktúrou, zadlženosťou, infláciou, negramotnosťou,
chorobami, diktátorskými vládami, korupciou. Ich zlú situáciu
znásobujú prípadné prírodné pohromy (zemetrasenia, suchá,
záplavy, zosuvy pôd a pod.). Problémom je príliš rýchly rast
počtu obyvateľov miest, ktoré sa rozširujú o štvrte chudob-
ných prisťahovalcov z vidieka. Preniká do nich európsky
a americký spôsob života, ktorý je cudzí ich vlastnej kultúre.
Tabuľka ukazuje, že práve v málo rozvinutých štátoch sú naj-
väčšie rozdiely medzi bohatými a chudobnými obyvateľmi.

KRAJINY S NAJVÄČŠOU NEROVNOSŤOU PRÍJMOV (2013)

Poradie Štát GINI index
1. Lesotho 63,2
2. JAR 63,1
3. Botswana 63,0
4. Sierra Leone 62,9
5. Stredoafrická republika 61,3
6. Namíbia 59,7
7. Haiti 59,2
8. Kolumbia 58,5
9. Honduras 57,7
10. Guatemala 55,1

ZDROJ: www.infoplease.com
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? Aké je hospodárske zameranie rozvojových krajín sveta
v dôsledku kolonizácie?
? Prečo sú tieto krajiny závislé od vyspelých krajín?

Poradie krajín je v tabuľke určené podľa indexu GINI, ktorý môže
nadobúdať hodnoty od 0 do 100 (0 – znamená dokonalú rovnosť
a 100 absolútnu nerovnosť). Vypočíta sa ako rozdiel percentuálne-
ho podielu príjmov najbohatších 20 % a najchudobnejších 20 %
populácie na celkových príjmoch v krajine. 

! Pouvažujte, prečo patrí napr. aj Slovensko do skupiny krajín
s najmenšou nerovnosťou príjmov. Čo sa zmenilo oproti roku 2003, 
keď jeho hodnota GINI indexu bola 19,5?

Výrazným spôsobom do hospodárskeho diania, ako aj do
ďalšieho smerovania svetového hospodárstva, zasiahla
v roku 2008  ssvetová hospodárska kríza. Prejavovať sa
začala už v roku 2007, pričom postupne zasiahla prakticky
celý svet, predovšetkým však vyspelé ekonomiky. Za hlavnú
príčinu sa považuje rozvoj najskôr hypotekárnej a neskôr
bankovo-finančnej krízy, ktorá s odstupom času prerástla do
ekonomickej, hospodárskej krízy. Keďže súčasná kríza nie je
len krízou finančnou, ale aj krízou z nadvýroby, označujeme ju
aj ako ffinančno–výrobnú, a pretože vznikla v USA –
v najsilnejšej ekonomike sveta, ktorá má silný vplyv na ostat-
ný svet, stala sa globálnou.  

Prvotným impulzom svetovej hospodárskej krízy bola kríza rea-
litného trhu v USA, ktorá vznikla v dôsledku predimenzovaného
poskytovanie rizikových hypoték skupine obyvateľstva s nižším
životným štandardom. V procese schvaľovania takýchto hypoték
však pochybili nielen banky, ale hlavne ratingové agentúry, kto-
rých úlohou bolo posudzovať platobnú schopnosť dlžníkov. 

Prvé problémy sa začali prejavovať v lete 2006. Postupne, ako
narastali úroky a cena hypotekárnych úverov, pre nedostatočne sol-
ventných klientov bolo výhodné zbaviť sa predraženej hypotéky
prepadnutím založenej nehnuteľnosti banke. S nárastom počtu

nesplatených hypoték začala klesať aj cena nehnuteľností, čím
návratnosť poskytnutých financií bola pre finančné inštitúcie nulo-
vá. Keďže nové investície takmer neprichádzali, banky začali vyka-
zovať straty a následne prijímať opatrenia v podobe okamžitého
hromadenia hotovosti. 

Negatívne dopady hypotekárnej krízy zvýraznili aj rôzne špeku-
lácie, keďže tieto hypotekárne úvery sa často krát stávali predme-
tom ďalšieho obchodovania v podobe rôznych cenných papierov,
ktoré nakupovali iné finančné inštitúcie. Zaznamenávali sa tak
priame mnohomiliardové straty úverových ústavov ako aj straty
investorov, ktorí nakúpili balíky akcií na radu obchodníkov inves-
tičných bánk.

Napriek tomu, že USA sa považujú za ohnisko krízy, podobne,
aj keď v menšej miere, sa správali aj bankovo–finančné inštitúcie
v západnej Európe a čiastočne aj v Japonsku, Číne, Rusku, Indii
a inde vo svete.

Tieto trendy sa odrazili vo výraznom prepade akciových indexov,
v strate hodnoty cenných papierov, bankrotom a núteným preda-
jom viacerých veľkých finančných inštitúcií a v oslabovaní svetových
mien. Panika na finančných trhoch zvýšila medzibankové úrokové
sadzby, čím sa sťažil prístup k zdrojom, a to sa následne odzrkadli-
lo v ekonomickom správaní výrobcov i spotrebiteľov. 

? Čím je známy pondelok – 15. september 2008?
Akým prívlastkom sa označuje tento deň? Aké širšie historické
súvislosti má spomínaný deň s piatkom 25. októbra 1929?

V každodennom živote sa hospodárska kríza najviditeľnejšie
prejavuje úsporným správaním obyvateľstva (či už vplyvom
priameho zásahu krízou, alebo len vplyvom informácií), čo sa
následne odzrkadlí v znížení dopytu po tovaroch a službách.
Vznikajú prebytky, na ktoré firmy reagujú znižovaním výroby,
skrátenými pracovnými úväzkami s nižším príjmom, či dokon-
ca vysokým prepúšťaním zamestnancov.

! Odhady ukazujú, že celosvetová miera nezamestnanosti by
v súčasnosti mala presahovať už 9 %. V ostatnej dobe sa čoraz viac
dostáva do popredia hlavne nezamestnanosť mladých ľudí.
Pokúste sa vysvetliť prečo.
! Zistite aktuálne hodnoty nezamestnanosti svetových mocností,
Slovenska a jeho susedných štátov. Porovnajte ich.

Keďže celosvetovo možno pozorovať nadbytok produk-
čných kapacít, hlavne v odvetviach klasickej spotreby, znižo-
vaním príjmov a kúpyschopnosti obyvateľstva dochádza
k zániku viacerých podnikov. Napríklad v USA sa odstavujú
alebo rušia hlavne produkčné kapacity v aautomobilovom
priemysle, v Japonsku a inde vo svete aj v eelektronickom,
elektrotechnickom a iných druhoch klasického priemys-
lu. Všeobecne sú pritom najviac ohrození ich subdodávate-
lia a z ďalších odvetví napríklad  stavebníctvo, banské
a dopravné podniky, ale aj služby a cestovný ruch. 
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KRAJINY S NAJMENŠOU NEROVNOSŤOU PRÍJMOV (2013)

Poradie Štát GINI index
1. Švédsko 23,0
2. Slovinsko 23,8
3. Čierna Hora 24,3
4. Maďarsko 24,7
5. Dánsko 24,8
6. Nórsko 25,0
7. – 8. Luxembursko  26,0
7. – 8. Slovensko 26,0
9. Rakúsko 26,3
10. Fínsko 26,8

ZDROJ: www.infoplease.com



Charakteristickou črtou súčasnej etapy krízy je výrazné
angažovanie sa jednotlivých vlád, ekonomických zoskupení,
či celosvetovo vytvorenej skupiny G20 na liikv idáciu dopa-
dov krízy v podobe prijímania rôznych opatrení a tzv.
záchranných či ozdravných balíkov stimulov ekonomiky. 

? Prečo sa, podľa vás, hospodárska kríza dotkla najvýraznejšie 
práve automobilového a elektrotechnického priemyslu?
? Ktoré krajiny patria do skupiny G20? Zistite, aké opatrenia prijala 
táto skupina na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy. Je možné, 
podľa vás, riešiť krízu globálne?
! Rozdeľte sa v triede do skupín a pokúste sa zistiť, aké rôzne
opatrenia prijali jednotlivé krajiny na národnej úrovni.
! Zistite aktuálny stav a ďalšie výhľady hospodárskej krízy. Získané
informácie aplikujte neskôr aj pri učive regionálnej geografie.

Otázky a úlohy
1. Ktoré krajiny patria k ekonomickým mocnostiam

sveta?
2. Charakterizujte hlavné črty hospodárstva rozvojových

a rozvinutých krajín sveta.
3. Na základe tabuľky v prílohe zistite, ktoré krajiny majú

najvyššie (najnižšie) hodnoty HDP v prepočte na jed-
ného obyvateľa. O čom svedčí výška tohto ukazovate-
ľa?

3.2   SVETOVÝ OCEÁN A POLÁRNE

OBLASTI

Zopakujme si zo základnej školy!
Čo tvorí svetový oceán?
Vymenujte všetky oceány, ukážte ich na mape a opíšte,
ktoré svetadiely obmývajú.
Vyhľadajte na mape moria, zálivy, prielivy a prieplavy
jednotlivých svetadielov.
Aký je rozdiel medzi prielivom a prieplavom?
Vysvetlite pojem šelfové more.

Svetový oceán predstavuje 71 %% povrchu planéty. Tvorí
ho sústava oceánov a morí, v ktorých ustavične prebieha
výmena látok a energie. To sa prejavuje špecifickým rozdele-
ním teploty a slanosti morskej vody a v konečnom dôsledku
ovplyvňuje jej najdôležitejší druh pohybu – morské prúdy.
Geologická stavba dna oceánov a morí sa výrazne líši od stav-
by častí zemskej kôry ležiacich pod pevninou.

! Na základe údajov v tabuľke porovnajte oceány medzi sebou.
! Vyhľadajte miesta maximálnych hĺbok oceánov a uveďte ich názvy.

? Rozhodnite, na ktorej z pologúľ (severnej alebo južnej, východnej
alebo západnej) je prevaha svetového oceána nad pevninou zvlášť
výrazná.

Svetový oceán má okrem rozhodujúceho vplyvu na podne-
bie našej planéty mimoriadne veľký aj vlastný hospodársky
význam.

Morský rybolov
Morský rybolov tvorí takmer 90 % celkového svetového úlovku.

Podieľa sa na ňom 178 štátov, pričom najvýkonnejších 20 pred-
stavuje až 81 % svetového morského úlovku, z nich prvých šesť
viac ako polovicu.

Z morí a oceánov sa teraz využíva asi 9 000 druhov rýb, ale
len 32 druhov je pravidelne lovených v množstve presahujú-
com 100 tis. t/rok. Polovicu ročného výlovu tvorí len päť dru-
hov – sleď, treska, morský okáň, losos a makrela. Väčšina sve-
tového rybolovu je na severnej pologuli (približne 77 %).
Bohaté loviská sa viažu predovšetkým na oblasti oceánov
a morí blízko ústia veľkých riek; na miesta stretávania sa stu-
dených a teplých morských prúdov a na vysoké geografické
šírky v dôsledku sezónneho premiešavania a doplňovania
vrchných vrstiev vody výživnými látkami.

? Ktorými z uvedených predpokladov disponujú štáty s najväčším
výlovom morských rýb (pozri graf na s. 29)?
! Na mape vyhľadajte studené a teplé morské prúdy. V ktorých
miestach sa stretávajú?

Ťažba nerastných surovín
K najvýznamnejším surovinám ťaženým z morí patrí ropa

a zemný plyn. Ťažba (v súčasnosti je známych vyše 1 500 loka-
lít) sa realizuje prevažne v hĺbkach do 200 m a sústreďuje sa
do Perzského, Mexického a Guinejského zálivu, do
Severného mora a morí juhovýchodnej Ázie. 

Na oblasti šelfov sa viaže aj ťažba ďalších nerastných suro-
vín, napríklad kamenné uhlie (Anglicko, Japonsko), železná
ruda (Francúzsko, Kanada, Japonsko), meď a nikel (Hudsonov
záliv), cín (Thajsko, Indonézia, Malajzia), titán (Mozambik,

28

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OCEÁNOV

Oceán Rozloha vodnej Percentuálny Rozloha Priemerná Maximálna

hladiny v mil. km2 podiel na celkovej ostrovov hĺbka v m hĺbka v m

rozlohe Zeme v mil. km2

Tichý 178,7 35 3,9 3 957 11 034
Atlantický 91,7 18 1,0 3 602 9 219
Indický 76,2 15 0,8 3 736 7 450
Severný
ľadový 14,7 3 3,8 1 131 5 220
Svetový 361,3 71 9,5 3 704 11 034

ZDROJ: Zaťko, M., 1994



Tanzánia, Madagaskar), diamanty (juhozápadné brehy Afriky),
viaceré vzácne kovy (pobrežie Austrálie) a podobne.
Významné a veľmi perspektívne sú aj náleziská mnohých
kovov na dne oceánskych panví. Ich ťažba je však zatiaľ neren-
tabilná, pretože je nákladná a technologicky náročná.
Niektoré prvky sa získavajú priamo z morskej vody, napríklad
1/3 svetovej ťažby kuchynskej soli, 2/3 horčíka a takmer 9/10
brómu.

Získavanie pitnej vody
Morská voda obsahuje 3,5 % solí, kým ľudský organizmus

znesie 0,02 %. V prímorských krajinách, kde je nedostatok

zásob sladkej vody, sa pitná voda získava odsoľovaním vody
morskej. Tento postup je v súčasnosti veľmi náročný
a nákladný.

Získavanie energie
Okrem energetických surovín ťažených z dna morí, ponúka sve-

tový oceán i ďalšie netradičné a perspektívne zdroje energie:
morské prúdy, príliv a odliv, vlnobitie a iné. V súčasnosti sa naj-
reálnejšími javia prílivové elektrárne (napr. vo Francúzsku).

Námorná doprava
Na celkovom výkone svetovej dopravy sa podieľa polovicou.

Zabezpečuje predovšetkým medzinárodnú dopravu materiálu
s veľkým objemom (ropa 37 %, železná ruda 10 %, uhlie 7 %,
obilie a i.) na veľké vzdialenosti.

! Pracujte s atlasom! Ktoré oblasti spájajú hlavné námorné linky?
Ktorým oceánom ich vedie najviac (najmenej)? 
? Prístavy  sa obrazne nazývajú aj oknami do sveta. Prečo?
Vyhľadajte na mape prístavy svetového významu.
! Okrem medzikontinentálnej existuje aj pripobrežná, tzv. kabotážna
plavba. Ukážte na mape aj takéto prepravné trasy.

Dôležitým problémom, ktorý vzniká pri ekonomickom využí-
vaní oceánov a morí, je znečisťovanie. Svetový oceán prijíma
ročne miliardy ton odpadov (priemyselné odpady, umelé hno-
jivá, úniky z pobrežných vrtov, rádioaktívne odpady, riečne
sedimenty a i.). Najnebezpečnejším znečisťovateľom je ropa,
unikajúca do oceánu pri ťažbe, haváriách tankerových lodí,
vyplachovaní tankerov a podobne.

Zvláštne postavenie vo svetovom hospodárstve majú
polárne oblasti.

Zopakujme si zo základnej školy!
V čom spočíva rozdiel medzi Arktídou a Antarktídou?
Stručne charakterizujte prírodné pomery polárnych oblastí.

Vzhľadom na drsné klimatické podmienky, zlú dostupnosť
a veľkú vzdialenosť majú oblasti v okolí severného a južného
geografického pólu minimálne hospodárske využitie. Ne-
menej dôležitým aspektom je ich veľká zraniteľnosť a citlivosť
na akékoľvek zásahy, ktoré by mohli viesť ku globálnej katas-
trofe.

Arktída
V súčasnosti sa hospodársky využívajú jej chladné okrajové

moria s bohatými loviskami rýb, ložiskami ropy a zemného
plynu najmä pozdĺž pobrežia Aljašky. V posledných rokoch
vzrastá aj jej dopravný význam. Lodná doprava sa obmedzuje
len na letný polrok, s výnimkou oblastí pod vplyvom teplého
Severoatlantického prúdu. Menšie lietadlá umožňujú rýchly
prístup aj do najodľahlejších miest, čo sa využíva v turistike.

ŠTÁTY S NAJVÄČŠÍM VÝLOVOM MORSKÝCH RÝB
V ROKU 2012 (V MIL. TON)

ZDROJ: faostat.fao.org
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Celkovo je na svete vyše 16–tisíc odsoľovacích závodov, ktoré ročne
spracujú viac ako 6 mld. m3 vody. Najrozšírenejším technologickým
postupom je destilácia využívajúca slnečnú energiu. Problémom však
naďalej ostáva cena. Prefiltrovanie jedného metra kubického slanej
vody stojí v súčasnosti približne jeden dolár, pričom vyčerpanie rovna-
kého množstva pitnej vody z podzemných zásob len 20 centov. Napriek
tomu produkčná kapacita odsoľovacieho priemyslu za ostatných desať
rokov vzrástla o viac ako 270 %.    

1 – slnečná energia, 2 – slaná voda, 3 – čierny podklad,
4 – vodná para, 5 – sklo, 6 – kvapky odsolenej vody

ZDROJ: Tőlgyessy, J. – Piatrik, M., 1982
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Antarktída
Po podpísaní zmluvy o Antarktíde v roku 1959 sa tento kon-

tinent stal medzinárodným územím, slúžiacim len na mierové
účely. V antarktických vedeckovýskumných staniciach sa
v najväčšom rozsahu robia geofyzikálne merania, popri seizmic-
kých, geomagnetických, meteorologických a glaciologických
meraniach patria k najvýznamnejším predovšetkým pozorova-
nia znečistenej atmosféry. Už od päťdesiatych rokov
20. storočia sa do Antarktídy dostávajú nielen vedeckí pracov-
níci, ale aj obyčajní turisti, ktorých láka krása polárnej krajiny
a jedinečnosť flóry a fauny. Počet návštevníkov Antarktídy, ba
dokonca ich pohyb a rekreačné aktivity podliehajú prísnej
regulácii.

V roku 1981 vedci objavili úkaz, ktorý by mohol ovplyvniť všetky
formy života na našej planéte – silné poškodenie ozónovej vrstvy
nad južným pólom. Podrobné geologické výskumy odhalili
i prítomnosť mnohých nerastných surovín (napr. uhlie, železná ruda,
rudy antimónu, chrómu, zlata, molybdénu a uránu), ktorých ťažba by
bola zatiaľ nehospodárna a škodlivá pre prírodné prostredie.

Otázky a úlohy
1. Ako sa člení svetový oceán?
2. Charakterizujte hospodárske využitie oceánov, morí

a polárnych oblastí.
3. Ktoré moria, zálivy, prielivy a prieplavy môžu mať podľa

vás strategický význam z hľadiska geopolitiky? Prečo?
(Pracujte s atlasom.)

4. Prečo je nebezpečné narušiť rovnováhu polárnych
ekosystémov? Aký dosah môže mať roztopenie sa
ľadovcov?

3.3  ÁZIA

3.3.1  FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
ÁZIE

Zopakujme si zo základnej školy!
Pracujte s atlasom. Opíšte hranicu medzi Áziou
a ostatnými svetadielmi. Na ktorom kontinente leží Ázia?
Charakterizujte jej vertikálnu a horizontálnu členitosť
(pohoria, plošiny, nížiny, púšte, resp. ostrovy, polostrovy,
zálivy, prielivy, prieplavy, moria).
Vymenujte podnebné pásma Ázie a stručne opíšte ich
ročný chod teploty a zrážok. Určte, v ktorých štátoch, res-
pektíve oblastiach sú rozšírené.
Čo je monzún?
Vyhľadajte najväčšie rieky. K úmoriu ktorých oceánov patria?
Opíšte rozšírenie jednotlivých vegetačných pásiem.

Ako sa líšia vzhľadom vegetácie? Viete vymenovať
ku každému aj typických predstaviteľov z ríše zvierat?

Ázia zaberá 30 % pevniny a počtom obyvateľov predstavu-
je takmer 60 % všetkej populácie. Na celkovej rozlohe takmer
44,5 milióna km2 žije vyše 4,3 mld. ľudí. Takmer celá (okrem
niektorých ostrovov Indonézie) leží na severnej pologuli
a s priemernou nadmorskou výškou 960 m n. m. je najvyšším
svetadielom.

Áziu možno nazvať aj svetadielom kontrastov, a to nielen
vzhľadom na prírodné podmienky. Striedajú sa tu všetky pod-
nebné pásma, od studených, chladných polárnych oblastí až
po horúce rovníkové; oblasti suché, kde ročný úhrn zrážok
nedosahuje ani 100 mm, ale aj miesta s tropickými  dažďami
so zrážkami 6 000 až 12 000 mm/rok; najväčšie horstvá
sveta, ale aj rozsiahle nížiny, plošiny a najhlbšie preliačiny.
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Najhlbšie depresie povrchu Ázie siahajú až pod hladinu mora (hladina
Kaspického mora –28 m, Mŕtveho mora –394 m). Voda Mŕtveho mora má
najväčšiu slanosť a hustotu na svete. Obsahuje horčík, bróm, kuchynskú
a iné soli, ktoré sa kryštalizujú do hrudiek (pozri obr.). Jej liečivé účinky sa
využívajú aj pri výrobe špeciálnej kozmetiky. V posledných rokoch však hla-
dina tohto jazera neustále klesá. Spôsobuje to čoraz intenzívnejšie využí-
vanie rieky Jordán. Ekológovia varujú, že v priebehu päťdesiatich rokov by
sa pri takomto vývoji mohlo Mŕtve more premeniť na slanú púšť. 

Himalaya je nepálske slovo a znamená domov snehu. Je však aj pome-
novaním najvyššieho a najrozľahlejšieho horského systému sveta, ktorého
ľadovce zaberajú až 33 000 km2. Toto pohorie dlhé 2 500 km a široké
180 – 350 km je aj domovom desiatich najvyšších štítov sveta vrátane
Mount Everestu (v pozadí) siahajúceho do 8 848 m n. m. – cieľa mnohých
horolezcov.



Na základe niekoľkých spoločných znakov prírodných
pomerov možno Áziu rozdeliť na tri regióny.

Suchá západná a stredná Ázia má horúce, veľmi suché
podnebie. V lete teploty bežne vystupujú na 30 °C.
Minimálne množstvo zrážok a silný výpar podmieňujú exis-
tenciu rozsiahlych púští. Obyvateľstvo a hospodárstvo sa
koncentruje väčšinou v povodí veľkých riek alebo pri pobreží.

Kontinentálna severná Ázia zaberá predovšetkým rozsiahle
územia Ruska a Mongolsko. Podnebie je suché a pre svoju kon-
tinentalitu drsné. Priemerné letné teploty sa pohybujú okolo 18
– 20 °C. V zime môže klesnúť teplota až pod -50 °C. Malé
množstvo zrážok, ktoré prichádza väčšinou v lete, postačuje na
juhu len na rast stepnej vegetácie, sever vypĺňajú lesy.

Monzúnová južná a juhovýchodná Ázia má úplne odlišné
podnebie ovplyvnené monzúnom rodiacim sa v Indickom oceáne
a doznievajúcim ďaleko v subtropickom a miernom pásme
východnej Číny a japonských ostrovov. Zimné prúdenie prináša
suchý kontinentálny, väčšinou chladný vzduch, ktorý v lete vystrie-
da letný monzún od mora s veľkým množstvom zrážok. Vďaka
nemu a pohoriam sa v tejto oblasti vyskytujú miesta, v ktorých
zaznamenávajú v niektorých rokoch veľmi vysoké úhrny zrážok.

Ostrovná časť južnej a juhovýchodnej Ázie je súčasťou seiz-
micky aktívnej oblasti s častým výskytom sopečnej činnosti
a zemetrasení. Ničivé účinky sopečnej činnosti sa kompenzu-
jú vysokou úrodnosťou sopečnej pôdy.

? 11. marca 2011 bolo Japonsko postihnuté rozsiahlym ničivým
zemetrasením, ktoré bolo celosvetovo (z doteraz zaznamenaných) 
štvrté najsilnejšie. Aké boli jeho následky?

Otázky a úlohy
1. Na ktoré tri oblasti môžeme rozdeliť Áziu z hľadiska

fyzickogeografických pomerov? Charakterizujte ich
a priraďte k nim štáty.

2. Pokúste sa na základe poznatkov o prírodných pod-
mienkach a učiva kapitoly 2.3 charakterizovať poľno-
hospodárstvo jednotlivých oblastí.

3.3.2  HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
ÁZIE

Zopakujme si zo základnej školy!
Na území Ázie ležia dva rôzne štáty – najľudnatejší
a najrozsiahlejší. Ktoré sú to?
Opíšte demografickú charakteristiku obyvateľstva.
Je rovnaká v celej Ázii?
Pomocou atlasu opíšte rozmiestnenie obyvateľstva.
Ktoré oblasti sú najredšie/najhustejšie zaľudnené?
Vymenujte najväčšie aglomerácie.
Ktoré veľké (početné) národy žijú v Ázii?
Ktoré náboženstvá sú v Ázii, a v ktorých jej častiach
najrozšírenejšie?

Človek žil v Ázii oveľa skôr ako v Európe, čo dokazujú archeo-
logické nálezy z juhovýchodnej Ázie a východnej Číny. Ázia je
zároveň kolískou viacerých starobylých civilizácií, veľkých moc-
ných ríš a miestom zrodu najväčších svetových náboženstiev.
Dnes predstavuje najľudnatejší svetadiel so zmesou stoviek
národov a národností.

Bohatstvo krajín a kultúr Ázie priťahovalo mnohých dobyvateľov.
Okrem korenín z Indie, Sumatry, Bornea a Jávy ich lákal hodváb,
čaj a porcelán z Číny, diamanty, bavlnený tovar, indigo, káva a zlato
z Indie, koberce z Perzie, meď a drahokamy z Thajska.

? Ktoré významné štáty boli kolóniami? Ktoré mocnosti ich ovládali?
? Existujú v Ázii ešte aj dnes závislé územia, ak áno, ktoré sú to?

Tak ako existujú veľké rozdiely medzi oblasťami Ázie
v prírodných podmienkach, líšia sa jednotlivé štáty aj
z hľadiska orientácie a vyspelosti hospodárstva. Podľa roz-
vinutosti ich možno zoradiť do niekoľkých skupín. Osobitné
postavenie má Japonsko patriace k najpriemyselnejším
a najvyspelejším štátom sveta. K rozvinutým štátom zaraďu-
jeme ešte Izrael a niektorými znakmi sa k tejto skupine pri-
bližujú tzv. ázijské tigre a Turecko.

? Ktoré krajiny nazývame ázijskými tigrami? Akým ďalším
spoločným výrazom ich označujeme? Vymenujte spoločné znaky 
ich ekonomiky.

Špecifické postavenie majú štáty Perzského zálivu
a napríklad aj Brunej. Ich ekonomika je jednostranne orientova-
ná na ťažbu a export ropy, zásluhou čoho dosahujú veľmi vyso-
ké hodnoty hrubého domáceho produktu na jedného obyvate-
ľa, ale napriek tomu ich nemožno zaradiť do skupiny plne rozvi-
nutých štátov. Významný pokrok v rozvoji hospodárstva dosahu-
jú aj Pakistan, Vietnam, Indonézia a Filipíny. Najľudnatejšie štáty
Ázie, Čína a India, sa iba ťažko dajú jednoznačne zaradiť do
niektorej kategórie z hľadiska ich hospodárskej vyspelosti.
Vyznačujú sa bohatými prírodnými zdrojmi a najmä Čína ich
v ostatných desaťročiach využíva oveľa efektívnejšie v porovnaní
s minulosťou. K najchudobnejším patria Afganistan, Nepál,
Bhután, Bangladéš, Mjanmarsko (bývala Barma), Laos,
Kambodža a Jemen.

? Vplývajú jednotlivé náboženstvá na hospodárstvo  krajín?
Ak áno, ako?
! Rozdeľte krajiny Ázie do skupín podľa charakteru štátneho
zriadenia. Aký vplyv má na hospodársky rozvoj?

V snahe zlepšiť svoje hospodárske postavenie, zvýšiť mož-
nosti rozvoja a spoločne sa ubrániť vonkajším negatívnym vply-
vom združujú sa krajiny Ázie, podobne ako krajiny v ostatných
častiach sveta, do viacerých regionálnych i nadregionálnych
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integrácií. K najvýznamnejším patria ASEAN, OPEC, SAARC
a ECO (pozri prílohu). 

! Cieľom integračných zoskupení je aj vzájomná pomoc
a vyrovnávanie ekonomík. Na základe mapy porovnajte hodnoty
HDP/obyv. v rámci jednotlivých zoskupení. Sú vyrovnané?

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte rozmiestnenie obyvateľstva Ázie

v nadväznosti na prírodné pomery. Existuje vzťah medzi
hustotou zaľudnenia a ekonomickou úrovňou?

2. Ako delíme krajiny Ázie z hospodárskeho hľadiska?
Uveďte príčiny rozdielnej ekonomickej vyspelosti.

3. Vymenujte hospodárske integrácie Ázie. Aký je ich
význam?

4. Vážnym problémom ázijských krajín je aj politická nesta-
bilita, etnická a náboženská neznášanlivosť, vysoké
výdavky na zbrojenie. Pokúste sa na základe podkla-
dov z dennej tlače alebo iných zdrojov opísať príčiny,
priebeh a následky vojny v Iraku v roku 2003.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Poľnohospodárstvo má veľký význam a tvorí základ ekono-
miky viacerých krajín Ázie. Vytvára najväčšiu časť hrubého
domáceho produktu a zamestnáva vyše polovicu ekonomicky

aktívnych obyvateľov. Dôležité postavenie má predovšetkým
rastlinná výroba.

Prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo sú
v jednotlivých oblastiach Ázie veľmi rôznorodé. Štáty
v strednej a juhozápadnej Ázii musia využívať na dosiahnu-
tie vyššej úrody viacerých plodín zavlažovanie,
v juhovýchodnej Ázii a na priľahlých ostrovoch je v členitom
teréne bežné terasovanie polí. Najdôležitejšou plodinou
a základnou potravinou pre väčšinu obyvateľstva je ryža.
90 % svetovej produkcie pochádza z Ázie, pričom až 1/3
z Číny, 1/5 z Indie a 1/12 z Indonézie. Najväčšími vývoz-
cami sú Thajsko, Vietnam, Čína, Mjanmarsko; dovozcami
Malajzia, Indonézia, Singapur, Bangladéš. Ázijské krajiny
vynikajú podobne aj v pestovaní pšenice (pozri graf). K jej
významným vývozcom patrí Kazachstan. Významnými obilni-
nami domácej spotreby sú aj kukurica, proso, sorgo,
z ostatných plodín tropickej oblasti bataty, maniok, jamy.
Rozsiahle plantáže kaučukovníka (Indonézia, Malajzia,
Thajsko, Srí Lanka), čajovníka (India, Čína, Srí Lanka,
Indonézia), bavlníka (Čína, India, Pakistan, Turecko) sú väč-
šinou pozostatkom koloniálneho obdobia. V pestovaní všet-
kých týchto plodín, ale napríklad aj cukrovej trstiny, baná-
novníka, podzemnice olejnej, palmy olejnej, jutovníka, kore-
nín a ďalších patria ázijské štáty na popredné priečky vo
svete.

Živočíšna výroba zaostáva svojím významom za rastlin-
nou výrobou. Medzi výnimky patrí India, ktorá je spolu
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s Brazíliou prvá v počte kusov hovädzieho dobytka, ale
v jeho využívaní z náboženských dôvodov výrazne zaostá-
va. Čína má svetové prvenstvo v počte kusov ošípaných
a hydiny a aj v produkcii bravčového mäsa. Významný je aj
chov niektorých druhov oviec, najmä v Iráne a v štátoch
Strednej Ázie. Špecificky ázijskými domácimi zvieratami
sú byvoly a jaky, významný je chov priadky morušovej
v Číne. V púštnych a polopúštnych oblastiach nájdu svoje
uplatnenie aj ťavy. 

Ázijské štáty sú najviac ohrozené epidémiou tzv. vtáčej chrípky,
ktorá sa môže preniesť aj na ľudí pracujúcich predovšetkým na far-
mách s hydinou.

! Zistite v médiách aktuálne informácie týkajúce sa vtáčej chrípky. 

Dôležitým doplnkom výživy sú ryby lovené najmä
v pobrežných oblastiach chladnejších morí. Väčšina čerstvé-
ho úlovku ide priamo na miestne trhy s rybami. 

Bohatstvo lesov monzúnovej a rovníkovej časti, obzvlášť
výskyt vzácnych druhov (eben, mahagón, teak, santalové
drevo), predurčilo túto oblasť na rozsiahlu ťažbu dreva.

PRIEMYSEL

Zásoby nerastných surovín Ázie sú vzhľadom na zložitú geo-
logickú štruktúru svetadiela obrovské a veľmi rozmanité.

Asi najlepšie sú dnes preskúmané zdroje palív. Mimoriadne
bohaté sú zásoby ropy (takmer 3/4 svetových zásob) a zemného
plynu predovšetkým v oblasti Perzského zálivu, Kaspického
mora, ostrovov juhovýchodnej Ázie a čínskej strednej Ázie (pozri
graf). Priaznivá je aj situácia v zásobách uhlia (severovýchodná
Čína, Kórea, India) a uránu (Kazachstan, Uzbekistan, India).

Hlavné zásoby železných a mangánových rúd sa nachádzajú
v Indii, Číne, Kazachstane a Gruzínsku. Z ostatných rúd je
významná cínová (Malajzia, Thajsko, Indonézia), antimónová
(Čína), bauxit (India), magnezit a grafit (Čína), fosfáty (juhozá-
pad Ázie).

Až 40 % celoázijskej priemyselnej produkcie pochádza
z Japonska, ktoré dominuje vo všetkých druhoch spraco-
vateľského priemyslu. Najviac však vyniká v strojárskom
a elektrotechnickom priemysle, napríklad vo výrobe
dopravných prostriedkov, spotrebnej elektroniky, meracích
a optických prístrojov. V týchto odvetviach a výrobách sa
presadzuje aj Čína a novoindustrializované krajiny. Čína
a Japonsko majú spolu s Indiou významné postavenie
v hutníckom priemysle a spolu so štátmi Perzského zálivu
a východného Stredomoria vynikajú v odvetviach chemic-
kého priemyslu. V ostatných oblastiach Ázie prevláda ľahký
priemysel (potravinársky, bavlnársky, hodvábnický, vlnár-
sky, výroba kobercov a i.).

? V ázijských štátoch sa nachádzajú firmy svetoznámych značiek
ako napríklad TOYOTA, NISSAN, HONDA, YAMAHA, SUZUKI, 
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SONY, HYUNDAI, SAMSUNG, DAEWOO. Viete určiť, ktoré druhy
výrobkov vyrábajú a v ktorých štátoch sídlia? Ktoré z uvedených
spoločností majú svoje zastúpenie na Slovensku?

Hongkong bol britskou kolóniou približne 150 rokov. Dňa 1. júla 1997 sa
stal špeciálnym administratívnym regiónom Číny s vlastnou správou eko-
nomických záležitostí. Toto mesto je centrom obchodu, bankovníctva
(3. najväčšie finančné centrum po New Yorku a Londýne), priemyslu i turis-
tiky a nachádza sa tu aj najrušnejší nákladný prístav sveta. Je obrazom ázij-
skej prosperity. Takmer 7,2 miliónov obyvateľov tohto mesta vytvára 26 %
HDP celej Číny.

DOPRAVA A SLUŽBY

Doprava je nerovnomerne rozvinutá v závislosti od polohy,
reliéfu, histórie a iných činiteľov. Najväčší význam pre väčšinu
krajín má námorná doprava s veľkou úlohou pri exporte ropy,
rúd, poľnohospodárskych a iných produktov. Riečna doprava
využíva najmä dolné toky čínskych riek pospájané kanálmi,
deltu Gangy, Brahmaputry a Mekongu.

! Z desiatich najväčších prístavov sveta podľa objemu nákladov sa až
deväť nachádza v  Ázii. Najvýznamnejším je Šanghaj, za ním nasledujú
Singapur, Tianjin, Guangzhou, Ningbo, Suzhou, Qingdao, Dalian
a  Busan. Nájdite ich na mape a  popíšte smery hlavných námorných
trás Ázie.

Cestná doprava sa nadštandardnou kvalitou vyznačuje
iba v Japonsku. V iných štátoch sú diaľnice a kvalitné cesty
skôr výnimkou, hoci sa do ich budovania investujú nemalé
prostriedky. Hustou sieťou kvalitných a rýchlych železníc
vyniká opäť iba Japonsko, ale tento druh dopravy má pri
podstatne nižšej kvalite význam aj vo východnej Číne a ako
typický pozostatok koloniálnej éry v Indii. Trasy leteckých
liniek z Európy využívajú letiská v celej južnej Ázii na tranzit
pri cestách do Austrálie, ale čoraz viac aj ako konečné sta-
nice slúžiace turistom a obchodným cestujúcim. Modernou
leteckou dopravou sa zo štátov východnej Ázie vyznačujú
najmä Japonsko a Južná Kórea. Rozvinutá je aj potrubná
doprava (najčastejšie ropovody a plynovody spájajúce mies-
ta ťažby s prístavmi).

! Pomocou atlasu vyhľadajte najvýznamnejšie letiská.
? V ktorej oblasti Ázie je sieť potrubnej dopravy najhustejšia? Prečo?

Postupným rozvojom väčšiny ázijských štátov dochádza
k prudkému rastu aj vo sfére služieb, bankovníctva
a cestovného ruchu. Kroky zahraničných návštevníkov sme-
rujú takmer do všetkých častí Ázie. Menej navštevované sú
zatiaľ iba vnútrozemská stredná a severná časť svetadiela
a oblasti s nízkou úrovňou infraštruktúry. K obľúbeným mies-
tam turistov patria pobrežné oblasti Stredozemného mora
v Turecku a Izraeli a niektoré časti pobrežia Indického oceá-
na (najmä v Thajsku, na Srí Lanke a na Maldivách). K navšte-
vovaným štátom patrí Malajzia a Singapur, ale z východnej
Ázie prúdi najviac turistov do Japonska. K postupnému zlep-
šeniu podmienok pre zahraničných návštevníkov dochádza
aj v Číne. Špecifický ráz má náboženská turistika v Saudskej
Arábii a v Izraeli a vysokohorské výpravy smerujúce nielen
do Himalájí, ale aj do ďalších ázijských pohorí (Karakoram,
Hindukúš, Pamír).

Otázky a úlohy
1. Vymenujte najvýznamnejšie plodiny Ázie a miesta ich

pestovania. Charakterizujte aj živočíšnu výrobu.
2. Popíšte príčiny nadmernej ťažby dreva.
3. Charakterizujte priemysel rozvinutých a menej rozvinu-

tých krajín. V čom sa odlišuje?
4. Zistite, ktoré krajiny Ázie sa vyskytujú v ponukách slo-

venských cestovných kancelárií. Čím disponujú dané
krajiny (prímorská rekreácia, pútnické strediská, vyso-
kohorská turistika, príp. iné danosti)? Zamerajte sa aj
na ceny a služby poskytované cestovnými kanceláriami.

Veľký podiel na ázijskej doprave zaberá jednoduchá miestna doprava,
napríklad bicykle, motocykle, malé člny – džunky, zapájajúca i silu zvierat
a ľudí.
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3.3.3  REGIONÁLNE ČLENENIE ÁZIE

Na základe rozdielnych fyzickogeografických a humánnogeo-
grafických podmienok delíme Áziu na šesť geografických regió -
nov: juhozápadná (vrátane Zakaukazska), južná, juhovýchodná,
východná a Stredná Ázia. Osobitne sa vyčleňuje Ruská federá-
cia, ktorá leží v severnej Ázii a vo východnej Európe.

! Pokúste sa nájsť v osemsmerovke všetkých dvadsaťdeväť pojmov
súvisiacich s Áziou.

JUHOZÁPADNÁ ÁZIA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty zaraďujeme do juhozápadnej Ázie? 
Do ktorých podnebných pásiem zasahujú?
Ktoré povrchové celky ich vypĺňajú?
Pestovanie ktorých plodín sa viaže na túto oblasť?
Ktorými nerastnými surovinami oblasť disponuje
a ako to ovplyvňuje štruktúru priemyslu?

Oblasť juhozápadnej Ázie býva označená aj ako Blízky až
Stredný východ. Toto pomenovanie pochádza ešte z obdobia
kolonizácie, keď sa ním vyjadrovala vzdialenosť od materskej kra-
jiny. Je hospodársky dôležitým a z politického hľadiska nepokoj-
ným regiónom nachádzajúcim sa na hranici s Európu a Afrikou. 

? Najviac vyhroteným konfliktom ostatnej doby boli chemické útoky
z 21. augusta 2013, ktoré sa odohrali v rámci občianskej vojny
a vyžiadali si stovky obetí. Obyvateľov ktorej krajiny postihli? 

Z povrchových celkov prevládajú pohoria a náhorné ploši-
ny. Veľká časť Arabského polostrova a vnútrozemie Sýrie,
Iraku a Iránu má polopúštny až púštny ráz. Jediná väčšia níži-
na, Mezopotámska, je známa už z dávnej histórie. Pre celú
túto oblasť je typický nedostatok vody a jej maximálne racio-
nálne využitie. Časť pitnej vody sa získava odsoľovaním,
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pričom na Arabskom polostrove je až 60 % odsoľovacích za -
riadení sveta.

Väčšinu obyvateľstva juhozápadnej Ázie tvoria Arabi. Žijú tu
však aj Iránci, Turci, Kurdi, Židia, Afgánci, Arméni, Gréci a iní.
Hlavným náboženstvom regiónu je islam, na Cypre a v Libanone
sú početnejšie zastúpení kresťania a v Izraeli Židia.

? Na území Arabského polostrova sa nachádza aj najsvätejšie
miesto moslimov – Mekka, ktoré by mal každý moslim navštíviť 
aspoň raz v živote. V ktorom štáte leží? Ktoré ďalšie pútnické
miesto leží v tomto štáte? V čom spočíva ich význam z hľadiska viery?

Obyvateľstvo sa prispôsobilo prírodným podmienkam
a sústredilo väčšinu svojich hospodárskych aktivít pri pobreží.
V subtropických oblastiach Stredomoria sa pestujú citrusy,
vinič, olivovníky, figovníky, granátové jablká a iné ovocie, zo
zeleniny najmä paradajky, melóny, uhorky, z technických plodín
tabak a bavlník. Poľnohospodárstvo Arabského polostrova od
základov zmenili moderné zavlažovacie metódy. Napríklad
Saudská Arábia, kde orná pôda tvorí len 1 % jej územia, dnes
vyváža pšenicu a Spojené arabské emiráty zeleninu. Strukoviny
ako šošovica alebo cícer sa pestujú v celej oblasti. Pomerne
produktívne je poľnohospodárstvo v údolí Eufratu a Tigrisu.
V zavlažovaných oblastiach sa dokonca pestuje ryža. Z obilnín
sú najrozšírenejšie pšenica a jačmeň. V oázach sa dobre darí
datľovníkom. Svetoznáma je produkcia kávy v Jemene
a pistáciových orieškov v Iráne. V Kuvajte sa rozvíja skleníkové
hospodárstvo a pestovanie rastlín bez zeminy (hydropónia). Na
suché oblasti sa viaže chov oviec, kôz a tiav, pri pobreží pre-
kvitá lov rýb, morských húb a perál.

Okrem ropy a zemného plynu sa v oblasti juhozápadnej Ázie
nachádzajú ložiská fosfátov, solí, stavebných surovín vrátane
mramoru, rudy železa, medi, mangánu a iné. Popri petrochémii
a chémii má dôležité postavenie aj potravinársky, textilný
a kožiarsky priemysel. Rozvíja sa aj hutníctvo a strojárstvo.
V Bahrajne, Spojených arabských emirátoch a Katare vzrastá
význam obchodných a finančných služieb.

Tradičným remeslom juhozápadnej Ázie je tkanie kobercov.
V Turecku sú známe ako kelimy a z iránskej oblasti pod názvom
perzské koberce. Vyrábajú sa kombinovane viazaním a tkaním vlny.
V súlade s tradíciou sa do každého vzoru vtká malá trhlina, lebo
dokonalý je jedine Alah.

! Na základe mapy určite miesta výskytu spomínaných nerastných
surovín.
! Porovnajte krajiny juhozápadnej Ázie podľa hodnoty HDP/obyv.

Turecko

Vnútrozemie Turecka vypĺňa Anatolská náhorná plošina,
ktorú obklopujú na severe, juhu a východe pomerne vysoké
pohoria. Malé náplavové nížiny sa nachádzajú len na západe
v údoliach riek. Obyvateľstvo sa sústreďuje najmä pri pobre-
ží, na ktoré sa viažu aj najvýznamnejšie hospodárske stredis-
ká: Istanbul, Izmir, Adana, Mersin, Samsun a vo vnútrozemí
Ankara (hlavné mesto), Erzurum, Sivas, Malatya a iné.

? Turecko leží na polostrove Malá Ázia, no časť jeho územia (3 %)
zasahuje aj do Európy. Istanbul, predtým Carihrad a Konštantínopol 
– hlavné mesto Východorímskej ríše, leží na oboch brehoch jednej
z úžin, oddeľujúcej tieto dva svetadiely. Ako sa nazýva? Ukážte
na mape aj druhú úžinu a pomenujte more, ktoré medzi sebou
uzatvárajú.

Kurdi sú jedným z najpočetnejších národov, ktorý nemá vlastný
štát. Ich počet sa odhaduje medzi 30 – 40 mil. Ich vlasť –
Kurdistan – leží na hranici piatich štátov. V horách východného
Turecka zahŕňa územie s rozlohou 194 400 km2. Boje za osamo-
statnenie pod vedením zakázanej Strany kurdských pracujúcich
(PKK) vedú už od roku 1984. Ani jeden zo štátov však nemá
záujem vzdať sa územia bohatého na ropu.   
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ROZMIESTNENIE KURDOV

ZDROJ: www.wikipedia.org

Sýria
5 %

Arménsko
3 %

Irán
24 %

Irak
18 %

Turecko
50 %

V priemysle krajín Perzského zálivu má vedúce postavenie ťažba a spra-
covanie ropy a zemného plynu. Saudská Arábia vlastní 1/4 svetových
zásob ropy a je jej tretím najväčším svetovým producentom, Irán má v
zásobách zemného plynu druhé miesto, v ťažbe ôsme. Na obrázku je
odstavený ropný vrt v Bahrajne.



Turecko je vyspelý priemyselno–poľnohospodársky štát so
stále pomerne vysokým podielom obyvateľstva pracujúceho
v poľnohospodárstve (25,5 %). Na rozdiel od ostatných štá-
tov oblasti orná pôda predstavuje viac ako štvrtinu rozlohy, čo
poskytuje vhodné podmien ky najmä na pestovanie pšenice,
cukrovej repy a jačmeňa (v severných a centrálnych častiach
krajiny). Z hľadiska exportu je významná produkcia tabaku
z egejského a čiernomorského pobrežia, strukovín, ako aj
citrusov, bavlny, olív, viniča, fíg, marhúľ a mandlí z pobrežia
Stredozemného mora. Svetoznámy je export lieskovcov, ore-
chov a sušeného ovocia. Vo vnútrozemí sa chovajú ovce
a kozy, na severe prevláda chov dobytka a pri pobreží domi-
nuje lov a spracovanie rýb. 

V Turecku sa z mäsa uprednostňuje jahňacina a z mlieka kozie
mlieko. Centrálne oblasti sú domovom angorských kôz, zo srsti kto-
rých sa vyrába mohér. Tradičným nápojom je káva. Silná, tmavá
turecká káva sa pripravuje z jemne zomletej kávy, ktorá sa varí
spolu s vodou a cukrom.

Priemysel sa na tvorbe HDP a zamestnanosti podieľa rov-
nakým podielom (27 %). Jeho rozvoju značne pomohol dosta-
tok nerastných surovín, najmä uhlia, antimónových, mede-
ných, železných a mangánových rúd a magnezitu. Svetový
význam má ťažba chrómovej rudy. V nadväznosti na ťažbu sa
rozvinulo hutníctvo a strojárstvo (lode, automobily, poľnohos-
podárske stroje, elektrotechnika). K tradičným odvetviam pat-
ria textilný, kožiarsky, potravinársky, tabakový, chemický
a petrochemický priemysel. Modernejšie odvetvia výroby sa
rozvíjajú vďaka zahraničným investíciám, ktoré vzrástli najmä
od začiatku  prístupových rokovaní s Európskou úniou v roku
2005.

Takmer 40 % vyrobenej energie pripadá na vodné elektrárne.
Najväčšie sú na Eufrate. V novembri 1994 bol otvorený prvý
z dvoch zavlažovacích systémov v juhovýchodnom Turecku. Tunel

s dĺžkou 26 km a priemerom 7,6 m je jedným z najväčších na
svete. Je súčasťou rozsiahleho projektu 22 priehrad a 19 elek-
trární vybudovaných na riekach Eufrat a Tigris. Nimi plánuje
Turecko zavlažovať až 1,7 mil. ha pôdy a vyrobiť 26 mld. kWh
energie ročne. Proti realizácii tohto projektu sa búri Sýria a Irak
v obave, že z riek nebudú môcť kryť vlastnú spotrebu vody.

Historické, kultúrne a prírodné dedičstvo krajiny, vybudo-
vaná infraštruktúra letovísk a dobrá dopravná dostupnosť
každoročne láka 4,5 milióna turistov (najmä zo štátov SNŠ,
Nemecka, Bulharska a Spojeného kráľovstva). Mimoriadne
atraktívne je západné a južné pobrežie s mnohými antickými
pamiatkami a rozsiahlymi plážami. Hlavným rekreačným cen-
trom na juhu Turecka je Antalya.

Turecko nedokáže zabezpečiť dostatok pracovných miest
pre svojich obyvateľov, a preto mnohí z nich odchádzajú do
cudziny. Podľa odhadov ich v zahraničí pracuje vyše milióna,
najviac v Nemecku, Saudskej Arábii a vo Francúzsku.

Bilancia zahraničného obchodu je pasívna. Export sa z 1/3
orientuje na odevy a textil, z 1/4 na poľnohospodárske pro-
dukty a výrobky a zvyšok tvoria výrobky hutnícke (železo, oceľ)
a dopravné zariadenia. Hlavnými obchodnými partnermi sú
Nemecko, USA, Spojeného kráľovstva, Taliansko, Francúzsko
a Rusko.

Otázky a úlohy
1. Opíšte polohu Turecka a vymenujte susedné štáty.
2. Pokúste sa odôvodniť, prečo sa Turecko, i napriek

tomu, že je ázijským štátom, uchádza o členstvo v EÚ
a prečo sa ním zatiaľ nestalo.

3. Charakterizujte hospodárstvo pobrežných a centrál-
nych častí. Ktorá časť je zaostalejšia? Aké sú príčiny
rozdielneho hospodárskeho vývoja?

4. Na základe mapy vyhľadajte najznámejšie archeolo-
gické náleziská a pozoruhodnosti Turecka. Viete
o nich niečo viac?
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TURECKO – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

ZDROJ: www.en.worldstat.info
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Izrael

Hospodársky rozvoj Izraela prebiehal už od jeho vzniku
v roku 1948 za značnej podpory USA a rozsiahlej židovskej
komunity z celého sveta. V súčasnosti sa zaraďuje k najvy-
spelejším štátom sveta s najvyšším stupňom vzdelanosti. Na
tvorbe HDP sa vyše 2/3 podieľajú služby, 27 % priemysel
a len 3 % poľnohospodárstvo.

Územie štátu z hľadiska prírodných podmienok možno roz-
deliť na štyri celky: nížiny pri pobreží Stredozemného mora,
pohoria v strednej a severnej časti štátu, tektonické údolie
Jordánu na východe a Negevská púšť na juhu. Väčšina oby-
vateľstva a hospodárstva sa sústreďuje v úrodných pobrež-
ných nížinách.

Intenzívne poľnohospodárstvo s vysokým stupňom
mechanizácie, vysoká produktivita práce a dômyselné sys-
témy zavlažovania vybavené modernými počítačmi a riadia-
cou technikou umožňujú Izraelu produkovať viac ovocia,
zeleniny, hydiny a mliečnych výrobkov, než je schopný sám
spotrebovať. Najdôležitejším odvetvím je pestovanie citrusov
a zeleniny, najmä paradajok a melónov. Dôležitá je aj pro-
dukcia vína, olív, tabaku a pšenice. Osobitným odvetvím je
pestovanie kvetov určených na vývoz (klinčeky, ruže). Živo-
číšna výroba sa na severe zameriava na intenzívny chov
hovädzieho dobytka a hydiny, na juhu na extenzívny chov
oviec a kôz. Významný je aj rybolov.

Dominantné postavenie v priemysle má strojárstvo (výroba
leteckých motorov, lietadiel, poľnohospodárskych strojov),
elektrotechnický a elektronický priemysel (lekárska elektro-
nika, telekomunikačné zariadenia, výpočtová technika). Vzhľa-
dom na neustále konflikty s okolitým arabským svetom sa roz-
máha aj zbrojársky priemysel. Tradične silné postavenie majú
chémia a petrochémia, textilný a potravinársky priemysel.
Mimoriadne vyniká v brúsení dovážaných surových diamantov.
Export už spracovaných klenotníckych kameňov tvorí takmer
štvrtinu celkového vývozu. Ťažba je menej rozvinutá.

Mŕtve more je zdrojom solí, bromidov, potaše a horčíka, ťažia
sa aj fosfáty, meď a v malom množstve ropa a zemný plyn.
Z ostatných je rozvinutý obuvnícky, stavebný (výroba cementu)
a ďalšie odvetvia spracovateľského priemyslu. Hlavnými prie-
myselnými strediskami sú Haifa, Tel Aviv – Yafo, Beerševa
a Ejlat.

Významným zdrojom príjmov je aj cestovný ruch, pričom
záujmy turistov možno rozdeliť na dve skupiny: pobrežie
Stredozemného mora a kultúrnohistorické pamiatky (pútnic-
ké miesta, archeologické náleziská).

Izrael obchoduje s krajinami všetkých svetadielov. Hlavnými
obchodnými partnermi sú USA, Belgicko, Nemecko, Spojené
kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko a Japonsko.

Súčasný Izrael zaberá 3/4 územia historickej Palestíny. Už Starý
zákon (židovská tóra) opisuje, ako sa v tejto oblasti v 13. storočí pred
n. l. usadili nomádski Izraeliti (po vymanení sa spod egyptského zajatia).
V ďalších storočiach prichádzali na toto územie ďalší Židia a spolu
s palestínskymi Arabmi žili bez akýchkoľvek konfliktov. Koncom
19. storočia prvýkrát verejne vyslovili požiadavku na vlastný štát. Po
prvej svetovej vojne sa územie Palestíny dostáva pod britskú správu.
Druhá svetová vojna a prenasledovanie Židov prispeli k ich ďalšej imi-
grácii. Potom, ako OSN rozdelila územie Palestíny na židovskú
a arabskú časť v roku 1948 Židia vyhlásili samostatný Izraelský štát.
Vinou vlád všetkých štátov v oblasti vzniklo niekoľko vážnych vojnových
konfliktov (v rokoch 1956, 1967 a 1973), ktoré v konečnom dôsledku
znamenali rozšírenie územia Izraela o viaceré územia (Golanské výšiny,
pásmo Gazy, západný breh Jordánu, dočasne dokonca Sinajský polos-
trov). Napokon však v deväťdesiatych rokoch 20. storočia prevládla
snaha o mierové riešenie konfliktu s postupným zavedením palestín-
skej autonómnej správy území, ktoré obývajú. Mierový proces však nie
je ani po dvadsiatich rokoch zavŕšený.

Na mape je vyznačený aj národný vodovod smerujúci
z Tiberiadskeho jazera (nazývaného aj Genezaretské, Galilejské),
hlavného rezervoára sladkej vody v krajine.
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Územie Izraela je miestom, s ktorým sa spájajú dejiny všetkých troch sve-
tových náboženstiev. Má zvláštne postavenie, lebo je jediným štátom
oblasti, v ktorom prevládajúcim náboženstvom nie je islam. Až 82 % oby-
vateľov tvoria Židia, 14 % moslimovia a 3 % kresťania.

Tel Aviv – Yafo je najväčšie dvojmestie Izraela, jednou z najdynamickejších
metropol Blízkeho východu, obchodné, finančné, kultúrne a administratívne
stredisko štátu. Vzniklo v roku 1950 spojením historického mesta Yafo
s predmestím. Rozrastajúci sa Tel Aviv úplne absorboval staré mesto. Sídlia
tu i zastupiteľstvá takmer všetkých krajín napriek tomu, že Izrael v januári
1950 (v rozpore s rezolúciu OSN) vyhlásil za svoje hlavné mesto Jeruzalem.



Otázky a úlohy
1. Porovnajte HDP Izraela s jeho susednými krajinami.

Zdôvodnite výsledok porovnania
2. Napriek tomu, že susedné štáty sú bohaté na ropu,

Izrael ju dováža až zo vzdialenej Venezuely. Prečo?
3. Charakterizujte hospodárstvo Izraela. Do ktorých

oblastí sa sústreďuje?

ZAKAUKAZSKÉ ŠTÁTY

Zopakujme si zo základnej školy!
Vymenujte a nájdite na mape zakaukazské štáty.
Aké podnebné pásma zasahujú do tohto regiónu?
Ktoré povrchové celky sa tu nachádzajú?

Oblasť Zakaukazska je viazaná na územie, ktoré sa nachá-
dza medzi Čiernym a Kaspickým morom, pri tureckých
a iránskych hraniciach. Prevládajú horské a vysokohorské
územia tvorené chrbtami Veľkého a Malého Kaukazu. Nížiny
sú len pri pobreží, kde sa koncentruje obyvateľstvo, ktoré
obýva doliny väčších riek a náhorné plošiny. Zakaukazsko sa
vyznačuje subtropickým podnebím, ale medzi jeho západ-
nou a východnou časťou možno pozorovať veľké rozdiely
z hľadiska množstva zrážok. To sa odráža v osídlení jednotli-
vých častí územia a v konečnom dôsledku aj na efektivite
a zameraní poľnohospodárstva.

Región sa člení na tri samostatné republiky: Arménsko,
Gruzínsko a Azerbajdžan. Hospodársky rozvoj závisí najmä od kli-
matických podmienok. Subtropická klíma umožňuje najmä orien-
táciu na poľnohospodársku výrobu. Z nich najmenej priaznivé pod-
mienky pre hospodársky rozvoj má vnútrozemské Arménsko. Jeho
hlavné nevýhody spočívajú v hornatom povrchu a obmedzených
zdrojoch nerastných surovín. Výnimku predstavujú pomerne boha-
té zdroje vodnej energie.

Arménsko

V reliéfe dominujú horské oblasti s prudkými riekami.
Miestami sa tu nachádzajú úrodné pôdy. Arménsko má vedú-
ce postavenie v strojárenstve a elektronike. Väčšina priemyslu
je sústredená do Jerevanu, ale niektoré priemyselné podniky
sú i v ďalších veľkých mestách ako Kumairi a Vanadzor.
Hlavným arménskym exportným artiklom sú priemyselné výrob-
ky, avšak krajina je úplne závislá od dodávok palív a surovín
z ostatných bývalých sovietskych republík. Okrem potravinár-
skeho je všeobecne rozšírený textilný priemysel, ale známe
výrobky, napríklad ručne tkané koberce, sú viac produktom
drobnej remeselnej výroby ako produkcie vo veľkom.

Najdôležitejšie postavenie v poľnohospodárskom odvetví
má vinohradníctvo. Vinič sa využíva pri výrobe dezertných vín,
ale najmä presláveného arménskeho koňaku.

Rozpad ZSSR Arménsku uškodil, lebo sa ocitlo v obkľúčení štátov,
s ktorými neudržiava intenzívne hospodárske a politické vzťahy a od
Ruska ho delí územie Gruzínska. Arméni považujú za svojich nepria-
teľov najmä Turkov (pre násilnosti s tisíckami arménskych obetí
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IZRAEL

HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA ZAKAUKAZSKÝCH ŠTÁTOV (2012)

Štát Tvorba HDP v %
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Priemysel Služby

Arménsko 21 38 41
Gruzínsko 8 23 69
Azerbajdžan 6 64 30

ZDROJ: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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v rokoch 1915 – 1923) a pre spor o Náhorný Karabach aj
Azerbajdžancov.

Gruzínsko

Gruzínsko sa nachádza na západe regiónu a má prístup
k Čiernemu moru. Územie je chránené od severu pohorím Kaukaz. 

Na rozdiel od väčšiny postsovietskych republík sa Gruzínsko po
vyhlásení nezávislosti nestalo v roku 1990 členom SNŠ, republika
sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Začala rozvíjať súkromný sektor
a hľadať obchodných partnerov na Západe. Gruzínsko má rozvinu-
té hospodárstvo s možnosťou ďalšieho rozvoja. V rozsiahlych čas -
tiach krajiny prebiehajú boje o autonómne republiky (Abcházsko,
Adžarsko a Južné Osetsko).

Štvrtina obyvateľov sa živí poľnohospodárstvom, pestuje
sa cukrová repa, zelenina, obilie, zemiaky. Svetoznámy je gru-
zínsky čaj a koňak, veľké plochy zaberajú citrusové plantáže,
veľmi rozšírené je aj pestovanie viniča.

Priemysel, najmä potravinársky, automobilový a strojársky,
je sústredený do hlavného mesta Tbilisi a ďalších miest ako
Kutaisi a Batumi. Ložiská rúd mangánu v okolí Čiatury patria
k najväčším na svete, avšak väčšinu palív Gruzínsko musí
dovážať zo susedných krajín.

Azerbajdžan

Azerbajdžan leží medzi Kaspickým morom a výbežkami
Veľkého a Malého Kaukazu. Na pomerne malom území sa
rýchlo striedajú nadmorské výšky a celkový charakter krajiny.

Nepriateľstvo medzi Azerbajdžanom a susedným Arménskom sa
datuje už od obdobia mocenského boja medzi Osmanskou ríšou
a Ruskom. Hlavnou spornou oblasťou je Náhorný Karabach, územie
ležiace v Azerbajdžane, ale s arménsky hovoriacim obyvateľstvom,
ktoré sa usiluje o pripojenie k Arménsku. 2. septembra 1991
Náhorný Karabach vyhlásil síce svoju nezávislosť, ale dodnes nebol
žiadnym štátom uznaný. V súčasnej dobe sa nachádza pod vojen-
skou kontrolou Arménska.

Hospodárstvo je v nepriaznivej ekonomickej situácii.
Priemyselná výroba sa znížila, ale zvýšila sa ťažba ropy
z Kaspického mora. Ťažbu realizujú zahraničné spoločnosti. Rop-
né polia Kaspického mora sú rozdelené na sektory patriace Rus-
ku, Kazachstanu, Turkménsku a Azerbajdžanu.

Hlavné poľnohospodárske produkty sú bavlna, tabak, hrozno.
Až 70 % poľnohospodárskej pôdy sa zavlažuje. V živočíšnej výro-
be prevláda chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.

Azerbajdžan vyniká najmä v ťažbe ropy a zemného plynu na
pobreží Kaspického mora. Časť ropy sa dopravuje do Gruzín-
ska a cez prístav Batumi a Čierne more sa vyváža ďalej.

V priemysle dominuje chemický, stavebný a potravinársky
(výroba tabakových produktov). Vyváža sa ropa, zemný plyn,
chemické výrobky, bavlna a textil.

Otázky a úlohy
1. Stručne charakterizujte hospodárstvo zakaukazských

štátov.
2. Ktorý zo štátov nemá prístup k moru?
3. S ktorými krajinami štáty susedia?

JUŽNÁ ÁZIA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty ležia v južnej Ázii? 
Ktoré povrchové celky ich vypĺňajú?
V ktorom podnebnom pásme ležia?
Pestovanie ktorých plodín sa viaže na južnú Áziu?
Na ktorom ostrove leží štát Srí Lanka?
Ktoré moria a zálivy obmývajú južnú Áziu? Ktoré ostrovy
a súostrovia ležia v jej blízkosti?

Oblasť južnej Ázie tvorí geograficky veľmi jasne ohraničenú
jednotku zaberajúcu polostrov Predná India s priľahlými
južne ležiacimi ostrovmi a súostroviami. 

Severozápad a sever ohraničujú rozsiahle horské systémy
Hindukúš, Karakoram a Himaláje. Južne od nich leží najrozsiahlej-
šia súvislá náplavová nížina sveta – Indogangská, ktorá prechádza
v centrálnej časti Indie do mohutného polostrovného bloku vrcho-
vín a plošín – Dekanskej plošiny, ohraničenej zo západu aj východu
pohorím Ghát a úzkymi pobrežnými nížinami.

! Na hranici Indie a Pakistanu leží púšť. Ako sa volá?
Pokúste sa vysvetliť príčiny jej vzniku.

Vyznačuje sa vysokým prirodzeným prírastkom, vysokou
priemernou hustotou zaľudnenia a pestrou národnostnou,
jazykovou a náboženskou štruktúrou.

! Na základe tabuliek z kapitoly 2.1.2 určte zastúpenie krajín južnej 
Ázie v deviatke najľudnatejších a najhustejšie zaľudnených krajín
sveta.

Väčšinu obyvateľstva tvoria Indovia (Pandžábčania, Bengálci,
Gudžaraťania, Maráthovia, Singálci a i.) a Dravidi (Telugovia,
Tamilci), ale nájdeme tu aj Afgáncov, Beludžov, Tibeťanov a iné.
Len samotná India má 15 hlavných jazykov a vyše 800 rozličných
dialektov a menšinových jazykov. No vo väčšine krajín sa vzhľadom
na historický vývoj používa aj angličtina (boli buď priamo britskými
kolóniami, alebo boli nimi ovplyvňované).
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Do Nepálu každoročne prúdia tisíce turistov z celého sveta, a to
nielen pria z niv ci vysokohorskej turistiky, starobylých miest, kultúr
a pamiatok, ale predovšetkým horolezecké expedície, ktoré sem
lákajú najvyššie vrcholy sveta. Pri presunoch materiálu a stravy pri-
tom často využívajú šerpov. Mnohí si ich zamieňajú s nosičmi, je to
však národnostné etnikum, ktoré sa na južné svahy Himalájí prisťa-
hovalo z náhorných plošín Tibetu v 15. – 16. storočí.

Islam je hlavným vierovyznaním v Afganistane, Bangladéši,
Pakistane a na Maldivách, hinduizmus je rozšírený najmä
v Indii, Nepále a budhizmus prevláda v Bhutáne a na Srí Lanke.

Pestrá skladba obyvateľstva vyvolávala a ešte aj vyvoláva mnohé
konflikty. Na Srí Lanke sú to dlhotrvajúce spory väčšinových
Sinhálcov (budhisti) s Tamilcami (hinduistami), ktorí žijú aj na juhu
Indie. Ďalším príkladom je Afganistan, v ktorom sa pokus násilne
nastoliť „revolučnú“ vládu pomocou sovietskej invázie v roku 1979
skončil totálnym neúspechom. Po odchode sovietskych vojsk sa
k moci dostala vláda extrémneho moslimského hnutia Taliban
a Afganistan sa okrem produkcie rôznych omamných látok stal aj
základňou pre islamských teroristov plánujúcich a uskutočňujúcich
svoje útoky najmä na americké vojenské aj civilné ciele. Zásah
vojsk USA a ich spojencov v roku 2001 prispel k postupnému
nastoleniu demokratickej vlády, ale štát má k stabilite ešte ďaleko.

India, Pakistan a Srí Lanka vynikajú niektorými z prírodných
zdrojov (nerastné suroviny, úrodné pôdy, dobré podmienky pre
zahraničných návštevníkov). Ďalšie štáty oblasti možno zaradiť
k najchudobnejším v Ázii. Vyše 3/5 obyvateľov indického sub-
kontinentu žijú na vidieku a živia sa poľnohospodárstvom,
závislým od monzúnových zrážok (pozri mapu). Úrodné oblasti
Indogangskej úžiny viažu na seba mnoho obyvateľov i napriek
tomu, že silné dažde a lejaky spôsobujú rozsiahle záplavy
a zosuvy pôd, pri ktorých mnohí prichádzajú aj o život. V čase
priaznivých podmienok však umožňujú zber úrody 2– až 3–krát
ročne. Hlavné plodiny sú ryža, cukrová trstina, strukoviny
a tropické ovocie, v suchších oblastiach pšenica, proso, kuku-
rica. Na ostrovoch sa pestuje maniok a jamy. Z hľadiska expor-
tu majú význam najmä palma kokosová, kaučukovník a bavlník.
V Bangladéši rastie najkvalitnejšia juta na svete. V Afganistane
je zas významná produkcia vína, orechov, hrozienok a ďalšieho
sušeného ovocia, ale sucho a nedostatok kvalitnej pôdy sú
prekážkou efektívneho poľnohospodárstva. 

Živočíšna výroba má menší význam. Veľký vplyv má na to aj
náboženstvo (hinduisti nesmú jesť hovä dzinu, moslimovia brav-
čové, mnohí sú vegetariáni). V horských oblastiach sa chovajú
ovce (v Afganistane najmä karakulské), kozy, dobytok. Pri pobre-
ží a riekach je rozvinutý rybolov, v horských oblastiach Nepálu,
Bhutánu ťažba vzácneho dreva.

Krajiny s výnimkou Indie sú pomerne chudobné na nerastné
suroviny. V menšej miere sa ťaží tuha, vápenec, uhlie, ropa,
zemný plyn a rudy kovov. Priemysel je nedostatočne rozvinutý,

zastúpený najmä potravinárstvom (spracovanie rýb, poľnohos-
podárskych produktov) a výrobou textilu a odevov (spracovanie
juty, bavlny a vlny). Rozvíja sa hutníctvo, strojárstvo a výroba
cementu.

Postupne vzrastá význam cestovného ruchu. Okrem oso-
bitostí kultúry a historických pamiatok sú určite rajom turistov
prekrásne piesčité pláže a lagúny Maldív

Otázky a úlohy
1. Opíšte polohu a prírodné pomery južnej Ázie.
2. Pomocou atlasu určte rozmiestnenie jednotlivých náro-

dov. Ako sa odráža pestrá skladba obyvateľstva v živote
krajín?

3. Pokúste sa vymenovať príčiny zaostalosti tejto oblasti.
4. Charakterizujte poľnohospodárstvo južnej Ázie.
5. Na základe hospodárskej mapy určte miesta výskytu

nerastných surovín, strediská priemyslu a priraďte
k nim príslušné odvetvie.
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K významným exportným artiklom južnej Ázie, predovšetkým Srí Lanky
a Indie patrí aj čajovník.

SCHÉMA MONZÚNOVÝCH VETROV
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India
Indická republika s vyše 1 miliardou obyvateľov je druhým

najľudnatejším štátom sveta. Napriek mnohým opatreniam
vlády pôrodnosť dosahuje ešte stále vysokú hodnotu (vyše
20 %o), a tak ročne pribúda ďalších takmer 20 miliónov
Indov. Vyše 70 % obyvateľov žije vo vidieckych sídlach
a zvyšok v mestách, medzi ktorými nájdeme mnoho veľko-
miest. Asi 30 miest má viac ako 1 milión obyvateľov, pričom
aglomerácie troch najväčších, Bombaja, Dillí a Kalkaty, pre-
sahujú hranicu desiatich miliónov obyvateľov. Veľkým problé-
mom sú dva protikladné svety veľkomiest – bohaté vystavané
centrá a chudobné štvrte na predmestí.

! Z tabuliek v prílohe zistite priemernú hustotu zaľudnenia Indie
a porovnajte ju s okolitými štátmi.
! K ďalším viacmiliónovým mestám patria Bengalúru, Madrás,
Ahmadábád, Haidarábád, Kánpur. Vyhľadajte tieto mestá na mape.
V ktorých oblastiach ležia?

India je zmesou asi 180 národov a národností, z čoho väč-
šinu tvoria Indovia. V náboženskej štruktúre prevládajú hin-
duisti (80,5 %), zastúpení sú aj moslimovia (13,4 %), kresťa-
nia (2,3 %), sikhovia (1,8 %), budhisti (0,8 %) a iní.
Gramotnosť dosahuje 62,8 %.

Indická republika vznikla v roku 1947 po opustení územia Britmi.
Pre tradičné napätie medzi hinduistami a moslimami, ktoré sa
v poslednej fáze boja za nezávislosť zostrilo, vznikli z bývalej britskej
kolónie dva štáty: hinduistická Indická únia a moslimský Pakistan,
ktorého západná (dnešný Pakistan) a východná časť – tzv. východné
Bengálsko/Východný Pakistan (dnešný Bangladéš) boli od seba
vzdialené 1 500 km. Významným predstaviteľom nenásilného boja
za oslobodenie sa Indie spod britskej nadvlády bol Móhandás
Karamčand Gándhí, zvaný tiež Mahátma (Veľký duch). V Pandžábe
(v preklade Päťriečie – severná časť Indogangskej nížiny, v povodí
piatich riek) a vo východnom Bengálsku, kde ešte neboli vyznačené
definitívne hranice medzi Indiou a Pakistanom, vypukli kruté boje,
ktoré si vyžiadali asi 200 tis. mŕtvych a masový útek približne osem
milió nov ľudí (útek hinduistov a sikhov z Pakistanu do Indie
a moslimov z Indie do Pakistanu). Pretrvávajúce rozpory medzi
Východným a Západným Pakistanom boli príčinou osamostatnenia
sa Východného Pakistanu, ktorý v marci 1971 vyhlásil nezávislú
Bangladéšsku ľudovú republiku.

Nepokoje pokračujú v oblasti Kašmíru, z ktorého 2/3 ovláda
India a 1/3 Pakistan. Moslimské odbojové skupiny v časti spra-
vovanej Indiou  (vo federatívnom štáte Džammú a Kašmír) po-
kračujú v boji za nezávislosť, respektíve pripojenie k Pakistanu
(pozri mapu).

Z hľadiska ekonomického rozvoja zaraďujeme Indiu
k poľnohospodársko–priemyselným štátom s veľkým prírod-
ným bohatstvom a rozvíjajúcim sa trhovým mechanizmom.
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Váránasí (Benáres) je pre hinduistov posvätným miestom. Putujú sem tisí-
ce ľudí, aby sa každý rok okúpali v posvätnej vode rieky Ganga. Podľa hin-
duistických báji tiekla Ganga kedysi v nebi, a preto sa uctieva ako bohyňa
schopná zmyť ľudské hriechy. Na kamenných schodoch pri rieke sa veria-
ci zhromažďujú, modlia sa, meditujú a ponárajú sa do jej vôd. Telá svojich
mŕtvych spaľujú na hraniciach z dreva obohateného aromatickými olejmi
a popol sypú na hladinu rieky.

SPORNÉ ÚZEMIA INDIE A SUSEDNÝCH ŠTÁTOV

ZDROJ: Zwettler, O., 1995

A územie obsadené Pakistanom, nárokované Indiou

B územie obsadené Indiou, nárokované Pakistanom

C územie obsadené Čínou, nárokované Indiou
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Poľnohospodárstvo zamestnáva viac ako polovicu práce-
schopného obyvateľstva a na tvorbe HDP sa podieľa približ-
ne pätinou. Väčšinu pôdy vlastnia drobní roľníci. Približne tre-
tina ornej pôdy je umelo zavlažovaná a viac ako jej desatina
poskytuje dve až tri úrody ročne. 

! Orná pôda tvorí vyše polovicu rozlohy štátu. Pomocou mapy určte, 
ktoré časti Indie zaberá a ktoré z nich sú odkázané na umelé
zavlažovanie. Podobne s využitím grafu a mapy zhodnoťte
zastúpenie lúk a pasienkov,  lesov a zastavanej a nevyužitej pôdy.

Hlavnou plodinou je ryža, z ktorej sa pestuje vyše 4 000
odrôd, v suchších centrálnych a severozápadných častiach
pšenica, proso, kukurica, strukoviny. Krajina je najväčším sve-
tovým producentom čaju, juty, podzemnice olejnej. Na export
sa na plantážach pestuje aj cukrová trstina, kávovník, baná-
novník, palma kokosová, bavlník, kaučukovník a tabak. Vý -
znamnými plodinami sú i mak, sezam, sója, korenie. India dis-
ponuje najvyššími stavmi dobytka na svete (324 mil. ks)
a v produkcii mlieka sa zaraďuje na druhé miesto na svete.
Chovajú sa aj byvoly, kozy, v menšej miere ovce, ošípané, ale
aj slony a v suchších častiach ťavy. V oblasti sídel je význam-
ný chov hydiny, pri pobreží rybolov.

Z drevín je cenný dub indický – teakové drevo, ktoré je
tvrdé, ťažké a nenapáda ho hmyz.

Nerastné bohatstvo predstavujú predovšetkým veľké záso-
by čierneho uhlia, mangánovej a železnej rudy. Na zásoby
surovín sa viažu ďalšie odvetvia priemyslu. Hutníctvo sa kon-
centruje na severovýchode a strojárstvo vyrábajúce automo-
bily, lode, lietadlá, vozňový park, stroje pre poľnohospodár-
stvo, textilný priemysel a iné je rozptýlené po celej krajine.
Najstarším a najvyspelejším odvetvím je textilný priemysel
zabezpečujúci takmer pätinu všetkého exportu. Je zastúpený
vo všetkých oblastiach, hlavnými strediskami sú Bombaj,
Ahmadábád a okolie Kalkaty. Vysoká je produkcia bavlne-

ných a jutových výrobkov. Podobne je rozšírený aj potravinár-
sky priemysel, vzrastá význam chemického priemyslu a jeho
podiel na vývoze. Vyrábajú sa hnojivá, kyselina sírová, liečivá,
na západnom pobreží sa spracúva ropa. Na význame nestrá-
cajú tradičné remeslá produkujúce najmä textilný, kožiar sky
tovar a rozličné domáce potreby. Celkove najpriemyselnejším
regiónom je severovýchod.

V doprave osôb i nákladov dominuje železničná doprava.

Z celkovej dĺžky železníc 63 974 km je elektrifikovaných iba
18 927. Dĺžka cestnej siete je 4,69 mil. km, z čoho len približne
polovicu tvoria spevnené cesty. V niektorých oblastiach má veľký
význam riečna doprava. Z 14 500 km vodných ciest je aj pre veľké
lode splavných 3 631 km. Krajina má spolu 346 letísk, z nich štyri
Kalkata, Madrás, Bombaj a Dillí sú medzinárodné.

! Vyhľadajte na mape najdôležitejšie námorné prístavy: Kalkata,
Madrás, Kóčín, Bombaj, Vishákhapatnam.

Bilancia zahraničného obchodu je pasívna. Hlavnými obchod-
nými partnermi sú USA, Spojené kráľovstvo, Spojené arabské
emiráty, Hongkong, Nemecko, Čína, Belgicko a Singapur.

Otázky a úlohy
1. Súčasťou Indie sú aj súostrovia Lakadivy, Andamany

a Nikobary. Nájdite ich na mape a pokúste sa opísať
ich hospodárstvo. Aká katastrofa ich postihla v de-
cembri 2004?

2. Ktoré nerastné suroviny sa ťažia v Indii? Pomocou
mapy určte miesta ich výskytu a strediská priemyslu.

3. Charakterizujte poľnohospodárstvo Indie. V ktorých
oblastiach sa pestujú jednotlivé plodiny?

4. Na export ktorých produktov sa zameriava hospo-dár-
stvo Indie?

JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty ležia v juhovýchodnej Ázii?
Vymenujte a ukážte na mape väčšie ostrovy, moria
a prielivy, ktoré ich oddeľujú.
Ako sa nazýva súostrovie, na ktorom leží Indonézia?
Ktoré zo štátov juhovýchodnej Ázie zaraďujeme
k ázijským tigrom? Aké je ich hospodárske zameranie?

Štáty juhovýchodnej Ázie ležia na polostrove Zadná India,
ktorého predĺžením je Malajský polostrov, a na priľahlých
ostrovoch a súostroviach: Veľkých Sundách, Malých
Sundách, Molukách a Filipínach. Veľká časť tejto oblasti je
hornatá, vyplnená tropickými dažďovými pralesmi
a tektonicky je stále aktívna (vulkanizmus, zemetrasenia).
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INDIA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

ZDROJ: www.en.worldstat.info
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Podnebie je horúce, vlhké a daždivé, v tropickej časti i s ob-
časným výskytom tajfúnov. 

Dňa 26. decembra 2004 zaznamenali v juhovýchodnej Ázii pri
indonézskom ostrove Sumatra zemetrasenie so silou 8,9 stupňa
Richterovej stupnice. Následné obrovské prílivové vlny (cunami),
zasiahli široké územie od Indonézie, Thajska, indických súostroví,
juhovýchodného pobrežia Indie až po Srí Lanku a Maldivy. Táto prí-
rodná katastrofa si vyžiadala vyše 250 000 ľudských životov
a zaradila sa tak do pätice najničivejších za posledných 100 rokov.
Najviac postihnutá bola Indonézia s vyše 230 000 obeťami.

? Ktorú krajinu zasiahol v novembri 2013 ničivý tajfún Haiyan? 
Zistite jeho charakteristiky (rýchlosť, úhrn zrážok a  pod.) 
a  devastačné účinky, ktoré za sebou zanechal.

Obyvateľstvo sa sústreďuje v povodí veľkých riek, do nížin
a náhorných plošín. Väčšina patrí k južnému typu mongoloidnej
rasy. Z náboženského hľadiska dominuje budhizmus, ale počet-
nejšie sú zastúpení vyznavači islamu v Indonézii, Malajzii
a Bruneji, kde ide o štátne náboženstvo. Osobitné postavenie
zaujímajú Filipíny, ktoré sú kresťanskou krajinou.

Základy kresťanstva na Filipínach položili španielski kolonisti,
ktorí tu vládli 333 rokov (1565 – 1898). Kresťania dnes tvoria viac
ako 90 % obyvateľstva, pričom veľkú väčšinu z nich tvoria katolíci.
Niekoľkí z nich svoju silnú vieru a oddanosť Bohu preukazujú na
Veľký piatok, napriek protestom predstaviteľov katolíckej cirkvi,
v tradičnom rituáli ukrižovania, keď sa na niekoľko minút dajú dob-
rovoľne pribiť na drevené kríže.

V posledných rokoch tu však výrazne zosilneli aj snahy o propagáciu
islamu, ktorý s výnimkou najjužnejších častí krajiny z Filipín už takmer
vymizol. V súčasnosti tvoria moslimovia najpočetnejšiu náboženskú
menšinu, ktorej najradikálnejší priaznivci sa združujú do niekoľkých
moslimských teroristických organizácií.

Väčšina obyvateľstva žije na vidieku a živí sa poľnohospodár-
stvom. V mestách žije vo väčšine štátov menej ako tretina oby-
vateľstva. Výnimku predstavujú Malajzia so 73 % podielom
mestského obyvateľstva, Brunej so 76 % a mestský štát
Singapur. Dva najurbanizovanejšie štáty výrazne prevyšujú
ostatné aj vo veľkosti HDP na jedného obyvateľa. 

Z hospodárskeho hľadiska možno juhovýchodnú Áziu pokladať
za región extrémov. Kým Východný Timor, Mjanmarsko,
Kambodža a Laos patria medzi najchudobnejšie krajiny sveta,
Malajzia, Thajsko a Singapur (ázijské tigre) sa najmä v osem-
desiatych a čiastočne v deväťdesiatych rokoch 20. storočia stali
príkladom veľmi rýchleho hospodárskeho rastu.

Jeho základ položili štáty označované prívlastkom áázijské tigre už
koncom šesťdesiatych rokov, keď v ich hospodárskej štruktúre ustúpili
tradičné odvetvia a začali ich nahrádzať progresívnejšie odbory – elek-
tronika, elektrotechnika, optika, dopravné strojárstvo. Krajiny sa za pod-
pory zahraničného kapitálu a využitia lacnej pracovnej sily preorientovali
na výrobu výrobkov s nízkou materiálovou náročnosťou, rozvoj obchodu
a služieb. Produkovali spotrebný tovar s nízkymi cenami a zaplavili ním
svetový trh. Rozvíjal sa vývoz a zároveň aj domáci dopyt a súkromné
investície, vďaka čomu dosahovali niekoľ konásobne vyšší ekonomický
rast ako iné vyspelé štáty. Po vážnej finančnej kríze v celej východnej
a juhovýchodnej Ázii na prelome storočí zažili aj ázijské tigre ekono-
mické problémy, ale stále prevyšujú hodnotou HDP/obyvateľa viaceré
štáty Európy.

Súčasťou juhovýchodnej Ázie je aj najmladší štát sveta – VVýchodný
Timor. Zaberá východnú časť ostrova Timor patriaceho k Malým
Sundám. Vznikol 20. mája 2002 odčlenením sa od Indonézie po viac
ako 25 rokoch konfliktu, ktorému možno dať prívlastok vojnový. 

Niekoľko storočí bol portugalskou kolóniou, no okolité väčšie aj
menšie ostrovy získali Holanďania. V Indonézii sa po osamostatnení
v roku 1947 holandský vplyv rýchlo vytratil, ale Východný Timor
ostal pod portugalskou správou až do roku 1975. Už
v nasledujúcom roku ho Indonézia násilím zabrala. V konflikte domá-
ceho obyvateľstva a indonézskych jednotiek sa potom prejavili nie-
len jazykové, ale aj náboženské rozdiely (kresťanstvo – islam)
a o život prišli tísícky obyvateľov ostrova. Napokon Indonézia ustúpi-
la nielen snahe Timorčanov o samostatnosť, ale aj medzinárodnému
tlaku a po referende o nezávislosti stiahla svojich vojakov z ostrova.

Východný Timor patrí k najchudobnejším štátom Ázie (väčšina
obyvateľov je negramotných). Zdrojom obživy obyvateľstva sú najmä
poľnohospodárstvo a rybolov. Príjmy z exportu kávových bôbov
a dreva nepokrývajú ani náklady na spravovanie štátnych orgánov.
Krajina vlastní bohaté zásoby zemného plynu, ktoré boli objavené
pri pobreží ostrova.

! Na základe hodnoty HDP/obyv.  porovnajte štáty EÚ
s ázijskými tigrami.
? Ktoré zo štátov ASEAN-u nepatria k ázijským tigrom?
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Mesto Singapur je moderný nákladný prístav sveta, jeden z najväčších
a najvyťaženejších s vyše 500 lodnými spojeniami a zároveň piate naj -
frekventovanejšie letisko Ázie. Predstavuje tiež významné centrum
finančných služieb, cestovného ruchu i priemyslu (výroba elektroniky,
spracovanie ropy, stavba lodí a i.).



Poľnohospodárstvo je základom ekonomiky predovšetkým
zaostalejších krajín, kde zamestnáva až 2/3 pracujúcich.

Pozostatkom kolonializmu sú rozsiahle plantáže cukrovej
trstiny, bavlníka, čajovníka a kaučukovníka, v produkcii ktoré-
ho zaberajú štáty juhovýchodnej Ázie popredné miesta na
svete. Z hľadiska exportu je významná aj palma olejná, ana-
nás, palma kokosová a kasava. Pre domácu spotrebu sa
pestujú sladké zemiaky, kukurica, strukoviny (sója, fazuľa). 

Palma olejná pochádza zo západnej Afriky, no rozšírená je aj
v Malajzii a Indonézii. A práve tieto dve krajiny sú najväčšími sveto-
vými producentmi palmových jadier a palmového oleja.

Thajsko má svetové prvenstvo vo vývoze konzervovaného ananá-
su (pričom 50 % produkcie vyváža do USA) a taktiež vo vývoze
manioku (kasavy).

V produkcii kokosových orechov a kopry celosvetovo vynikajú
Filipíny a Indonézia. Kopra sa získava zo sušených jadier plodov
a z nej sa ďalej lisuje hodnotný olej.

Okrem spomínaných plodín sú z tejto oblasti známe aj
banány, káva, kakao, podzemnica olejná, tabak, korenie,
z Mjanmarska a Thajska aj juta a z Filipín manilské konope.
V tzv. zlatom trojuholníku – na hranici Mjanmarska, Laosu
a Thajska sa tradične pestuje mak a vyrába sa ópium. Proti
nelegálnej výrobe omamných látok a kvitnúcemu obchodu
s nimi vlády týchto krajín bojujú už dlhé roky.

Živočíšna výroba má menší význam. Chovajú sa ošípané,
hydina, dobytok a byvoly, slúžiace ako ťažné zvieratá. Dôležitá
súčasť stravy i exportu sú ryby. Rozvinutý je morský i slad-
kovodný rybolov. Kambodžské jazero Tonlesap patrí k najbo-
hatším zdrojom sladkovodných rýb na svete.

? V ekonomikách niektorých krajín (Singapur, Brunej) má
poľnohospodárstvo a rybolov zanedbateľné postavenie a väčšina
potravín sa dováža. Pokúste sa vysvetliť prečo. Kedy si to štát môže
dovoliť?

K najväčšiemu prírodnému bohatstvu juhovýchodnej Ázie
patria nesporne lesy s množstvom vzácnych druhov drevín.

Juhovýchodná Ázia patrí k hlavným svetovým dodávateľom tropic-
kého úžitkového dreva, predovšetkým Filipíny, Indonézia
a malajzijské štáty Sabah a Sarawak. V exporte teakového dreva
zaberá v súčasnosti prvé miesto na svete Mjanmarsko. Thajsko bolo
v minulosti tiež jeho významným  producentom, no v dôsledku inten-
zívnej ťažby sa na území štátu v priebehu 20 rokov zmenšila rozloha
lesov až o 40 % (ročný úbytok predstavoval 4 800 km2). Preto bol
v roku 1989 ďalší výrub zakázaný, až do obnovenia lesných porastov.

Oblasť disponuje aj bohatými zásobami nerastných suro-
vín, predovšetkým ropy a zemného plynu, v produkcii
a exporte ktorých vyniká najmä Indonézia, Malajzia a Brunej. 

Celosvetovo je významná aj ťažba a vývoz cínovej rudy
z Malajzie, Thajska a Indonézie. Ťažia sa aj rudy volfrámu,
medi, chrómu, niklu, železa, zlata, striebra a iné, uhlie, draho-
kamy a polodrahokamy. Z kontinentálnej časti sú najznámej-
šie rubíny a zafíry. V Mjanmarsku sa nachádza jedno z ich naj-
väčších ložísk sveta. 

V priemysle menej rozvinutých krajín dominuje spracova-
nie poľnohospodárskych produktov (konzervárne, cukrovary
a i.), dreva, rúd, výroba bavlnených a hodvábnych tkanín, tex-
tilu, odevov, obuvi, bicyklov a motocyklov. V rozvinutejších kra-
jinách má dôležité postavenie strojárstvo – výroba spotrebnej
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Najdôležitejšou plodinou domácej spotreby je ryža. Thajsko, Vietnam
a Mjanmarsko patria dokonca k jej najväčším svetovým vývozcom.
Juhovýchodná Ázia sa celkove podieľa viac než jednou pätinou na jej sve-
tovej produkcii. Na obrázku sú terasovité polia ryže.

ŠTÁTY S NAJVÄČŠÍM ZBEROM RYŽE
V ROKU 2012 (V MIL. TON)

ZDROJ: faostat.fao.org
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elektroniky, výpočtovej techniky (Malajzia je svetovým produ-
centom mikroprocesorov), montáž automobilov. Zastúpená je
aj výroba umelých hnojív, plastov, pneumatík, liečiv, cementu
a ropných produktov.

Elektrická energia sa vyrába najmä v tepelných a vodných
elektrárňach, štvrtina filipínskych elektrární využíva geoter-
málnu energiu.

Významným zdrojom príjmov predovšetkým Indonézie,
Malajzie, Thajska a Singapuru je cestovný ruch.

Otázky a úlohy
1. Opíšte prírodné pomery juhovýchodnej Ázie

a porovnajte ich s juhozápadnou Áziou.
2. Porovnajte hospodárske zameranie zaostalých

a vyspelejších krajín oblasti.
3. Ktoré z krajín majú centrálne riadené hospodárstvo?
4. Pokúste sa charakterizovať osobitne hospodárstvo

Malajzie. Využite pri tom tematické mapy v atlase
a učebný text.

VÝCHODNÁ ÁZIA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty ležia vo východnej Ázii?
Ktoré povrchové celky ich vypĺňajú?
Vymenujte dôležité poľnohospodárske plodiny, ktoré sa
pestujú v danej oblasti.
Nájdite a ukážte na mape ostrovy, na ktorých sa nachá -
dza Japonsko.

Východnú Áziu geograficky možno charakterizovať ako
oblasť na východ od výrazného pásma veľhôr a veľkých púští
rozdeľujúcich Áziu zo severu na západ. Väčšina obyvateľov
patrí k mongoloidnej rase. V oblasti žijú tri početné národy:
Číňania, Japonci a Kórejčania. Vyspelosť čínskej spoločnosti
odhalili Európania až na začiatku stredoveku.

V oblasti východnej Ázie sa vyvinula jedna z najstarších civilizá-
cií – Čína, od ktorých preberali mnohé vynálezy a spôsob života
Japonci. Kórejská kultúra má taktiež korene v čínskej civilizácii. Od
nich oddelene a iným spôsobom vznikla mongolská kultúra, ktorá
dlho bojovala s Čínou. Jednou z najväčších turistických atrakcií
v Číne je Veľký čínsky múr (pozri obr.), ktorý predstavoval obrannú
líniu pred vpádom mongolských kmeňov. Čínske vzdelávanie bolo
na vysokej úrovni: matematika, stavebné inžinierstvo. Čína dodnes
využíva Veľký kanál, ktorý spája Chuang-che (nazývaná aj Žltá rieka
z  dôvodu vyvievania spraše z  plošiny Ordos do vodného toku)
s Jang-c -̀ťiang (Modrá rieka).

Prakticky celé územie východnej Ázie ovplyvňujú monzúny.
Leto je všade teplé so zrážkami. V najjužnejších častiach

regiónu môžu skoré monzúny priniesť so sebou ničiace taj-
fúny. Smerom na juh (Čína) prechádza klíma do subtropickej
až tropickej. Na Japonských ostrovoch je cítiť vplyv morí
a oceánov. K riečnemu systému patria významné rieky ako
Brahmaputra, Me-kong, Chuang-che, Jang-c-ťiang, Si-ťiang,
Amur. V poho riach sa nachádza pásmo tajgy (prevláda sibír-
ska borovica), v sprašovej oblasti sa už skoro vôbec ne vys -
kytujú pôvodné lesy (miestami sú tu zvyšky javorových, jelšo-
vých a topoľových lesov). V najsevernejších častiach
Japonska sú ihličnaté lesy, ktoré postupne na juh prechá-
dzajú v bukové a dubové. V najjužnejších častiach regiónu
nájdeme typickú subtropickú vegetáciu. Zo živočíšnych dru-
hov má zastúpenie gepard amurský, panda veľká, aligátor čín-
sky, bažant zlatý.

Hospodársky a politický vývoj Ázie ovplyvňovali svetové moc-
nosti, Rusko pred druhou svetovou vojnou a USA po druhej
svetovej vojne. Geografická poloha jednotlivých ázijských štá-
tov sa výrazne prejavila na styku záujmov svetových mocností –
na jednej strane vznikli socialistické štáty (Čína, KĽDR), na
strane druhej hospodársky vyspelý štát (Japonsko) alebo rých-
lo sa rozvíjajúce „ázijské tigre“ (Kórejská republika, Taiwan).

Japonsko
Japonsko alebo aj „krajina vychádzajúceho Slnka“ je

ostrovný štát, ktorý leží na západnom okraji Tichého oceánu.
Pozostáva zo štyroch hlavných ostrovov –  Honšu, Kjúšu,
Šikoku a Hokkaidó a približne tritisíc malých ostrovov. 

Veľký čínsky múr.



Takmer tri štvrtiny územia tvoria pohoria, najvyšším vrchom
je Fudžisan (3 776 m n. m.). Japonsko sa nachádza v tzv.
„ohňovom oblúku“, to znamená v sopečnej zóne.
Zemetrasenie často spôsobuje vznik obrovských vĺn – cuna-
mi, presahujúcich aj niekoľko desiatok metrov. 

Obyvateľstvo je pomerne homogénne. Sústredené je
najmä na východnom pobreží. Najhustejšie je zaľudnený
ostrov Honšú, naopak, najmenej obyvateľov žije na ostrove
Hokkaidó. Hlavnými náboženstvami sú šintoizmus
a budhizmus (94 %), v Japonsku však nájdeme aj kresťanov
(1,4 %) a príslušníkov iných náboženstiev (4,6 %). Takmer tre-
tina obyvateľstva žije v tokijskej aglomerácii, t. j. v okruhu 50
km od stredu hlavného mesta Tokia. 

Japonsko je hospodársky najvýznamnejší štát Ázie. Jeho
ekonomika sa rozvíjala pod priamym vplyvom USA (kapitá-
lová podpora, otvorený americký trh pre japonské výrobky
a i.). Ďalším významným činiteľom bolo spojenie konzerva-
tívnych tradícií japonskej spoločnosti s modernými techno-
lógiami a riadením. Neskôr sa Japonsko vymanilo
z podriadenosti voči USA. Japonské hospodárstvo sa
sústreďuje v juhovýchodnom pásme pobrežných nížin
ostrova Honšú. Hlavnou oblasťou je Kantó (Jokosuka –

Jokohama – Tokio – Chiba), ktorá predstavuje najväčšiu
koncentráciu japonského potenciálu. Významným priemy-
selným pásmom je Kinki (Ósaka – Kóbe – Kjótó). V roku
2012 bol HDP na obyvateľa 36 900 USD. 

Poľnohospodárstvo je vyspelé. Produkciou ryže si je
Japonsko sebestačné, ale 50 % plodín dováža (obilie, pšeni-
cu, krmivá). Hlavné poľnohospodárske produkty sú: ryža,
zemiaky, čaj, ovocie, zelenina, morské riasy, hydina, ryby

a drevo. Rybolov zabezpečuje 15 % svetovej produkcie,
významný je lov tuniakov.

! Pomocou grafu a mapy odôvodnite, prečo musí Japonsko polovicu
spotrebovaných plodín dovážať.

Priemysel Japonska tvorí 1/3 HDP. Nedostatok nerastných
surovín podmienil zameranie na spracovanie a vývoz. Ropu
dováža najmä z oblasti Perzského zálivu. V sedemdesiatych
rokoch 20. storočia vzhľadom na ropnú krízu dovoz poklesol
a Japonsko začalo budovať sieť jadrových elektrární, ktoré mali
30 % podiel na výrobe elektrickej energie, čo už v súčasnosti
neplatí, kvôli havárii v elektrárni Fukušima. Japonsko sa chce
úplne zbaviť závislosti od jadrovej energetiky do roku 2040,
dokedy chce postupne odstaviť svoje ešte stále fungujúce
nukleárne reaktory. Je svetovým producentom automobilov
(Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru)
a elektroniky (Matsushita, Sony, Toshiba), fotoaparátov (Nikon,
Minolta, Canon), kamier (Panasonic). Takisto má veľký podiel na
trhu s technológiami hi–tech. Najvýznamnejšie je hutníctvo,
výroba lodí, hnojív, cementu, hodiniek, potravinársky priemy-
sel a petrochémia.

Japonsko má hustú a modernú sieť pozemných komunikácií
a sieť rýchlovlakov Šinkanzen, ktorých maximálna rýchlosť
dosahuje 300 km/h. Vyspelá je aj námorná a letecká doprava.

! V ktorej krajine ešte premávajú podobné expresné vlaky ako
v Japonsku? Ako sa nazývajú?

Na hospodárstve sa podieľa veľkou mierou aj cestovný
ruch. Príroda Japonska je krásna a láka turistov. Na ostrovoch
je 58 činných sopiek a 200 vyhasnutých. Najznámejšia je hora
Fuji-San s národným parkom. Pri pobreží sa vyskytujú nížiny
a zaujímavé útesy a skaly (národný park Izu Hanto).
Najvýznamnejšie historické pamiatky sú šintoistické
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Väčšina obyvateľov obýva Tokijský megalopolis, ktorý začleňuje aglome-
rácie Veľkého Tokia, Jokohamy a Kawasaki aj s menšími sídlami.
V aglomerácii Hansin – Osaka, Kóbe, Kjotó žije 13 mil. obyvateľov. Ďalšou
je aglomerácia Nagoja, kde žije 7 mil. obyvateľov. Až do polovice 20. sto-
ročia žila väčšina obyvateľov na vidieku, ale rýchly priemyselný rast po
2. svetovej vojne vyvolal vyľudňovanie vidieka, takže dnes žije v mestách až
76 % obyvateľov.

JAPONSKO – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

ZDROJ: www.en.worldstat.info
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a budhistické chrámy v Tokiu, Nikku, ďalšie historické mestá sú
Kjótó, Nara. Výstrahou pred ničivými následkami vojny sú
pamätníky v Hirošime a Nagasaki.

Čína
Po Rusku a Kanade je Čína tretia najväčšia krajina sveta.

Tvoria ju rozdielne oblasti a etnické skupiny s rozdielnym spô-
sobom života. 

Západnú polovicu štátu a vzdialený severovýchod pokrý-
vajú pohoria a púšte. Sú to okrajové oblasti s riedkym zaľud-
nením, výnimkou je ľudnaté Mandžusko. 

Prvýkrát čínske územie opísal benátsky kupec Marco Polo
v 13. storočí. Neskôr v 15. storočí sa Čína začala uzatvárať. Čínska
ľudová republika vznikla v roku 1949. Po kultúrnej revolúcii koncom
sedemdesiatych rokov 20. storočia sa začala opäť otvárať svetu.
Výkonnosť hospodárstva a životná úroveň sa v poslednom období
významne zvýšila.

K Číne patria aj autonómne oblasti, ktoré  z historického hľadis-
ka boli ku krajine pripojené neskôr. Preto sú v štátnej správe ozna-
čované ako autonómne oblasti: Džungarsko, Vnútorné Mongolsko,
Ningxia (Ningchia), Guangxi (Guangchi) a Tibet, kam v súčasnosti
vedie jedna z najmodernejších a technicky najkomplikovanejších
železničných tratí sveta.

Počet obyvateľov Číny neustále rastie, je krajinou
s najväčším počtom obyvateľov na svete. Žije tu okolo 57 náro-
dov a národností, mnohé z nich len vo veľmi malom počte.

Až 94 % obyvateľov tvoria Číňania. Väčšina obyvateľov je
bez vyznania, konfucionizmus vyznáva 20 %, budhizmus 5 %,
taoizmus 2 %, malé percento tvoria moslimovia a kresťania.

Veľkým problémom Číny už od polovice minulého storočia, kedy
počet obyvateľov krajiny rástol každým rokom o 2 %, bola populač-
ná explózia. Preto čínska vláda ako prvá na svete stanovila v roku
1979 limit, jedno dieťa na rodinu. Všestranne zvýhodnila rodiny
s jedným dieťaťom, a naopak, sankciovala rodičov, ak mali viac
potomkov. Rodičia žijúci v  mestách mohli mať len jedno dieťa

a v málo osídlených vidieckych sídlach dve v  prípade, že sa im ako
prvé narodilo dievča. V dôsledku týchto opatrení však postupne
dochádzalo k starnutiu populácie a súčasne k zmenšovaniu podielu
obyvateľstva v  produktívnom veku. Preto vláda od novembra 2013
zaviedla nové pravidlá umožňujúce mať párom dve deti, ak je jeden
z  rodičov jedináčik.

Obyvateľstvo sa koncentruje do veľkých miest. Na druhej
strane sú územia (1/4), ktoré sú riedko osídlené vzhľadom na
nepriaznivé prírodné podmienky. 

Čína je priemyselno–poľnohospodársky štát, ktorý je
v produkcii viacerých výrobkov, nerastných surovín i poľno-
hospodárskych plodín na 1. mieste na svete. V roku 2012 bol
celkový HDP na jedného obyvateľa 9 300 USD, rast HDP
predstavuje 7,8 % a miera inflácie 3,6 %. K hospodárstvu
prispieva aj cestovný ruch, keďže Čína má mnoho prírod-
ných a kultúrnohistorických atrakcií.

V juhočínskej pahorkatine sa vyskytuje tropický kužeľový
kras, jaskyne. Ku kultúrnohistorickým atrakciám patrí čínska
architektúra, typické sú pagody, pavilóny, paláce, mosty. K ar-
chitektonickým divom patrí celá vnútorná časť mesta
s komplexom Zakázaného mesta – cisárskeho paláca Beijing
(Peking), Veľký čínsky múr tiahnuci sa od Chuang-che ďaleko
do Strednej Ázie, hrobky cisárskych dynastií, Lhasa v Tibete –
posvätné mesto budhistov s početnými kláštormi a chrámami. 

Čína má „socialistické trhové hospodárstvo“. Pobrežné oblas-
ti so zvláštnymi ekonomickými zónami patria k hospodársky naj-
silnejším oblastiam Ázie. Šanghaj je finančným a obchodným
centrom, v roku 1997 si toto postavenie už ako súčasť Číny
získal aj Hongkong. 

Čínske poľnohospodárstvo má tradíciu už niekoľko tisí-
cročí. Vnútrozemie má však zaostalejší ráz. 

Vzhľadom na to, že veľkú časť územia zaberajú púšte, polo-
púšte a pohoria, pre intenzívne poľnohospodárske využívanie
je vhodných iba 15 % územia (pozri graf). Problémom sú
záplavy, suchá a pôdna erózia. Podstatnú časť pôdy zavlažujú.

Poľnohospodárstvo sa orientuje na rastlinnú výrobu, ktorá
štyrikrát prevyšuje živočíšnu. Hlavnými plodinami sú ryža
(1. miesto na svete), pšenica (1. miesto), kukurica (2. mies-
to), proso, bataty, fazuľa, sója. Drží si aj svetovú úroveň pro-
dukcie olejnín – podzemnica olejná (1. miesto), repka olejná
(1. miesto), slnečnica (3. miesto). Svetové prvenstvá dosa-
huje aj produkciou textilných vláken – bavlna, juta, konope,
ľan. Z pochutín vyniká čaj a tabak. 

Pred druhou svetovou vojnou bolo 70 % všetkého spraco-
vateľského priemyslu sústredeného iba do najväčších miest,
v súčasnej dobe je jeho geografické rozmiestnenie rovno-
mernejšie a viac sa približuje rozloženiu obyvateľstva.
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Himeji – hrad postavený v klasickom japonskom štýle (16. stor.) – jedna zo
známych atrakcií cestovného ruchu Japonska.



Prevláda metalurgia, strojárstvo, elektrotechnika, chemický
priemysel.

Nerastné bohatstvo je obrovské a zahŕňa takmer všetky
druhy nerastných surovín. Čína má veľké zásoby čierneho
uhlia, železnej rudy, vysoká je aj ťažba ropy a zemného plynu.
Z rúd sú najdôležitejšie cín, antimón, volfrám, mangán, železo,
meď, zinok, olovo. Z nerudných je to magnezit, grafit, azbest,
soľ. Energetická zabezpečenosť hospodárstva je krytá tepel-
nými elektrárňami, ktoré tvoria 75 % výroby elektrickej ener-
gie. Veľký hydroenergetický potenciál čínskych riek sa využíva
len na 20 %, pretože je sústredený väčšinou vo vysokohor-
ských oblastiach Tibetu a juhozápadnej Číny. Využíva sa geo-
termálna energia (Tibet), prílivová (východná Čína) a veterná
(východná Čína, východné Mongolsko).

Otázky a úlohy
1. V atlase nájdite hlavné ostrovy Japonska.
2. Vysvetlite prečo je Japonsko vyspelé, má vysokú život-

nú úroveň, aj napriek tomu, že je chudobné na nerast-
né suroviny?

3. Na mape nájdite najväčšie rieky východnej Ázie a ur-
čite do ktorého úmoria patria.

4. Aké kultúrno-historické pamiatky by ste označili za hlav-
ný prínos pre cestovný ruch?

5. Podľa atlasu vymenujte štáty, s ktorými Čína susedí.
6. Vyhľadajte v atlase oblasti s najväčšou ťažbou nerast-

ného bohatstva.

STREDNÁ ÁZIA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty patria do Strednej Ázie?
Ktoré klimatické pásma sa tu nachádzajú?
Ktoré zo spomínaných štátov nemajú prístup k moru?

Za Strednú Áziu označujeme územie medzi Kaspickým
morom a južnými výbežkami pohoria Ural na západe
a viacerými vysokými pohoriami na východe. Z nich najzná-
mejšie sú Pamír, Ťanšan a Altaj. Severná a južná hranica je
politická: na jednej strane sa rozprestiera ázijská časť Ruska
a na druhej Irán spolu s Afganistanom. K oblasti patrí päť štá-
tov, ktorých spoločnou charakteristikou je vnútrozemská
poloha a veľká vzdialenosť od najbližších morí alebo oceá-
nov. Medzi povrchovými celkami prevládajú nížiny, ktoré tvo-
ria najmä strednú a západnú časť územia. Najväčšiu z nich,
Turanskú, pokrývajú púšte Karakum a Kyzylkum. Na severe
oblasti je nadmorská výška o niečo vyššia a nížiny smerom na
východ prechádzajú do náhorných plošín. Najrozsiahlejšia
z nich je Kazašská. Juh a východ oblasti je hornatý
a množstvo zrážok v oblasti je najväčšie práve v pohoriach.
Pre podnebie sú charakteristické veľké rozdiely v teplotách
medzi letom a zimou, ale spravidla aj medzi dňom a nocou.
V pohoriach sa prejavuje výrazný vplyv nadmorskej výšky. 

Kazachstan a štáty Strednej Ázie majú spoločnú históriu
a kultúru (islamské náboženstvo). Uzbekistan, Turkménsko
a Tadžikistan v roku 1925 vstúpili do bývalého Sovietskeho zväzu.
Kazachstan a Kirgizsko sa pripojili v roku 1936. Po rozpade
Sovietskeho zväzu (1991) sa osamostatnili a zároveň sa stali člen-
mi Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).

! Vyhľadajte v atlasoch staršieho vydania štáty, ktoré tvorili bývalý
Sovietsky zväz (ZSSR).

Všetky štáty boli väčšinu 20. storočia súčasťou ZSSR a aj
po získaní nezávislosti je vplyv Ruska stále veľmi výrazný.
Príčinou sú najmä úzke ekonomické väzby na najväčšiu
súčasť bývalého Sovietskeho zväzu. Obyvatelia ruského
pôvodu si udržali významné zastúpenie (takmer 1/3)
v Kazachstane a čiastočne v Kirgizsku (takmer 1/5).
V ostatných štátoch Strednej Ázie klesol ich podiel pod
10 %. Po nadobudnutí  nezávislosti sa táto oblasť stala
významnou aj preto, že časť obyvateľstva sa vrátila
k pôvodnému islamskému náboženstvu. V tejto súvislosti sa
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ČÍNA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

ZDROJ: www.en.worldstat.info

Terasovité ryžové polia v pohoriach. Ryžové polia na nížinách

Ostatné
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dostala do sféry záujmu Iránu a Turecka, ktoré tu začali kon-
kurovať Rusku aj v ekonomickej oblasti.

Kazachstan
Kazachstan je rozlohou a počtom obyvateľov najväčší štát

Strednej Ázie.
Juhovýchodnú hranicu tvorí horský hrebeň Ťanšanu, ktorý

sa zdvíha až do nadmorskej výšky približne 4 000 m. Hranice
s Uzbekistanom a Turkménskom sú takmer priamočiare
a prebiehajú stredom púšte Kyzylkum, Aralským jazerom a po
pobreží Kaspického mora. Táto umelá hranica bola vytvorená
v dvadsiatych rokoch sovietskou vládou. 

Oblasť Aralského jazera rozprestierajúceho sa na území
Kazachstanu a Uzbekistanu patrí k environmentálne postihnutým
oblastiam sveta. Príčiny krízy sú vo výbere stratégie rozvoja výrob-
ných síl regiónu, orientovaných na produkciu rastlín náročných na
vodu, vážne chyby v projektovaní a prevádzkovaní závlahových systé-
mov, takisto v chemizácii v poľnohospodárstve zameranom na bavlní-
kovú monokultúru. Hladina Aralského jazera veľmi citlivo reagovala
na pomer prítoku vody a jej odparovania. Táto rovnováha, založená na
prítokoch riek Amudarja a Syrdarja a na celoročnom priemere zrážok
tohto regiónu, bola od konca päťdesiatych rokov 20. storočia postup-
ne narušovaná. Hladina jazera poklesla, jeho objem sa zmenšil
a plocha hladiny tiež. Slanosť sa miestami zvýšila až trikrát.

Povrch tohto štátu tvoria väčšinou nížiny a nižšie polože-
né plošiny. Iba na juhovýchode sa dvíhajú vyššie pohoria.
Stredná a najmä južná časť územia má polopúšťový až púš-
ťový ráz, na severe je povrch pokrytý úrodnými černozema-
mi. Orná pôda zaberá iba 15 %, z toho veľká časť sa zavla-
žuje. Lúky a pasienky predstavujú 59 %, lesy 4 % a ostatná
pôda predstavuje 22 %.

Stepi sa v tejto časti intenzívne využívajú na poľnohospodár-
stvo, najmä na pestovanie pšenice a slnečnice. Kazachstan patrí
k významným svetovým vývozcom pšenice. Ďalšími produktmi sú
bavlna, vlna a dobytok.

Hlavným zdrojom rastúcej ekonomickej sily Kazachstanu
sú veľké zásoby nerastných surovín. Z nich najviac vyniká
ťažba čierneho uhlia v blízkosti mesta Karaganda. Z palív ho
dopĺňa ťažba ropy, z kovov sa využívajú rudy železa, chrómu
a medi a v menšej miere aj mangánu. Kazachstan udržiava aj
po osamostatnení pomerne úzke politické aj hospodárske
vzťahy s Ruskom. Na jeho území sa nachádza kozmické stre-
disko v Bajkonure a významná raketová základňa pri Semi-
palatinsku. 

V roku 2000 ekonomika Kazachstanu prudko vzrástla,
pomoc nastala nárastom cien na svetovom trhu, keď Kazach-
stan začal exportovať olej, rudy a obilie. 

Exportné komodity sú – rastlinný olej (40 %), rudy, kovy, stro-
je, chemikálie, obilie, vlna, mäso, uhlie, ropa. Štáty Európskej
únie sa podieľajú na vývoze 32 %, Čína 29 % a Rusko 29 %.

Importné komodity sú stroje a časti strojov, priemyselné
materiály, zemný plyn a automobily. Importnými partnermi sú
Rusko 39 %, Ukrajina, Uzbekistan, Turecko, Spojené
kráľovstvo, Nemecko a Južná Kórea.

V roku 1992 kazašská vláda uvoľnila ceny a začala
s hospodárskymi reformami. V tom istom roku však HDP poklesol
o 15 %. Na začiatku roku 1993 bol vyhlásený dvojročný privatizač-
ný program. Zahraničná pomoc, vlastný zdroj nerastného bohatstva
a privatizácia by mali Kazachstanu umožniť prechod od plánované-
ho hospodárstva k trhovému hospodárstvu.

Kirgizsko
Hlavný zdroj ekonomiky je poľnohospodárstvo, ktoré

tvorí 1/3 HDP a zamestnáva 1/3 obyvateľstva. Po získaní
nezávislosti republiky (1991) sa uskutočnili podstatné hos-
podárske reformy. To znamenalo prechod na trhové hospo-
dárstvo, ktoré zapríčinilo výrazné zníženie životnej úrovne
a krach mnohých priemyselných podnikov. Hospodárske
vzťahy sú stále najužšie s Ruskom a európskymi krajinami.
Otvorili sa hranice s Kazachstanom a Uzbekistanom, nad-
viazali sa obchodné styky s Čínou. Došlo k privatizácii
a pozemkovej reforme. Mena je stabilná, inflácia zostáva
pod kontrolou, ale vláde sa ešte nepodarilo znížiť vysoký
rozpočtový deficit. Sľubný je rozvoj cestovného ruchu,
ktorý by sa mohol spolu s poľnohospodárstvom a ťažbou
nerastných surovín stať kľúčovým odvetvím národného hos-
podárstva.

Poľnohospodárstvo je zamerané na pestovanie tabaku,
chov priadky morušovej a kôz. Hlavné poľnohospodárske
produkty sú tabak, bavlna, zemiaky, zelenina, hrozno, ovocie.
Chovajú sa ovce, kozy, dobytok a vyrába sa vlna.

Kirgizsko v preklade „zem kočovníkov“ je členom SNŠ, získalo
nezávislosť v roku 1991. V minulosti Kirgizi žili ako nomádi a živili
sa kočovným chovom dobytka. Na poľnohospodársky a kultúrny
rozvoj územia mali vplyv obyvatelia starovekej Sogdiany, ktorí zalo-
žili tradíciu závlahového poľnohospodárstva. Súčasné poľnohospo-
dárstvo je takisto ako v minulosti limitované nielen nadmorskou
výškou, ale aj expozíciou horských svahov.

Priemysel je sústredený v okolí hlavného mesta Biškek,
vyrábajú sa predovšetkým elektromotory, práčky, zariadenia
na kŕmenie dobytka, cement a spotrebný tovar. Ťaží sa uhlie,
rudy a zlato. Vyváža sa zlato, ortuť, urán, stroje, obuv.

Tadžikistan
Tadžikistan leží v stredoázijskom horskom uzle, v miestach,

kde sa stretávajú veľhorské sústavy Pamíru, Ťanšanu a Altaja.
Pohoria predstavujú 90 % krajiny a 10 % územia zaberajú
horské kotliny a medzihorské údolia.
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Tadžikistan mal zo všetkých sovietskych republík vždy najnižšiu
životnú úroveň. Dnes žije takmer 87 % obyvateľov pod hranicou
chudoby. Pred občianskou vojnou bolo hospodárstvo závislé od
ťažby a spracovania rúd farebných kovov a ich vývozu, ako aj výroby
priemyselných strojov. Občianska vojna (1992 – 1994) spôsobila
zrútenie hospodárskej štruktúry. Väčšina tadžického zahraničného
obchodu smeruje do Ruska. Dohoda o obchode a pomoci bola
podpísaná aj s Čínou.

K významným poľnohospodárskym produktom patria bavl-
na, obilie, ovocie, hrozno, zelenina. Chová sa dobytok, ovce,
kozy, priadka morušová. Nížiny sú zavlažované. 

Väčšina priemyselných závodov (rafinérie cukru, bavlnár-
ne, potravinárske, textilné závody) je v okolí hlavného mesta
Dušanbe. Republika je bohatá na zdroje nerastných suro-
vín, ako uhlie, ropu a zemný plyn, rudy zinku, olova, molybdé-
nu, arzénu a iných. Zatiaľ však nie sú úplne využité.

Turkménsko
Takmer 4/5 štátu pokrýva piesočnatá púšť Karakum.

Piesočnaté presypy sú na mnohých miestach pohyblivé
a zbavené vegetácie, ktorú vypásli stáda oviec, a tak ohrozili
aj posledné zvyšky úrodnej pôdy. Turkménsko je na väčšine
územia takmer bez vody. Životodarná rieka Amudarja preteká
po severovýchodnej hranici s Uzbekistanom po dĺžke približ-
ne 1 000 km, pozdĺž jej brehov je sústredená veľká časť oby-
vateľov, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom.

Hospodárstvo sa opiera o poľnohospodárstvo, ako aj
o ťažbu a spracovanie prírodného bohatstva. Produkuje pre-
dovšetkým bavlnu, vlnu a hodváb. Je sebestačné
v zásobovaní ovocím, zeleninou, mliečnymi výrobkami
a mäsom. Dovoz ostatných potravín hradí produkcia a export
ropy a zemného plynu.

Rozvinutý je chemický priemysel, ktorý spracúva ropu,
zemný plyn, soli, síru, bróm a jód. K tradičným odvetviam
patrí výroba skla v hlavnom meste Ašchabad, výroba kober-
cov a v mnohých oázach spracovanie koží a kožušín kara-
kulských oviec.

Turkménsko udržiava úzku politickú aj hospodársku spoluprácu
s Ruskom. Nemá vlastnú armádu, a preto ruská armáda plní funk-
cie domácej armády. Povolené je dvojité občianstvo, veľa ruských
špecialistov pracuje v armáde a vo vojenskom priemysle. Napriek
surovinovému bohatstvu je krajina chudobná, s nízkou životnou
úrovňou obyvateľstva.

Uzbekistan
Leží v južnej polovici medziriečia Amudarje a Syrdarje, na

rozľahlých rovinách, ktoré pokrýva púšť Kyzylkum.
Hospodárstvo Uzbekistanu sa opiera predovšetkým

o poľnohospodárstvo, aj keď má relatívne dobre rozvinutý
priemysel. Hlavnými poľnohospodárskymi produktmi sú ba-
vlna a hodváb. Monokultúrne plantážne poľnohospodárstvo
vyčerpáva pôdu a zavlažovanie zasoľuje pôdu.

V živočíšnej výrobe prevláda chov karakulských oviec, kôz,
tiav, oslov a koní. 

V oblasti priemyslu je to ťažba zemného plynu a ropy.
Uzbecká energetika je sebestačná a ešte môže elektrinu aj
vyvážať.

Hospodárske reformy prebiehajú veľmi pomaly, krajina je závis-
lá od Ruska. Obyvatelia majú nízku životnú úroveň, až 70 % z nich
žilo v roku 1995 pod oficiálnou hranicou chudoby. Inflácia zostá-
va vysoká. Objavenie ropy vo Ferganskej kotline otvorilo uzbec-
kému hospodárstvu nové perspektívy. K hospodárstvu a kultúre
prispieva aj ručná výroba kobercov, ktorá má v Uzbekistane dlho-
ročnú tradíciu.

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte hospodárstvo štátov Strednej Ázie,

porovnajte ho a určite najvyspelejší z nich.
2. Uvažujte o trendoch rozvoja v hospodárstve.
3. V atlase nájdite oblasti výskytu ropy a zemného plynu

a ostatných ložísk nerastného bohatstva, ďalej miesta,
kde sa sústreďuje priemyselná výroba.
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HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA STREDNEJ ÁZIE (2012)

Štát Tvorba HDP v %
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Priemysel Služby

Kazachstan 5,2 37,9 56,9
Kirgizsko 20,8 23,3 55,9
Tadžikistan 20,0 20,2 59,8
Turkménsko 7,5 24,4 68,1
Uzbekistan 18,5 36,4 45,1

ZDROJ: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook



3.4 AFRIKA

3.4.1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
AFRIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Kto boli David Livingstone a Móric Beňovský?
Ktoré významné rovnobežky a poludníky pretínajú Afriku?
V ktorej časti Afriky sa nachádza najvyšší vrch?
Ktoré časti Afriky sú najsuchšie?

Rozlohou 30,1 mil. km2 je Afrika po Ázii druhým najväčším
svetadielom. Leží po oboch stranách rovníka a obmýva ju
Atlantický oceán, Indický oceán, Stredozemné more a Čer-
vené more. 

Nachádza sa v blízkosti Európy, najbližšie k nej je
v Gibraltárskom prielive (14 km), od Ázie je oddelená umelo
prekopaným Suezským prieplavom a Červeným morom.
K Ázii sa okrem Suezského prieplavu Afrika najviac pribli-
žuje v prielive Bab-al-Mandab na vzdialenosť 26,5 km.

? Aký hospodársky, geopolitický význam mali tieto prielivy a prieplav
v minulosti a aký je ich význam v súčasnosti?

Horizontálna členitosť svetadiela je veľmi malá, preja-
vuje sa vyrovnanou pobrežnou čiarou, s veľmi malým poč-
tom zálivov (najväčší je Guinejský záliv). Rovnako aj  ostro-
vov (najväčší Madagaskar) a polostrovov (Somálsky polos-
trov) je veľmi málo – ich podiel na celkovej rozlohe Afriky
je iba 5 %.

Územie svetadiela vypĺňajú najmä panvy (Čadská, Konžská,
Kalaharská) a plošiny, ktoré sa stupňovito dvíhajú od pobrežia.

Z nich vystupujú hlavné horské masívy. Na rozdiel od ostatných
častí sveta sa však najvyššie nadmorské výšky nevia žu na vrá-
sové pohoria, ale na tektonicky vyzdvihnuté časti starého zarov-
naného povrchu. Najvyšším vrchom je Uhuru (5 895 m n. m.)
v sopečnom masíve Kilimandžáro. Vrásového pôvodu sú
v Afrike iba pohoria Atlas a Dračie vrchy.

Klimatické pásma sú v Afrike usporiadané rovnobežkovo.
Väčšina plochy Afriky  (70 % z celkovej rozlohy) svojou polo-
hou medzi obratníkmi patrí do oblasti s tropickou
klímou. Tropické vlhké pásmo s rovnomerným rozložením
teploty a veľkými množstvami zrážok bez suchého obdobia sa
nachádza v Konžskej panve a na pobreží Guinejského zálivu.
Zo severu, východu a juhu ju ohraničuje tropická klíma so
striedaním obdobia dažďov a sucha. Na sever a juh na ňu
nadväzuje suchá klíma iba s občasnými zrážkami. Subtrópy
zasahujú v Afrike iba na jej severnom a južnom okraji (Atlas,
Kapsko).

Intenzitou slnečného žiarenia je Afrika považovaná za najteplejší
svetadiel. V roku 1922 bola v líbyjskej Azízii nameraná absolútne
najvyššia teplota vzduchu na Zemi +58 °C. 

! Pokúste sa zdôvodniť, prečo je Afrika najteplejším svetadielom.
? Ktorý studený morský prúd obmýva západné pobrežie Južnej
Afriky? Ako sa odráža jeho vplyv na podnebí, vegetácii tejto oblasti?

Afrika má päť hlavných vodných tokov. Sú nimi Níl (najdlhšia
rieka sveta 6 671 km), Niger, Kongo, Zambezi a Orange. Najmä
rieky Níl a Niger sú typické svojím tranzitným rázom,
t. j. prinášajú vodu z vlhkých, humídnych oblastí do aridných.
Majú preto mimoriadny význam pre rozvoj poľnohospodárstva. 

Okrem Čadského jazera je väčšina afrických jazier sústre-
dená do východoafrického priekopového systému (Ukerewe
– Viktóriino jazero, Tanganika, Malawi atď.). 

Rovnobežkovo je usporiadané v Afrike aj rastlinstvo.
Typickými rastlinnými formáciami sú púšte a savany, ktoré cel-
kovo pokrývajú takmer 80 % kontinentu. Púšte sa nachádza-
jú najmä na sever od rovníka a sú rôzneho typu (piesočnaté
– erg, kamenisté – hamada). Život na púšti je obmedzený iba
na najodolnejšie suchomilné rastliny.

Púšť Kalahari sa nachádza v strede Južnej Afriky. V piesočnatej
púšti rastú rastliny, ktoré sú schopné prekonať dlhú periódu sucha.
Jedinými obyvateľmi púšte sú tzv. bušmeni, ktorých však postupne
presídľujú pre využívanie surovinového potenciálu.

Rovnaký podiel na rozlohe Afriky (40 %), ako púšte majú aj
savany. Sú prechodným typom medzi lesmi a púšťami. Suché
obdobie trvá 2 – 8 mesiacov. Vo všetkých typoch saván domi-
nujú kopytníky (napr. byvoly, zebry, antilopy, žirafy)
a mäsožravce (šelmy; napr. levy, gepardy). 
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Ľadovce na Kilimandžáre (v pozadí) sa v dôsledku globálneho otepľovania
rýchlo roztápajú. Pri každoročnej strate 0,5 m hrúbky ľadu sa odhaduje, že
o pár desaťročí bude „Strecha Afriky“ bez ľadovcovej čiapky.



Významný je výskyt tropických dažďových pralesov, najmä
v povodí Konga. Vyznačujú sa veľkou druhovou pestrosťou.
Na 1 ha pralesa pripadajú maximálne 3 rovnaké druhy stro-
mov. Prales poskytuje ideálne podmienky pre život vtákov,
hmyzu a opíc. Rozloha tropického dažďového pralesa sa
zmenšuje z dôvodu predaja vzácneho dreva a získavania
novej poľnohospodárskej pôdy. Táto pôda však za veľmi
krátky čas (2 – 3 roky) stráca svoju úrodnosť, domáce oby-
vateľstvo ju opúšťa a musí vyrúbať ďalší kus pralesa na zalo-
ženie nových pozemkov. 

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte povrch Afriky.
2. Ktoré sú najväčšie rieky Afriky? Aký majú hospodársky

význam?

3.4.2 POLITICKÝ A INTEGRAČNÝ VÝVOJ AFRIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Charakterizujte africké štáty v období kolonializmu.
Medzi ktoré koloniálne mocnosti bola Afrika rozdelená?
Prečo je aj v Afrike veľmi dôležitá existencia integračných
spolkov?

Napriek blízkosti Afriky k Európe bol tento svetadiel pre
Európanov takmer neznámy až do prelomu 16. – 17. storočia.
V tom čase už boli ostatné kontinenty prevažne preskúmané.
Na Afriku sa pozeralo najmä ako na prekážku na ceste do Ázie. 

Prví Európania sa usadzovali iba v miestach s vhodnými
podmienkami na zakladanie prístavov. Tie mali slúžiť iba na
doplnenie zásob lodiam smerujúcim do Ázie. Skutočný za -
čiatok kolonizácie sa neuskutočnil v blízkosti Európy, ale
v najvzdialenejšom mieste – v južnej Afrike, prostredníctvom
Holanďanov v roku 1652.

Príchod Európanov znamenal okrem iného záujem aj o ich
výrobky, za ktoré Afričania ponúkali zlato, slonovinu a aj otro-
kov. Následkom viac ako tri storočia trvajúceho obchodu
s otrokmi Afrika stratila asi 24 miliónov ľudí, pričom celková
populačná strata dosiahla hodnotu 100 miliónov osôb. 

Objavovanie a kolonizácia bola až do roku 1870 veľmi
pomalá. K zrýchleniu tempa kolonizácie viedli až potreby
národných ekonomík spojené s hľadaním nových odbytísk,
ktoré mali kompenzovať straty kolónií v Amerike. Výsledkom
bolo až 90–percentné rozdelenie Afriky medzi európske
štáty (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko,
Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Nemecko) do konca
19. storočia a to bez účasti afrických zástupcov.

! Na základe mapy v podkapitole 3.1.1 opíšte teritoriálne rozdelenie
Afriky medzi európskymi štátmi.

Do systému svetového hospodárstva bola každá kolónia integro-
vaná ako špecializovaný výrobca určitej komodity a odbytisko
výrobkov. Táto situácia sa nezmenila ani po prvej svetovej vojne.
Európskym mocnostiam navyše vyhovovala kmeňová rozdrobe-
nosť, ktorá bránila uskutočniť aj najmenšie zmeny. 

Zmeny nastali až po skončení druhej svetovej vojny. Súviseli
s návratom Afričanov po ich štúdiách v Európe a USA, ktorí
priniesli skúsenosti zo života v priemyselnej spoločnosti. Títo
ľudia zakladali doma rôzne hnutia odporu ako zárodky budú-
ceho národnooslobodzovacieho boja, stavali sa na ich čelo,
čím položili základ dnešným politickým systémom. Prvé úspe-
chy afrických hnutí viedli k podpore zdravotníctva
a poľnohospodárstva zo strany koloniálnych mocností. 

Proces dekolonizácie sa vyvíjal veľmi pomaly. Do roku
1960 bolo v Afrike samostatných iba 6 štátov, v roku 1971
už 41. Proces dekolonizácie sa ukončil v osemdesiatych
rokoch 20. storočia. 

Veľkým problémom samostatných štátov bolo, že pri odo-
vzdávaní správy štátu nebola vyprofilovaná dostatočne silná sku-
pina s rozhodujúcou podporou miestneho obyvateľstva. Navyše
hranice nezávislých štátov boli totožné s koloniálnymi. Tým sa
do jedného štátu často dostali nepriateľské kmene, čo je
dodnes príčinou konfliktov v týchto oblastiach.

Ďalším problémom bolo, že nezávislé štáty vznikli
v bipolárnom svete a stali sa cieľom politického vplyvu superveľ -
mocí (ZSSR a USA), ktoré sa správali v Afrike rovnako ako býva-
lé koloniálne mocnosti. Navyše veľmi často demokraticky zvole-
ná reprezentácia (ktorá viedla boj za nezávislosť) degenerovala
do diktatúry jednej strany, respektíve vlády vojenského režimu.
Africké štáty sa až od deväťdesiatych rokov 20. storočia vracajú
postupne k demokracii. 

Nezávislosť afrických štátov viedla k snahám o riešenie pro-
b lémov vlastnými silami. Preto od šesťdesiatych rokov vzni-
kali integračné združenia. 

Relatívne úspešná bola OAU (Organizácia africkej jednoty),
ktorej následníkom je od roku 2002 AÚ (Africká únia). Cieľom
tohto spoločenstva so sídlom v Addis Abebe je podporovať
spoluprácu afrických štátov vo všetkých oblastiach. Má dispo-
novať bezpečnostnou radou, legislatívnym zborom a súdnym
dvorom. Programom AÚ pre hospodársky rozvoj je NEPAD
(Nové partnerstvo pre rozvoj Afriky). Členmi Africkej únie sú
všetky africké štáty (53) s výnimkou Maroka, ktoré je pre konf-
likt o Západnú Saharu z členstva vylúčené. 

Okrem tohto celoafrického integračného združenia existujú
hospodárske integračné združenia na úrovni regiónov. Sú nimi
CEMAC (Stredoafrická hospodárska a menová únia), UEMOA
(Západoafrická hospodárska a menová únia) a obchodné zdru-
ženie COMESA (Spoločný trh južnej a východnej Afriky).
V južnej Afrike je takýmto integračným združením SADC
(Juhoafrické združenie rozvoja). Cieľmi členských štátov tohto
združenia sú výmena technológií, koordinácia politickej
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a hospodárskej činnosti členov, zabezpečenie slobodného
využívania dopravy a slobody investovať.

Všetky uvedené regionálne integračné združenia majú
pomôcť zahraničnému obchodu v Afrike, ich výsledky sú však
zatiaľ neuspokojivé. 

Otázky a úlohy
1. Vysvetlite príčiny procesu dekolonizácie v Afrike.
2. Aké spoločenské a politické dôvody u nezávislých štá-

tov Afriky bránili ich dynamickejšiemu rozvoju?

3.4.3 HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA AFRIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré sú najdôležitejšie hospodárske odvetvia afrických
štátov?
Porovnajte strednú dĺžku života Afričanov a Európanov.
Na mape vyhľadajte najväčšie mestá Afriky.
Kde sa nachádza väčšina najväčších hlavných miest afric-
kých štátov?

Afrika je považovaná za kolísku ľudstva. Potvrdili to nálezy
vo východnej Afrike, kde boli objavené dokázateľne najstar-
šie pozostatky predchodcu človeka (25 mil. rokov staré),
ako aj posledné objavy pravdepodobne najstaršieho možné-
ho priameho predchodcu dnešného človeka v Čade. Počet
obyvateľov prekročil v roku 2012 jednu miliardu. Jeho roz-
miestnenie je veľmi nerovnomerné. Najväčšia hustota zaľud-
nenia je v údolí a delte Nílu (1 100 obyv./km2) a v štátoch
Rwanda a Burundi, a naopak, najnižšia je na Sahare
(1 obyv./km2).

? Ktoré činitele najvýraznejšou mierou podmienili rozmiestnenie
obyvateľstva Afriky?
! Pomocou atlasu nájdite ďalšie oblasti s výrazne hustým
(riedkym) zaľudnením.
! V tabuľke v prílohe vyhľadajte štáty s najvyššou (najnižšou)
hustotou zaľudnenia.

Obyvateľstvo je zastúpené bielou a čiernou rasou (str. 14).
Hranica rozšírenia týchto dvoch rás je Sahara. Na ostrovoch
v Indickom oceáne (najmä Madagaskar) a v JAR žijú aj repre-
zentanti žltej rasy. Africké obyvateľstvo sa vyznačuje veľkou
jazykovou rôznorodosťou (domorodých jazykov je niekoľko
stoviek), preto si dodnes zachovávajú význam koloniálne jazy-
ky (najmä anglický a francúzsky jazyk). 

Na území medzi Senegalom a Kamerunom, plošne menšom ako
sú USA, sa hovorí vyše 700 rôznymi jazykmi. Niektoré sa od seba
líšia tak ako čínština od angličtiny. 

Stupeň urbanizácie Afriky je najnižší na svete. V mestách
žije 40 % obyvateľov, pričom existujú pomerne veľké regio-
nálne rozdiely. V severnej Afrike prekonáva podiel mestského
obyvateľstva 50 %, v niektorých krajinách subsaharskej Afriky
nedosahuje ani 20 % (Rwanda, Uganda, Etiópia). Súčasný
trend migrácie obyvateľov do miest Afriky spôsobuje nedo-
statok pracovných miest a starnutie vidieka. Odchodom mla-
dých ľudí (najmä mužov) do miest dochádza k deformácii vo
vekovej štruktúre obyvateľstva i v štruktúre obyvateľstva podľa
pohlavia.

K najväčším nebezpečenstvám obyvateľov Afriky už od
konca minulého storočia patrí okrem chorôb aj hladomor.
Na príklad v Etiópii je z celkového počtu 91,7 miliónov oby-
vateľov hladom ohrozených 15 miliónov. Okrem toho
problémy s hladom majú napríklad v Sudáne, Somálsku,
Zambii, vo Svazijsku a v Malawi. Príčinou hladu sú najmä kli-
matické podmienky, nepriaznivé pre poľnohospodárstvo,
ale často sa objavujú aj spoločenské príčiny.

Na základe agrárnej reformy sa vláda v Zimbabwe rozhodla nele-
gálne vyvlastniť farmy, patriace belošskej menšine a odovzdať tieto
pozemky väčšinovému obyvateľstvu. Útoky na farmy belochov boli
čoraz intenzívnejšie a často vyvrcholili zabitím celej farmárskej rodi-
ny. Dnes bieli farmári, ktorí dosahovali vyššiu produktivitu ako far-
mári vo Francúzsku, utekajú do susedných štátov (JAR, Zambia),
kde ich ako odborníkov vítajú. Pôdu bielych farmárov obhospoda-
ruje pôvodné – čierne obyvateľstvo, aj keď nemá takmer žiadne
skúsenosti s poľnohospodárstvom. Preto poľnohospodárstvo kola-
buje a krajina trpí hladom.

Z chorôb sa v posledných desaťročiach stala najväčšou
hrozbou AIDS. Je najviac rozšírená južne od Sahary, kde je
nakazených asi 26 miliónov obyvateľov. 

V niektorých krajinách táto choroba spôsobila zníženie priemer-
ného veku obyvateľstva o 10 rokov. V mnohých krajinách je
problém AIDS tabu a zostáva stále frekventovaný výrok, že túto
chorobu vynašli „bieli“, aby zabránili nárastu počtu „čiernych“. 
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Masajovia sú typickí kočovní pastieri dobytka. Žijú na stepiach v Keni
a Tanzánii tak ako pred storočiami ich predkovia.



! Na základe príslušnej tabuľky podkapitoly 2.1.1 zhodnoťte
zastúpenie afrických krajín v desiatke štátov s najnižšou strednou 
dĺžkou života na svete.

Afrika mala z hľadiska svetového hospodárstva stáročia
význam iba ako producent surovín a poľnohospodárskych pro-
duktov. Tento stav sa však pre nedostatok potrebného kapitálu,
technológií a odborníkov nezmenil ani v súčasnosti. Korupcia
a povstania voči novým africkým vládcom, ktoré zdevastovali
ekonomiku, spôsobili závislosť afrických krajín od nestálych sve-
tových cien surovín a poľnohospodárskych plodín.

Na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia bolo africké obyva-
teľstvo chudobnejšie ako bolo po druhej svetovej vojne. Nákupy zbra-
ní pohltia ročne minimálne 40 % všetkého afrického exportu.
V poslednom čase sa za úspech považuje aj to, že sa niektorým kra-
jinám Afriky podarilo vyrovnať s korupciou a AIDS (Botswana, Ghana,
Mozambik, Senegal). Naopak, Nigéria vložila takmer 350 mil. USD
do výstavby futbalového štadióna. Zároveň odložila splácanie svojho
dlhu vo výške 23 bil. USD. 

! Porovnajte krajiny Afriky na základe hodnoty HDP/obyv.
navzájom. Ktoré z nich sú na základe tohto ukazovateľa
najvyspelejšie? Pomôžte si tabuľkou v prílohe.

Základom afrického hospodárstva je poľnohospodárstvo,
od ktorého je priamo závislých 75 % obyvateľstva. Realizuje
sa však iba na 25 % rozlohy Afriky. Suchami a degradáciou
pôd trpiace odvetvie nie je schopné uživiť kontinent, na kto-
rom ročne pribúdajú 3 % nových obyvateľov. Veľkým problé-
mom je technické vybavenie, veď v  Argentíne, či USA poľno-
hospodári disponujú väčším počtom dopravných prostried-
kov, ako ich africkí kolegovia spolu.

V severnej Afrike sú najvýznamnejšími pestovanými plodi-
nami datle, olivy, citrusy, vinič a zelenina, určené aj na export.
Živočíšna výroba je zameraná na chov kôz a oviec. Na Sahare
sa chovajú ťavy, v oázach sa pestujú datle a obilniny. 

Južne od Sahary sa pestujú rôzne druhy prosa a mimo Sahelu
maniok a banány. Živočíšna výroba je obmedzená z dôvodu roz-
šírenia muchy tse-tse, ktorá spôsobuje úhyn dobytka. Na export
je orientované pestovanie kávovníka, bavlníka, kakaovníka, pod-
zemnice olejnej a korenia (škorice, klinčekov). 

Lesné hospodárstvo je rozšírené najmä v západnej Afrike
a má významný podiel na exporte týchto štátov. Napríklad
Gabon je hlavným producentom okume, mäkkého dreva,
z ktorého sa vyrábajú dyhy pre nábytkársky priemysel. Tvrdé
druhy dreva (napr. eben) produkujú najmä Libéria, Pobrežie
Slonoviny, Ghana a Nigéria.

Afrika disponuje aj obrovským nerastným bohatstvom,
nachádza sa tu väčšina známych surovín. Ich rozmiestnenie
je veľmi nerovnomerné. Významnými producentmi palív sú
Nigéria, Líbya, Alžírsko, Angola, Čad a Sudán (ropa), Alžírsko

(zemný plyn), Zimbabwe, Zambia a JAR (uhlie). V JAR,
Namíbii, Nigeri a Kongu má svetový význam ťažba uránovej
rudy. Ostatné krajiny sú závislé od dovozu palív. 

Najväčším problémom západoafrickej ropy je jej doprava k moru.
USA preto financujú výstavbu ropovodu z Čadu do prístavu Kribi
v Kamerune.

K najvýznamnejším producentom nerastných surovín
v Afrike patria JAR (diamant, urán, železná ruda), na Zambiu,
Kongo a Zimbabwe pripadá 20 % svetovej ťažby medenej
rudy, na Kongo 90 % svetovej ťažby kobaltu, JAR a Kongo
pokrývajú takmer celý svetový dopyt po klenotníckych
a priemyselných diamantoch. Fosfáty sa ťažia najmä v Maroku
a Tunisku. Libéria a Sierra Leone sú významnými producentmi
železnej rudy, Ghana vyniká najmä ťažbou bauxitu a mangánu. 

Najvyspelejšími priemyselnými krajinami sú JAR, Egypt,
Maroko, Alžírsko a Tunisko, ktoré tvoria viac ako polovicu
HDP Afriky. V malých štátoch Afriky je priemysel obmedzený
iba na spracovanie poľnohospodárskych produktov a výrobu
koncentrátov rúd, ktoré sa vyvážajú.

Výraznejšej účasti Afriky na zahraničnom obchode bránia
dovozné bariéry vyspelých štátov. V prípade ich zrušenia by
sa mohol africký vývoz ročne zvyšovať o 14 % (2,5 bil. USD). 

Hospodársky rozvoj väčšiny afrických štátov obmedzuje
nedostatočne rozvinutá doprava (často zničená
v občianskych vojnách), doteraz neexistujú výkonné tran-
skontinentálne spojenia. Cestnú sieť tvoria často nespevne-
né komunikácie z koloniálneho obdobia. Výstavba železníc je
problematická vzhľadom na prírodné podmienky, riečna
doprava je obmedzená mnohými vodopádmi. 

Cestovný ruch, ako jeden zo zdrojov finančných príjmov, je
rozmiestnený v Afrike veľmi nerovnomerne. Maroko, Tunisko
a Egypt sa podieľajú takmer 60 % na celkovej návštevnosti
Afriky, ďalšími významnými turistickými destináciami sú JAR,
Botswana, Zimbabwe a Keňa spolu s 20–percentným podie-
lom na návštevnosti. Na zvyšné štáty pripadá 20 %. 
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Na obrázku sa odlieva tekuté zlato do foriem. Johannesburg je mestom s
najintenzívnejším spracovaním zlata na svete.



Otázky a úlohy
1. Charakterizujte postavenie poľnohospodárstva

v hospodárstve afrických štátov.
2. Charakterizujte úlohu afrických štátov v rámci svetové-

ho poľnohospodárstva.

3.4.4 REGIONÁLNE ČLENENIE AFRIKY

Na základe rozdielnych fyzickogeografických a humánno-
geografických podmienok delíme Afriku na päť regiónov:
severná, západná, východná, stredná a južná Afrika (pozri
mapu).

SEVERNÁ AFRIKA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty patria do severnej Afriky?
Ktorý prieliv oddeľuje Afriku od Európy a komu patrí?

Ktoré klimatické pásma zasahujú do severnej Afriky?
Čo tvorí hranicu medzi Afrikou a Áziou?

Štáty severnej Afriky majú podobné črty v národnostných
aj kultúrno–spoločenských pomeroch. Patria sem Egypt,
Líbya, Tunisko, Alžírsko a Maroko. Sú bohaté na mnohé
nerastné suroviny, najmä ropu, zemný plyn a fosfáty. 

Najvhodnejšie podmienky na osídlenie a hospodárstvo
poskytujú ich severné časti pri pobreží Stredozemného
mora, v Egypte  je husto osídlené aj údolie Nílu, na západe
aj náveterné časti pohoria Atlas. Vo všetkých štátoch sever-
nej Afriky je dominantným náboženstvom islam. 

Severnú Afriku možno rozdeliť aj na štáty nachádzajúce
sa v pohorí Atlas (atlaské štáty) a na saharské štáty. Atlaské
štáty sú Európe najbližšie, kde najmä v pobrežnom pásme
je mnoho spoločného s európskym Stredomorím. Bez-pro-
stredne od pobrežia sa dvíhajú horské pásma Atlasu a za
nimi sa rozprestiera Sahara, ktorá oddeľuje od sever-nej
Afriky tropickú oblasť.

Sahara je najväčšou púšťou na
svete. Rozlohou približne  6 mil. km2

sa podieľa 1/5 na celkovej rozlohe
Afriky. Zaberá veľkú plochu od
brehu Atlantického oceánu až
k Červenému moru, čo predstavuje
vzdialenosť vyše 4 800 km.
Vzdialenosť od severného
k južnému okraju púšte je
1 300 – 1 600 km. Jej meno sa
odvodzuje od arabského slova
sahra, čo znamená pustina.
Saharou preteká jediný stály tok –
rieka Níl. Inak sú v tejto oblasti iba
epizodické rieky, vádí, ktoré sú vod-
naté iba v prípade občasných leja-
kov.

Egypt
Je najľudnatejším štátom

v regióne. Má strategickú polo-
hu – leží v severovýchodnej
časti kontinentu a svojím úze-
mím na Sinajskom polostrove
zasahuje na ázijský svetadiel.
Vďaka svojej polohe ovláda
významnú dopravnú cestu –
Suezský prieplav. Hranice štátu
tvorí najmä more. Na severe je
to Stredozemné more, na
východe Červené more so
Suezským zálivom.
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Veľký hospodársky význam má pre krajinu Suezský prieplav,
ktorý bol dobudovaný v roku 1896. Je dlhý 173 km a spája Port
Said so Suezom. Poplatky za jeho používanie sú významným zdro-
jom egyptských príjmov.

? V čom spočíva význam Sinajského polostrova pre Egypt?
S ktorým štátom viedol Egypt vojnu o udržanie si nadvlády
na jeho území?

Povrch Egypta je prevažne rovinatý, tvorí ho severový-
chodná časť Sahary. Obývaná časť územia je okrem niekoľ-
kých oáz v západnej púšti obmedzená iba na údolie a deltu
Nílu. Níl preteká Egyptom v dĺžke 1 000 km a do
Stredozemného mora ústí deltou. Pozdĺž rieky je obývaný
pás široký maximálne 20 km, žije v ňom takmer 90 % popu-
lácie krajiny. Stupeň urbanizácie dosahuje 44,3 %. Počet
obyvateľov hlavného mesta Káhira dosahuje spolu s aglo-
meráciami 15 miliónov. Prevláda moslimské náboženstvo
s 90–percentným podielom. Ku koptskému kresťanstvu sa
hlási 10 % obyvateľstva. Obyvateľstvo tvoria egyptskí Arabi
99 %, Núbijci 0,8 %, ďalšie skupiny tvoria 0,2 %.

Územie dnešného štátu je oblasťou jednej z najstarších civili-
zácií staroveku. V povodí rieky Níl Egypťania založili štátny útvar
už vo 4. tisícročí pred n. l. Bohatú históriu Egypta dodnes doku-
mentujú viaceré monumentálne stavebné pamiatky ako obrovské
chrámy a hroby dávnych vládcov. Okrem podzemných hrobov
v Údolí kráľov, na okraji Líbyjskej púšte neďaleko Luxoru, pozor-
nosť vzbudzujú mohutné pyramídy v Gíze. Sú najfotografovanej-
šími turistickými objektmi na svete. 

Základ hospodárstva tvorí poľnohospodárstvo, ktoré je
závislé od zavlažovania pôdy. Tvorí 15 % HDP krajiny a zamest-
náva 27 % obyvateľstva. Odvetvie zamestnáva 40 % obyvateľ-
stva. Najdôležitejšou pestovanou plodinou je bavlník, ktorý sa
pestuje v údolí a delte Nílu. Patrí k najkvalitnejším na svete.
Druhá najvýznamnejšia plodina je ryža, ktorá spolu
s kukuricou tvorí základ výživy. Z ďalších poľnohospodárskych

plodín sa pestuje pšenica, jačmeň, cukrová trstina, fazuľa,
cibuľa, rajčiny, figy a datle. 

V štruktúre priemyselnej výroby prevláda hutníctvo
a spracovanie ropy, potravinársky (spracovanie obilia)
a textilný (spracovanie bavlny) priemysel. Priemysel tvorí
35 % celkového HDP a zamestnáva 22 % obyvateľov.

Hlavné exportné komodity sú surová nafta, bavlna a tex-
tílie. Obchodnými partnermi sú najmä krajiny EÚ, Turecko,
USA a Japonsko. 

Dôležitým zdrojom finančných príjmov krajiny je cestovný
ruch. Okrem historických pamiatok ponúka krajina možnosť
oddychu v strediskách pri Červenom mori ako napríklad
Hurghada (Hurgada) a Sharm El-Sheikh (Šarm El-Šejk).
Teroristické útoky a súčasná politická nestabilita spôsobujú
pokles turistických príchodov do krajiny, a  tým aj pokles deví-
zových príjmov.    

? Aké skupiny a s akým cieľom uskutočňujú v týchto oblastiach
teroristické útoky?

Alžírsko
Rozlohou 2 381 740 km2 je Alžírsko najväčšou krajinou

Afriky. 

? Koľkokrát je Alžírsko väčšie ako Slovensko?

Od stredomorského pobrežia, dlhého 1 200 km, sa rovno-
bežne s ním dvíha pohorie Atlas. Väčšinu rozlohy štátu (85 %)
však pokrýva Sahara. 

Obyvateľstvo tvoria najmä Arabi, Berberi a Tuarégovia
kočujúci na Sahare. Obyvateľstvo a celý hospodársky život
štátu je koncentrovaný na pobrežie Stredozemného mora.
Nachádza sa tu aj hlavné mesto krajiny – Alžír (2,9 mil. oby-
vateľov). Vyše 78 % obyvateľov štátu žije v mestách, čím je
Alžírsko vysoko nad africkým priemerom.

Alžírsko je poľnohospodársko–priemyselná krajina
s bohatými zdrojmi nerastných surovín.

Hoci na celkovom HDP krajiny má dominantný podiel prie -
mysel (60 %) a na služby pripadá 32 %, najvýznamnejším hos-
podárskym odvetvím je poľnohospodárstvo. Intenzívne sa
však využíva vďaka priaznivým klimatickým podmien kam iba
sever krajiny. Pestujú sa predovšetkým obilniny (pšenica,
ovos a jačmeň), cukrová repa a citrusové plody. Významným
exportným artiklom alžírskeho poľnohospodárstva je vinič,
olivy, figy, skorá zelenina a korok. Menší význam má živočíšna
výroba, orientovaná na chov hovä dzieho dobytka, oviec a kôz.
Chov hospodárskych zvie rat má často extenzívny ráz.

Alžírsko disponuje veľkým nerastným bohatstvom.
Najvýznamnejšie sú ropa a zemný plyn, ktoré predstavujú tak-
mer 98 % exportu krajiny. Ťažba je koncentrovaná do sahar-
skej časti štátu. Hassi R' Mel na Sahare patrí
k najvýdatnejším ložiskám zemného plynu na svete.
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Prostredníctvom siete plynovodov sa alžírsky plyn vyváža cez
Tunisko do Európy. Veľmi kvalitná je aj alžírska železná ruda,
ktorá sa vyváža, ale aj spracúva doma v hutníckom kombiná-
te v meste Annaba. Z ďalších nerastných surovín je význam-
ná ťažba fosfátov, uránu a zinkovej rudy.

Z priemyselných odvetví je rozšírený hutnícky a chemický
priemysel. Potravinársky priemysel je lokalizovaný vo všet-
kých mestách na pobreží Stredozemného mora.

Alžírsko je jednou z mála krajín Afriky, ktoré majú vlastný auto-
mobilový priemysel.

Rozvoj priemyslu viedol k sťahovaniu obyvateľstva z vidieka
do miest, čo spôsobilo zvýšenie nezamestnanosti.
Nespokojnosť Alžírčanov bola jednou z hlavných príčin mili-
tantných postojov obyvateľstva. Cieľom ich útokov boli často
Európania, najmä Francúzi, ktorým Alžírsko ako kolónia patri-
lo. 

Alžírsko, podobne ako aj ostatné krajiny, je typické svojimi pracov-
nými migráciami. Cieľom týchto migrácii sú ropné polia na Arabskom
polostrove. Tradičným cieľom sú aj európske štáty, najmä
Francúzsko. Migrácie postupne menia životný štýl obyvateľov sever-
nej Afriky, pretože z Európy prichádzajúci robotníci sa nevracajú
k svojej pôvodnej činnosti, ale investujú svoje zarobené finančné pro-
striedky do reštaurácií, kaviarní a odvetví služieb. 

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte spoločné vlastnosti severoafrických

štátov.
2. Ktorá časť regiónu je najhustejšie zaľudnená? Prečo?

ZÁPADNÁ AFRIKA

Zopakujme si zo základnej školy!
Aké vegetačné pásmo je typické pre pobrežie západnej
Afriky?
Akým spôsobom je toto vegetačné pásmo využívané?
Ktorá je najľudnatejšia krajina Afriky?

Západná Afrika zahŕňa všetky krajiny od Zeleného mysu po
Kamerunskú horu. Povrch regiónu tvoria nížiny a náhorné plo-
šiny. Podnebie v západnej Afrike je tropické, horúce,
s vyrovnanými teplotami počas roka. Množstvo zrážok klesá od
pobrežia smerom do vnútrozemia. Na juhu regiónu bohatého
na zrážky rastú tropické dažďové pralesy, ktoré sú smerom na
sever s úbytkom humidity nahradené savanami a stepami.
Regiónom prechádza pás nazývaný Sahel. Označuje územie
na prechode medzi púšťou na severe a suchou savanou na
juhu. Tvorí súvislý pás od Atlantického oceánu po Červené
more, respektíve pokračuje na Somálsky polostrov. Od Dakaru

po pobrežie Červeného mora meria 6 000 km. V okolí Dakaru
je sahelský pás najširší – dosahuje šírku až 800 km.

Hustota zaľudnenia je v západnej Afrike najvyššia na pobre-
ží Guinejského zálivu a tiež v stepnom pásme, kde je rozšíre-
né pestovanie podzemnice olejnej. Pestrú štruktúru obyva-
teľstva reprezentujú Hausovia, Ibovia, Jorubovia. 

? Z akého dôvodu sa v štátoch západnej Afriky používa anglický
a francúzsky jazyk?

Najvýznamnejším hospodárskym odvetvím je poľnohospo-
dárstvo. Pre vlastnú potrebu sa pestuje ryža, jamy, kasava
a kukurica, na export sú určené podzemnica olejná, palmový
olej a kakaové bôby. 

Jedným z najvýznamnejších producentov kakaových bôbov je
Ghana. Jej produkcia zaznamenáva pokles, ktorý spôsobuje veľmi
zlá dopravná infraštruktúra. Časté prevraty a korupcia spôsobili
kolaps hospodárstva, z ktorého sa krajina dostáva iba postupne.

Z nerastných surovín sa ťaží zlato, cín, železná ruda, bauxit
a ropa. Hlavnými producentmi sú Libéria, Sierra Leone
(jeden z najvýznamnejších producentov železnej rudy), Gui-
nea a Nigéria. 

Odvetvia spracovateľského priemyslu sú zastúpené najmä
v Nigérii (hutníctvo, petrochémia a papierenský priemysel)
a Ghane (hlinikárne založené na miestnych surovinách
a lacnej vodnej energii).

Po získaní nezávislosti (1957) sa na Ghanu pozeralo s veľkými
nádejami. Na začiatku samostatnosti bola na rovnakej úrovni ako
Južná Kórea. Obidva štáty boli bývalými kolóniami, navyše kórejské
hospodárstvo bolo zničené vojnou (1950 – 1953). Krajiny sa
orien tovali jednoznačne na agrárnu ekonomiku a HDP sa pohybo-
valo v oboch krajinách na úrovni 230 USD na osobu. Dnes je hod-
nota HDP na obyvateľa v Južnej Kórei 21–krát väčšia.

Nigéria
Nigéria sa nachádza na pobreží Guinejského zálivu. Po -

brežie je ploché, rastie tam tropický dažďový prales. Smerom
na sever nadmorská výška stúpa, pralesy striedajú savany. Na
severe sa nachádzajú púšte a polopúšte. 

! Nigéria má v rozlohe i v počte obyvateľov významné postavenie
v oblasti i v rámci celej Afriky. Zistite aké.
! Porovnajte jej hustotu zaľudnenia s okolitými štátmi.

Hustota zaľudnenia je najvyššia na juhozápade a tiež na
juhovýchode. Obyvateľstvo je veľmi pestré, v Nigérii žije
viac ako 250 etnických skupín. Na štyri najväčšie kmene
pripadá 65 % všetkého obyvateľstva. Na severe žijú
Hausovia a Fulbovia, na juhozápade Jorubovia a Ibovia.
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Stupeň urbanizácie dosiahol podiel 49,6 %. Najväčším
mestom a zároveň hospodárskym centrom je Lagos
(10,2 mil). Od roku 1991 je hlavným mestom centrálnejšie
položená Abuja (1,8 mil.). 

Krajina trpí častými konfliktmi medzi moslimským obyvateľ -
stvom na severe a kresťanským obyvateľstvom žijúcim na juhu. 

Nigéria je agrárna krajina s rýchlo rastúcim priemyslom.
Poľnohospodárstvo podieľajúce sa na tvorbe HDP 45 % je
zamerané na pestovanie prosa, ciroku, kukurice. Na such-
šom severe je rozšírená živočíšna výroba. Na export sa pes-
tuje podzemnica olejná, bavlník a kakaovník. 

Z priemyselných odvetví je najvýznamnejší ťažobný priemy-
sel. Základom súčasnej ekonomiky je ropa, ktorá sa ťaží
v delte rieky Niger. Z ďalších nerastných surovín je význam-
ná ťažba zemného plynu, uhlia, rúd železa, cínu, olova. Ťaží sa
aj volfrám, titán a urán.

Okrem tradične rozšíreného potravinárskeho a textilného
priemyslu sú rozvinuté hutnícky, chemický a papierenský
priemysel. 

Nigéria je závislá od ropy, ekonomika je tým ohrozená fluktuáci-
ou ceny na svetových trhoch. Tak sa stalo v roku 1981, keď prudko
klesli ceny ropy. Predajom ropy nadhodnotená nigérijská mena
spôsobila zaplavenie trhu lacnými výrobkami zo zahraničia, čo
následne spôsobilo kolaps priemyselných odvetví.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa vláda snažila zní-
žiť závislosť od ropy. Všetky tieto plány boli zmarené korupciou
a nedostatkom peňazí.

Ťažba ropy, trvajúca 37 rokov, spôsobila v Nigérii obrovské
problémy – kontaminované sú potraviny, voda i vzduch. 

Otázky a úlohy
1. Ktoré poľnohospodárske plodiny by ste nakupovali

prednostne v západnej Afrike?
2. Vyhľadajte v slovníku, čo je OPEC a zistite, či do tejto

organizácie patrí aj Nigéria.

VÝCHODNÁ AFRIKA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktorá krajina v regióne je typická svojím dodnes zacho-
vaným raným kresťanstvom?
Ktorá krajina je vo východnej Afrike najmladším štátom?
Aké odvetvie je najvýznamnejším zdrojom financií pre
Keňu a Tanzániu? 
Ktoré časti východnej Afriky sú obývané najhustejšie
a prečo?

Východná Afrika zaberá štáty horného a stredného toku
rieky Níl vrátane jeho povodia. Južné hranice siahajú po jaze-
ro Malawi. 

Reliéf je v regióne veľmi pestrý – zastúpené sú pobrežné
nížiny, smerom do vnútrozemia prechádzajúce do veľhôr.
Oblasťou prechádza pásmo Sahelu, ktoré svojimi extrémnymi
suchami komplikuje až znemožňuje poľnohospodársku výro-
bu, respektíve ju obmedzuje na extenzívny chov hovädzieho
dobytka (Sudán, Somálsko, Etiópia).

Obyvateľstvo je etnicky veľmi pestré, vyznačuje sa vysokou
mierou prirodzeného prírastku (3 %).

V Sudáne bola jedna z najdlhších občianskych vojen. Začala sa
ešte pred vyhlásením nezávislosti v roku 1956. Príčinou tohto
zdĺhavého konfliktu bolo nezmyselné spojenie moslimského seve-
ru a černošského kresťanského juhu do jedného štátu v období
kolonializmu. Ich nenávisť siaha hlboko do 19. storočia, keď Arabi
zo severu podnikali nájazdy do južnej časti krajiny s cieľom získať
otrokov. Odhaduje sa, že v dôsledku vojny bolo nútene presídle-
ných okolo 4 mil. obyvateľov. Napätá situácia sa upokojila úspeš-
ným referendom, ktoré viedlo k odtrhnutiu časti Sudánu a vzniku
samostatného štátu Južný Sudán (2011). V Sudáne ale zostáva
naďalej nestabilným regiónom provincia Darfúr.

V celom regióne dominuje poľnohospodárstvo, najmä
rastlinná výroba. Produkuje plodiny na domácu spotrebu
(pšenica, kukurica, proso a tropické hľuznaté plodiny).
Exportnými komoditami poľnohospodárstva sú káva (Etiópia),
klinčeky (Tanzánia), sisal, čaj (Tanzánia, Keňa). V súčasnosti
patrí Keňa k  najväčším svetovým producentom ruží.

Rastlinná výroba sa koncentruje hlavne do horských oblastí,
kde vytvára niekoľko vertikálne usporiadaných oblastí. V Etiópii
je to oblasť „kola“ do 2 000 m n. m. s tropickou suchou klímou,
ktorá je veľmi riedko osídlená (je vhodná na pestovanie bavlníka).
Vo výške 2 000 – 2 500 m n. m. sa nachádza oblasť „wojna
dega“ so subtropickou klímou. Je husto osídlená a intenzívne poľ-
nohospodársky využívaná. Vo výške nad 2 500 m n. m. sa začína
stupeň „dega“, ktorý je vhodný na živočíšnu výrobu. 

Krajiny v regióne sú chudobné na nerastné suroviny.
Výnimkou je Sudán a  Južný Sudán s ložiskami ropy. Jej záso-
by sa odhadujú na 3 miliardy barelov. Ropa sa z miesta ťažby
dopravuje 1 500 km dlhým ropovodom do sudánskeho prí-
stavu Búr Sudán. V súčasnosti je ropa najvýznamnejšou
vývoznou komoditou oboch krajín a vytlačila z dominantného
postavenia poľnohospodárske produkty. Na ťažbe ropy sa
vedľa americkej spoločnosti Chevron, francúzskej Total-Elf
podieľajú aj čínske spoločnosti. 

Priemysel je zameraný najmä na potravinárske odvetvia,
významný je obuvnícky, textilný a kožiarsky priemysel.
Chemický priemysel má rozvinutý najmä Keňa, ktorá spracú-
va dovážanú ropu. 

Veľký potenciál má región v cestovnom ruchu. Tradičnými
turistickými cieľmi sú Keňa a Tanzánia (národné parky a pláže na
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pobreží Indického oceánu). Dlhoročná občianska vojna a slabo
rozvinutá turistická infraštruktúra znemožňuje využiť turistický
potenciál Etiópie (napr. 11 kresťanských kostolov v Lalibele, zapí-
saných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO).

? Čo si predstavujete pod pojmom safari?
? Vážnym problémom oblasti je pytliactvo. Aké sú príčiny rozvoja
tohto nelegálneho lovu zveri? Ako sa odrážajú jeho dôsledky

na krajine, hospodárstve štátu? Pouvažujte, ako by sa mu dalo
predchádzať.

Problémom v regióne je slabo rozvinutá doprava.
Vnútrozemská doprava aj medzinárodného významu sa reali-
zuje aj na jazerách (Tanganika a Ukerewe).

Keňa
Keňa je prímorský štát. Povrch krajiny je veľmi členitý najmä

v jeho centrálnej a juhozápadnej časti. Na severe a severo-
východe prechádza do monotónnych rovín. 

Obyvateľstvo je etnicky veľmi pestré, tvorí ho vyše 40 etnic-
kých skupín. Dominujú obyvatelia bantuského pôvodu (napr.
Kikujovia, Luhyovia). Zastúpené je aj nilótske a hamitsko–
nilótske obyvateľstvo (Masajovia, Gallovia, Somálci). Vo
východných častiach štátu, ktoré mali prostredníctvom prí-
stavov kontakty so zámorím, žijú aj Indovia, Arabi a Číňania.
Stupeň urbanizácie prekonal hranicu 32 %. Hlavným mestom
je Nairobi, ležiace vo vnútrozemí (3,3 mil. obyv.), významným
prístavom je Mombasa (0,9 mil. obyv.). 

Vážnym problémom Kene je prudký nárast počtu obyvateľov,
ktorý ročne prekonáva hranicu 2,5 %. Ak sa tento stav udrží, kraji-
na zdvojnásobí počet obyvateľov každých 20 rokov. Tento stav
môže spôsobiť problémy najmä hospodárskemu ťažisku štátu –
juhozápadnej časti, kde v súčasnosti žije 75 % obyvateľov a oblasť
plošne zodpovedá 20 % celkovej rozlohy krajiny. 

? Ktoré činitele prispievajú k rýchlemu rastu populácie?
Aké konkrétne problémy môže v krajine tento rast vyvolať?

Keňa je rozvojová poľnohospodárska krajina s relatívne
vyspelým priemyslom. V poľnohospodárstve pracuje 75 % oby-

vateľov, poľnohospodársky využiteľné sú iba 4 % rozlohy štátu.
Hlavnou hospodárskou oblasťou je juhozápad štátu, ktorý patrí
k najúspešnejším poľnohospodárskym oblastiam Afriky. 

Ťažiskovými poľnohospodárskymi plodinami sú kukurica,
pšenica, raž, sorgo, maniok a bataty. Na exporte krajiny sa
agrárny sektor podieľa produkciou kávy, čaju a pyretra (kvet
užívaný ako insekticíd).

Rozšírená je aj živočíšna výroba. Krajina patrí k málu afrických
štátov, v ktorých je rozvinutý chov hovädzieho dobytka na mlie-
ko. Poľnohospodárstvo zabezpečuje 65 % exportu krajiny. 

Keňa disponuje malým nerastným bohatstvom. Ťaží sa
zlato, magnezit a meď. Priemysel je oveľa rozvinutejší ako
v susedných krajinách. Okrem spracovania agrárnych pro-
duktov je rozšírený aj nábytkársky, textilný, obuvnícky, papie-
renský a chemický priemysel. 

V štruktúre hospodárstva majú veľký význam služby podieľa-
júce sa na tvorbe HDP 64 %. Osobitné postavenie má ces-
tovný ruch, ktorý je aj dôležitým zdrojom financií. Krajina
ponúka turistom svetoznáme národné parky (Tsavo,
Amboseli), možnosti vysokohorskej turistiky, ako aj tropické
pláže, všetko založené aj na veľmi dobrej infraštruktúre.
Ročne navštívi Keňu okolo 1 mil. turistov zo zahraničia. 

Etiópia
Etiópia sa nachádza v severovýchodnej Afrike a od roku

1993, po odtrhnutí Eritrey, sa stala vnútrozemskou krajinou.

Patrí k najstarším štátnym útvarom – štátnosť na území Etiópie existu-
je neprerušene 2 000 rokov. Navyše nezávislosť na rozdiel od iných afric-
kých štátov stratila až v 20. storočí a na krátky čas – iba 7 rokov.

Je to jedna z najhornatejších krajín Afriky, väčšinu územia
tvorí rozľahlá Etiópska vysočina. Centrálnou časťou sa
v severo–juhozápadnom smere tiahne Východoafrická prie-
kopová prepadlina. 
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V národnom parku Amboseli (380 km2) majú turisti možnosť vychutnať si
africkú divočinu zblízka. Je vzdialený iba niekoľko hodín od Nairobi
a Mombasy a je obľúbeným miestom safariturizmu.
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Etiópia je mnohonárodný štát. Amhari spolu s národom
Oromo a Tigrejcami tvoria 75 % obyvateľov štátu. Okrem toho
tu žije viac ako 80 ďalších úplne odlišných etnických skupín.
Hustota osídlenia sa znižuje úmerne s klesajúcou nadmorskou
výškou. Mestá sa preto nachádzajú najmä vo vyšších nadmor-
ských výškach, kde je pre život priaz nivejšia klíma. Hlavné
mesto Addis Abeba (4,7 mil. obyv.) leží vo výške 2 370 m n. m.
Etiópia patrí k štátom s najnižším podielom mestského obyva-
teľstva (17 %) na svete.

Obyvateľstvo okrem problémov s nedostatkom potravín trpí cho-
robami. Zdravotnícka starostlivosť je v Etiópii na veľmi nízkej úrov-
ni. V roku 2015 by malo na jedného lekára pripadať 15 000 oby-
vateľov.

! Pomocou internetu alebo iných zdrojov sa pokúste zistiť počet
obyvateľov pripadajúcich na jedného lekára aj pre iné štáty Afriky,
respektíve sveta a porovnajte ich.
? Čo odráža tento ukazovateľ?

Najrozšírenejšou relígiou je kresťanstvo (62,8 %), ktoré má
v krajine tradíciu od skorého stredoveku. Približne 34 % oby-
vateľov vyznáva islam. Hospodárstvo Etiópie je doteraz na
veľmi nízkej úrovni, čo spôsobuje chýbajúca infraštruktúra
a nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Hospodársku
situáciu zhoršujú dlhoročne trvajúci hlad spôsobený suchami
a vojna s Eritreou (ako etiópskou provinciou, neskôr ako
s nezávislým štátom).

Dominantným odvetvím hospodárstva je poľnohospodár-
stvo, ktoré je však aj na africké pomery veľmi zaostalé.
Produkcia je zameraná na domácu spotrebu – pestujú sa
rôzne druhy prosa, kukurica, pšenica, jačmeň a strukoviny.
Významné je aj pestovanie bavlníka a tabaku. Hlavnou
exportnou komoditou je káva. Na celkovom exporte krajiny
sa podieľa až 64 %. Etiópia patrí k africkým štátom
s najväčším počtom chovaných hospodárskych zvierat.

Štát má málo prírodných zdrojov a ani tie sa nevyužívajú.
Z nerastných surovín bola zatiaľ objavená platina, zlato,
medená ruda, železná ruda a uhlie. Priemysel je v krajine
ešte len v začiatkoch, koncentruje sa na potravinársky
a textilný priemysel, zastúpené je aj hutníctvo ocele a železa.

Obrovské suchá, dlhotrvajúce vojny, ale aj deštrukcia poľno-
hospodárstva socialistickou kolektivizáciou sa stali hlavnou prí-
činou toho, že krajina patrí k najchudobnejším na svete.

Otázky a úlohy
1. Prečo je vo viacerých krajinách východnej Afriky pro-

blém s hladom?
2. Porovnajte východnú Afriku s ostatnými regiónmi vo

vybavenosti nerastnými surovinami.

STREDNÁ AFRIKA

Zopakujme si zo základnej školy!
Ako sa volá najväčšia rieka strednej Afriky?
Ktorým štátom preteká jej najväčší úsek?
Aký hospodársky význam môže mať táto rieka pre hospo-
dárstvo štátu?

Stredná Afrika sa nachádza po obidvoch stranách rovníka,
od Kamerunskej hory až po ústie Konga, respektíve od
pobrežia Atlantického oceánu po Čadské jazero. Väčšinu
územia strednej Afriky tvorí Konžská panva, ktorá sa po okra-
joch dvíha. Podnebie je tropické, vlhké, s vyrovnanými teplo-
tami počas celého roka. Obloha nad strednou Afrikou je tak-
mer každodenne zatiahnutá, čo spôsobuje o niečo prijateľ -
nejšie teploty, ktoré v mesačnom priemere iba zriedka vystu-
pujú nad 27 °C. Pre región je typický tropický dažďový pra-
les s obrovskou druhovou pestrosťou.

Obyvatelia strednej Afriky sú prevažne bantuského pôvo-
du, v ťažko prístupných častiach pralesa žijú Pygmejovia,
africkí trpaslíci, ktorí merajú iba 90 – 140 cm. 

Hlavnými poľnohospodárskymi plodinami sú kukurica,
kasava, proso a ryža pestované  pre vlastnú potrebu, expor-
tnými plodinami sú bavlník, kávovník a palma olejná, význam-
ná je aj ťažba tropických drevín.

Región je veľmi bohatý na nerastné suroviny. Významná je
ťažba ropy (Gabon), najväčší surovinový potenciál má však
Kongo (diamanty, mangánová, zinková, medená ruda a kobalt).

Kongo
Kongo leží po oboch stranách rovníka, najmä v rozľahlej

Konžskej panve, ktorá tvorí 60 % štátneho územia. Podnebie
štátu je typicky rovníkové s vyrovnanými teplotami počas celé-
ho roka. Dažďové pralesy pokrývajú 55 % štátu a poskytujú
cenný exportný artikel – mahagónové a ebenové drevo.

Obyvateľstvo tvoria hlavne Bantuovia (80 %), v tropických
pralesoch žijú Pygmejovia. Hlavnými relígiami sú animizmus
a kresťanstvo (po 50 %). Mestá sa nachádzajú predovšetkým
v južnej, na nerastné suroviny bohatej časti štátu. Stupeň ur-
banizácie krajiny dosiahol 34 %. Hlavným mestom je
Kinshasa (8,8 mil. obyv.).

? Čo je animizmus?

Poľnohospodárstvom sa živí 75 % obyvateľov, produkcia
je zameraná najmä na pokrytie spotreby domáceho obyvateľ -
stva. Hlavnou potravinami domácich sú maniok, banány, ryža,
pšenica a kukurica. Na export je určená káva, čaj, kaučuk
a bavlna. Živočíšna výroba je sústredená do okrajových častí
štátu s vyššou nadmorskou výškou.  

Krajina disponuje veľkým nerastným bohatstvom. Hlavnými
nerastnými surovinami sú kobalt, medená ruda, diamanty,
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urán, volfrám, železná ruda a ropa. Ich ťažba je koncentrovaná
najmä do provincie Shaba na juhovýchode štátu. 

Kongo je známe aj bohatými náleziskami koltanu. Koltan obsahuje
dva druhy cenných kovov – kolumbit a tantalit, obsahujúce niób
a tantal. Tantal je dôležitý pri výrobe súčiastok pre mobilné telefóny,
videokamery a počítačové čipy. Niób slúži na výrobu teplovzdorných
materiálov, napríklad pre kozmický priemysel. 

Ťažobný priemysel je najdôležitejším priemyselným odvetvím
štátu, preto je Kongo veľmi závislé od svetových cien surovín.
Vývoz zaznamenal v súčasnosti pokles až o 75 %. 

Ostatné priemyselné odvetvia  sú zamerané na základné
spracovanie nerastných surovín, významné sú rafinérie ropy.
Rozšírená je výroba stavebných látok (cementárne), textilný
a potravinársky priemysel. Rozvoj priemyslu môže podporiť aj
obrovský hydroenergetický potenciál rieky Kongo, ktorý sa
doteraz využíva iba v minimálnej miere. Najvýznamnejšími
priemyselnými centrami sú Kinshasa a Lubumbashi
v provincii Shaba.  

Napriek obrovskému nerastnému bohatstvu patrí Kongo
k najchudobnejším krajinám na svete. Príčinou sú viac ako tri
desaťročia trvajúci hospodársky rozvrat, korupcia a občian-
ske vojny. 

V roku 1990 došlo prakticky k úplnému kolapsu ekonomiky, kra-
jina zaznamenala v roku 1994  hyperinfláciu 7 400 %. Kroky
na ozdravenie ekonomiky znížením rozpočtového deficitu a prísna
monetárna politika zaznamenali prvé úspechy. Miera inflácie
poklesla v roku 2001 na 195,1 %  a v roku 2012 na 10,5 %.   

! Vyhľadajte v slovníku pojmy: korupcia, kolaps, hyperinflácia, 
rozpočtový deficit, monetárna politika.

Kamerun
Kamerun leží v severnej časti strednej Afriky. Štátne úze-

mie sa rozprestiera od pobrežia Guinejského zálivu až po
Čadské jazero na severovýchode. Juh územia tvorí pobrežná
nížina, smerom do vnútrozemia sa nadmorská výška zvyšuje.
Na severe, čiastočne pozdĺž hraníc s Nigériou, sa tiahne vul-
kanické pásmo Adamauskej vysočiny. 

Kamerun má tropickú klímu, na juhu horúcu vlhkú,
v severnej časti striedavo vlhkú. Pobrežná oblasť sa vyznaču-
je vysokou vlhkosťou (85 %) a vyrovnanými teplotami (26 °C),
množstvo zrážok dosahuje 4 500 mm. Vo vysočinách vnútro-
zemia sú priemerné teploty nižšie (22 °C), množstvo zrážok
klesá pod 1 000 mm. 

Juh štátu pokrývajú dažďové pralesy, ktoré smerom na
sever striedajú savany a stepi. 

Obyvateľstvo je na juhu tvorené bantuskými černochmi,
sever obývajú sudánski černosi. Takmer 50 % obyvateľov

republiky žije v mestách. Hlavným mestom je Yaoundé
(1,4 mil.). Okolie hlavného mesta je najhustejšie zaľudnená
časť Kamerunu. Väčšina obyvateľov žije na predmestiach.
Hospodárskym a finančným centrom štátu je Douala.

Kamerun je poľnohospodársky štát s pomerne rozvinutým
spracovateľským priemyslom. Hospodárstvo štátu patrí
k najprosperujúcejším v Afrike. V krajine dominuje poľnohos-
podárska výroba, ktorá zabezpečuje výživu domáceho oby-
vateľstva (pestuje sa maniok, kukurica, strukoviny, bôb). Na
export sa pestujú kakaovník, kávovník, bavlník a banány, pro-
dukované malými poľnohospodárskymi podnikmi. Veľké plan-
táže sa špecializujú na pestovanie palmy olejnej
a kaučukovníka. Vý znamný je aj export vzácnych drevín (ma-
hagón a eben). 

Z nerastných surovín je dôležitá ťažba cínu, železnej rudy,
zlata, striebra a titánu. Ťažba ropy na pobreží a bauxitu v Ada-
mauskej vysočine sa podieľa takmer 50 % na celkovom vývoze. 

Priemysel sa postupne buduje, najväčšími podnikmi sú hli-
nikáreň pri meste Edea a rafinéria ropy v Limbe. Z ďalších
priemyselných odvetví je rozvinutý najmä potravinársky prie-
mysel a priemysel stavebných látok. 

Cieľom hospodárskej politiky štátu je nastolenie sociálne-
ho trhového hospodárstva. Vďaka liberálnej investičnej politi-
ke, politickej stabilite a finančnej pomoci sú hospodárske
prognózy štátu veľmi priaznivé.

Otázky a úlohy
1. V ktorej časti Konga je najvyššia hustota zaľudnenia?

Prečo?
2. Prečo sa hydroenergetický potenciál rieky Kongo

nevyužíva vo väčšej miere?

JUŽNÁ AFRIKA

Zopakujme si zo základnej školy!
Na základe politickej mapy uveďte názov štátu, ktorý
vyniká nezvyčajnou polohou v regióne (má iba jedného
suseda).
Ktoré sú najvýznamnejšie nerastné suroviny južnej Afriky?
Porovnajte hospodárstvo južnej Afriky s ostatnými re -
giónmi Afriky.

Región sa nachádza južne od 10° j. g. š. a jeho hranice idú
po rozvodí riek Kongo a Zambezi. Okraje južnej Afriky sú
vyzdvihnuté, centrálna časť je poklesnutá. Na východe regió-
nu sa nachádzajú Dračie vrchy. Západným smerom stúpa ari-
dita, ktorú pri pobreží Atlantického oceána zvyšuje aj stude-
ný Benguelský prúd. 

Južnú Afriku obývajú prevažne bantuskí černosi.
Z hospodárskeho hľadiska sa v regióne nachádzajú štáty
s veľkým nerastným bohatstvom. Je to napríklad uhlie v JAR,
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Zimbabwe a Zambezi, ropa v Angole a diamanty, zlato, urán,
chromity v JAR. Priemysel je však všestranne rozvinutý iba
v najvyspelejšom štáte Afriky –  v Juhoafrickej republike. 

Juhoafrická republika
Juhoafrická republika (oficiálny názov štátu sme uvied li na

rozlíšenie od regiónu – južná Afrika) má strategickú polohu.
Leží na dôležitej námornej ceste z Arabského polostrova do
Európy a USA okolo Mysu dobrej nádeje. Túto cestu využí-
vajú najmä veľkoobjemové tankery, pre ktoré je Suezský prie-
plav neprejazdný.

Väčšina štátneho územia sa nachádza v subtropickom
pásme, trópy zasahujú v provinciách severovýchodnej časti
štátu. Podnebie je ovplyvnené aj nadmorskou výškou.

Juhoafrická republika je multikulturálna spoločnosť, čo
potvrdzuje aj 11 úradných jazykov. 76,7 % obyvateľov sú čer-
nosi, 10,9 % belosi, 8,9 % farební (miešanci) a Ázijci 2,6 %.
V mestách žije 58 % obyvateľov. Najvýznamnejšími mestami
s deľbou štátnej moci sú Pretória (sídlo vlády), Kapské
Mesto (parlament) a Bloemfontain (sídlo ústavného súdu). 

Z hospodárskeho hľadiska ide o vyspelý priemyselný štát,
k rozvoju ktorého výrazne pomohla izolácia v období apar -
theidu, ktorý bol štátnou politikou JAR. 

! Porovnajte vyspelosť Juhoafrickej republiky na základe hodnoty 
HDP/obyv. s Japonskom, Tureckom, Izraelom, so štátmi Perzského 
zálivu, s Austráliou, Novým Zélandom, USA, Kanadou, prípadne
ďalšími vybranými krajinami, ktoré majú porovnateľné hodnoty?

Medzinárodná izolácia, ktorou svet reagoval na politiku
apartheidu v JAR, viedla k budovaniu nových foriem odvetví,
aby štát zabezpečil pre svojich obyvateľov základné potreby. 

Apartheid – rasová diskriminácia čiernej, respektíve farebnej
rasy bielou menšinou. Oficiálne boli zakázané napríklad sobáše
rôznych rás, označené dopravné prostriedky mohla využívať iba
jedna rasa. Čierne obyvateľstvo bolo izolované v bantustanoch. 

Pre poľnohospodárstvo je  využiteľná len asi 1/10 rozlohy
štátu. Je to ovplyvnené suchou klímou vo vnútrozemí
a nerovnomerným osídlením. Rastlinná výroba sa najlepšie
rozvíja vo vlhkých subtrópoch pozdĺž provincií Kapska
a KwaZulu – Natal (ovocie, zelenina, citrusy, pšenica, vinič,
cukrová trstina, čajovník), vo vnútrozemí dominuje chov hovä-
dzieho dobytka a oviec  extenzívneho rázu.

Najvýznamnejším priemyselným odvetvím je ťažobný prie-
mysel, rozvinutý je najmä v provincii Gauteng (uhlie, zlato, pla-
tina, chróm, nikel, vanád). Z ďalších surovín sú to mangán
a diamanty v provincii KwaZulu – Natal a Severné Kapsko. 

JAR disponuje vyspelým ťažkým priemyslom. Jeho zákla-
dom je hutníctvo železa a farebných kovov. Centrami sú
Pretória (hutníctvo železa) a Johannesburg (zlato). Význam-

né je dopravné strojárstvo – výroba lokomotív, lodí, montáže
automobilov Ford, Hyundai, Toyota a Mercedes. Centrami
do-pravného strojárstva sú Pretória, Kapské Mesto,
Johannes-burg a Port Elisabeth. Jedinou surovinou, ktorá
JAR chýba, je ropa, preto je petrochémia štátu lokalizovaná
do prístavov Durban a Port Elisabeth.

Dôležité postavenie nadobúdajú služby podieľajúce sa na
tvorbe HDP až 67 %.

V krajine je veľkým problémom vysoká nezamestnanosť. Je
ovplyvnená až 60 % negramotnosťou čierneho obyvateľstva. 

Po páde apartheidu (v r. 1990–1991 zrušené zákony o apar -
theide a rasovej segregácii) sa obnovila  spolupráca JAR
s ostatnými štátmi regiónu. Práve JAR sa môže stať hnacím moto-
rom ďal šieho rozvoja v celom regióne. Jedným z problémov štátu
sú tzv. townships. Sú to predmestia, v ktorých bolo koncentrované
v období apartheidu černošské obyvateľstvo. Johannesburg
(4,4 mil. obyv.) so svojím miliónovým predmestím Sowetom je naj-
nebezpečnejším mestom na svete. Počet vrážd je v tomto meste
vyšší ako počet dopravných nehôd.    

Angola
Republika Angola leží v juhozápadnej Afrike pri pobreží

Atlantického oceána. Povrch tejto republiky tvoria väčšinou
rozsiahle náhorné plošiny, ktoré stupňovito klesajú
k pobrežnej nížine. 

Podnebie Angoly je tropické, na severe horúce, vlhké, na
južnom pobreží a juhovýchode prevláda suché podnebie. Vo
vnútrozemí ho ochladzuje nadmorská výška náhorných plošín. 

Obyvateľstvo je prevažne bantuského pôvodu. Stupeň
urbanizácie dosiahol 59,2 %. Hlavným mestom a zároveň naj-
väčším mestom je Luanda (5,1 mil.). Najpočetnejšou relígiou
je kresťanstvo (53 %), animistické náboženstvá vyznáva 47 %
obyvateľov.. 
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Angola mala ideálne možnosti získať pozíciu regionálnej
mocnosti. Napriek tomu je považovaná za jeden z najchu-
dobnejších štátov v Afrike, HDP na jedného obyvateľa pred-
stavuje 6 500 USD.

Klimatické podmienky umožňujú realizovať poľnohospo-
dársku výrobu európskeho typu v oblasti centrálnej vysočiny,
sever a východ je vhodný na tropické poľnohospodárstvo.
Krajina produkuje ryžu, kukuricu, maniok, podzemnicu olejnú
a bavlník, exportuje sa káva. Živočíšna výroba má najlepšie
pod mienky na juhu štátu. 

Veľmi veľké je aj nerastné bohatstvo – diamanty, zlato,
mangán, medené a olovené rudy, zinok, cín, urán a ropa.
Ťažba ropy je sústredená tradične v provincii Cabinda.

Nové nálezisko bolo objavené 200 km severozápadne od hlav-
ného mesta. Je pravdepodobné, že v prípade náleziska, nazvaného
Dalia 1, ide o najbohatší zdroj ropy v Afrike. 

Dominantným priemyselným odvetvím je banský priemysel.
Ďalšie odvetvia sú zastúpené potravinárskym a textilným prie -
myslom. V súčasnosti je Angola cieľom investícií zo zahrani-
čia. Podobne ako vo väčšine afrických štátov, bohatých na
nerastné suroviny, je významným investorom Čína. Do výroby
automobilov investuje napr. koncern VW.

Po vyhlásení nezávislosti (1975)  musela väčšina belochov –
kvalifikovaných pracovníkov odísť. V republike bola krátko po vyhlá-
sení nezávislosti rozpútaná občianska vojna. Všetky strany, ktoré sa
zúčastnili na konflikte, prispeli k systematickému drancovaniu kra-
jiny. Politicky ju ovládol ZSSR, vojensky Kubánci, ktorí navyše zlik-
vidovali  konkurenta, produkujúceho cukor a kávu. 

Občianska vojna v Angole skončila v roku 1990. Dlhoročná
vojna zanechala za sebou zničenú infraštruktúru, spôsobila závis-
losť krajiny od dovozu potravín, jedinými odvetviami, ktoré nepretr-
žite fungovali, boli ťažba ropy a diamantov. 

Otázky a úlohy
1. Opíšte podmienky rozvoja ekonomiky v JAR a Angole.
2. Vysvetlite, prečo má JAR všestranne vybudovaný prie-

mysel.

3.5 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

3.5.1 GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Zopakujme si zo základnej školy!
Na ktorej pologuli sa nachádza Austrália a Oceánia?

Z atlasu zistite, ktoré oceány obmývajú Austráliu a ktoré
ostrovy jej patria.
Ktoré podnebné pásma zasahujú do tohto kontinentu?
Aký je rozdiel medzi kontinentom a svetadielom?
Vymenujte kontinenty a svetadiely. 

Austrália a Oceánia tvoria samostatný svetadiel, niekedy
súhrnne nazývaný Oceánia. Je najmenším svetadielom a má tiež
zo všetkých osídlených kontinentov najredšie zaľudnenie. Leží
takmer celá (s výnimkou Havajských ostrovov a Mikronézie) na
južnej pologuli. Rozkladá sa po obidvoch stranách obratníka
Kozorožca, ktorý ju pretína takmer v polovici. Austrália je jediným
osídleným kontinentom ležiacim výhradne na južnej pologuli.

! V atlase nájdite ostrovy patriace Mikronézii a Havajské ostrovy.
? Komu tieto ostrovy patria?

Značná vzdialenosť Austrálie od Starého sveta bola jednou
z hlavných príčin, prečo Austráliu objavili Európania zo všetkých
osídlených svetadielov poslednú, až na začiatku 17. storočia. Bola
nielen posledná objavená, ale posledná aj kolonizovaná. Novodobá
história rozdelila makroregión na dva výrazne odlišné socioeko-
nomické subregióny. 

Jeden z nich tvorí Austrália a Nový Zéland, kde miestami priaz-
nivé prírodné pomery, blízke európskym, prilákali množstvo prisťa-
hovalcov. Koloniálne obdobie tu malo podobný prie beh ako v USA
alebo v Kanade.

Značná časť Oceánie zostala prevažne osídlená pôvodným obyvateľ-
stvom. Európski kolonizátori využívali ostrovy predovšetkým ako dodáva-
teľov poľnohospodárskych a nerastných surovín. História týchto ostrovov
sa podobá histórii iných podrobených štátov. Aj po získaní nezávislosti je
ich ekonomika zaostalá a závislá od vyspelých krajín, preto označujeme
túto časť ako subregión menej rozvinutých štátov. 

Prírodné pomery sú rozmanité v kontinentálnej časti, najmä
v Austrálii, kde je charakteristickou črtou nedostatok zrážok.
Väčšina povrchu je pokrytá savanami, ktoré v západnej časti
Austrálie miestami prechádzajú do tropických polopúští a púští.

Sever Austrálie a celá Oceánia (s výnimkou Nového
Zélandu) sa nachádzajú v pásme tropických dažďových alebo
monzúnových lesov. Juh a juhozápad kontinentu má teplé sub-
tropické podnebie, juhovýchod Austrálie a Nový Zéland leží
v pásme vlhkých lesov. Tieto oblasti sú hospodársky najviac
využívané, pestujú sa najmä obilniny, chovajú sa ovce, hovä dzí
dobytok a ošípané.

Fauna a flóra je veľmi svojrázna a vyznačuje sa množstvom
endemitov. Kultúrne plodiny však boli privezené z iných kon-
tinentov.

Pôvodné austrálske cicavce sa nápadne líšia od cicavcov ostatného
sveta. Vyvíjali sa totiž dlhé milióny rokov samostatne, pretože Austrália
stratila spojenie s ostatnými kontinentmi. 
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! Vymenujte niektoré z nich.

Fyzickogeografické pomery sú vplyvom odlišnej geografickej
polohy a rozlohy značne odlišné, aj keď najvyspelejšia je práve juho-
východná časť Austrálie, ktorá sa do značnej miery podobá
Novému Zélandu. Aj ekonomicky sa spočiatku rozvíjala rovnakým
smerom – zamerala sa na chov oviec, dobytka a obilninárstvo.
Vzhľadom na rozdielnu rozlohu obidvoch štátov sa spôsob hospo-
dárenia vyvíjal odlišne. V Austrálii prevládlo extenzívne a na Novom
Zélande intenzívne poľnohospodárstvo. Ťažba a priemysel sa vyví-
jali úplne odlišne pod vplyvom vnútorných podmienok. Priemysel
dosia hol už pred prvou svetovou vojnou veľmi dobrú úroveň.
Rozdiely sa prehĺbili najmä po nej. Austrália je bohatá na nerastné
suroviny, a preto sa popri potravinárskom priemysle rozvíjala meta-
lurgia, strojárstvo a chemický prie mysel, zatiaľ čo Nový Zéland
nedostatok surovín kompenzoval rozvojom odvetví závislých od poľ-
nohospodárskych a lesníckych surovín.  

3.5.2 AUSTRÁLIA 

Austrália je konštitučná monarchia, člen Spoločenstva
národov. Tvorí ju šesť štátov a dve teritóriá.

V roku 1901 bol vyhlásený Austrálsky zväz. Ústava delí moc medzi
federálny parlament, ktorý sa skladá zo Senátu s rovnakým zastú-
pením všetkých austrálskych štátov a zo Snemovne reprezentantov.
Moc delí aj medzi jednotlivé štáty, ktoré majú vlastný parlament.
Hlavou zväzu je britská kráľovná Alžbeta II., ktorú zastupuje generálny
guvernér a guvernéri jednotlivých štátov. Krajinu v skutočnosti riadi
federálna vláda a vlády jednotlivých štátov, respektíve teritórií.
Samotné územie hlavného mesta bolo vyhlásené v roku 1911.
V rovnakom čase bolo federálnej vláde podriadené aj Severné teritó-
rium, ktoré v roku 1978 získalo autonómiu. Územie hlavného mesta
Canberry získalo plnú samosprávu v roku 1988.

Rozloženie obyvateľov je nerovnomerné, čo dokazuje aj hus-
tota zaľudnenia (2,95 obyv./km2). Jednou z hlavných príčin ried-
keho zaľudnenia sú prírodné podmienky. Viac než 90 % obyva-
teľov žije na 1/5 kontinentu v juhovýchodnej časti Austrálie.
Z obyvateľov prevládajú prisťahovalci z Británie a Írska, 92 %,
etnickú skupinu tvorí aj pôvodné domorodé obyvateľstvo tzv.
Aborigines (eboridžinis) v menšom zastúpení, ázijské obyvateľ-
stvo, ostatní 1 %. Anglikánske náboženstvo (protestantizmus)
vyznáva 26,1 %, rímskych katolíkov je 26 %, ostatní kresťania
24,3 % a bez vyznania je 11 % obyvateľov.
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Pohľad na známu stavbu opery v Sydney.

Exportnými partnermi Austrálie sú Japonsko (18,1 %), USA (8,7 %), Čína (8,4 %), Južná Kórea (7,4 %), Nový Zéland (7,4 %), Spojené kráľovstvo
(6,7 %). Medzi exportné komodity patrí uhlie, zlato, mäso, vlna, hliník, železná ruda, bavlna, stroje a dopravné zariadenia. Významnými štátmi,
z ktorých sa potrebné komodity dovážajú, sú USA (16 %), Japonsko (12,5 %), Čína  (11 %), Nemecko (6,1 %), Spojené kráľovstvo (4,2 %). Austrália
dováža stroje a dopravné zariadenia, počítače a kancelársku techniku, telekomunikačné zariadenia a ich časti, ropu.

ZDROJ: www.wikipedia.org

HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU (2012)

Štát Tvorba HDP v %
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Priemysel Služby

Austrália 4,0 27,3 68,8
Nový Zéland 4,8 24,7 70,4

ZDROJ: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE AUSTRÁLIE

Štát / územie Rok vzniku Rozloha v km2 Počet obyvateľov Hustota zaľudnenia
(2012) v obyv./km2 (2012)

Teritórium hlavného mesta (Canberra) 1913 2 358 373 100 160,00
Nový Južný Wales (Sydney) 1788 809 444 7 272 800 9,12
Viktória (Melbourne) 1851 237 629 5 603 100 24,51
Tasmánia (Hobart) 1825 90 758 512 100 7,24
Južná Austrália (Adelaide) 1836 1 043 514 1 650 600 1,67
Queensland (Brisbane) 1859 1 852 642 4 560 059 2,61
Severné Teritórium (Darwin) 1911 1 420 968 233 300 0,17
Západná Austrália (Perth) 1829 2 645 615 2 472 400 0,94



Austrália je vyspelý priemyselno–poľnohospodársky štát
patriaci medzi 10 najrozvinutejších štátov sveta. To sa preja-
vuje aj v štruktúre HDP, v ktorej prevláda terciárny sektor.
Veľmi silné pozície má zahraničný kapitál, ktorý kontroluje
vyše 70 % priemyslu.

Poľnohospodárska produkcia je v porovnaní s inými štát-
mi pomerne málo pestrá. Zreteľne sa svojou ekonomikou
odlišujú vyspelejšie štáty od zaostalých malých štátov
Oceánie. Zatiaľ čo Austrália a Nový Zéland (čiastočne) majú
prebytky väčšiny základných potravín, Oceánia ich musí dová-
žať. Vzhľadom na klimatickú rozmanitosť kontinentu sa pes-
tované plodiny v jednotlivých oblastiach značne odlišujú.
V teplejších oblastiach Nového Južného Walesu sa pestuje
bavlník, cukrová trstina, ananásy, banánovníky, podzemnica
olejná, avokádo a austrálske orechy. Ovocie, najviac brosky-
ne, marhule a citrusové plody, sa pestuje pozdĺž riek Murray
a Murrumbidgee (Murumbidž), jablkám sa darí na Tasmánii.
Všetky štáty produkujú víno. Veľké ovčie a dobytčie farmy sa
rozkladajú na obrovských rozlohách vnútrozemia. V Austrálii
sa chová veľké množstvo oviec, dobytka a hydiny.
Najdôležitejšími poľnohospodárskymi produktmi sú vlna
(tvorí 30 % svetovej produkcie), jačmeň, cukrová trstina.
Poľnohospodárstvo bolo až do päťdesiatych rokov 20. storo-
čia hlavným odvetvím ekonomiky. Limitujúcim faktorom rozší-
renia je nedostatok a nevhodná kvalita vody, preto nie je
možné ani podstatné zväčšenie zavlažovacích plôch.

! Na základe grafu zhodnoťte postavenie lesného hospodárstva, 
rastlinnej a živočíšnej výroby v hospodárstve Austrálie.

Ťažobný priemysel je najstarším odvetvím austrálskeho prie -
myslu. Bohatá surovinová a energetická základňa tvorí spolu
s vhodnými odbytovými možnosťami neobyčajne priaznivé pod-
mienky na jeho rozvoj. Obrovské a ľahko ťažiteľné ložiská uhlia
predstavujú 13 % vývozu, ktorý smeruje prevažne do Japonska.
Krajina je taktiež dôležitým producentom železných rúd, medi,

zinku, mangánu, niklu, volfrámu, uránu, cínu a bauxitu (40 %
svetovej produkcie). Sú tu bohaté náleziská rúd striebra, plati-
ny, zlata a strategicky významných surovín ako zirkón, titán
a kobalt. V Austrálii sú tiež preslávené náleziská drahých kame-
ňov, najviac diamanty, ktoré tvoria 35 % svetovej produkcie
a opály. Bohaté ložiská uhlia, menšie zásoby ropy a zemného
plynu spoločne s hydroenergetickým systémom v oblasti Snež -
ných vrchov zaisťujú Austrálii energetickú sebestačnosť.

HOSPODÁRSKE OBLASTI AUSTRÁLIE

Hospodárske členenie Austrálie na ekonomické regióny,
ako je známe pri iných štátoch, neexistuje a aj federatívne
usporiadanie krajín tvorí z každého štátu relatívne samostat-
ný ekonomický región. Ekonomickým jadrom Austrálie je
juhovýchod, teda štáty Viktória, Nový Južný Wales, ktoré
vytvárajú 75 – 80 % hodnoty HDP Austrálie. Vo všetkých štá-
toch prevláda absolútna koncentrácia hospodárstva do
metropolitných aglomerácií.

Nový Južný Wales
Má prioritné postavenie takmer vo všetkých priemyselných

odvetviach. Zvlášť významné je hutníctvo, ťažké strojárstvo,
chemický priemysel a ťažba uhlia (Sydneyská panva), dôleži-
tá je ťažba polymetalických rúd v Broken Hill. Poľnohospo-
dárstvo je zamerané na chov oviec, hovädzieho dobytka a oší-
paných a pestovanie pšenice.

Hlavným strediskom celoštátneho významu je Sydney
s výraznou koncentráciou ťažkého strojárstva (výroba lodí, lie-
tadiel, lokomotív, vagónov, automobilov). Ďalšie stredisko je
Newcastle – najväčšie hutnícke stredisko Austrálie a veľký
uhoľný prístav. Na južnom okraji uhoľnej panvy sa nachádza
Wollongong a Port Kembla, obidve sú hutnícke mestá. Na
území Nového Južného Walesu je aj Canberra, ktorá je hlav-
ným mestom Austrálie, je typickým administratívnym stredis-
kom bez akéhokoľvek priemyslu, kde sídli vláda, parlament,
Austrálska národná univerzita, Akadémia vied a najvyšší súd.

Viktória
Hlavné postavenie má ľahký a potravinársky priemysel. Za -

stúpená je aj petrochémia, hutníctvo železa a hliníka. Viktória
je na 1. mieste v ťažbe hnedého uhlia, ropy a zemného plynu
v šelfe Gipsland v Bassovom prielive. Poľnohospodárstvo je
najintenzívnejšie v celej Austrálii, pestuje sa pšenica, jač-
meň, ovos, zemiaky, krmivá, chmeľ, ovocie. Hlavným centrom
je Melbourne s významným strojárskym, textilným, kožiar-
skym, obuvníckym, potravinárskym a chemickým priemyslom.
Huty sa nachádzajú v Hastingse. Južne od Melbourne sa
nachádza prístav Geelong s automobilovými závodmi, rafiné-
riami, vlnárskym a potravinárskym priemyslom. Strediskom
poľnohospodárskej oblasti je Ballarat preslávený ťažbou
zlata. 
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AUSTRÁLIA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)
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Tasmánia
Tasmánia má v austrálskej ekonomike malý význam,

s výnimkou ťažby zinku, medi, cínu a metalurgie zinku
a hliníka. Priemysel spracúva najmä poľnohospodárske pro-
dukty, dostatok vodnej energie bol rozhodujúcim činiteľom
pre rozvoj farebnej metalurgie a papierenstva, ktoré má
k dispozícii rozsiahle lesy pokrývajúce vyše polovicu ostro-
va. Poľnohospodárstvo je zamerané na obilniny, zemiaky,
chmeľ, ovocie, chov oviec a dobytka. Strediskom je Hobart
s potravinárskym, drevárskym, papierenským a polygrafic-
kým priemyslom a najväčšou taviarňou zinku na svete. Ďal-
ším strediskom je vývozný prístav poľnohospodárskych pro-
duktov Burnie.

Južná Austrália
V ekonomike prevláda poľnohospodárstvo, najviac obilni-

nárstvo, pestovanie zemiakov, ovocia, vinárstvo a chov oviec.
V ťažbe je najvýznamnejšia železná ruda, ropa a zemný plyn.
Z málo rozvinutého spracovateľského priemyslu vyniká čierna
a farebná metalurgia (olovo), strojárstvo a potravinárstvo.
Hlavným mestom je prístav Adelaide v Zálive svätého
Vincenta s dominujúcou výrobou automobilov, petrochémiou,
potravinárskym a textilným priemyslom. Väčšie mestá, ako
Elisabeth a Monarto, boli vybudované ako satelity silne znečis-
teného Adelaide. Ostatné mestá sú malé a sústredené na bre-
hoch Spencerovho zálivu, ako napríklad Whyalla, ktorá je stre-
diskom čiernej a Port Pirie farebnej metalurgie. 

Queensland
Je tretím najpriemyselnejším štátom, v jeho štruktúre prevlá-

da ťažba nerastných surovín a poľnohospodárstvo zamerané
na chov dobytka, koní a oviec. V rastlinnej výrobe dominuje
cukrová trstina, citrusy, ananásy, banánovník, bavlník
a kukurica. Neprístupnosť tropických lesov bráni širšiemu
využitiu poľnohospodárskej pôdy. Ťaží a spracúva sa hliník,
striebro, zinok, olovo, meď, nikel. Zväzový význam má tiež čier-
ne uhlie, miestny význam ropa a zemný plyn. Centrom je
Brisbane, v ktorom sa sústreďuje polovica queenslandského
priemyslu – potravinárskeho, strojárskeho (lode, lokomotívy,
vagóny), textilného, drevospracujúceho a chemického. Blízko
neho leží Toowomba (Tuvomba) s potravinárskym priemyslom,
južne leží kúpeľné stredisko Gold Coast. Ďalšie väčšie mestá
sa sústreďujú po pobreží smerom na sever, ako Gladstone
spracúvajúci bauxit, najväčší uhoľný prístav Queenslandu Hay
Point a stredisko potravinárstva a výroby medi a niklu
Townsville. Mount Isa je centrum ťažby a spracovania polyme-
talických rúd.

Severné teritórium
Je najmenej rozvinutá oblasť. V ekonomike dominuje ťažba

a úprava rúd uránu, železa, mangánu, hliníka, zlata, medi, zinku
a olova. V poľnohospodárstve prevažuje chov dobytka.

Klimatické a pôdne podmienky síce umožňujú rozvoj rastlinnej
výroby aj náročných plodín (ryža, bavlník, podzemnica olejná),
ale pre nedostatok pracovnej sily sa pestuje tropické ovocie,
najmä banány. Z priemyslu sa rozvinulo len spracovanie mäsa
v hlavnom meste Darwin. Väčšiemu rozvoju priemyslu bráni
nízka ľudnatosť, dopravné problémy, nedostatok energie
a vzdialenosť trhu. Vnútrozemské stredisko Alice Springs bolo
vybudované ako obslužný dopravný uzol.

Západná Austrália
Západná Austrália je najväčší štát s rozvinutou ťažbou

a poľnohospodárstvom, v ktorom dominuje pšenica, jačmeň,
zemiaky, vinič hroznorodý a ovocie. Rozšírený je chov oviec
na vlnu. V ťažbe je najdôležitejšia železná ruda, ropa, zemný
plyn, uhlie, bauxit, nikel, zlato. Spracovateľský priemysel nie
je príliš rozsiahly, prevahu má metalurgia, potravinársky, che-
mický, drevársky a strojársky priemysel. Hlavným centrom je
Perth. Má závody potravinárskeho, strojárskeho a textilného
priemyslu. Ďalším priemyselným mestom je Kwinana – New
Town s hutníctvom železa a niklu a rafinériou. Úpravovne rúd
má aj stredisko preslávené ťažbou zlata Kalgoorlie –
Boulder. Na severozápade ležia najväčšie austrálske prístavy
špecializované na vývoz železnej rudy Dampier a Port
Hedland.

Otázky a úlohy
1. Prečo je stred a sever Austrálie nevhodný pre poľno-

hospodárstvo? Ktoré oblasti sú najvhodnejšie pre
rastlinnú a živočíšnu výrobu?

2. Porovnajte hospodárstvo Austrálie a Nového Zélandu,
v čom sa líšia?

3. Ktoré hospodárske oblasti Austrálie sú najvyspelejšie
a prečo?

4. Vymenujte a na mape vyhľadajte všetky najdôležitejšie
strediská priemyselnej výroby v jednotlivých hospodár-
skych oblastiach.
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Perth.



3.5.3 OCEÁNIA

Oceánia tvorí najväčšie zoskupenie ostrovov a súostroví na
Zemi. Jej ostrovy sú rozptýlené vo vodách Tichého oceána
asi od 130° v. g. d. (ostrov Batanme pri západnom pobreží
Novej Guiney) po 150° z. g. d. (ostrov Sala y Gomez)
a približne od 28° s. g. š. (atol Kure Ocean v Havajských
ostrovoch) po 54° j. g. š. (ostrov Macquarie na juh od
Nového Zélandu). Takto vymedzené územie má tvar licho-
bežníka, pričom väčšina skupín ostrovov sa rozkladá v jeho
centrálnej časti.

Celková rozloha ostrovov Oceánie je 1 261 653 km2, z toho
však pripadá na Novú Guineu 785 000 km2 a na hlavné ostro-
vy Nového Zélandu 268 680 km2. Medzi ďalšími vyše 10 000
ostrovmi, ktoré sú v zoskupeniach rozložené najmä medzi obrat-
níkom Raka a Kozorožca, prevažujú malé kúsky pevnín koralo-
vého alebo sopečného pôvodu s rozlohou niekoľko desiatok
štvorcových kilometrov.

Pri členení zemskej súše na kontinenty sa Oceánia priraďuje
k Austrálii. Podľa prírodných podmienok, etnických znakov oby-
vateľstva a geografickej polohy sa Oceánia delí na tri hlavné
skupiny ostrovov Mikronéziu, Melanéziu, Polynéziu a osobitne
na Nový Zéland. 

❯ Mikronézia: Palauské ostrovy, Mikronézia, Marshallove
ostrovy, Nauru, Kiribati, Belau, Guam, Severné Mariány; 
❯ Melanézia: Papua–Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy,
Vanuatu, Fidži, Norfolk, Nová Kaledónia, Západný Irian;
❯ Polynézia: Tuvalu, Samoa, Tonga, Nový Zéland,
Americká Samoa, Cookove ostrovy, Francúzska Polynézia,
Havajské ostrovy, Kiribati, Niue, Pitcairnove ostrovy,
Tokelau, Wallisove ostrovy a ostrov Futuna.

! Pracujte s atlasom a jednotlivé ostrovy vyhľadajte.

K Oceánii zaraďujeme aj Veľkonočný ostrov (Čile) a Havajské
ostrovy (USA).

Základ hospodárstva malých ostrovných štátov tvorí predo-
všetkým kopra (sušená dužina kokosových orechov) a cestovný
ruch. Väčšie ostrovy majú aj iné zdroje, napríklad Fidži vyváža
drevo do Austrálie a na Nový Zéland a cukor do Európy. Nová
Kaledónia má ložiská rúd niklu, Papua-Nová Guinea má veľké
zdroje zlata, rúd medi, ropy a dreva. Problémom malých ostro-
vov je malý objem obchodu a značná vzdialenosť veľkých trhov.
Cestovný ruch je iba polovičným riešením – cenou za finančné
zisky je potlačovaná miestna kultúra a prebiehajúca devastácia
životného prostredia. 

Súčasný vývoj regiónu charakterizujú populačná explózia, zhoršova-
nie životného prostredia narušeného napríklad ťažbou v Nauru,
Kiribati, Fidži a Papue-Novej Guinei a obavy z možného zvýšenia hla-
diny oceánu následkom globálneho otepľovania Zeme. To by mohlo
ohroziť existenciu tisícok nízkych ostrovov a ostrovčekov. 

Nový Zéland
Nový Zéland tvoria dva hlavné ostrovy – Severný ostrov

a Južný ostrov a niekoľko menších ostrovov (Stewart,
Chathamské ostrovy). Až 80 % Novozélanďanov býva
v mestách a takmer polovica z nich žije v okolí mesta
Aucklandu na Severnom ostrove. Južný ostrov je obývaný
riedko, pretože územie pokrývajú lesy.

Základom novozélandského bohatstva zostáva poľnohospo-
dárstvo, aj keď dnes pracuje v poľnohospodárstve iba 10 %
obyvateľov.

Nový Zéland vyváža mliečne výrobky, mäso, drevo a dre-
vené výrobky, ryby a stroje. Exportnými partnermi sú Austrália
(18,8 %), USA (14,4 %), Japonsko (12,2 %), Spojené kráľovstvo
(4,8 %), Južná Kórea, Čína. Dovážajú sa stroje a zariadenia,
dopravné prostriedky a lietadlá, nafta, elektronika, textil, plasty.
Hlavnými obchodnými partnermi sú Austrália (21, 9 %), USA
(15, 9 %), Japonsko (11 %), Spojené kráľovstvo (3,8 %).

Otázky a úlohy
1. Vymenujte dôležité strediská cestovného ruchu

Oceánie.
2. Prečo je väčšina hospodárstva Nového Zélandu

sústredená na Severnom ostrove?
3. Porovnajte hospodárstvo Austrálie a Nového Zélandu

a štátov Oceánie.

3.6 AMERIKA

Amerika – Nový svet – predstavuje pravlasť kukurice, taba-
ku, zemiakov, svetadiel, v ktorom existovali staré, ale v určitom
zmysle veľmi vyspelé civilizácie pôvodných obyvateľov
(Aztékov, Mayov, Inkov). Objavenie Ameriky a jej obrovského
bohatstva znamenalo pre Európanov začiatok novej epochy
rozvoja. V súčasnosti je druhým najväčším a tretím najľudna-
tejším svetadielom s ekonomicky najvyspelejším a politicky
naj vplyvnejším štátom na Zemi. 

3.6.1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
AMERIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Podľa koho je pomenovaná Amerika?
Pomocou atlasu opíšte jej polohu, horizontálnu
a vertikálnu členitosť (polostrovy, ostrovy, zálivy, prielivy,
prieplavy, moria, respektíve nížiny, pohoria).
Ktorý prieliv spája Tichý oceán so Severným ľadovým
oceá nom, ktorý s Atlantickým oceánom?
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Čo oddeľuje Magalhaesov prieliv? Čím sa preslávil
F. de Magalhaes a v ktorom storočí to bolo?
Vymenujte podnebné pásma Ameriky (použite pritom
príslušnú mapu v atlase), stručne opíšte
ich rozšírenie a ročný chod teplôt a zrážok.
Vyhľadajte najväčšie rieky. K úmoriu ktorých oceánov patria?
Opíšte rozšírenie jednotlivých vegetačných pásiem
a charakterizujte ich.
Ktoré všeobecnejšie pomenovanie sa používa na prérie
a pampy? Kde v Amerike možno nájsť uvedené územia?
Vysvetlite pojem vertikálna stupňovitosť vegetácie.

Amerika ako svetadiel sa rozprestiera od miest vzdialených
iba niekoľko stoviek kilometrov od severného pólu až približ-
ne k 55° južnej geografickej šírky; pretína ju rovník, oba
obratníky aj severná polárna kružnica. Zaberá 42 mil. km2, čo
predstavuje viac ako 8 % zemského povrchu a 28 % povrchu
pevniny. Také rozsiahle územie má zákonite veľmi rozdielne
prírodné danosti poskytujúce pestré podmienky pre existen-
ciu a hospodárske aktivity človeka. Preto sa zaužívalo viace-
ro delení uvedeného svetadielu.

a) Severná a Južná Amerika – delenie podmienené geo-
logickými rozdielmi, čiže existenciou veľkých litosférických
dosiek, pričom Severná a Južná Amerika predstavujú dva
osobitné kontinenty.

b) Medzi Severnú a Južnú Ameriku sa niekedy vsúva
Stredná Amerika (územie ležiace na juh od USA a na sever
od Venezuely a Kolumbie) vrátane Karibskej oblasti (ostro-
vov a súostroví, ktoré obmýva Karibské more). 

Chápanie uvedených názvov vôbec nie je jednotné, pretože
Stredná Amerika môže byť vyčlenená aj ako územie medzi
Tehuantepeckou a Panamskou šijou (Tehuantepecká šija pre-
chádza južnou časťou Mexika), ale častejšie sa k nej priraďuje
celé územie Mexika.

? Kuba, Haiti, Jamajka a Portoriko tvoria súostrovie zvané
Veľké Antily. Ktoré ostrovy sú súčasťou Malých Antíl?

c) Severná (Anglosaská) a Latinská Amerika – delenie
ovplyvnené najmä kultúrnymi a spoločenskými rozdielmi,
odrážajúce sa najviditeľnejšie v jazyku, ktorým hovorí väčši-
na obyvateľov daného regiónu. Zatiaľ čo pri kolonizácii
Ameriky prevládali v jej severnej časti prisťahovalci zo
západnej a severnej Európy (najmä z Británie a Írska) hovo-
riaci po an glicky, strednú a južnú časť Ameriky osídľovali
hlavne Španieli, Portugalci a Taliani, ktorých základom jazy-
ka bola latinčina. Hranica oboch týchto Amerík je totožná
s hranicou USA a Mexika, ale ich vzájomné prelínanie je
v súčasnosti veľmi silné.

Vzhľadom na rozlohu Ameriky sú na jej území zastúpené
viaceré nížiny, pohoria, plošiny, rieky a jazerá a všetky pod-
nebné a vegetačné pásma.

K fyzickogeografickým pomerom Ameriky sa viaže viacero
prvenstiev a ďalších popredných miest. 

❯ Grónsko – najväčší ostrov sveta (2 175 600 km2)
❯ Baffinov ostrov – 5. najväčší ostrov sveta (507 451 km2)
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❯ polostrov Labrador – 4. najväčší polostrov sveta (1 320 km2)
❯ Kordillery – 6. najvyššie pohorie sveta

(Aconcagua 6 959 m n. m.)
❯ Ojos del Salado – najvyššia sopka sveta (6 893 m n. m.)
❯ Llullaillaca – najvyššia činná sopka sveta (6 739 m n. m.)
❯ Amazonka – 2. najdlhšia rieka sveta (6 440 km, podľa

niektorých zdrojov je s dĺžkou 6 992 km najdlhšia) 
s najväčším povodím na svete (7 050 000 km2)

❯ Titicaca – najvyššie ležiace splavné jazero sveta (3 812 m n. m.)
❯ Maracaibo – najväčšia lagúna sveta
❯ Angel – najvyšší vodopád sveta (979 m)
❯ Amazonský tropický dažďový les – najrozsiahlejší les sveta

(asi 6,5 mil. km2)
❯ Atacama – najsuchšie miesto zemského povrchu

! Vyhľadajte a ukážte na mape uvedené ostrovy, polostrov,
povrchové celky, rieky a jazerá. Zakreslite ich do slepej mapy.
? Na území ktorého štátu respektíve štátov sa nachádzajú?
! Podľa mapy a obrázka opíšte ráz krajiny Kordiller.

Najvýznamnejším horským systémom sú Kordillery, ktoré sa
tiahnu v dĺžke 17 000 km od severu na juh pozdĺž celého
západného pobrežia. V skutočnosti predstavujú najdlhšiu
horskú reťaz sveta, ktorú v Severnej Amerike tvoria dve výraz-
né pásma – tichooceánske na pobreží a Skalnaté vrchy vo

vnútrozemí – prerušované a oddelené plošinami
a zníženinami, často veľmi hlbokými (známe Údolie smrti siaha
až pod hladinu oceána do hĺbky 85 m; podstatne väčšie je
však Kalifornské údolie). Obe horské pásma sa k sebe pribli-
žujú v Strednej Amerike, kde ich polohu vyjadrujú aj najzná-
mejšie miestne názvy: Sierra Madre Occidental a Sierra
Madre Orien tal. Cez Panamskú šiju a Karibskú oblasť pre-
chádzajú ďalej do Južnej Ameriky už pod názvom Andy, kde
pozdĺžne lemujú celé tichooceánske pobrežie. Z riek prame-
niacich alebo pretekajúcich týmto pohorím sú najvýznamnej-
šie Columbia, Colorado a predovšetkým Amazonka. 

! Kordillery (španielske slovo córdillera znamená pohorie, šnúra, 
povraz) sú geologicky mladým horstvom vyvrásneným v období
treťohôr. Dodnes tu nachádzame viaceré činné i vyhasnuté sopky.
Vyhľadajte na mape niektoré z nich.

Na východe Severnej Ameriky poskytujú zdroje nerastných
surovín a energie pre najstaršiu priemyselnú oblasť USA
Apalačské vrchy, kde pramenia napríklad rieky Ohio
a Tennesee. Blízko (vzhľadom na rozlohu Ameriky) ležia Veľké
jazerá a atlantické pobrežie s mnohými veľkými sídlami. 

Nekonečné priestory pre poľnohospodársku výrobu predsta-
vovali v minulosti Mississippská nížina s rovnomennou riekou
a Veľké prérie s jej prítokom Missouri. Naopak, Arktická nížina
pri pobreží Hudsonovho zálivu a na Labradorskom polostrove
nemá takmer žiadne hospodárske využitie.

Južnú Ameriku okrem Kordiller (Ánd) tvoria ďalšie tri veľké
povrchové celky: Amazonská nížina s neprístupnými, pritom
však vážne ohrozenými dažďovými pralesmi, Laplatská nížina
ako oblasť využívaná pre poľnohospodárstvo a Brazílska vyso-
čina, v ktorej má tropické poľnohospodárstvo rovnaký význam
ako ťažba dôležitých nerastných surovín (bauxitu a železnej
rudy). Z riek je okrem Amazonky a jej prítokov významná najmä
Parana známa aj názvom svojho ústia La Plata (pramení
v Brazílskej vysočine) a Orinoco prameniace v Guyanskej vyso-
čine a pretekajúce cez Orinockú nížinu.

Rozšírenie podnebných a vegetačných pásiem určuje predo-
všetkým geografická šírka, ale značne ho ovplyvňujú aj morské
prúdy a smerovanie veľkých pohorí. Pohoria orientované polud-
níkovým smerom vytvárajú na jednej strane prirodzenú bariéru
pre prúdenie vlhkého oceánskeho vzduchu do vnútrozemia, ale
na druhej strane umožňujú ľahký prienik vzdušných más zo
severu aj z juhu, čo vyvoláva náhle zmeny počasia. Podnebie,
pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo sa však menia nielen od rovníka
k pólom, ale aj s pribúdajúcou nadmorskou výškou. Táto výško-
vá stupňovitosť sa najvýraznejšie prejavuje v tropickej oblasti,
kde sa najvhodnejšie životné podmienky posúvajú do vyšších
nadmorských výšok, približne medzi 1 500 – 2 500 m n. m.

! Vyhľadajte na mape uvedené časti Ameriky a priraďte k nim
podnebné pásmo:

❯ Baffinov ostrov
❯ Aljašský polostrov
❯ Veľké prérie
❯ Laplatská nížina
❯ plošina Altiplano (plošina v strednej časti Mexika)
❯ Amazonská nížina

? Na ktorom ďalšom svetadieli sú zastúpené, podobne ako
v Amerike, všetky podnebné pásma?
? Vedeli by ste vysvetliť, ako sa odráža vplyv studených morských
prúdov, Peruánskeho (Humboldtovho) a Labradorského,
na podnebí pobrežných oblastí?

Amazonská nížina sa vyznačuje aj takýmito nepreniknuteľnými dažďovými
pralesmi.
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Tak ako ráz povrchu, podmienky dané podnebím, vodstvom,
pôdou, rastlinstvom a živočíšstvom v konečnom dôsledku nema-
lou mierou ovplyvňujú aktivity človeka, tak aj človek mení ráz kra-
jiny, čo prináša so sebou často viaceré ekologické problémy.

! Ohňová zem nie je oblasťou, ktorá by bola vhodná na ľudské
aktivity. Nájdite ju na mape a zdôvodnite predchádzajúce tvrdenie.
! Vplyvom viacerých faktorov možno napríklad lesy mierneho pásma
(ako ich poznáme my) nájsť výlučne v Kordillerách na západe
Severnej Ameriky (približne medzi 45. a 60. stupňom s. g. š.).
Určte regióny, v ktorých sa nachádzajú dažďové pralesy,
polárne púšte, púšte alebo polopúšte, stepi a tundra.

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte povrch Ameriky.
2. Ktoré činitele ovplyvňujú podnebie Ameriky? Pomocou

mapy charakterizujte rozmiestnenie jednotlivých pod-
nebných pásiem.

3. Nájdite na mape púšte a polopúšte a vysvetlite, prečo
vznikli v uvedených oblastiach.

4. Vyhľadajte a ukážte na mape rieky patriace k úmoriu
Severného ľadového oceánu, Atlantického oceánu
a Tichého oceánu. Ktoré úmorie je rozlohou najväčšie?

5. Na ktoré podnebné pásma sa viažu jednotlivé typy
rastlinstva a živočíšstva?

3.6.2 HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA AMERIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Kedy bola objavená Amerika a kto ju objavil? Ktorý deň je
v Španielsku sviatkom na počesť jej objavenia?
Ku ktorej rase patria pôvodní obyvatelia Ameriky?
Podľa koho (čoho) sú pomenované štáty: Bolívia, Ekvádor,
Salvádor, Argentína?

OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Amerike žilo v roku 2012 vyše 950 miliónov obyvateľov.
Spolu s Áziou a Afrikou je svetadielom, v ktorom sa počet
obyvateľov zvyšuje pomerne rýchlo. Odhaduje sa, že za rok
pribudne asi 10 – 12 miliónov obyvateľov, ale do tohto počtu
treba zarátať aj migrantov, najmä v Severnej Amerike.
V Latinskej Amerike pribúdajú obyvatelia najmä zásluhou
vysokého prirodzeného prírastku. 

! Vysvetlite príčiny vysokého prirodzeného prírastku obyvateľstva
Latinskej Ameriky. Ktoré z príčin uvedených v príslušnom učive
v kapitole 2 sa na ňom podieľajú?

? Ako budete postupovať, keď budete musieť vyjadriť ročný
prírastok obyvateľstva Ameriky v promile (% )?

Amerika je podobne ako väčšina svetadielov osídlená
veľmi nerovnomerne. I keď celkovo patrí k riedko obývaným
svetadielom, nachádza sa tu niekoľko výrazných koncentrácií
obyvateľstva. Napríklad severovýchodné pobrežie USA
a oblasť Veľkých jazier na hranici USA a Kanady patrí k šty-
rom najväčším na svete. Menej rozsiahle, ale rovnako výrazné
zoskupenie obyvateľstva tvorí aj časť pobrežia Kalifornie na
západe USA, hlavné mesto Mexika s jeho okolím, oblasť
v blízkosti pobrežia v juhovýchodnej Brazílii a územie okolo
ústia rieky Parana.

! Pomocou údajov v prílohe zistite priemernú hustotu zaľudnenia
Ameriky. Menšiu (ak nepočítame Antarktídu) má len Austrália
a Oceánia.
? Ktoré z prírodných podmienok majú rozhodujúci vplyv
na rozmiestnenie obyvateľstva Ameriky?
? Prečo majú Kordillery v Južnej Amerike (Andy) oveľa väčšiu
hustotu zaľudnenia ako Kordillery v Severnej Amerike?
Prečo sú Andy osídlené podstatne viac než Amazonská nížina?
! Podľa mapy zistite, ktoré územia v Amerike majú nízku hustotu
zaľudnenia a vysvetlite príčiny.

Amerika je svetadiel prisťahovalcov, preto je jej obyvateľ stvo
veľmi rôznorodé. Pôvodní obyvatelia – Indiáni a Inuiti (Eskimáci)
– boli buď vyvraždení (najmä v začiatkoch kolonizácie v 16. sto-
ročí), alebo vytlačení z ich pôvodných území. Dnes žije iba veľmi
malá časť pôvodných obyvateľov životom neovplyvneným
modernou civilizáciou. Amerika je v súčasnosti priam vzorom
spolunažívania ľudí rôznej farby pokožky. 

Belosi prevládajú v Severnej Amerike, v Južnej Amerike
iba v Argentíne a Uruguaji, teda v štátoch, ktoré svojimi prí-
rodnými podmienkami, najmä podnebím, najviac pripomínajú
Európu, predovšetkým jej južnú časť. 

K belochom sa zaraďujú aj potomkovia európskych prisťahovalcov
v Latinskej Amerike, nazývaní tiež kreoli. Ide o francúzske slovo

Amerika je rasovo veľmi zmiešaný svetadiel. V jej obyvateľstve sú výrazne
zastúpení negroidi aj mongoloidi.
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a pôvodne sa ním označovali francúzski prisťahovalci na juhu dneš-
ných USA.

Negroidi tvoria asi 10 % obyvateľov Ameriky. Ich predkovia
sem boli dovezení najmä v 18. storočí násilím, aby mal kto
vykonávať ťažkú manuálnu prácu v poľnohospodárstve,
napríklad na bavlníkových plantážach na Mississippskej níži-
ne. V súčasnosti tvoria necelých 15 % obyvateľstva USA
a ešte väčší podiel majú v Brazílii, na ostrovoch Karibskej
oblasti a v priliehajúcich juhoamerických štátoch. 

K mongoloidom patria pôvodní obyvatelia amerického sve-
tadiela, ale počtom ich už prevýšili novodobí prisťahovalci
z Ázie, ktorí sa usadili najmä na západnom pobreží Severnej
Ameriky v USA aj v Kanade. 

Pôvodné indiánske obyvateľstvo prevláda v jedinom štáte
Južnej Ameriky, v Bolívii. Vo väčšine štátov Latinskej Ameriky
tvoria podstatnú časť obyvateľstva miešanci. Rozšírení sú
najmä mestici – miešanci belochov a Indiánov, ktorí prevláda-
jú vo väčšine štátov Strednej a Južnej Ameriky od Mexika až po
Čile. Miešanci belochov a negroidov – mulati – sú zastúpení
v tých istých oblastiach, kde žijú vo významnej miere negroidi.

? Akú skupinu miešancov označujeme pojmom zambovia?

Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva má Amerika črty
vyspelých aj rozvíjajúcich sa krajín. V strednej dĺžke života
prevyšujú svetový priemer nielen USA a Kanada, ale aj väčši-
na štátov Latinskej Ameriky. Zastúpením jednotlivých veko-
vých skupín sa štáty Strednej a Južnej Ameriky výrazne odli-
šujú od Severnej Ameriky (vysoký podiel detí do 15 rokov
veku, relatívne malé, aj keď zvyšujúce sa percento 65–roč-
ných a starších obyvateľov).

Veľmi odlišné črty medzi Severnou Amerikou a Latinskou
Amerikou vidieť vo vývoji a podobe sídel. Centrá mestských
sídel v USA a v Kanade sú bez historického centra
a predstavujú ich najmä budovy bánk, poisťovní, obchodných
domov, hotelov, reštaurácií, rôznych firiem a ich korporácií.

? Ako sa nazýva takéto finančné a obchodné centrum
mesta? (4 písmená)

Obytné štvrte miest vôbec nepripomínajú naše sídliská. Tvoria
ich rodinné domy (svojou veľkosťou mnohokrát podstatne skrom-
nejšie ako vo vilových štvrtiach u nás), čo spôsobuje, že mestá sa
rozprestierajú na veľkej ploche územia. Vidiecke sídla v našom
ponímaní tam prakticky neexistujú. Chápu sa tak najmä farmy
s malým počtom obyvateľov. Aj sídlo s niekoľkými stovkami obyva-
teľov má obyčajne štatút mesta.

V Latinskej Amerike sa centrá niektorých, najmä veľkých
miest podobajú na severoamerické. Častejšie v nich však
možno nájsť zachované historické budovy a námestia podľa

európskeho vzoru. Veľký rozdiel je vo výzore predmestí milió-
nových veľkomiest – označovaných ako favely, ktoré obývajú
prisťahovalci z chudobného vidieka hľadajúci si prácu a lepší
život.

Severná Amerika patrí k najurbanizovanejším územiam:
v mestách žije vyše 80 % obyvateľov. Relatívne vysoký podiel
mestského obyvateľstva (vyše 70 %) má aj Latinská Amerika,
ale kvalita života časti ľudí je podstatne nižšia. Za najväčšie
mesto nielen Ameriky, ale celého sveta sa považuje Ciudad
de México (hlavné mesto Mexika). Podľa odhadov (presné
číslo sa prakticky nedá určiť) žije v jeho aglomerácii vyše
20 miliónov ľudí. K uvedenej hodnote sa blíži aj počet obyva-
teľov aglomerácie Sāo Paula – najväčšieho mesta Brazílie.
Ďalšími veľkými (vyše 10–miliónovými) aglomeráciami sú
Buenos Aires, Los Angeles, New York a Rio de Janeiro.
Oblasť medzi Bostonom a Baltimore na východnom pobreží
USA, rovnako ako región v okolí Veľkých jazier pri hraniciach
USA a Kanady (napr. mestá Chicago, Detroit, Buffalo,
Toronto) predstavujú veľké súvisle urbanizované územia
s väčšími alebo menšími mestami. Podobný ráz začína mať aj
tichooceánske pobrežie USA na spojnici miest San
Francisco, Los Angeles a San Diego.

? Aký názov majú územia s takouto charakteristikou?
! Nájdite všetky uvedené mestá na mape a určte štáty,
v ktorých ležia.

Otázky a úlohy
1. Porozprávajte, čo si pamätáte o osídľovaní Ameriky, prí-

padne nájdite informácie v rôznych zdrojoch. Ktoré
indiánske kmene tvorili pôvodné obyvateľstvo Ameriky?
Uveďte názvy niektorých a zaraďte ich aj geograficky
do jednotlivých oblastí Ameriky alebo štátov. Ku ktorej
rase patrí indiánske obyvateľstvo?

2. Rozhodnite o nasledujúcich oblastiach, či sa vyznaču-
jú vysokou alebo nízkou hustotou zaľudnenia. Použite
pritom vhodné mapy z atlasu. Veľké Antily, dolný tok
rieky Parana, Kalifornský polostrov, oblasť v blízkosti
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toku rieky Magdalena, Amazonská nížina, prérie v USA.
Svoje rozhodnutia zdôvodnite. 

3. Podľa mapy zistite, ktoré mestá, okrem uvedených
v texte, patria do kategórie 5– až 10–miliónových.

4. Zaraďte nasledujúce mestá do správnych štátov
Ameriky: Cartagena, Denver, Fortaleza, Hamilton,
Iquitos, London, Mar del Plata, Nashville, Puebla, San
Luis Potosí.

HOSPODÁRSTVO

V hospodárstve amerického svetadiela sa azda najviac pre-
javuje kontrast medzi vyspelým severom a chudobnejším,
s rôznymi problémami zápasiacim juhom. Vďaka nerušenému
vývoju, ktorý sa napríklad na území USA takmer 150 rokov
zaobišiel bez priameho vojenského konfliktu, je Severná
Amerika najvyspelejším regiónom sveta. Výrazne sa to pre-
javuje napríklad v zavádzaní moderných technológií do prie-
myselnej výroby, v pokrokoch vo výskume vesmíru,
v postavení a úspechoch vedy a výskumu. Latinská Amerika
prechá dza v posledných desaťročiach tiež intenzívnym vývo-
jom. Aj vďaka blízkosti a užšej spolupráci s USA a Kanadou
prestávajú byť latinskoamerické štáty iba zdrojom lacnej pra-
covnej sily, surovinovým príveskom a odbytiskom menej kva-
litných a lacnejších výrobkov zo Severnej Ameriky. 

? V roku 2008 sa hospodárstvo väčšiny vyspelých štátov dostalo 
do krízy. Čo bolo jej príčinou? Aké opatrenia sa museli urobiť,
aby sa dôsledky krízy zmiernili? Využite rôzne informačné zdroje
na internete.

Spoločnou črtou hospodárstva Severnej Ameriky aj
Latinskej Ameriky je veľké nerastné bohatstvo. Amerika má
svetovo významné zdroje palív (najmä čierneho uhlia a ropy,
ale aj uránu), je na prvom mieste v ťažbe rúd niklu, zinku
a molybdénu, jednotlivé štáty majú popredné postavenie
v ťažbe železnej rudy, bauxitu, striebra, medi, olova a cínu.
Z nekovov je svetovo významná napríklad ťažba liadku.

! Lokalizujte podľa hospodárskej mapy oblasti ťažby uvedených
nerastných surovín. Porozmýšľajte nad ich využitím – napríklad
v prípadoch bauxitu, molybdénu, liadku a iných.
! Porovnajte prírodné podmienky štátov uvedených v grafe.
? Ovplyvňujú množstvo vyprodukovanej kukurice aj iné faktory?
Ktoré prispeli k prvenstvu USA?

V zameraní poľnohospodárskej výroby sa takisto odzrkad -
ľuje technologický pokrok, stále však majú určujúcu úlohu
prírodné predpoklady. V oblastiach subtropického
a mierneho pásma je rozhodujúcou zložkou poľnohospo-
dárstva živočíšna výroba. V celosvetovom meradle vyniká
najmä chov hovädzieho dobytka viazaný na suchšie stepné
oblasti Veľkých prérií a Laplatskej nížiny. Chov ďalších hos-
podárskych zvierat má skôr miestny ráz a je podmienený buď
blízkosťou veľkých aglomerácií (ošípané a hydina), alebo hor-
skými oblasťami (kozy a lamy v Strednej a Južnej Amerike).
Svetový význam má rybolov v oblastiach stretávania sa
teplých a studených morských prúdov pri východnom pobre-
ží Kanady, na tichooceánskom pobreží Kanady a Aljašky, ale
najmä v časti Tichého oceána patriacej Peru a Čile.

? Ktoré morské prúdy sa stretávajú v uvedených oblastiach?
Zistite podľa mapy. Prečo práve v týchto oblastiach je rybolov 
obzvlášť rozvinutý?

Svetový význam má aj pestovanie niektorých produktov
rastlinnej výroby. Z obilnín je to najmä pšenica (v Kanade aj
v USA v oblastiach na západ od Veľkých jazier, v Argentíne vo
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V ťažbe medi vynikajú zo štátov Ameriky najmä Čile a USA. Na obrázku je
časť povrchovej bane v Utahu.

ŠTÁTY S NAJVÄČŠOU PRODUKCIOU KUKURICE
V ROKU 2012 (V MIL. TON)
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východnej časti Laplatskej nížiny) a kukurica (v jej produkcii
vyniká najmä USA, Brazília ale aj Argentína a Mexiko – pozri
graf). Ďalšími významnými produktmi rastlinnej výroby sústre-
denými najmä v oblastiach tropického vlhkého podnebia sú
cukrová trstina, káva, banány a ďalšie tropické ovocie.

Znakom vyspelosti oblastí (štátov) je rozvoj a úroveň ter-
ciárneho a kvartérneho sektora. Služby, podmienky cestov-
ného ruchu, dopravná infraštruktúra, úroveň školstva, zdra-
votníctva, vedy, výskumu, informatizácia spoločnosti – to všet-
ko sú oblasti, v ktorých patrí Severná Amerika k svetovej špič-
ke. Aj štáty Latinskej Ameriky zaznamenávajú v niektorých
z uvedených oblastí veľmi dynamický vývoj. Čiastočné zlep-
šenie úrovne zdravotníctva sa prejavilo napríklad v znížení
úmrtnosti a zvýšení strednej dĺžky života. 

Azda najviac investícií smeruje však do rozvoja cestov-
ného ruchu. Najmä Karibská oblasť a pobrežie Mexika
majú z tohto hľadiska svetový význam. Menej masový ráz
majú kultúrno–poznávacie cesty za pamiat kami indián-
skych civilizácií, návštevy národných parkov a výpravy za
dobrodružstvami (treking v horách, plavby v Amazonskej
nížine, cesty na Aljašku a severozápad Kanady alebo do
Patagónie).

! Zistite z prospektov cestovných kancelárií, do ktorých destinácií
sa lieta zo Slovenska, aké sú ceny, služby a podobne.
! Vypracujte plán exkurzie do Patagónie alebo iného atraktívneho
regiónu.

POLITICKÝ VÝVOJ, INTEGRAČNÉ 
ZOSKUPENIA A AKTUÁLNE PROBLÉMY

Politický vývoj je v Amerike úzko spojený s ekonomickým
vývojom. Problémy latinskoamerických štátov totiž zákonite
ovplyvňujú bohatší sever. Populačná explózia a následný
nedostatok pracovných príležitostí spojený s málo výkon-
nou a technologicky zaostalou priemyselnou výrobou spô-

sobovali ešte v nedávnej minulosti masovú migráciu obyva-
teľstva do USA a Kanady. Efektívnejšie ako prísne reštrikč-
né opatrenia a stráženie suchozemských aj vodných hraníc
sa ukázali investície do rozvoja priemyslu a služieb
v Latinskej Amerike, opatrenia na väčšiu vyváženosť vzá-
jomného obchodu, na čo slúžia viaceré integračné zosku-
penia. NAFTA (North American Free Trade Agreement)
zahŕňa iba tri štáty, Kanadu, USA a Mexiko, ale práve toto
zoskupenie pracuje spomedzi všetkých ostatných najefek-
tívnejšie. 

MERCOSUR je skratka Združenia pre obchodnú spoluprá-
cu štyroch juhoamerických štátov (plnoprávnymi členmi sú
Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj, štatút pozorovateľov
majú Čile a Bolívia). Podobnú úlohu v Karibskej oblasti má
CARICOM. Väčšina štátov tichooceánskeho pobrežia je čle-
nom Združenia pre hospodársku spoluprácu krajín Ázie
a Tichomoria (APEC).

Pozitívny ekonomický vývoj sa odrazil aj na zmenách
v politickom smerovaní Ameriky. V latinskoamerických štá-
toch sa posilnila úloha demokratických inštitúcií, čím sa
obmedzil vplyv armády. Štát nemá okrem niektorých výnimiek
(ropné spoločnosti v Mexiku, Brazílii alebo vo Venezuele) roz-
hodu júce postavenie v priamom riadení ekonomiky. Špecific-
ké postavenie z tohto hľadiska má len Kuba. 

Medzi hlavné problémy rozvoja Ameriky patria už dlhodo-
bejšie veľký kontrast medzi bohatstvom a chudobou, pes-
tovanie a pašovanie omamných látok, ohrozovanie prírod-
ného prostredia nadmernými ľudskými aktivitami (napr. osíd-
ľovanie oblastí dažďového pralesa v Brazílii). V ostatnom
období k nim pristúpili hrozby aj reálne útoky medzinárod-
ného (najmä islamského) terorizmu na ciele v USA.
Osobitné postavenie majú ohrozenia, ktoré ľudské aktivity
ovplyvňujú iba nepriamo. K nim patria napríklad zemetrasenia
(najmä v Kordillerach pri pobreží Tichého oceána), hurikány
vznikajúce spravidla v Mexickom zálive alebo v Karibskom
mori a zasahujúce časti ostrovov a blízke pobrežné oblasti
pevniny, tornáda najmä vo vnútrozemí USA, katastrofálne
suchá alebo, naopak, dlhotrvajúce dažde v oblastiach, pre
ktoré nie sú typické.

Otázky a úlohy
1. Stručne charakterizujte hospodárstvo Ameriky. Za-

merajte sa na špecifiká a odlišnosti Severnej Ameriky
a Latinskej Ameriky.

2. Rozhodnite, ktoré z nasledujúcich aktivít človeka rozší-
rených v Amerike sú výrazne ovplyvnené prírodnými
podmienkami: rybolov, turistický ruch v Karibskej
oblasti, pestovanie kávovníka, infor-matizácia spoloč-
nosti, rozvoj výskumu vesmíru. Pri vybraných aktivitách
bližšie charakterizujte vplyv prírodných podmienok.

3. Pokúste sa určiť vo svojej triede (vo vašej domácnosti, na
sebe) výrobky alebo veci, ktoré pochádzajú z Ameriky.
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Konkretizujte aj príslušnú oblasť alebo štát.
4. Nájdite v tlači alebo vo vysielaní televízie aktuálne uda-

losti, ktoré sa odohrávajú v Amerike. Informujte sa
navzájom tak, že usporiadate „tlačovú konferenciu“.

3.6.3 REGIONÁLNE ČLENENIE AMERIKY

Na základe rozdielnych fyzickogeografických a humánno-
geografických podmienok delíme Ameriku na tri základné
regióny: Severná Amerika (Kanada, USA), Stredná Amerika

vrátane Karibskej oblasti (od severných hraníc Mexika po
východnú hranicu Panamy) a Južná Amerika. Vzhľadom na
rôznorodosť Južnej Ameriky sa v rámci nej vyčleňujú ďalšie
podcelky (pozri mapu). 

Prvý podcelok Južnej Ameriky tvoria štáty zaberajúce sever,
východ a stred kontinentu. K nim patrí najmä Brazília, rozlohou
a počtom obyvateľov najväčší štát Latinskej Ameriky.
K vyspelejším juhoamerickým štátom patrí Venezuela, naopak,
ďalšie štáty na severe kontinentu – Guyana, Surinam
a Francúzska Guyana – spoločne s vnútrozemským
Paraguajom zaostávajú. Druhý podcelok reprezentujú štáty na
juhu kontinentu: Argentína, Uruguaj a Čile. Najmä prvé dva

z nich majú viaceré spoločné
znaky, tretí k nim zaraďujeme
vzhľadom na jeho ekonomickú
vyspelosť (životná úroveň jeho oby-
vateľstva je spomedzi juhoameric-
kých štátov najvyššia). Tretiu sku-
pinu tvoria menej rozvinuté
andské – západné štáty:
Kolumbia, Ekvádor, Peru a výrazne
najchudobnejšia Bolívia.

! K daným osobnostiam Ameriky sa
pokúste priradiť štát, z ktorého
pochádzajú a určiť, čím konkrétne sa
preslávili (vynikli): Jorge Amado,
Frederick Banting, Simón Bolívar, 
Céline Dionová, Terry Fox,
Salma Hayeková,
Ernest Hemingway,
Martin Luther King,
Jennifer Lopezová,
Gabriel Garcia Marquéz, John Nash,
Edson Arantes do Nascimento,
Shakira, Emiliano Zapata.

SEVERNÁ AMERIKA

Kanada

Zopakujme si zo základnej
školy!

Charakterizujte polohu Ka-
nady. Nájdite poludníky
a rovnobežky, ktoré ohraničujú
jej územie. V prípade rovno-
bežiek rozlíšte pevninskú časť
a ostrovy. Zistite, či Slovensko
leží v rovnakej geografickej
šírke ako Kanada.
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Severná Amerika 

Stredná Amerika a
Karibská oblasť

Južná Amerika 

Severná, východná a stredná
časť Južnej Ameriky 

Južná časť Južnej Ameriky 

Západná časť Južnej Ameriky 



Má Kanada suchozemskú hranicu aj s iným štátom ako
s USA?
Hraničí s USA iba na juhu?
Ktorý strom je symbolom Kanady? Prečo?

! Kanada je známa nielen krásami prírody, ťažbou a spracovaním 
niektorých kovov a dreva, alebo produkciou a vývozom pšenice,
ale aj svojím hokejom. Rozhodnite, v ktorých mestách sídlia kluby
s nasledujúcimi názvami: Canadies, Canucks, Flames, Maple Leafs,
Oilers, Senators. Čo znamenajú uvedené názvy v slovenčine?

Kanada je svojou rozlohou (približne 9 985 000 km2) dru-
hým najväčším štátom sveta. Hoci zaberá územie takmer
také veľké ako Európa, počet obyvateľov je pomerne malý.
Vplyvom prírodných podmienok sa osídlenie a ekonomické
aktivity obyvateľstva sústreďujú na úzky pás územia na juhu pri
hranici s USA (okrem horských oblastí) a na južnú časť západ-
ného pobrežia, pričom najhustejšie je osídlená oblasť v okolí
Veľkých jazier a pozdĺž rieky Svätého Vavrinca.  

? Ktorý štát predstihuje Kanadu v rozlohe?
! V porovnaní so Slovenskom je Kanada 200–krát väčšia, obýva ju

však len 6-krát viac obyvateľov. V tabuľkách v prílohe vyhľadajte
počet obyvateľov Kanady a priemernú hustotu jej zaľudnenia.

Základ obyvateľstva Kanady tvoria európski prisťahovalci,
najmä zo Spojeného kráľovstva a z Francúzska. Prisťahovalci
z niektorých iných európskych štátov sú síce tiež dosť početní,
ale iba francúzskej menšine sa svoj vplyv podarilo udržať
v podobe rozsiahlych práv provincie Québec a najmä
v rovnoprávnom postavení francúzštiny ako druhého štátneho
jazyka. V ostatných desaťročiach sa počet obyvateľov Kanady
zvyšoval najmä zásluhou migrácie. Okrem Európanov sa do
Kanady sťahovali obyvatelia z niektorých ostrovov v Karibskej
oblasti (najmä z Jamajky a Haiti) a predovšetkým z Ázie. Číňa-
nia, Kórejci, prisťahovalci z niektorých štátov južnej
a juhovýchodnej Ázie žijú najmä na západnom pobreží
a v najväčšom meste Kanady Toronte. Z pôvodných obyvateľov
Kanady si istú mieru nezávislosti za-chovali iba Inuiti
(Eskimáci), ktorí obývajú pobrežné oblasti Arktickej nížiny
a Hudsonovho zálivu a živia sa najmä lovom rýb, tuleňov
a ďalších morských živočíchov. Sami spravujú nový administra-
tívny celok Kanady – teritórium Nunavut. Miera tolerancie
a akceptovania menšín (nielen národnostných, ale aj nábožen-
ských, sexuálnych a i.) je mimoriadne vysoká.

Kanada je nezávislý štát, ktorého územie sa delí na desať
provincií a tri teritóriá. Vzhľadom na členstvo v Britskom spo-
ločenstve národov je formálne hlavou štátu britská kráľovná,
oveľa reálnejšie je však spolužitie s významným susedom –
USA. Kanaďania však veľmi radi dávajú najavo svoju odliš-
nosť od Američanov. 

! Porovnajte politické a administratívne usporiadanie Austrálie 
a Kanady. Líšia sa v niečom podstatnom? 

Najväčšie mesto Kanady Toronto je súčasne správnym stredi-
skom najhustejšie osídlenej a najpriemyselnejšej provincie
Ontario. Medzi ďalšie veľké priemyselné, hlavne hutnícke stre-
diská v tejto provincii patria Hamilton a London. Najväčším mes-
tom Kanady, kde sa hovorí po francúzsky, je Montreal (čítaj
Monréal). Smerom na západ sa nachádza mesto Winnipeg –
centrum úrodnej poľnohospodárskej oblasti a v podhorí
Kordiller veľké mestá Edmonton a Calgary (v r. 1988 sa tam
uskutočnili Zimné olympijské hry). Najväčším kanadským mes-
tom západného pobrežia (a celkove asi najkrajším) je
Vancouver. Hlavné mesto Kanady Ottawa nasleduje počtom
obyvateľov až za nimi a leží medzi Torontom a Montrealom.

! Uveďte príklady iných štátov amerického svetadiela, ktorých
hlavné mesto nie je najväčším, podobne ako v Kanade.

Kanada má svetový význam v ťažbe niektorých nerastných
surovín. Ide predovšetkým o rudy uránu, niklu a zinku, ktoré sa

Toronto – najväčšie mesto Kanady.

Vancouver – krásna metropola tichooceánskeho pobrežia Kanady.
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ťažia v oblasti severne od Veľkých jazier a na území medzi
Winnipegským jazerom a Athabaským jazerom. Veľké sú záso-
by ďalších kovov – medi, striebra, platiny, molybdénu, kobaltu
a titánu. Významná je aj ťažba ropy a zemného plynu v podhorí
Kordiller (sústredená v provincii Alberta s hlavným strediskom
Edmonton). Z ďalších nekovových surovín treba ešte spomenúť
ťažbu draselných solí a síry. Kanada patrí k svetovo významným
štátom z hľadiska zásob, ťažby a spracovania dreva, vo výrobe
papiera a celulózy (vyprodukuje viac ako polovicu svetovej výro-
by novinového papiera). Vzhľadom na svoje postavenie v ťažbe
rúd viacerých kovov je pochopiteľné popredné miesto
v produkcii niklu a zinku. Vyrába aj veľa hliníka. Jeho energe-
ticky veľmi náročnú výrobu zabezpečuje zásluhou pomerne lac-
nej vodnej energie, ktorá v štruktúre elektrární prevláda (pozri
graf). Značná časť kanadského priemyslu je naviazaná na potre-
by priemyslu USA, čo sa odráža aj v zahraničnom obchode.
Väčšina podnikov dopravného strojárstva je sústredená do
oblasti Veľkých jazier vzhľadom na blízkosť najväč šieho centra
toho istého odvetvia v USA. Z chemického priemyslu je význam-
ná produkcia hnojív, najmä draselných.

! Zdôvodnite pomerné zastúpenie jednotlivých druhov elektrární.
V ktorých oblastiach sa nachádzajú?

Poľnohospodárska výroba má nízky podiel na tvorbe hru-
bého domáceho produktu (HDP), ale vzhľadom na pomerne
malý počet obyvateľstva je efektívna. To Kanade umožňuje
niektoré svoje prebytky aj vyvážať. Týka sa to najmä pšenice
a jačmeňa. Tieto obilniny sa podobne ako ďalšie produkty
rastlinnej výroby pestujú v strede južnej časti Kanady,
v provinciách Ontario, Saskatchewan a Manitoba. V menšej
miere sa pestuje cukrová repa, ovos a zemiaky, pričom časť
obilnín sa využíva na kŕmne účely. Kanada je svetovo význam-
ný producent repky olejnej a ľanu na semeno. 

! Na základe grafu a mapy charakterizujte využitie pôdy Kanady.

Chov hovädzieho dobytka sa sústreďuje buď do husto
obývaných oblastí (tam je zameraný na produkciu mlieka
a mliečnych výrobkov) alebo naopak, do chladnejších
a suchších podhorských oblastí na stredozápade (prevláda
chov na mäso). V hustejšie osídlených oblastiach sa chovajú
aj ošípané a hydina. Kanada je významná rybárska veľmoc,
pričom počet jazier a ich rozloha umožňuje chovať aj sladko-
vodné ryby. Morský rybolov je na východe sústredený na
ostrovy New Foundland a Nové Škótsko a na západe najmä
v strednej a severnej časti pobrežia. 

Veľké časti územia predovšetkým na severe a západe sú
takmer nedotknuté ľudskou činnosťou. Pomerne veľkú rozlo-
hu majú národné parky, z ktorých najznámejšie sú Banff,
Jasper, Wood Buffalo a Quittinirpaaq. 

Inuitský názov posledného z nich naznačuje časť Kanady, v ktorej
leží. Jeho pôvodný názov je Ellesmere Islands. 

Okrem nedotknutej prírody a národných parkov možno
medzi turistické atrakcie Kanady zaradiť televízny vysielač CN
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KANADA – ŠTRUKTÚRA VÝROBY ELEKTRICKEJ
ENERGIE PODĽA DRUHOV ELEKTRÁRNÍ

Jadrové
16 %

Tepelné
23 %

Vodné
61 %

Prérie v Kanade sú významnou základňou pestovania obilnín najmä pšenice.

KANADA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

www.en.worldstat.info

ZDROJ: www.odci.gov/publications/factbook
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Tower v Toronte a svetoznáme Niagarské vodopády (pozri
obr.), o ktoré sa delí s USA. 

Vysielač CN Tower je svojou výškou (553 m) porovnateľný aj
s najyššími mrakodrapmi sveta, ale keďže neslúži ako obytná budo-
va, nebýva zaraďovaný do rovnakej kategórie.

? Aké je ich hospodárske využitie?

Otázky a úlohy
1. Charakterizujte prírodné podmienky Kanady. Ako

ovplyvňujú rozmiestnenie obyvateľstva a hospodár-
skych aktivít?

2. Ktoré národy sú zastúpené na území Kanady? V ktorej
oblasti sa sústreďujú Frankokanaďania?

3. Charakterizujte priemysel Kanady a jeho teritoriálne
rozmiestnenie. Vyhľadajte a ukážte na mape jeho naj-
významnejšie strediská.

4. Vymenujte špecifiká poľnohospodárstva Kanady.
Navrhnite oblasti ľudských aktivít, v ktorých by Slovensko
mohlo spolupracovať s Kanadou.

5. Zistite, v ktorých mestách Kanady okrem Calgary boli
olympijské hry a v ktorých rokoch. O aký druh hier išlo?

USA – Spojené štáty americké 

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré hlavné povrchové celky sa nachádzajú
na území USA?
Ktoré oblasti patria do subtropického pásma?
Ktorá rieka je známa svojím kaňonom?
V ktorej časti USA sa nachádzajú prérie?
V ktorej časti USA žijú Inuiti?

Spojené štáty americké sú zväzkom 50 štátov a územia (diš -
triktu) hlavného mesta Washingtonu. Tento hospodársky najvys-

pelejší štát sveta s najväčším objemom zahraničného obchodu je
aj z politického hľadiska vedúcou mocnosťou. Vzhľadom na svoju
ekonomickú silu si udržiavajú veľký vplyv aj na svetové dianie.
V New Yorku je najvýznamnejšia svetová akciová burza a na území
USA sa nachádza väčšina komoditných búrz, v ktorých sa doha-
dujú ceny surovín a tovaru. Podľa rozlohy sú štvrtým, podľa počtu

obyvateľov tretím štátom na svete. Demokratické tradície a často
zdôrazňovaná myšlienka slobody sú odvodené jednak z obdobia
boja za nezávislosť, jednak z časov občianskej vojny
v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Napriek tomu je to krajina
mnohých protikladov. 

! V tabuľke v prílohe vyhľadajte údaje o rozlohe, počte obyvateľov
a priemernej hustote zaľudnenia USA.
? Ktoré štáty predstihli USA v rozlohe a ktoré v počte obyvateľov?
? Akú symboliku predstavuje vlajka USA? Prečo je na nej
50 hviezd, prečo spolu 13 červených a bielych pásov?
? Ktorá menová jednotka sa používa v USA? Aký je jej aktuálny
výmenný kurz s eurom?

USA sa od väčšiny ďalších vyspelých štátov odlišujú vyššou
mierou pôrodnosti a tým aj vyšším prirodzeným prírastkom.
V porovnaní s Kanadou žije v nich 10–krát viac obyvateľov.
Ich počet už presiahol 315 miliónov, ale osídlenie je
v závislosti od rôznorodých prírodných podmienok nerovno-
merné. Aljašský polostrov a pohoria na západe USA sú osíd-
lené veľ-mi riedko. Hranicu medzi viac osídlenou východnou
časťou a menej osídlenou západnou časťou štátu predstavu-
je rieka Mississippi. V západnej časti územia sa nachá   dz ajú
viac osídlené oblasti najmä v okolí veľkých miest a v blízkosti
tichooceánskeho pobrežia. 

Väčšinu obyvateľstva tvoria podobne ako v Kanade potom-
kovia európskych prisťahovalcov. Významná časť obyvateľov
(asi 13 %) patrí k čiernej rase. Pôvodní obyvatelia – Indiáni
a Inuiti tvoria iba 1 % obyvateľov. 

Okrem angličtiny sa najmä v južnej časti územia používa aj
v úradnom styku španielčina. Je to dôsledok zvyšujúceho sa
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New York – najväčšie mesto USA, je zaujímavé aj v zime. Na obrázku je
panoráma mesta a v popredí korčuliari v známom Central parku.

Známe Niagarské vodopády ležia na hraniciach Kanady a USA. 



podielu prisťahovalcov z Latinskej Ameriky do USA (v súčas-
nosti viac ako 15 %). Významné je aj zastúpenie obyvateľstva
ázijského pôvodu (takmer 5 %). Žijú podobne ako v Kanade
najmä na západnom pobreží štátu a v New Yorku.

? V ktorej časti USA nájdeme najviac obyvateľov slovenského
pôvodu? Ich centrom je mesto, ktorého názov sa začína
na písmeno C.

Rozvoj priemyslu bol v minulosti podmienený rozsiahlymi
zdrojmi nerastných surovín. Týka sa to najmä tradičných
prie myselných oblastí na severovýchode štátu a pri Veľkých
jazerách a územia na juhu v blízkosti Mexického zálivu.
Hutníctvo železa a nadväzujúci strojársky priemysel (najmä
výroba automobilov a obrábacích strojov) boli založené na
ťažbe čierneho uhlia v Apalačských vrchoch a železnej rudy
v oblasti na juh od Horného jazera. Hlavnými priemyselnými
centrami sú Cleveland, Pittsburgh, Buffalo (železiarne
a oceliarne) a Detroit (sídlo firmy General Motors vyrábajú-
cej napríklad aj automobily Ford).

Na juhu podmienila rozvoj priemyslu najmä ťažba ropy
a zemného plynu v štátoch Texas, Louisiana a Oklahoma
(petrochémia) a draselných solí (výroba umelých hnojív).
Hlavnými strediskami spracovania ropy sú prístavy na pobreží
Mexického zálivu, napríklad Houston, New Orleans a okolité
sídla, ale v súčasnosti sa viac orientujú na spracovanie dová-
žanej suroviny, hlavne z Kanady, Latinskej Ameriky a Blízkeho
východu. Nemalé zásoby, ktoré sa začali ťažiť na Aljaške, sa
spracúvajú hlavne na západnom pobreží USA (Los Angeles).
Ropa, ktorá sa ťaží na Aljaške, sa spracúva na západnom
pobreží USA (Los Angeles). Ropa tvorí nielen základ pre výro-
bu pohonných látok, ale aj ďalších produktov chemického
(plasty, pneumatiky) a farmaceutického priemyslu.

USA majú významné svetové postavenie aj v ťažbe ďalších
nerastných surovín: sľudy, kaolínu, rúd molybdénu, volfrámu,
medi, zlata a striebra. Tieto suroviny sa väčšinou ťažia
v Kordillerach, niektoré v zložitých prírodných podmienkach
na Aljaške. Vyspelé strojárstvo využíva aj mnohé výrobky
farebnej metalurgie. USA vynikajú napríklad vo výrobe hor-
číka, medi a hliníka.

Modernejšie odvetvia a výroby sú založené najmä na kvalifiko-
vanej práci, výsledkoch vedy a výskumu a iba v menšej miere na
zdrojoch surovín. V rámci strojárskeho priemyslu je možné
okrem automobilov vyzdvihnúť výrobu lietadiel a kozmickej
techniky najmä na juhu územia (mestá Dallas, Forth Worth,
Houston) a na západnom pobreží (Seattle, San Diego).
Významným strediskom výskumu, najmä v oblasti nových mate-
riálov pre leteckú a kozmickú techniku, ale aj zbraňových systé-
mov, je Sillicon Valley v štáte Kalifornia. USA sú najväčším sve-
tovým výrobcom počítačovej a telekomunikačnej techniky, ako
aj programového vybavenia počítačov. 

? Ktoré veľké firmy produkujúce počítačovú techniku a softvér 
poznáte?

Drevospracujúci a papierenský priemysel sa sústreďuje
najmä do oblastí ťažby na severozápade (štáty Washington
a Oregon). Textilný priemysel je v nadväznosti na pestovanie
určitých druhov plodín a chov hospodárskych zvierat sústre-
dený do tradičnej oblasti pozdĺž celého východného pobre-
žia. Potravinársky priemysel je rozmiestnený rovnomernej-
šie. Okrem Chicaga – svetovej metropoly mäsopriemyslu
a obchodu s mäsom, je známa napríklad Atlanta – sídlo firmy
Coca-Cola. Vysoké nároky spotrebiteľského trhu sú zárukou
veľkých ziskov výrobcov a predajcov potravín a výživových
doplnkov.

Priemyselná výroba by nemohla fungovať bez elektriny.
V USA sa využívajú všetky tri základné druhy jej produkcie,
ale najväčšiu časť tvorí výroba tepelných elektrární (pozri
graf). Žiaľ, daňou za rozvinuté hospodárstvo je to, že patria
k najväčším znečisťovateľom ovzdušia na svete a k najväčším
producentom tzv. skleníkových plynov (spolu s Čínou
a Ruskom).

Pohonné látky sú pre väčšinu obyvateľov USA veľmi lacné. Vidieť takúto
pumpu na okraji malých sídel nie je zriedkavosťou.

USA – ŠTRUKTÚRA VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE
PODĽA DRUHOV ELEKTRÁRNÍ

Jadrové
20 %

Iné
2 %

Vodné
7 %

Tepelné
71 %

ZDROJ: www.odci.gov/publications/factbook
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! Porovnajte pomerné zastúpenie jednotlivých druhov elektrární
USA s Kanadou a pokúste sa odôvodniť rozdiely.

V poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba. Chov
hovädzieho dobytka je rozvrstvený podobne ako v Kanade.
Na severovýchode prevláda intenzívnejší chov, zameraný
najmä na produkciu mlieka a na stredozápade a v podhorí
Kordiller prevláda voľné pasenie. USA je najväčším výrobcom
hovädzieho mäsa a hydiny. Rastlinná výroba je rozdielne
zameraná vzhľadom na rôzne prírodné podmienky územia.
Oblasť na západ a juhozápad od Veľkých jazier vyniká
v pestovaní pšenice, kukurice a sóje. Mississippská nížina
je tradičnou oblasťou pestovania teplomilnejších plodín,
napríklad bavlníka, tabaku a podzemnice olejnej. Slnečná
Florida a Kalifornia sú ideálnym miestom na pestovanie citru-
sových plodín, najmä pomarančov a mandarínok.
Severovýchod územia sa využíva najmä na pestovanie druhov
ovocia a zeleniny typických pre mierne pásmo.

? Aký je význam pestovania bavlníka? Čo sa z neho vyrába?
Môže sa pestovať aj v iných oblastiach než je juh USA?

Veľmi dôležitú úlohu v hospodárstve USA má doprava.
Nebola náhoda, že konflikty medzi pôvodnými obyvateľmi
a prisťahovalcami v 19. storočí sa prejavovali práve
v súvislosti s výstavbou úsekov železnice smerom

k západnému pobrežiu. Postupne sa však do popredia dosta-
la automobilová doprava a tá v súčasnosti jednoznačne pre-
vláda v preprave osôb aj nákladov. Železničná doprava má
istý význam v preprave osôb na kratšie vzdialenosti a v časti
prepravy nákladov. Vodná doprava využíva veľa prístavov na
východnom, južnom a západnom pobreží (významné sú
napríklad Boston, Baltimore, Savannah, Tampa, New
Orleans, San Francisco), ale aj vhodné podmienky vo vnú-
trozemí na rieke Mississippi a čiastočne na Veľkých jazerách.
Najväčším riečnym prístavom na Mississippi je St. Louis. USA
sú popretkávané sieťou ropovodov a plynovodov, ako aj letec-
kých liniek. Najmä letiská veľkých miest vynikajú veľkou kapa-
citou vnútorných priestorov a schopnosťou vypraviť množstvo
letov a cestujúcich.

USA je na popredných priečkach vo svetovom rebríčku
z hľadiska cestovného ruchu. V pomere k počtu obyvateľov
Američania cestujú podstatne menej do zahraničia, ako
napríklad Európania. Hoci mestá nevynikajú kultúrnohisto-
rickými pamätihodnosťami (najnavštevovanejším je multikul-
túrny New York), príroda je jedinečná. Najznámejšie národ-
né parky Yellowstonský a Yosemitský vznikli už v druhej
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Vstup do USA zo západu: Golden Gate Bridge (Most cez Zlatú bránu) 
v prístave San Francisco.

Juh územia USA už vôbec nie je iba oblasťou pestovania bavlníka a pod-
zemnice olejnej, ale napriek tomu majú tieto plodiny stále významné mies-
to. Na obrázku je bavlníková plantáž.

USA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)

www.en.worldstat.info

Orná pôda 18,6 %Ostatné 
22,0 %
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26,0 %
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Trvalé kultúry
0,3 %



polovici 19. storočia v Kordillerach. Pozoruhodný je aj
Národný park Everglades na Floride. 

! Vymenujte ďalšie národné parky USA a použite pritom mapu.
! Pokúste sa na základe názvu určiť, čím vyniká Sekvojový národný 
park.

Atrakciou pre turistov je aj kaňon rieky Colorado a samo-
zrejme, Niagarské vodopády. Americkou špecialitou sú
veľké zábavné parky. Asi najznámejší z nich je v Orlande na
Floride. Do podobnej kategórie môžeme zaradiť mesto Las
Vegas s herňami a kasínami. Osobitné postavenie zaberá
Kalifornia s filmovými ateliérmi v Hollywoode blízko druhé-
ho najväčšieho mesta USA Los Angeles. Už okrem spomí-
naných miest si pozornosť zasluhujú aj Boston, Filadelfia
a Baltimore na východnom pobreží, veľké mestá na rieke
Mississippi St. Louis a Kansas City, mesto Phoenix uprostred
púšte v štáte Arizona a krásny prístav San Francisco na
tichooceánskom pobreží.

Otázky a úlohy
1. Opíšte podmienky rozvoja ekonomiky USA. Čím si

vyslúžila táto krajina titul najvyspelejšieho štátu sveta?
2. V ktorých častiach USA je najväčšia hustota zaľudne-

nia a prečo?
3. Porovnajte jednotlivé oblasti USA (severovýchod, juh

a západ). V čom sa odlišujú?
4. Mnoho mladých ľudí má ambície študovať v USA.

Pokúste sa dešifrovať skratky známych amerických uni-
verzít: MIT, UCLA a zistiť základné informácie napríklad
o Harvardovej univerzite, Stanfordovej univerzite,
Yaleovej univerzite, prípadne ďalších.

STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty patria do Strednej Ameriky?
Čo tvorí Karibskú oblasť?
V ktorom podnebnom pásme leží väčšina regiónu?
Aké prírodné pohromy postihujú Strednú Ameriku
najčastejšie?
Ktoré poľnohospodárske plodiny sú pre túto oblasť
typické?
Ktorá časť hospodárstva poskytuje významný zdroj
príjmov tohto regiónu?
Ktoré známe indiánske civilizácie obývali Strednú
Ameriku?

Stredná Amerika leží medzi Severnou Amerikou a Južnou
Amerikou. V porovnaní s nimi zaberá podstatne menšiu roz-
lohu, pričom sa od severu na juh zužuje. Karibská oblasť sa

najčastejšie chápe ako súhrn väčších a menších ostrovov
daného územia, ktoré ležia približne v rovnakej geografickej
šírke ako Stredná Amerika. 

Mexiko
Hospodársky najvýznamnejším, rozlohou aj počtom obyva-

teľov najväčším štátom celej tejto oblasti je Mexiko – krajina
s najväčším počtom po španielsky hovoriaceho obyvateľstva
na svete. V porovnaní s Kanadou a USA je oveľa hornatejšie
a na rozdiel od nich väčšina obyvateľstva žije najmä na ploši-
nách s nadmorskou výškou okolo 1 000 až 2 000 metrov.
Podmienky na osídlenie sú tam totiž oveľa priaznivejšie ako
napríklad v nížinách. Značná časť územia leží v tropickom
suchom pásme, južná vrátane polostrova Yucatan už patrí do
tropického vlhkého pásma. 

? Podnebie odráža aj rastlina typická pre Mexiko. Poznáte ju? Má
zastúpenie na štátnej vlajke a vyrába sa z nej alkoholický nápoj
s písmenom „q“ uprostred svojho názvu.

Zamestnanosť obyvateľstva v poľnohospodárstve je
v Mexiku podstatne vyššia ako v USA a v Kanade, ale poľno-
hospodárstvo je oveľa menej efektívne. 

Mexiko je pravlasť kukurice a táto plodina sa aj v súčasnosti
pestuje v najväčšej miere pre obživu obyvateľov. Menší význam
majú z tohto hľadiska ďalšie obilniny (pšenica, jačmeň, proso)
a strukoviny, najmä fazuľa. K exportným artiklom patrí káva,
okrem nej sa v južnej časti územia pestujú cukrová trstina,
citrusy a rôzne druhy tropického ovocia (avokádo, mango,
banánovník). Klimatické podmienky väčšej časti územia vyho-
vujú na pestovanie bavlníka. Špecialitou je pestovanie rôznych
druhov zeleniny, napríklad paradajok a papriky, z ktorej sa
získavajú aj u nás známe pikantné prísady čili a tabasko. 

Živočíšna výroba nemá taký význam, chov hospodárskych
zvierat slúži väčšinou bezprostredným potrebám obyvateľ -
stva, výnimkou je azda iba chov koní. Hoci najväčšiu časť hra-
níc Mexika tvorí morské pobrežie, rybolov slúži viac–menej
iba pre obživu miestneho obyvateľstva. 
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Priemyselná výroba je založená na troch hlavných odvet-
viach: ťažbe nerastných surovín, spracovaní ropy
a poľnohospodárskych produktov. Mexiko patrí na
popredné miesta v ťažbe ropy. Tá sa spolu so zemným ply-
nom získava v celej pobrežnej oblasti Mexického zálivu.
Kordillery zas poskytujú veľké zásoby rúd rôznych kovov.
Mexiko patrí k najväčším svetovým producentom striebra
a minerálu zvaného fluorit, ďalej sa vo významnej miere
ťažia oloveno–zinkové rudy, ortuť a meď.

! Na príklade Mexika vysvetlite vzťah medzi štruktúrou výroby
elektrickej energie a dostupnosťou jednotlivých druhov
energetických surovín.

Hoci sú v štruktúre priemyselnej výroby zastúpené všetky
odvetvia, významnejšie je rozvinutý iba chemický priemysel
založený na spracovaní ropy. Produkuje pohonné látky, prie-
myselné hnojivá, pneumatiky, umelé hmoty a podobne.
Strojársky priemysel je orientovaný jednak na poľnohospo-
dárske strojárstvo, jednak na montáž rôznych výrobkov (napr.
osobných i nákladných automobilov) v zahraničnej licencii.
Jeho najvýznamnejším centrom a zároveň aj centrom hutníct-
va je Monterrey – mesto ležiace na severe štátu. V strednej,
naj priemyselnejšej časti Mexika ležia okrem hlavného mesta
veľké (vyše miliónové) sídla Puebla a Guadalajara.
K tradičným priemyselným odvetviam patria potravinársky
a textilný priemysel zamerané na spracovanie domácich poľ-
nohospodárskych produktov.

Mexiko patrí k významným centrám cestovného ruchu
v Amerike. Turistov lákali pôvodne strediská na tichooce-
ánskom pobreží (najznámejším z nich je Acapulco, k novším
patrí napr. Puerto Vallarta), ale v ostatných desaťročiach sa
na tento účel oveľa viac začalo využívať pobrežie Mexického
zálivu. Pre poznanie histórie sú veľmi významné pamiatky

starých indiánskych civilizácií, konkrétne Aztékov a Olmékov
v strednom Mexiku a Mayov a Toltékov na polostrove
Yucatan.  

K rozvoju krajiny v posledných desaťročiach prispelo nie-
koľko činiteľov, z čoho výstavba transamerickej diaľnice
spájajúcej sever a juh svetadiela bola iba jedným z nich.
Veľmi dôležitá je obchodná spolupráca a obmedzenie col-
ných bariér v rámci Severoamerickej zóny voľného obchodu
(NAFTA). 

? Ktoré sú členské štáty zoskupenia NAFTA? 

Ostatné štáty Strednej Ameriky 
Ďalšie stredoamerické štáty ležiace na juh a juhovýchod od

Mexika majú viacero spoločných čŕt, hoci niektorými znakmi
sa líšia. Patria k nim Belize, Guatemala, Salvádor, Hondu-
ras, Nikaragua, Kostarika a Panama.

Kostarika a Panama sú ekonomicky najrozvinutejšie štáty oblas-
ti, pričom Kostarika je známa aj svojou politickou stabilitou.
Panama predstavuje svetovú špičku v objeme tovaru, ktorý je
schopné prepraviť obchodné loďstvo registrované na jej území.

! Premyslite si, čo všetko je nutné brať do úvahy pri registrovaní také-
ho počtu lodí v rámci jedného štátu. Aké  to má výhody, aké riziká?
? Čo viete o Panamskom prieplave?  

Salvádor sa zo štátov Strednej Ameriky vyznačuje najväčšou
priemer nou hustotou zaľudnenia a je svetovým producentom pro-
duktov z balzamu. Belize je príťažlivá pre turistov napríklad aj kora-
lovými útesmi podobnými tým, ktoré sa nachádzajú pri východnom
pobreží Austrálie.

? Čo je balzam? Čo sa z neho vyrába?
! Podľa tabuliek zistite, ktoré zo štátov sa rozlohou alebo počtom
obyvateľov najviac približujú Slovensku.

Spoločným znakom všetkých štátov oblasti je prítomnosť
Kordiller, aj keď toto horstvo sa podobne ako celá pevnina
zužuje a nesiaha do takej výšky ako severnejšie alebo juž-
nejšie. Patrí však stále ku geologicky aktívnym, preto hospo-
dársku činnosť obyvateľov do istej miery obmedzujú sopeč-
ná činnosť a zemetrasenia. 

Spoločným znakom je aj zameranie poľnohospodárskej
výroby. Rastlinná výroba sa orientuje na pestovanie plodín
určených na export, konkrétne cukrovej trstiny, kávovníka
a tropického ovocia (predovšetkým banánovníka). 

Práve z tejto oblasti pochádza názov „banánové republiky“, ktorý
však neznamená masívnu produkciu tohto ovocia, ale skôr vyjadruje
vzťah medzi ekonomickou zaostalosťou a politickou závislosťou. 
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Štáty tejto oblasti nevynikajú veľkými zásobami nerastných
surovín. Výnimkou sú iba vzácne druhy tropického dreva,
čiastočne rudy zlata, striebra, olova a zinku. Morské pobre-
žie sa využíva na získavanie soli.

Priemyselná výroba je menej rozvinutá a založená je hlav-
ne na spracovaní poľnohospodárskych produktov (potravi-
nársky a textilný priemysel), dreva a čiastočne ropy. 

Významný ekonomický prínos predstavuje cestovný ruch
(najmä pre Kostariku a Belize) a prevádzka Panamského prie -
plavu pre Panamu.

Karibská oblasť
Karibskú oblasť tvoria najmä ostrovy oddeľujúce Karibské

more od Mexického zálivu a Atlantického oceána. Väčšina
obyvateľov používa ako svoj hlavný jazyk španielčinu. Na
Jamajke, Bahamách a väčšine ostrovov Malých Antíl prevláda
angličtina, čo je dané jednak skutočnosťou, že v minulosti
patrili Spojenému kráľovstvu, jednak tým, že keď získali nezá-
vislosť, ekonomicky sa orientovali najmä na USA. Po francúz-
sky sa hovorí na Haiti a na ostrovoch Guadeloupe a Martinik,
ktoré sú zámorskými územiami Francúzska.

Rozlohou aj počtom obyvateľov najväčší štát Karibskej
oblasti je Kuba. Má vcelku dobré predpoklady na svoj hos-
podársky rozvoj, zatiaľ sú však obmedzované, keďže vzhľa-
dom na svoju politickú orientáciu nemôže obchodovať ani
inak spolupracovať s USA. Technologickú zaostalosť hos-
podárstva sa Kuba snaží nahradiť zvýšenými investíciami do
cestovného ruchu. Prírodné zdroje krajiny to umožňujú. 

Hlavnou poľnohospodárskou plodinou je cukrová trstina,
významné je aj pestovanie tabaku a rôznych druhov tropic-
kého ovocia. Na výživu obyvateľstva sa pestujú ryža, kukurica
a bataty, ale väčšinu základných potravín sa musí dovážať. Na
pestovanie exportných plodín nadväzuje výroba cukru, ale
pojmom vo svete je kubánsky rum a najmä cigary. Významná
je ťažba niklovej rudy, ale kapacity na jej spracovanie sú
zastarané. Hlavné mesto Havana (v origináli Habana) je naj-
väčšie v Karibskej oblasti.

Východne od Kuby leží ostrov Haiti s dvoma nezávislými
štátmi. V jeho západnej časti sa nachádza rovnomenný štát
Haiti a vo východnej Dominikánska republika. Oba štáty
majú veľmi podobné prírodné podmienky, ale z hľadiska hos-
podárstva sú dosť odlišné. Možnosti rozvoja na Haiti sú
obmedzené politickými pomermi – značnou a dlhodobou
nestabilitou. Dominikánska republika čiastočne využíva
nerastné bohatstvo, ale zdroje niklovej rudy, bauxitu a rúd
drahých kovov nie sú príliš veľké. Poľnohospodárstvo sa
v oboch štátoch orientuje na pestovanie cukrovej trstiny
a tropického ovocia. Z hľadiska výživy obyvateľstva je na
prvom mieste ryža. Určitý význam má ťažba a spracovanie
dreva. Dominikánska republika je už dlhší čas známa vďaka
priaznivým podmienkam pre celoročný cestovný ruch, pri-
čom veľmi peknými stavebnými pamiatkami z obdobia ranej
španielskej kolonizácie sa vyznačuje aj hlavné mesto Santo
Domingo. Menej atraktívnymi obdobiami pre návštevy zahra-
ničných turistov sú iba sezóny hurikánov, ku ktorým dochá-
dza v jarných a jesenných mesiacoch – približne v čase rov-
nodenností. Rozdiel medzi Haiti a Dominikánskou republi-
kou azda najlepšie dokumentuje údaj o strednej dĺžke živo-
ta. Haiti je z tohto hľadiska najzaostalejším štátom celého
amerického svetadiela.

K rozvinutejším štátom Karibskej oblasti patrí Jamajka. Je
to aj zásluha priaznivých podmienok na rozvoj cestovného
ruchu a svetovo významných zásob bauxitu. Podobne ako na
Kube, aj na Jamajke má tradíciu výroba rumu a cigár.

Vzhľadom na svoju koloniálnu minulosť (Jamajka patrila
Spojenému kráľovstvu) žije pomerne veľa Jamajčanov na britských
ostrovoch. Aj ich zásluhou sa do povedomia dostali hudobné rytmy
Karibskej oblasti, ktoré odráža napríklad štýl reggae.

! Zistite informácie o procese výroby cukru z cukrovej trstiny.
Odlišuje sa od výroby z cukrovej repy?

Panamský prieplav je už dnes samozrejmou súčasnosťou námornej dopra-
vy v Amerike.

Cukrová trstina je jednou z najvýznamnejších plodín v Karibskej oblasti.
Obrázok zachytáva časť jej spracovania.
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Z ďalších ostrovov Karibskej oblasti treba spomenúť Portoriko,
ktoré je voľne pridruženým štátom USA s vlas tnou samosprá-
vou. Výhodou tohto usporiadania je fakt, že Portoričania majú
legálnu možnosť dostať sa do USA a pracovať tam. 

Súostrovie Bahamy leží už mimo hlavného ostrovného
oblú ka Veľkých a Malých Antíl. Podobne ako Panama patrí
k najväčším svetovým vlastníkom a prevádzkovateľom
obchodného loďstva, ale ešte väčšia časť HDP (hrubého
domáceho produktu) sa vytvára zásluhou turistického ruchu.
Významná je aj veľká námorná a letecká základňa vojsk USA.

V blízkosti pobrežia Južnej Ameriky ležia Holandské Antily,
napriek názvu ide o nezávislý štát.

Tretinu plochy ostrova Barbados zaberajú plantáže s cukrovou
trstinou, ale štát je najmä obľúbeným miestom zahraničných turis -
tov. Grenada je známa ako ostrov korenia – vyniká napríklad
v produkcii muškátového orieška a vanilky.  

? Ktorý ostrov má rovnaký prívlastok ako Grenada? Hľadať by ste ho
mali na mape Afriky.

Otázky a úlohy
1. Pomocou atlasu zistite názvy: rieka, ktorá tvorí hranicu

medzi USA a Mexikom; štáty Strednej Ameriky, ktoré
majú prístup iba k jednému oceánu (moru); polostrov,
na ktorom sa pretína 20. rovnobežka severnej šírky
a 90. poludník západnej dĺžky; názov ostrova Karibskej
oblasti, z ktorého je najbližšie do Strednej Ameriky.

2. Vysvetlite, prečo sú štáty Strednej Ameriky a Karibskej
oblasti vhodné pre turistický ruch. Ktoré nevýhody (rizi-
ká) má cestovanie do tejto oblasti?

3. Zosumarizujte najvýznamnejšie nerastné suroviny
a poľnohospodárske plodiny, v ťažbe alebo pestovaní
ktorých vynikajú štáty Strednej Ameriky a Karibskej
oblasti. 

4. Povedzte (spamäti alebo podľa atlasu či tabuliek) náz-
vy štátov s nasledujúcimi hlavnými mestami: San José,
San Juan, San Salvador, Santo Domingo, Kingston,
Kingstown. Pokúste sa určiť pôvod názvov týchto miest.

SEVERNÁ, VÝCHODNÁ A STREDNÁ ČASŤ
JUŽNEJ AMERIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Charakterizujte prírodné pomery regiónu. Ako ovplyvňujú
rozmiestnenie obyvateľstva a jeho aktivít?
V ťažbe ktorých nerastných surovín vyniká Brazília,
Venezuela a štáty Guyanskej oblasti?
Ktoré poľnohospodárske plodiny sú typické pre severnú,
východnú a strednú časť Južnej Ameriky? Aký typ
poľnohospodárstva tu prevláda?

Brazília

Brazília je rozlohou tretí najväčší štát v Amerike a piaty na
svete. Tú istú priečku má aj v poradí podľa počtu obyvateľov,
v rámci amerického svetadiela zaostáva iba za USA.
V koloniálnej ére patrila Portugalsku (bola to jeho jediná koló-
nia v Latinskej Amerike) a portugalčina zostala úradným jazy-
kom aj po osamostatnení na začiatku 19. storočia. 

Severnou časťou jej územia prechádza rovník a južnou časťou
obratník Kozorožca, čo znamená, že prírodné podmienky sú
veľmi rôznorodé. Podnebie sa mení od vlhkého tropického na
väčšine severnej a strednej časti územia až po subtropické na
juhu. Tomu zodpovedá aj usporiadanie rastlinstva a živočíšstva
a v konečnom dôsledku hospodárske aktivity človeka. 

Rozsiahla Amazonská nížina je veľmi riedko osídlená a má
iba veľmi malé poľnohospodárske využitie. Súčasne je však
svetovo významnou oblasťou výskytu tropického dažďového
lesa preto musí vláda hľadať rovnováhu medzi potrebami
rastúceho obyvateľstva a hospodárstva a nevyhnutnosťou
zachovania tohto prírodného bohatstva.

? Ako by ste vy riešili problém hľadania rovnováhy medzi
rastúcimi potrebami ľudí a zachovaním existujúceho prírodného
prostredia?

Rio de Janeiro – brána do Brazílie a do roku 1955 aj jej hlavné mesto.
Napriek prímorskej polohe je mesto v zovretí pohorí a nemá už veľmi kam
rásť.

Pri pokračujúcom odlesňovaní Amazonskej nížiny sa môžu stať ohrozený-
mi viaceré rastlinné druhy.
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Poľnohospodárstvo v tejto oblasti sa sústreďuje na pesto-
vanie kaučukovníka, kakaovníka, čiastočne palmy kokoso-
vej a tropického ovocia. Priaznivé podmienky pre hospodárs-
ke aktivity človeka sú v Brazílskej vysočine. Toto rozsiahle, ale
pritom nie vysoké pohorie vyniká pestovaním kávovníka,
banánovníka, sisalu a cukrovej trstiny. Brazília patrí medzi
najväčších svetových producentov cukru, ale najznámejším
exportným tovarom zostáva káva.

! Porovnajte graf využitia pôdy s mapou.
? Ako sa spracúva káva? Čím všetkým musí prejsť, kým sa od zberu
kávových zŕn dostane na náš stôl?

Juh územia pripomína rázom podnebia Stredomorie
s priaz nivými podmienkami pre pestovanie citrusov, kukurice,
sóje a tabaku. Význam pre výživu obyvateľov z obilnín má ešte
pšenica a ryža, z hľuznatých plodín maniok a bataty. Živo-
číšna výroba síce zaostáva hodnotou produkcie za rastlin-
nou, ale na juhu územia prevláda. Významný je chov koní, ale
najmä hovädzieho dobytka. V počte jeho kusov Brazíliu
predstihuje iba India.

Priemyselná výroba zaznamenala významný rozvoj pri bližne
od päťdesiatych rokov 20. storočia. V tomto období bolo vybu-
dované aj nové hlavné mesto vo vnútrozemí – Brasilia. Vôbec
však nenadobudlo taký význam a postavenie, ako predpokla-
dali autori projektu jeho výstavby. Hlavná priemyselná oblasť sa
vytvorila na juhovýchode štátu v trojuholníku miest Rio de
Janeiro, Sāo Paulo a Belo Horizonte. Popri prevládajúcom
potravinárskom a textilnom priemysle sa začali budovať aj pod-
niky hutníckeho, strojárskeho a chemického priemyslu. Tomuto
rozvoju sa musela prispôsobiť aj výroba elektrickej energie.
Brazília patrí medzi jej najväčších svetových producentov, pri-
čom až 90 % vyrábajú vodné elektrárne. V rámci menej rozvi-
nutých štátov je Brazília popredným výrobcom železa, ocele,
neželezných kovov, osobných aj nákladných automobilov, prie-

myselných hnojív a plastov. Napríklad zo svetových automobi-
liek umiestnil časť svojej výroby v Brazílii Renault (v meste
Curitiba).

Najvýznamnejším priemyselným odvetvím však stále zostáva
ťažobný priemysel. Brazília vyniká najmä v ťažbe železnej
rudy a bauxitu. Z významných nerastných surovín sa ďalej ťažia
rudy mangánu, niklu a zlata. Určitý význam má aj ťažba ropy
(väčšia jej časť na spracovanie sa dováža), ale zásoby palív
vôbec nepostačujú nárokom priemyslu ani spotreby obyvateľ-
stva. Preto sa práve v Brazílii zrodila myšlienka takej úpravy
automobilov, aby mohli jazdiť na lieh. V praxi sa však realizova-
la iba v malej miere. Pomerne veľká je ťažba dreva, ktoré sa
spracúva najmä v meste Manaús na Amazonke. Lesy, hoci ubú-
dajú, tvoria stále vyše polovicu rozlohy Brazílie.

Rozvinutá dopravná sieť je typická iba pre pobrežné oblas-
ti. Spojenie s vnútrozemím zabezpečuje najčastejšie buď
letecká, alebo vodná doprava. Tá je často jediným reálne
dostupným druhom na Amazonke a jej prítokoch. Z morských
prístavov treba spomenúť najmä Recife na východe štátu,
Porto Allegre a Santos na juhovýchode.

Rastúci ekonomický význam má cestovný ruch. Okrem prí-
morskej rekreácie je pre zahraničných turistov veľkým lákad -
lom každoročný karneval v Riu de Janeiro, návšteva vodopá-
dov Iguacú na hraniciach s Paraguajom, ale aj plavby po
Amazonke a jej prítokoch.

? Akými prívlastkami sa zvykne označovať Brazília? Jeden je v texte
spomenutý niekoľkokrát, druhý predstavuje názov populárneho
latinskoamerického tanca. 

Venezuela
Takmer celé územie Venezuely leží v povodí rieky Orinoco,

ktorá pramení v Guyanskej vysočine. Venezuela patrí
k vyspelejším juhoamerickým štátom najmä vďaka svojim
zásobám, ťažbe a exportu ropy.

Venezuelská ropa má významnú úlohu v hospodárstve priľahlých
karibských štátov Holandských Antíl a Trinidadu a Tobaga. Tie
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patria zásluhou jej spracovania, produkcie ďalších výrobkov che-
mického priemyslu a rozvinutého turistického ruchu k ekonomicky
vyspelejším štátom Latinskej Ameriky.

Na ťažbu ropy nadväzuje pomerne rozsiahly chemický
priemysel, ktorý svojou dôležitosťou predstihuje tradičné
odvetvia potravinárskeho a textilného priemyslu. Významná je
aj ťažba železnej rudy, zlata a dreva.

V štruktúre poľnohospodárstva prevláda rastlinná výroba.
Pestovanie cukrovej trstiny, kakaovníka, banánovníka, palmy
kokosovej, tropického ovocia je síce významné, ale nie v takej
miere, aby Venezuela vynikala aj v exporte uvedených plodín
alebo ich produktov. Pre výživu obyvateľstva je dôležité pes-
tovanie ryže, kukurice a manioku. Zo živočíšnej výroby je naj-
dôležitejší rybolov, keďže dĺžka a členitosť pobrežia vytvára
naň priaznivé podmienky. 

Hlavné mesto Caracas je aj najväčším mestom (takmer
2 milióny obyvateľov). Významným prístavom a priemyselným
strediskom je mesto Maracaibo. Z prírodných zaujímavostí
vyniká napríklad vodopád Angel na rieke Carrao, ktorý je naj-
vyšší na svete (jeho výška je takmer 1 km). Príroda vo vnútro-
zemí je zatiaľ málo narušená, aj preto sú tieto oblasti pre „tra-
dičných“ turistov zatiaľ menej atraktívne.

Guyanské štáty
Okrem Venezuely hraničí Brazília na severe s tromi rozlo-

hou menšími štátmi: Guyanou, Surinamom a jediným závi-
slým územím na juhoamerickom kontinente – Francúzskou
Guyanou. Tieto tri štáty patria k menej rozvinutým v rámci
Južnej Ameriky a odlišujú sa od nej aj jazykovo: v Guyane je
úradným jazykom angličtina, v Suriname holandčina. Keďže
väčšiu časť obyvateľov, najmä v Guyane, tvoria potomkovia
prisťahovalcov z Indie, medzi náboženstvami sú významne
zastúpené hinduizmus a islam. 

Najväčším nerastným bohatstvom oplýva Guyana. Ide najmä
o ložiská bauxitu a drahých kovov. Bauxit sa ťaží aj v Suriname,
ktorý ho nielen vyváža, ale vo významnej miere aj využíva na výro-
bu hliníka. Veľkú časť rozlohy všetkých troch štátov zaberajú
lesy, preto má značný význam aj ťažba tropického dreva.

V poľnohospodárstve sa uvedené štáty nelíšia. Pestuje sa
ryža, cukrová trstina, maniok, banánovník, kokosová aj olejová
palma. Zo živočíšnej výroby má väčší význam iba rybolov. 

Vo Francúzskej Guyane sa nachádza stredisko Kouré,
ktoré slúži pre potreby kozmického výskumu nielen
Francúzska, ale celej Európskej únie.

Paraguaj
Jedným z menej rozvinutých juhoamerických štátov je

Paraguaj. Do značnej miery je to spôsobené tým, že nemá
priamy prístup k moru, čo je na tomto kontinente výnimočné. 

? Ktorý ďalší juhoamerický štát je vnútrozemský?  

Skutočnou príčinou nižšej miery rozvoja je nedostatok
surovinových zdrojov. K tým významným patrí prakticky iba
drevo (najmä vzácnejšie druhy) a vodná energia. Práve vybu-
dovanie veľkých vodných elektrární (známa je napríklad Itaipú
na rieke Parana – pozri obr.) umožnilo určitý rozvoj hospo-
dárstva v ostatných desaťročiach.

V poľnohospodárstve prevláda na rozdiel od väčšiny la-
tinskoamerických štátov živočíšna výroba. Chová sa hovädzí
dobytok (samozrejme, v menšom množstve ako v Brazílii
a Argentíne), kone, ošípané aj hydina. Z rastlinnej výroby má
okrem obilnín (kukurica, pšenica, sója) význam pestovanie
cukrovej trstiny, manioku a citrusov, ale svetoznámy je čaj
získavaný z lístkov rastliny yerba v provincii Gran Chaco (časť
leží v Argentíne). 

Hlavné mesto Paraguaja Asunción leží na juhovýchode štátu
v blízkosti hraníc s Brazíliou a Argentínou. Paraguaj má ako
jediný latinskoamerický štát uzákonený ako druhý úradný jazyk
nárečie pôvodných obyvateľov – Indiánov z kmeňa Guaraní.
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Neďaleko Caracasu leží raritná nemecká dedinka Colonia Tovar. Bola
založená v roku 1843 nemeckými prisťahovalcami a dodnes v nej žijú ich
potomkovia.

Energiu z vodnej elektrárne Itaipú využívajú okrem Paraguaja ďalšie dva
štáty. Podľa mapy zistite, ktoré sú to.



Otázky a úlohy
1. S koľkými štátmi susedí Brazília? Ktoré zo štátov Južnej

Ameriky nie sú jej susedmi?
2. Zhodnoťte význam jednotlivých prírodných celkov

Brazílie pre hospodárske aktivity človeka (poľnohos-
podárstvo, ťažbu nerastných surovín, ďalšie priemy-
selné odvetvia, ochranu životného prostredia).

3. Porovnajte osídlenie pobrežia a vnútrozemia v štátoch
na severe Južnej Ameriky. Čím je podmienené?

4. Charakterizujte hlavné znaky hospodárstva Venezuely,
Paraguaja a guyanských štátov. Porovnajte ich.

5. Ktoré rieky využíva Paraguaj na výrobu väčšiny svojej
elektrickej energie?

JUŽNÁ ČASŤ JUŽNEJ AMERIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Nájdite a ukážte na mape najväčší ostrov Južnej Ameriky.
Ktorým štátom patrí?
Ktoré odvetvie hospodárstva tvorí základ krajín
Laplatskej oblasti? Čo k tomu prispelo?
Vymenujte plodiny typické pre túto oblasť. V chove ktoré-
ho druhu hospodárskych zvierat zaberá daný región
popredné miesto na svete?
Pomocou atlasu určte nerastné suroviny južnej časti
Južnej Ameriky.

V južnej časti Južnej Ameriky ležia štáty, ktorých prírodné
podmienky, najmä podnebie, sa najviac podobajú podmien-
kam života v Európe. Preto Európania pri svojom osídľovaní
Južnej Ameriky uprednostňovali najmä Argentínu a Uruguaj,
a preto aj v týchto dvoch štátoch žije relatívne najviac potom-
kov európskych prisťahovalcov. V treťom štáte na juhu konti-
nentu – Čile – sú prírodné podmienky odlišné. Hlavnú úlohu
tu má nadmorská výška, keďže na väčšine územia sa rozpre-
stierajú Andy.

Argentína
Argentína patrí k hospodársky najvyspelejším štátom

Latinskej Ameriky a celkovou hodnotou priemyselnej a poľ-
nohospodárskej produkcie sú pred ňou iba Brazília a Me-
xiko. V porovnaní s Brazíliou má niekoľkokrát menej oby-
vateľov, ale vzhľadom na menšiu rozlohu sa od nej príliš
neodlišuje priemernou hustotou zaľudnenia. Na oba spo-
menuté štáty sa podobá aj nerovnomernosťou osídlenia,
keď väčšia časť obyvateľstva žije v oblasti pozdĺž dolného
toku rieky Parana a pri jej ústí La Plata. Riedko osídlená
je plošina Gran Chaco na severozápade, ešte menej
Patagónska plošina s úpätím Ánd a samotné pohorie
s krajným juhom štátu je takmer ľudoprázdne. Okrem hlav-

ného mesta Buenos Aires, ktoré patrí k najväčším na
svete, sú významné najmä Cordoba a Rosario. Hlavným
strediskom západnej časti Argentíny je mesto Mendoza na
úpätí Ánd.

Hoci Argentína má značné nerastné bohatstvo, základ hos-
podárstva (aj časti priemyslu) tvorí poľnohospodárstvo,
v ktorom prevláda živočíšna výroba. Odzrkadľuje to aj viac
ako polovičný podiel lúk a pasienkov na rozlohe štátu (pozri
graf). Argentína patrí k najväčším svetovým chovateľom
dobytka a následne aj producentom hovädzieho mäsa
a spracovateľom koží. Okrem toho sa vo významnej miere
chovajú kone a ovce. Pobrežné oblasti sa využívajú na lov rýb.
Hlavné oblasti pasienkarstva sú v strednej a čiastočne západ-
nej časti územia.

ARGENTÍNA – VYUŽITIE PÔDY (V PERCENTÁCH)
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Buenos Aires sa vo všeobecnosti považuje za druhé najväčšie mesto juž-
nej pologule. Pokúste sa zistiť, čo znamená názov mesta v slovenčine
a podľa toho odvoďte pôvod názvu.

ZDROJ: www.en.worldstat.info
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Rastlinná výroba sa do značnej miery orientuje na potreby
živočíšnej výroby (pestovanie kŕmnych obilnín), ale vyprodu-
kuje aj dostatok produktov pre výživu vlastného obyvateľstva.
Niektoré prebytky, napríklad pšenica, sa aj vyvážajú. Okrem
nej vyniká Argentína v pestovaní kukurice, sóje, slnečnice,
jačmeňa, zemiakov. Známe je (podobne ako v Paraguaji) pes-
tovanie špecifických druhov čajovníka (yerba maté). Ešte
väčší význam má však pestovanie viniča na úpätí Ánd približ-
ne v strednej časti štátu. Rozmanité prírodné podmienky
poskytujú možnosti na pestovanie ďalších druhov ovocia
mierneho aj subtropického pásma. 

Hoci Argentína vôbec nie je štátom, ktorého priemysel by
sa zakladal na ťažbe nerastných surovín, predsa len má
pomerne veľké zásoby a ťažbu niektorých z nich. Z palív je to
najmä ropa, ktorá sa ťaží v podhorí Ánd v strednej a južnej
časti štátu. Ropovodmi sa dopravuje do prístavov, v ktorých
sa spracúva alebo v menšej miere exportuje. Hlavnými rop-
nými prístavmi sú Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia.
V Argentíne sú pomerne veľké zásoby uránu, na severe sa
v nižšie položených častiach Ánd ťažia rudy železa, olova
a zinku. Kľúčový význam majú odvetvia priemyslu zamerané
na spracovanie poľnohospodárskych produktov (potravi-
nárstvo, výroba textilu a odevov, spracovanie koží), ale aj výro-
ba ďalších odvetví – hutníctva, chemického priemyslu, stro-
járstva a elektrotechniky – zaraďuje Argentínu na popredné
miesto medzi menej rozvinutými štátmi. 

V porovnaní s Mexikom alebo štátmi Karibskej oblasti
Argentínu menej navštevujú zahraniční turisti, ale v rámci
Južnej Ameriky je z tohto hľadiska určite nadpriemerná.
K prírodným zaujímavostiam patria napríklad vodopády Iguazú
na hraniciach s Brazíliou a Paraguajom, ľadovcové jazerá
v Patagónskych Andách a viaceré národné parky, z ktorých
Nahuel Huapu bol prvým vyhláseným národným parkom Južnej
Ameriky. Cestná a železničná doprava sa spomedzi juhoame-
rických štátov najviac približuje európskym normám.

Uruguaj
Spomedzi všetkých štátov Južnej Ameriky je Uruguaj rozlo-

hou najmenší a najmenej hornatý. Podobne ako v Argentíne

lúky a pasienky zaberajú najväčšiu časť rozlohy, čo pouka-
zuje na význam živočíšnej výroby nielen v poľnohospodárstve,
ale aj v celej ekonomike štátu. Uruguaj vyniká v produkcii
mäsa a mäsových výrobkov, v spracovaní koží a napríklad aj
vo výrobe obuvi. Okrem hovädzieho dobytka sa v menšej
miere chovajú ošípané, ovce a kone. Vzhľadom na polohu
štátu je dôležitý aj rybolov. Rastlinná výroba je iba doplnkom
živočíšnej výroby a slúži najmä jej potrebám. Pestujú sa obil-
niny rozšírené aj v Európe, okrem nich ešte zemiaky, slnečni-
ca a ľan. Významne vysoký je podiel elektrickej energie vyro-
benej vo vodných elektrárňach. Zásluhu na tom majú prie-
hrady na riekach Uruguaj (hraničná rieka s Argentínou) a Rio
Negro (prítok Uruguaja). 

Prívlastok „juhoamerické Švajčiarsko“ odzrkadľuje dôveru
v ekonomickú stabilitu štátu, ale pre Uruguaj bol naozaj typický pri-
bližne iba do začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia.

Čile
Z hľadiska tvaru svojho územia je Čile asi najzvláštnejším

štátom sveta. Pomerne úzky pás územia (na niektorých mies-
tach iba niekoľko desiatok kilometrov) sa tiahne pozdĺž veľkej
časti západného pobrežia Južnej Ameriky v dĺžke niekoľkoti-
síc kilometrov. 

Čile je ekonomicky vyspelý štát s pomerne vysokou život-
nou úrovňou obyvateľov. Svetovo významné sú najmä ložiská
liadku a medi.

Liadok (produkt premeny guána, čiže vtáčieho trusu) sa využíva
na výrobu jódu, ktorý je dôležitý nielen pri dezinfekcii rán, ale aj ako
prísada do potravín. 

Významná je aj ťažba železnej rudy, rúd drahých kovov,
soli a dreva. Tým je daná aj štruktúra priemyselnej výroby,
v ktorej prevláda hutníctvo, najmä výroba železa a medi.
Významné postavenie má drevospracujúci priemysel.
Potravinársky priemysel nadväzuje na rozvinutú živočíšnu
výrobu, ale napríklad aj na pestovanie viniča. Rastlinná výro-
ba zabezpečuje okrem viniča produkciu obilnín, zemiakov,
cukrovej repy, citrusov, zeleniny. 

V porovnaní s Argentínou a Uruguajom má v Čile podstatne
menší význam chov hovädzieho dobytka, ale oveľa viac vyniká
rybolov. Zásluhu na tom má studený Peruánsky (Humboldtov)
prúd pri západnom pobreží, ktorý však spôsobuje aj sucho
v oblastiach okolo obratníka Kozorožca (púšť Atacama). 

Prístav Arica patrí k najsuchším miestam na Zemi; prší tam
menej ako na Sahare. 

Napriek prevládajúcemu hornatému povrchu je veľmi
dobre rozvinutá doprava, najmä cestná a vodná (námorná).
Zo severu na juh prechádza štátom transamerická diaľnica.
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Argentína patrí spolu s Brazíliou a Uruguajom k dobytkárskym veľmociam.



Rozmanité prírodné podmienky a kultúrnohistorické zaujíma-
vosti, ale aj špecifická poloha štátu sú dôvodom pomerne veľ-
kého turistického ruchu. Treba vyzdvihnúť hlavné mesto – vo
vnútrozemí ležiace niekoľkomiliónové Santiago a prístav
Valparaíso (pozri obr.). Mesto Punta Arenas na ostrove Ohňová
zem, o ktorý sa Čile delí s Argentínou, je najjužnejším viac ako
stotisícovým sídlom na Zemi.

Otázky a úlohy
1. S ktorými štátmi má Argentína spoločnú plošinu Gran

Chaco a Laplatskú nížinu? Aké hospodárske využitie
majú uvedené povrchové celky?

2. Ktoré významné prístavy nájdete na území Argentíny,
Uruguaja a Čile?

3. Nájdite územie v Južnej Amerike, ktorým prechádzajú
približne tie isté rovnobežky (južnej geografickej šírky)
ako Slovenskom. Pokúste sa určiť podobné črty
a rozdiely v prírodných podmienkach a hospodárskom
využití Slovenska a príslušnej časti Južnej Ameriky
a vysvetliť príčiny prípadných rozdielov.

ZÁPADNÁ ČASŤ JUŽNEJ AMERIKY

Zopakujme si zo základnej školy!
Ktoré štáty patria do danej oblasti?
Charakterizujte spoločne ich prírodné pomery.
V ťažbe ktorých nerastných surovín vyniká región?
Ako sa mení ráz poľnohospodárstva v závislosti
od nadmorskej výšky?
Prečo sa tu obyvateľstvo a hospodárstvo sústreďujú
do vyšších nadmorských výšok?

Zostávajúce juhoamerické štáty majú spoločné nielen poho-
rie Andy (preto sa používa aj názov andské štáty), ale aj to, že
patria k tým menej rozvinutým v rámci kontinentu. Pritom však
majú veľké nerastné bohatstvo, najmä rudy neželezných aj
drahých kovov. S výnimkou Ekvádora je ich spoločným zna-

kom aj to, že východná časť území patrí už do Amazonskej níži-
ny málo vhodnej na osídlenie.

Bolívia
Z hľadiska hodnoty HDP na jedného obyvateľa a životnej

úrovne je najmenej rozvinutým z andských štátov. Ide
o vnútrozemský štát, ktorý oddeľuje od mora iba úzky pás
územia patriaci Čile. 

Veľká časť jej obyvateľstva, v ktorom výraznú väčšinu tvoria
indiáni a mestici, žije v oblastiach s vysokou nadmorskou
výškou.

? Jedno z dvoch hlavných miest Bolívie La Paz leží vo výške viac ako
3 600 m n. m. Ktoré je druhým hlavným mestom? Môže mať jeden
štát dve hlavné mestá? Pokúste sa spresniť funkciu oboch hlavných
miest v zmysle rozčlenenia zákonodárnej a výkonnej moci
(parlamentu a vlády).

Hlavnými exportnými komoditami sú nerastné suroviny.
Bolívia má svetový význam v ťažbe rúd antimónu, cínu, vof-
rámu, olova a zinku. V strednej časti štátu v podhorí Ánd sa
začalo s ťažbou a spracovaním ropy a zemného plynu.
Petrochémia spoločne s potravinárskym a textilným priemy-
slom nedosahuje význam ťažobného priemyslu. 

Poľnohospodárska výroba slúži predovšetkým na výživu
obyvateľstva. Z obilnín sa pestuje kukurica a ryža, ďalej sója,
maniok a zemiaky. K exportným plodinám patria citrusy, káva,
kaučuk (pestujú sa vo východnej časti krajiny) a žiaľ, aj koka,
ktorá je významným zdrojom nelegálnych príjmov pre chudob-
nejších obyvateľov vidieka. Bolívia patrí k významným latinskoa-
merickým producentom vlny a výrobkov z nej. Podiel na tom má
pomerne rozsiahly chov oviec a lám v horských oblastiach. 

Rastie význam turistického ruchu, pričom najviac navšte-
vovaná je hraničná oblasť s Peru a Čile na severozápade
v okolí La Pazu a jazera Titicaca.

Jazero Titicaca leží na hranici Bolívie a Peru a s nadmorskou výškou viac
ako 3 800 m je najvyššie položeným jazerom na svete s iným ako ľadovco-
vým pôvodom.
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Najväčší čilský prístav Valparaíso leží na západ od hlavného mesta Santiaga.



Peru
Rozlohou väčším a ekonomicky vyspelejším andským štá-

tom je Peru. V porovnaní s Bolíviou má viac pamiatok na stre-
doveké indiánske civilizácie (najmä Inkov a Ajmarov), pričom
indiánske nárečia kečuánčina a ajmarčina sa popri španielči-
ne používajú aj v úradnom styku.

Hlavným hospodárskym odvetvím je ťažba nerastných
surovín, najmä rúd zinku, olova a medi, ďalej železnej rudy,
striebra, ropy a zemného plynu. Okrem ťažobného priemys-
lu má v hospodárskej štruktúre štátu význam aj hutníctvo,
petrochémia a potravinársky priemysel. 

Najvýznamnejšou položkou poľnohospodárstva je rybo-
lov. Peru patrí z hľadiska výlovu rýb medzi troch najväčších
producentov na svete. Chovajú sa ešte ovce, hovädzí doby-
tok a viacero druhov typických vysokohorských zvierat – lám
(alpaky, vikune a i.). Tak ako Bolívia, je aj Peru významným
producentom vlny. 

! Zistite, ktoré druhy lám žijú v Andách, do akej miery sú domestifi-
kované a čím sa navzájom odlišujú.

Z rastlinnej výroby je pre výživu obyvateľstva významné pes-
tovanie ryže, kukurice, manioku, zemiakov. Hlavne na export
slúži pestovanie cukrovej trstiny, kávovníka, kakaovníka, sub-
tropického a tropického ovocia. Rovnaký účel majú aj dreviny
– kaučukovník a chinínovník. Krajina oplýva bohatstvom lesov,
ktoré tvoria viac ako polovicu rozlohy štátu.

Peru je po Kolumbii druhým najväčším producentom kokaínu.
Väčšina jeho produkcie je lodnou dopravou prevážaná cez Mexiko,
pričom končí v USA. Pomerne časté razie v súvislosti s produkciou
kokaínu v Kolumbii urobili z Peru „hlavné mesto“ aktivít zahranič-
ných kartelov.

Turistickým východiskom pre výlety k jazeru Titicaca, ale aj
pre výpravy do vnútrozemia k pamiatkam indiánskych civilizácií
je mesto Arequipa. Najcennejšie pamätihodnosti však ukrýva
mesto Cuzco vysoko v Andách. Práve turistický ruch začína

mať čoraz väčšiu úlohu v hospodárstve Peru. Pomáha tomu
pomerne kvalitná cestná sieť nadväzujúca na transamerickú
diaľnicu, ale aj železnice, ktoré prekonávajú často nepredstavi-
teľné rozdiely v nadmorskej výške. V Amazonskej nížine prevlá-
da vodná doprava. Hlavné mesto Limu spolu s jej prístavom
Callaom možno zaradiť do rovnakej veľkostnej kategórie miest
ako čílske Santiago. Významným prístavom na severe štátu je
Trujillo (čítaj Truchijo).

Ekvádor
Hornatý Ekvádor, pomenovaný podľa významnej rovnobež-

ky prechádzajúcej jeho územím, patrí k rozlohou najmenším

a menej vyspelým juhoamerickým štátom. Hospodárstvo je
do značnej miery založené na ťažbe ropy a zemného plynu
a na pestovaní exportných plodín, najmä tropického ovocia.

Okrem banánov, ktoré sa dovážajú v značnej miere aj na
Slovensko, sa v krajine dorába kvalitná káva, kakao, ďalej ana-
nás, cukrová trstina. Na výživu obyvateľstva slúži pestovanie
ryže, kukurice, manioku a rôznych druhov zeleniny.
Priemyselná výroba je menej rozvinutá. Jej najvýznamnejším
odvetvím je petrochémia. Okrem palív sa ešte v menšej
miere ťažia drahé kovy, najmä zlato.

Kvalitná cestná doprava je iba v okolí dvoch najväčších
miest – hlavného mesta Quita (pozri obr.) a prístavu
Guayaquil. Ekvádoru patrí súostrovie Galapágy v Tichom
oceáne známe svojimi špecifickými rastlinnými a živočíšnymiNa obrázku sú zvyšky Sacsahuamanovho chrámu pri meste Cuzco.

Banány sú exportnou plodinou Ekvádora aj Kolumbie.
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druhmi. Veľmi známe sú sopky: z činných napríklad
Chimborazo a z vyhasnutých Cotopaxi.

Kolumbia
Kolumbia je po Brazílii druhým najľudnatejším juhoameric-

kým štátom. Husto osídlená je západná časť územia
a pobrežie Karibského mora na severe. Vlhké vnútrozemie
patriace Amazonskej nížine je takmer ľudoprázdne. Výhodou
štátu je prístup k dvom oceánom.

Aj územím Kolumbie prechádzajú Kordillery (Andy), ale
nedosahujú takú nadmorskú výšku ako v ďalších juhoame-
rických štátoch. Napriek tomu leží napríklad hlavné mesto,
6–miliónová Bogota, približne 2,5 km nad hladinou mora.
Okrem hlavného mesta sú miliónovými sídlami Cali,
Medellín a Barranquilla.

Kolumbia má dostatok palív, pričom čierne uhlie význa-
mom mierne predstihuje ropu a zemný plyn. Vyniká aj v ťažbe
zlata a drahých kameňov, konkrétne smaragdov. Okrem

ťažobného priemyslu sú zastúpené aj ďalšie odvetvia, naprík-
lad potravinárstvo, chemický priemysel, v menšej miere
hutníctvo a strojárstvo. 

Krajina je svetová veľmoc v pestovaní kávovníka
a v produkcii kávy. Význam má aj pestovanie kakaovníka,
cukrovej trstiny, banánovníka a ďalších druhov tropického
ovocia. Pre výživu obyvateľstva sa pestujú podobné plodiny
ako v Peru a Ekvádore. Živočíšna výroba má v porovnaní
s rastlinnou výrobou nižší podiel na hodnote poľnohospo-
dárskej produkcie. V horských oblastiach sa chová prevaž-
ne hovädzí dobytok, ale dôležitejší je rybolov. Negatívnou
stránkou hospodárstva a zdrojom nelegálnych príjmov je
pestovanie rastlín, ktoré sa využívajú na výrobu návykových
látok – najmä marihuany a kokaínu.

Otázky a úlohy
1. Zostavte poradie ostatných štyroch štátov Južnej

Ameriky podľa rozlohy, počtu obyvateľov a priemernej
hustoty zaľudnenia. Čo majú spoločné z hľadiska roz-
miestnenia obyvateľstva?

2. S ktorými výrobkami pochádzajúcimi z Kolumbie, Peru
alebo Ekvádora sa môžete bežne stretnúť v našich
obchodoch (napr. potravinárskych)?

3. Nájdite v atlasoch prameň rieky Amazonka. V ktorom
štáte sa nachádza? Aký názov má jej horný tok?

4. Ktorou typickou časťou odevu vynikajú obyvatelia vidieka
a najmä horských oblastí v Bolívii a v Peru? Skúste ju
opísať, alebo nájsť fotografie, kde by si ju mohli pozrieť
aj spolužiaci. Prečo sa takáto časť odevu používa?

5. Charakterizujte hospodárstvo západnej časti Južnej
Ameriky a porovnajte ju s ostatnými regiónmi Južnej
Ameriky.

Hlavné mesto Kolumbie Bogota má napriek polohe v blízkosti rovníka cel-
kom príjemné podnebie, keďže leží vo veľkej nadmorskej výške.

Hlavné námestie v hlavnom meste Ekvádora Quite.
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ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP  
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(2012) v obyv,/km2 (2012) v USD na 1 obyv, 
(2012)

Afganistan Kábul 647 500 29 824 536 46,06 1 100
Arménsko Jerevan 29 800 2 969 081 99,63 5 900
Azerbajdžan Baku 86 600 9 297 507 107,36 10 700
Bahrajn Manáma 665 1 317 827 1 981,69 29 200
Bangladéš Dháka 144 000 154 695 368 1 074,27 2 100
Bhután Thimphu 47 000 741 822 15,78 6 800
Brunej Bandar Seri Begawan 5 770 412 238 71,45 55 300
Cyprus Nikózia 9 250 1 128 994 122,05 27 500
Čína Peking 9 596 960 1 350 695 000 140,74 9 300
Filipíny Manila 300 000 96 706 764 322,36 4 500
Gruzínsko Tbilisi 69 700 4 511 800 64,73 6 000
India Naí Dillí 3 287 590 1 236 686 732 376,17 3 900
Indonézia Jakarta 1 919 440 246 864 191 128,61 5 100
Irak Baghdad 437 072 32 578 209 74,54 7 200
Irán Teherán 1 648 000 76 424 443 46,37 13 300
Izrael Tel Aviv (Jeruzalem) 20 770 7 907 900 380,74 32 800
Japonsko Tokio 377 835 127 561 489 337,61 36 900
Jemen Saná 527 970 23 852 409 45,18 2 300
Jordánsko Ammán 92 300 6 318 000 68,45 6 100
Kambodža Phnom Penh 181 040 14 864 646 82,11 2 400
Katar Dauha 11 437 2 050 514 179,29 103 900
Kazachstan Astana 2 717 300 16 797 459 6,18 14 100
Kirgizsko Biškek 198 500 5 582 100 28,12 2 400
KĽDR Pchjongjang 120 540 24 763 188 205,44 1 800
Kórea Soul 99 720 48 422 644 485,59 32 800
Kuvajt Kuvajt 17 820 3 250 496 182,41 40 500
Laos Vientiane 236 800 6 645 827 28,07 3 100
Libanon Bejrút 10 400 4 424 888 425,47 16 000
Malajzia Kuala Lumpur 329 750 29 239 927 88,67 17 200
Maldivy Male 300 338 442 1 128,14 9 400
Mjanmarsko Rangún 678 500 52 797 319 77,81 1 200
Mongolsko Ulánbátar 1 565 000 2 796 484 1,79 5 500
Nepál Káthamandu 140 800 27 474 377 195,13 1 300
Omán Maskat 212 460 3 314 001 15,60 29 600
Pakistan Islamabad 803 940 179 160 111 222,85 2 900
Saudská Arábia Rijád 1 960 582 28 287 855 14,43 31 800
Singapur Singapur 692 5 312 400 7 676,88 61 400
Spojené arabské emiráty Abú Dhábí 82 880 9 205 651 111,07 49 800
Srí Lanka Kolamba 65 610 20 328 000 309,83 6 200
Sýria Damask 185 180 22 399 254 120,96 5 100
Tadžikistán Dušanbe 143 100 8 008 990 55,97 2 300
Thajsko Bangkok 514 000 66 785 001 129,93 10 300
Turecko Ankara 780 580 73 997 128 94,80 15 200
Turkménsko Ašchabad 488 100 5 172 931 10,60 8 900
Uzbekistan Taškent 447 400 29 776 850 66,56 3 600
Vietnam Hanoj 329 560 88 775 500 269,38 3 600
Východný Timor Dili 15 007 1 210 233 80,64 10 000

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTOV ÁZIE

ZDROJ: www.data.worldbank.org, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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ROK NÁZOV SKRATKA ČLENSKÉ ŠTÁTY
ZALOŽENIA
1960 Organizácia krajín vyvážajúcich ropu Indonézia, Irak, Irán, Katar, Kuvajt,

(Organization of the Petroleum OPEC Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty,
Exporting Countries) + Alžírsko, Líbya, Nigéria, Venezuela

1967 Združenie krajín juhovýchodnej Ázie Brunej, Filipíny, Indonézia, Kambodža, 
(Association of South East Asian Nations) ASEAN Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Singapur,

Thajsko, Vietnam
1968 Organizácia arabských krajín vyvážajúcich ropu Bahrajn, Irak, Katar, Kuvajt, Saudská Arábia,

(Organization of the Arab Petroleum Exporting) OAPEC Spojené arabské emiráty, Sýria,
+ Alžírsko, Egypt, Líbya

1982 Rada štátov Perzského zálivu Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán,
(Gulf Cooperation Council) GCC Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty

1985 Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu Bangladéš, Bhután, India, Maldivy,
(South Asian Association for Regional Cooperation) SAARC Nepál, Pakistan, Srí Lanka

1989 Ázijsko – tichooceánska hospodárska spolupráca Brunej, Čína, Filipíny, Hongkong, Indonézia,
(Asia Pacific Economie Cooperation) APEC Kórejská republika, Malajzia, Singapur,

Taiwan, Thajsko, Vietnam
+ Austrália, Čile, Japonsko, Kanada,

Mexiko, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, 
Peru, Rusko, USA

1992 Organizácia pre hospodársku spoluprácu Afganistan, Azerbajdžan, Irán, Kazachstan, 
(Economic Cooperation) ECO Kirgizsko, Pakistan, Tadžikistan, Turecko,

Turkménsko, Uzbekistan

HOSPODÁRSKE ZOSKUPENIA ÁZIE

ZDROJ: www.infoplease.com

ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(2012) v obyv,/km2 (2012) v USD na 1 obyv,
(2012)

Alžírsko Alžír 2 381 740 38 481 705 16,16 7 600
Angola Luanda 1 246 700 20 820 525 16,70 6 500
Benin Porto-Novo 112 620 10 050 702 89,24 1 700
Botswana Gaborone 600 370 2 003 910 3,34 17 100
Burkina Faso Ouagadougou 274 200 16 460 141 60,03 1 400
Burundi Bujumbura 27 830 9 849 569 353,92 600
Čad N´Djamena 1 284 000 12 448 175 9,69 2 000
Džibutsko Djibouti 23 000 859 652 37,38 2 700
Egypt Káhira 1 001 450 80 721 874 80,60 6 700
Eritrea Asmara 121 320 6 130 922 50,54 800
Etiópia Addis Abeba 1 127 127 91 728 849 81,38 1 200
Gabon Libreville 267 667 1 632 572 6,10 16 800
Gambia Banjul 11 300 1 791 225 158,52 1 900
Ghana Accra 239 460 25 366 462 105,93 3 400
Guinea Conakry 245 857 11 451 273 46,58 1 100

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTOV AFRIKY

ZDROJ: www.infoplease.com; www.wikipedia.org
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ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(20012) v obyv./km2 (2012) v USD na 1 obyv.
(2012)

Guinea-Bissau Bissau 36 120 1 663 558 46,06 1 200
JAR Pretoria 1 219 912 51 189 307 41,96 11 600
Južný Sudán Juba 644 329 10 837 527 16,82 1 000
Kamerun Yaondé 475 440 21 699 631 45,64 2 400
Kapverdy Praia 4 033 494 401 122,59 4 200
Keňa Nairobi 582 650 43 178 141 74,11 1 800
Komory Moroni 2 170 717 503 330,65 1 300
Kongo Kinshasa 2 345 410 75 705 093 32,28 400
Kongo (Brazzaville) Brazzaville 342 000 4 337 051 12,68 4 700
Lesotho Maseru 30 355 2 051 545 67,59 2 200
Libéria Monrovia 111 370 4 190 435 37,63 700
Líbya Tripolis 1 759 540 6 154 623 3,50 12 300
Madagaskar Antananarivo 587 040 22 293 914 37,98 1 000
Malawi Lilongwe 118 480 15 906 483 134,25 900
Mali Bamako 1 240 000 14 853 572 11,98 1 100
Maroko Rabat 446 550 32 521 143 72,83 5 400
Maurícius Port Louis 2 040 1 291 456 633,07 15 800
Mauritánia Nouakchott 1 030 700 3 796 141 3,68 2 200
Mozambik Maputo 801 590 25 203 395 31,44 1 200
Namíbia Windhoek 825 418 2 259 393 2,74 7 900
Niger Niamey 1 267 000 17 157 042 13,54 800
Nigéria Abuja 923 768 168 833 776 182,77 2 800
Pobrežie Slonoviny Yamoussoukro 322 460 21 952 093 68,08 1 800
Rovníková Guinea Malabo 28 051 736 296 26,25 26 400
Rwanda Kigali 26 338 11 457 801 435,03 1 500
Senegal Dakar 196 190 13 726 021 69,96 2 100
Seychely Victoria 455 87 785 192,93 25 600
Sierra Leone Freetown 71 740 5 978 727 83,34 1 400
Somálsko Mogadišo 637 657 10 195 134 15,99 600
Stredoafrická republika Bangui 622 984 4 525 209 7,26 800
Sudán Chartúm 1 861 484 37 195 349 19,98 2 600
Svazijsko Mbabane 17 363 1 230 985 70,90 5 900
Svätý Tomáš Sao Tomé 1 001 188 098 187,91 1 400
Tanzánia Dodoma 945 087 47 783 107 50,56 1 600
Togo Lomé 56 785 6 642 928 116,98 1 100
Tunisko Tunis 163 610 10 777 500 65,87 9 900
Uganda Kampala 236 040 36 345 860 153,98 1 400
Západná Sahara El-Aaiún 266 000 538 811 2,03 2 500*
Zambia Lusaka 752 614 14 075 099 18,70 1 700
Zimbabwe Harare 390 580 13 724 317 35,14 600

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTOV AFRIKY

POZNÁMKA:  * údaj z roku 2007 ZDROJ: www.data.worldbank.org, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(2012) v obyv./km2 (2012) v USD na 1 obyv.
(2012)

Americká Samoa (USA) Pago Pago 199 55 128 277,03 620
Australia Canberra 7 686 850 22 683 600 2,95 43 300
Cookove ostrovy (Nový Zéland) Avarua 240 12 900 53,75 13 500
Fidži Suva 18 270 874 742 47,88 4 900
Francúzska Polynézia (Francúzsko) Papeete 4 167 273 814 65,71 18 000
Guam (USA) Agana 549 162 810 296,56 15 000
Kiribati Tarawa 811 100 786 124,27 6 100
Kokosové ostrovy (Austrália) Bantam 14 596 42,57 –
Marshallove ostrovy Majuro 181 52 555 290,36 8 800
Mikronézia Palikir 702 103 395 147,29 7 500
Nauru Yaren 21 9 378 446,57 5 000
Niue (Nový Zéland) Alofi 260 1 269 4,88 - 
Norfolk (Austrália) Kingston 35 2 302 65,77 -
Nová Kaledónia Nouméa 19 060 258 121 13,54 38 900
Nový Zéland Wellington 268 680 4 433 100 16,50 30 200
Palau Koror 458 20 754 45,31 11 000
Papua-Nová Guinea Port Moresby 462 840 7 167 010 15,48 2 800
Pitcairnove ostrovy Adamstown 47 48 1,02 -
Samoa Apia 2 944 188 889 64,16 6 300
Severné Mariány (USA) Garapan 477 53 305 111,75 13 600
Šalamúnove ostrovy Honiara 28 450 549 598 19,32 3 400
Tokelau (Nový Zéland) Fakaofo 10 1 368 136,80 1 000
Tonga Nukuęalofa 748 104 941 140,30 7 700
Tuvalu Vaiaku 26 9 860 379,23 3 400
Vanuatu Vila 12 200 247 262 20,27 5 000
Vianočný ostrov (Austrália) Flying Fish Cove 135 12 072 89,42 –
Wallisove ostrovy (Francúzsko) Mata-Utu 274 15 453 56,40 3 800

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA OSTROVOV OCEÁNIE S POLITICKO–ADMINISTRATÍVNOU
PRÍSLUŠNOSŤOU K JEDNOTLIVÝM OBLASTIAM

POZNÁMKA: - údaj neznámy,     údaj z roku a) 2008 b) 2010 c) 2011 

ZDROJ: www.data.worldbank.org, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(2012) v obyv,/km2 (2012) v USD na 1 obyv,
(2012)

Americké Panenské ostrovy (USA) Charlotte Amalie 349 105 275 301,65 40 000

Anguilla (Spojené kráľovstvo) The Valley 102 15 094 147,98 12 200

Antigua a Barbuda St, John's 442 89 069 201,51 18 300

Bahamy Nassau 13 940 371 960 26,68 31 900

Barbados Bridgetown 431 283 221 657,13 25 800

Belize Belmopan 22 966 324 060 14,11 8 900

Bermudy (Spojené kráľovstvo) Hamilton 53 64 806 1 215,87 86 000

Britské Panenské ostrovy (Spojené kráľovstvo) Road Town 153 31 148 203,58 42 300

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTOV AMERIKY
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ŠTÁT HLAVNÉ ROZLOHA POČET HUSTOTA HDP
MESTO v km2 OBYVATEĽOV ZAĽUDNENIA v parite kúpnej sily

(2012) v obyv./km2 (2012) v USD na 1 obyv.
(2012)

Dominika Roseau 754 71 684 95,07 14 400

Dominikánska republika Santo Domingo 48 730 10 276 621 210,89 9 800

Grenada St, George's 344 105 483 306,64 13 900

Grónsko (Dánsko) Nuuk 2 166 100 56 840 0,03 22 500

Guatemala Guatemala la Nueva 108 890 15 082 831 138,51 5 300

Haiti Port-au-Prince 27 750 10 173 775 366,62 1 300

Honduras Tegucigalpa 112 090 7 935 846 70,80 4 700

Jamajka Kingston 10 991 2 712 100 246,76 9 300

Kajmanské ostrovy (Spojené kráľovstvo) Georgetown 262 57 570 219,73 43 700

Kanada Ottawa 9 984 670 34 880 491 3,49 43 400

Kostarika San José 51 100 4 805 295 94,04 12 800

Kuba Havana 110 860 11 270 957 101,67 10 200

Mexiko Ciudad de México 1 970 000 120 847 477 61,34 15 600

Montserrat (Veľ, Británia) Plymouth 102 5 180 50,78 8 500

Nikaragua Managua 129 494 5 991 733 46,27 4 500

Panama Panamá 78 200 3 802 281 48,62 15 900

Portoriko San Juan 9 104 3 667 084 402,80 27 600

Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko) Saint Pierre 242 5 774 23,86 6 900

Salvádor San Salvador 21 040 6 297 000 299,29 7 600

USA Washington 9 629 000 313 914 040 32,60 50 700

Svätá Lucia Castries 616 180 870 293,62 13 300

Svätý Krištof a Nevis Basseterre 261 53 584 205,30 16 500

Svätý Vincent a Grenadíny Kingstown 389 109 373 281,16 12 000

Turks a Caicos (Spojené kráľovstvo) Grand Turk 430 32 427 75,41 29 100

Argentína Buenos Aires 2 766 900 41 086 927 14,85 18 400

Aruba (Holandsko) Oranjestad 193 102 384 530,49 25 300

Bolívia La Paz 1 098 580 10 496 285 9,55 5 200

Brazília Brasilia 8 540 000 198 656 019 23,26 12 100

Čile Santiago de Chile 756 950 17 464 814 23,07 18 700

Ekvádor Quito 283 560 15 492 264 54,63 10 200

Falklandy (Spojené kráľovstvo) Stanley 12 173 2 932 0,24 55 400

Guyana Georgetown 214 970 795 369 3,70 8 100

Holandské Antily (Holandsko) Willemstad 800 203 000 283,81 20 400

Kolumbia Bogota 1 141 740 47 704 427 41,78 11 000

Paraguaj Asunción 406 750 6 687 361 16,44 6 200

Peru Lima 1 285 215 29 987 800 23,33 10 900

Surinam Paramaribo 163 720 534 541 3,26 12 600

Trinidad a Tobago Port of Spain 5 128 1 337 439 260,81 20 400

Uruguaj Montevideo 176 220 3 395 253 19,27 16 200

Venezuela Caracas 916 440 29 954 782 32,69 13 800

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTOV AMERIKY

POZNÁMKA: údaj z roku a) 2006 b) 2007 c) 2008 d) 2009 e) 2010 f) 2011

ZDROJ: www.data.worldbank.org, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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Animizmus – viera, ktorá pripisuje dušu zvieratám, prírod-
ným javom a predmetom. 

APEC – Asia–Pacific Economic Cooperation – Ázijsko-
-tichooceánska hospodárska spolupráca. Ide o voľné združe-
nie ekonomík 21 štátov troch svetadielov (Ázie, Ameriky
a Austrálie), ktoré nemá na rozdiel od iných združení jedno-
značne určené riadiace orgány. Jeho cieľom je vytvoriť pred-
poklady na rozvoj vzájomného obchodu a na uplatnenie
investícií (aj spoločných) v členských štátoch i mimo nich.
Keďže k členom patria okrem iných USA, Čína, Japonsko,
Rusko, Austrália, Kanada, Indonézia, Mexiko, je zrejmé, že
význam tejto organizácie sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši.

AÚ – African Union – Africká únia (všetky štáty Afriky
okrem Maroka).

Automatizácia – proces postupnej náhrady ľudského činiteľa
strojmi, forma výroby nahrádzajúca prácu človeka strojmi. 

Autonómia – nezávislosť, samospráva; právo obyvateľstva
na určitom území. 

Balzam – živica z rozličných cudzokrajných drevín. 

Bataty – hrubé vedľajšie korene (hľuzy) rastliny (Ipomoea
batata). Hľuzy vážia aj niekoľko kilogramov, obsahujú škrob
a cukor, sú sladké a ľahko stráviteľné. V tropických oblastiach
sa upravujú ako naše zemiaky.

Boreálny – vyskytujúci sa na severnej pologuli; severský,
arktický. 

CARICOM – Caribbean Community – Karibské spoločenstvo.
Spoločenstvo zahŕňa 14 členských štátov Karibskej oblasti, ďalej
Belize, Guyanu a Surinam. Hospodársky najvýznamnejšie z nich
sú Jamajka a Trinidad a Tobago. Ďalšie štáty majú štatút pozo-
rovateľov (napríklad Mexiko, Kolumbia, Venezuela,
Dominikánska republika). Cieľom spoločenstva je vytvorenie
spoločného trhu a postupné ekonomické a politické zjedno-
covanie podľa vzoru Európskej únie.

CEMAC – Communauté économique et monétaire de
l'Afrique Centrale – Stredoafrická hospodárska a menová
únia (Čad, Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea,
Stredoafrická republika).

COMESA – Common Market for Eastern and Southern

Africa – Spoločný trh Východnej a Južnej Afriky (Angola,
Burundi, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiópia, Keňa, Komory,
Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik,
Namíbia, Rwanda, Seychely, Sudán, Svazijsko, Uganda,
Zambia a Zimbabwe).

Devalvácia – menové opatrenie štátu zamerané na stabili-
záciu meny. Spočíva v znížení oficiálneho kurzu meny proti
ostatným menám. Devalvácia podporuje vývoz a spomaľuje
dovoz, čím zvyšuje konkurenčnú schopnosť domácich expor-
térov, resp. výrobcov. Devalvácia je prejavom hospodárskych
ťažkostí krajiny.

Ekonomický monopol – výsadné postavenie ekonomické-
ho subjektu na strane ponuky alebo dopytu, ktoré sa ekono-
micky realizuje dosahovaním monopolne vysokého zisku
prostredníctvom monopolne vysokej ceny. Pojem monopol je
odvodený od gréckeho "monos" = jediný (pôvodne jediný
predávajúci). 

Extenzívne hospodárenie – rozširovanie výroby výstavbou
nových zariadení (závodov, prevádzok a pod.), v poľnohospo-dár-
stve rozširovanie osevných plôch; tiež zapojenie väčšieho počtu
pracovníkov do výroby, prípadne vynakladanie väčšieho množstva
práce tým istým počtom pracovníkov.

Fundamentalizmus – ortodoxné až fanatické pridržiavanie
sa istej viery, istého učenia.  

HDP – hrubý domáci produkt (gross domestic product – GDP)
– základný makroekonomický ukazovateľ predstavujúci súčet
peňažnej hodnoty ročnej finálnej produkcie tovarov a služieb,
ktorá bola v určitej ekonomike vytvorená, a to bez ohľadu na to, či
sa na jej vytvorení podieľa domáci alebo cudzí kapitál. HDP je jed-
ným z najdostupnejších ukazovateľov, ktorý umožňuje medziná-
rodné porovnávanie ekonomického blahobytu. 

Hyperinflácia – pokročilá etapa sústavného znehodno-cova-
nia menovej jednotky. Prejavuje sa stálym zrýchľovaním rastu
cien a poklesom devízového kurzu menovej jednotky.

Import – dovoz tovarov, surovín alebo kapitálu zo zahra-
ničia (opak je export).

Inflácia – jeden z najvážnejších prejavov narušenej ekono-
mickej rovnováhy. Prejavuje sa preplnením peňažného obehu
peňažnými znakmi, znehodnotením peňažnej jednotky
a rastom cien. Opakom inflácie je deflácia.
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Infraštruktúra – súhrn zariadení, najmä v oblasti inžinierskych
sietí, nevyhnutných na zabezpečenie náležitého chodu orga-nizá-
cií a výroby v danej krajine (napr. vodovody, kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd, železnice, cesty, mosty, letiská, prí-stavy, ener-
getické a melioračné zariadenia, telekomunikácie). 

Jamy (yamy) – rastliny pestované v trópoch (Discorea sati-
va). Potravou sú koreňové hľuzy, ktoré dorastajú až do dĺžky
1 m a vážia niekoľko kilogramov. Hľuzy sa rozrezávajú na
tenké plátky, spracované chutia ako naše zemiaky.

Kapitál – majetok, imanie, hodnoty prinášajúce zisk, suma
peňazí. 

Kolaps – zrútenie, zánik, vypovedanie činnosti, fungovania. 

Konvertibilita – menová alebo devízová vymeniteľnosť.
Menová vymeniteľnosť je vymeniteľnosť meny za zlato.
Devízová vymeniteľnosť je vymeniteľnosť jednej meny alebo
devízy za inú menu alebo devízu. 

Korupcia – úplatkárstvo, podplácanie.

Kultivácia – obrábanie pôdy pred sejbou, alebo v čase
vegetácie, zdokonaľovanie, zošľachťovanie, pestovanie
a rozmnožovanie organizmov umelým spôsobom.

Kúpna sila – množstvo tovarov a služieb, ktoré možno
nakúpiť za určitú peňažnú jednotku pri danej úrovni cien.
Kúpna sila peňazí je množstvo peňazí, ktorými obyvateľstvo
disponuje na obstaranie tovaru a služieb na trhu.
Porovnávanie kúpnej sily peňazí jednotlivých krajín je dôleži-
tým činiteľom na určenie devízového kurzu. 

Licencia –  dokument a z neho vyplývajúce právo vykonávať
istú činnosť (napr. mať licenciu na niečo; výrobná, dovozná
licencia; patentová licencia; vyrobené v zahraničnej licencii).

Liberalizácia obchodu – uvoľňovanie, osobitný typ hospo-
dárskej a obchodnej politiky, ktorý je charakterizovaný
postupným odstraňovaním prekážok pohybu tovaru.

Maniok (kasava) – vyše 2 metre vysoká rastlina podobná
kríku. Je jedna z najrozšírenejších plodín tropickej Afriky. Na
prípravu potraviny slúžia jej hrubé korene, ktoré obsahujú
škrob.

Masmédiá – prostriedok masovej informácie a propagandy.

Mena – peňažná sústava platná v určitom štáte upravená
právnym poriadkom. Právna úprava meny je výrazom štátnej
suverenity (menová suverenita). 

MERCOSUR – Mercado Común del Cono Sur – Spo-
ločenstvo štátov južného kužeľa (keď otočíte Južnú Ameriku
hore nohami, pripomína tento geometrický útvar). Vytvárajú
ho štyri členské štáty (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uru-
guaj) a dva štáty so štatútom pozorovateľov (Čile a Bolívia).
Hlavným cieľom existencie je umožnenie voľného pohybu
tovaru a služieb, odstránenie colných bariér a všestranná
spolupráca v ekonomickej oblasti.

Monetárna politika – oblasť hospodárskej politiky, pros-
tredníctvom ktorej štát reguluje množstvo peňazí v obehu,
výšku úrokovej miery i podmienky, za ktorých sa poskytuje úver.
Monetárnou politikou, ktorá sa označuje aj ako peňažná a úve-
rová politika, teda štát ovplyvňuje ponuku peňazí s cieľom do-
siahnuť cenovú stabilitu a dostatočnú zamestnanosť. 

NAFTA – North American Free Trade Agreement – Seve-roa-
merická zóna voľného obchodu. Zahŕňa tri severoamerické
štáty: USA, Kanadu a Mexiko. Medzi jej hlavné ciele patrí vytvá-
ranie podmienok na rozvoj vzájomného obchodu, cezhraničnej
spolupráce a rozširovanie príležitostí na investovanie.

Národné hospodárstvo – komplex odvetví a ekono-mic-
kých činností, ktoré sú navzájom prepojené deľbou práce
a ktorý historicky vznikol na území určitej krajiny.

Naturálne hospodárstvo – forma hospodárstva, ktorej cie-
ľom je získavať a používať prostriedky len pre vlastnú potrebu
(t.j. domáce hospodárstvo), resp. aj malú naturálnu výmenu
(t.j. tovary za tovary, tzv. barterový obchod).

NEPAD – New Partnership for Africa's Development –
Nové partnerstvo pre rozvoj Afriky. Členské štáty: Alžírsko,
Angola, Botswana, Egypt, Etiópia, Gabon, Ghana, JAR,
Keňa, Kamerun, Kongo, Líbya, Mali, Maurícius, Mozambik,
Nigéria, Rwanda, Senegal, Tunisko. 

OPEC – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu. Bola založená
v roku 1960 na konferencii v Bagdade, sídlo má vo Viedni. Jej
hlavným cieľom je koordinovať produkciu ropy v členských štá-
toch a na základe toho zabezpečovať stabilitu jej ceny pre spra-
covateľov. Význam organizácie vzrástol hlavne počas svetovej
ropnej krízy v polovici 70-tych rokov 20. storočia.

Parita kúpnej sily – vyjadrenie kurzov jednotlivých mien na
základe porovnávania vnútornej kúpnej sily. Ak napríklad pari-
ta kúpnej sily USD k euru je v pomere 12:10, tak za 12 USD
a 10 EUR možno kúpiť rovnaký objem tovarov a služieb. 

Potaš – draselná soľ, používa sa napríklad pri výrobe skla,
chemický názov je uhličitan draselný.

Príkazová ekonomika – centrálne plánovaná ekonomika.

99



O spôsobe riešenia základných problémov organizácie eko-
nomiky (čo, ako a pre koho vyrábať) rozhoduje vláda. Intenzita
príkazov môže byť značne diferencovaná v závislosti od toho,
či charakter vlády inklinuje smerom k demokracii alebo dik-
tatúre. 

Privatizácia – proces, pri ktorom sa podniky v štátnom
vlastníctve dostávajú do rúk súkromných podnikateľov. Ide
o podniky, ktoré boli v minulosti vybudované štátom.  Naproti
tomu pri reprivatizácii ide o presun tých podnikov, ktoré boli
pôvodne súkromné a neskôr zoštátnené, z rúk štátu do rúk
súkromných podnikateľov. 

Rozpočtový deficit – situácia, v ktorej bežné vládne roz-
počtové výdavky sú vyššie ako bežné rozpočtové príjmy
pochádzajúce zo zdanenia.

SADC – Southern African Development Community –
Juhoafrické rozvojové združenie (Angola, Botswana, JAR,
Kongo, Lesotho, Malawi, Mozambik, Maurícius, Namíbia,
Seychely, Svazijsko, Tanzánia, Zambia a Zimbabwe).

Sisal – nazýva sa aj agáva sisalská (Agave sisalana).
V minulosti sa pestovala len na polostrove Yucatán a Florida,
odkiaľ ju Nemci previezli do východnej Afriky. Vo vtedajších
svojich kolóniách založili plantáže. Z vlákien sisalu sa vyrá-
bajú napríklad povrazy a plátno.

Sorgo (sorghum) – tropická obilnina. Jej odrody sú cirok,
durha, proso. Zrnká guľovitého tvaru sa melú na múku. Zo
sorga sa varí aj pivo a získava cukor. Používa sa aj na kŕme-
nie dobytka. Z pliev sa v západnej Afrike získava fialové až
čierne farbivo na farbenie koží a látok.

Svetové hospodárstvo – zväzok krajín a území sveta, medzi
ktorými sa rozvíja široká sieť ekonomických (ale aj politických,
kultúrnych a iných) vzťahov. Predstavuje komplex rozličných prv-
kov vyjadrujúcich internacionálnosť hospodárskeho a spo-ločen-
ského diania. Je produktom dlhého historického vývoja, ktorý
vyústil do vytvorenia systému celosvetovej vzájomnej závislosti. 

Systém – (účelný) spôsob usporiadania nejakého celku,
sústava, súbor prvkov spätých istými (vymedzenými) vzťahmi.

Špecializácia výroby – forma prejavu deľby práce.
Prejavuje sa diferenciáciou výrobných činností, postupným
ústupom od prvotných výrobných podmienok, keď „všetci
vyrábali všetko“. V rámci špecializácie výroby sa napríklad
v priemysle postupne vyčleňujú jednotlivé odvetvia, odbory,
podniky, závody, prevádzky, dielne a pracoviská. 

Taro – rastlina pestovaná v trópoch (Colocasia esculenta).
Ako potrava slúžia jej hľuzy, ktoré obsahujú škrob. V surovom

stave sú jedovaté. Varením alebo pečením sa zbavujú jedu
a môžu sa konzumovať. Listy a mladé výhonky sú požívateľné,
jedia sa ako u nás špenát.

Transformácia – premena, pretvorenie obsahu a formy. 

Trhové hospodárstvo – typ hospodárstva založený na
individuálnych plánoch jednotlivých hospodárstiev (firiem),
pričom existuje „totálna koordinácia“ ich činnosti prostred-
níctvom trhu. V trhovom hospodárstve je povinnosťou štátu
všeobecne stanoviť „pravidlá hry“ pre hospodársku činnosť
a zabezpečiť ich dodržiavanie. Tieto pravidlá musia ochra-
ňovať a podporovať voľnú konkurenciu a brániť trh pred zby-
točnými zásahmi zo strany štátu. Základnom tohto hospo-
dárstva je súkromné vlastníctvo kapitálových statkov vo
všetkých sférach špecializovanej hospodárskej činnosti
a voľná tvorba cien. 

UEMOA – Union économique et monétaire de l’Afrique
Centrale – Západoafrická hospodárska a menová únia
(Benin, Burkina Faso, Guinea – Bissau, Mali, Niger, Pobrežie
Slonoviny, Senegal a Togo).

Zahraničný obchod – obeh tovaru formou vývozu
a dovozu. Je to jeden zo spôsobov zapojenia národného hos-
podárstva jednej krajiny do medzinárodnej deľby práce
s inými krajinami. Pri zahraničnoobchodnej výmene ide tak
o výmenu tovaru, ako aj služieb (prepravné a poistné služby,
služby cestovného ruchu, sprostredkovateľská činnosť, využí-
vanie  patentov a licencií, autorských práv a pod.).

Zmiešaná ekonomika – prevažujúci typ ekonomiky
v súčasnom svete. Zmiešaná ekonomika v sebe zahŕňa
i prvky príkazovej ekonomiky a tradičnej ekonomiky.
Základnými ekonomickými subjektmi, ktoré vystupujú
v zmiešanej ekonomike, sú domácnosti, firmy a štát.
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