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Zloženie obyvateľstva

V Amerike je veľmi pestré 

rasové zloženie obyvateľstva

Pôvodní Indiáni nezaľudnili 

tento svetadiel rovnomerne

Vyššiu hustotu zaľudnenia mali 

iba rozkvitajúce ríše v čase 

pred príchodom Kolumba 

(Mayovia obývali Yucatan, 

Aztékovia osídlili Mexickú 

plošinu, Inkovia náhornú 

plošinu Altiplano)

Machu Picchu-mesto Inkov 

Mayovia

Aztékovia



Príchod Európanov

Príchod Európanov v 16. storočí mal pre Indiánov tragické následky

Za prvých päťdesiat rokov dobývania a spravovania Ameriky Európanmi 
zabili a na rozličné privlečené choroby umrelo približne 10 až 15 
miliónov pôvodných obyvateľov Ameriky 

Indiáni sa stali otrokmi na plantážach belochov. Na mnohých 
ostrovoch v Karibskom mori ich úplne vyhubili



Osídľovanie

Dnešné osídlenie Ameriky odráža vývoj osídľovania tohto svetadiela 
Európanmi

Najprv smerovali prúdy prisťahovalcov na východné pobrežie Ameriky a 
ostrovy v Karibskom mori

Zakladali prístavy a obchodné stanice, do ktorých dodávali tovar farmy a 
plantáže z okolia prístavov. Na nich pracovalo zotročené pôvodné 
obyvateľstvo

Neskôr, keď Indiánov ubudlo, Európania privážali do Ameriky černochov 
z Afriky, ktorí boli odolnejší voči európskym chorobám 



Rasové zloženie

Takmer vo všetkých oblastiach Ameriky boli európski 
prisťahovalci v menšine

Postupným premiešavaním sa s pôvodným 
obyvateľstvom a černochmi vzniklo súčasné pestré 
rasové zloženie obyvateľstva Ameriky

• 1. Európski prisťahovalci

• 2. Pôvodné obyvateľstvo

• 3. Inuiti (Eskimáci)

• 4. Africkí černosi

• 5. Ázijci

• 6. Miešanci



Hustota osídlenia

Amerika je osídlená veľmi 
nerovnomerne

Najväčšia hustota 
zaľudnenia je :

♣ na severovýchode USA 
medzi mestami Boston a 
Washington 

♣ v okolí Chicaga

♣ pri Veľkých jazerách

♣ na Mexickej plošine 

♣ oblasť medzi Sao Paulom 
a Rio de Janeirom  

♣ v okolí ústia La Platy

Najredšie osídlené sú oblasti:

♠ severnej Kanady 

♠ Aljašky  

♠ Amazonskej nížiny



Indiánske kmene v Amerike



Indiáni dnes



Hlavné jazyky Ameriky

1. Španielsky (väčšina obyvateľov)

2. Anglicky (USA a časť Kanady)

3. Portugalsky (Brazília)

4. Francúzsky (časť Kanady-Quebec, 

Francúzska Guayana 



V Amerike žije viac ako 900 miliónov obyvateľov.

Obývajú hlavne oblasti mierneho a subtropického 

pásma.

Vyznačujú sa pestrým zložením, okrem 

pôvodných obyvateľov – indiánov – tu nájdeme 

belochov, černochov a mnoho miešancov.

V Amerike prevláda kresťanské náboženstvo.


