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Amerika – Nový svet

Amerika, hlavne Severná, sa už v 19. storočí stala 
symbolom pokroku v mnohých oblastiach vedy a 
techniky

►využívanie elektriny pre osvetlenie miest aj 
domácností – zásluhou Thomasa Edisona

►úspechy v priamom objavovaní vesmíru – 20. 
storočie – USA spolu s Európou (Ruskom)

►svet počítačov – Bill Gates (spoluzakladateľ 
spoločnosti Microsoft Corporation - „hlavný 
softwarový architekt“ 



Objavy, vynálezy, moderné technológie

Amerika je svetadielom protikladov aj vo vyspelosti 
hospodárstva

Objavy, vynálezy, moderné technológie – to všetko sa 
spája hlavne so Severnou Amerikou, konkrétne s USA

Štáty strednej a Južnej Ameriky nepatria k zaostalým, 
ale vyspelosť Ameriky nedosahujú

Stredná a Južná Amerika sa Severnej vyrovná v ponuke 
prírodných zaujímavostí – základ cestovného ruchu
(oblasti Karibského mora – rekreácia a oddych počas celého 
roka)



Kultúrno–historické pamiatky

Stavby a chrámy pôvodných obyvateľov – Aztékov, 
Mayov, Inkov a ďalších

Historicky cenné sú aj mestá Havana a Santo Domingo
– vznikli už krátko po objavení Ameriky pod vplyvom 
španielskych kolonizátorov



Havana

Najväčším a najrušnejším mestom v karibskej oblasti je dvojmiliónová Havana    

(La Habana), hrdé staré mesto, ktoré UNESCO zaradilo na zoznam svetového 

kultúrneho dedičstva 



Santo Domingo



Významné nerastné suroviny

K významným nerastným 
surovinám, ktoré sa ďalej 
spracúvajú a slúžia pre 
priemysel patria :

► ropa

► zemný plyn

► urán

► rudy železa, medi, niklu, 
cínu, olova a 

striebra

V ťažbe uvedených 
nerastných surovín vyniká 
Amerika ako svetadiel



Poľnohospodárstvo

Prírodné prostredie využíva človek aj pre pestovanie 

rôznych plodín a chov hospodárskych zvierat

Z Ameriky sa do celého sveta rozšírilo pestovanie :

• kukurice

• zemiakov

• tabaku

• pšenice

• teplomilné rastliny (banány, citrusové ovocie, ananás, 

cukrová trstina, bavlník, káva a pod.)



Chov hospodárskych zvierat

Ľudia, ktorí sa starajú o 
dobytok, majú v Amerike 
špeciálne pomenovanie –
kovboji alebo gaučovia

Sú to vlastne pastieri 
obrovských stád 
hovädzieho dobytka (prérie 
Severnej Ameriky, pampy 
Južnej Ameriky)

V chove hovädzieho dobytka 
vynikajú USA, Brazília a 
Argentína



Priemyselná výroba

Priemyselná výroba je veľmi rozvinutá v Severnej 
Amerike, ale niektoré jej súčasti sú významne zastúpené aj v 
strednej a Južnej Amerike

Moderný priemysel nemôže fungovať bez výskumu a 
vývoja (mesto Sillicon Valley – západ USA – výskumníci 
sa zaoberajú vývojom najnovších materiálov a technológií pre 
lietadlá, kozmické lode, oblečenie pre ľudí do extrémnych 
podmienok a pod.)

Na výskume sa podieľajú aj desiatky špičkových univerzít 
(Harvardská, Stanfordova, Kalifornská a ďalšie)



Priemysel strednej a Južnej Ameriky

Priemysel v strednej a Južnej 
Amerike nemá taký základ vo 
výskume a vývoji a orientuje sa 
hlavne na spracovanie výrobkov 
poľnohospodárstva a nerastných 
surovín

Časť priemyslu sa zameriava
na montáž výrobkov                                
( napr. automobilov) zahraničných 
značiek

K priemyselne rozvinutejším 
štátom stredne a Južnej 
Ameriky patria hlavne Brazília, 
Mexiko a Argentína a čiastočne –
Venezuela a Čile



Doprava

Doprava slúži k premiestňovaniu:

• surovín  k výrobcom

• hotových výrobkov ku spotrebiteľom

• obyvateľov :

do práce

za nákupmi

za rekreáciou



Panamerická diaľnica

Panamerická diaľnica je 45 000 km dlhá diaľnica naprieč 

Americkým kontinentom

Diaľnica spája sever Aljašky a najjužnejšie pohorie Argentíny 

Panamerická diaľnica nie je súvislá diaľnica, ale dokonalý 
systém rôznych dopravných spojníc Severnej, 
Strednej a Južnej Ameriky

Panamerická diaľnica svojou pestrosťou stále láka 

nových a nových nadšencov, aj napriek tomu, že prejsť 

ju celú stihnete najskôr za rok ..





Cestovanie

Americký kontinent poskytuje veľa možností na 
cestovanie :

• za odpočinkom, rekreáciou pri mori – oblasť 
Karibského mora, juh a východ USA

• za historickými stavbami a pamiatkami 
indiánskych civilizácií

• do zábavných parkov

• na špeciálne udalosti :

karneval v Rio de Janeiro v Brazílii

udeľovanie „Oskarov“ v Hollywoode

oslavy jarnej rovnodennosti v Mexiku a pod.









V Amerike sa nachádzajú oblasti s vyspelým 

priemyslom a poľnohospodárstvom, ale 

niektoré časti svetadiela sú hospodársky menej 

rozvinuté.

Základom pre vyspelosť Severnej Ameriky je 

rozvoj vedy a výskumu a zavádzanie 

moderných technológií do výroby.

Takmer celý svetadiel má veľa prírodných 

krás aj človekom vytvorených zaujímavostí.


