
 

 

 

 



VENEZUELA 

 

o hlavní město:  CARACAS 

o rozloha:   916 445 km² 

o počet obyvatel:  31 300 000 

o úřední jazyk:  španělština 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY: 

 na severu se nachází největší jezero Jižní Ameriky MARACAIBO (na severu je voda slaná, na jihu 

sladká), nikdo zatím úplně nevysvětlil, proč přitahuje velké množství blesků 

 vodopád Salto Ángel 

 přes 50% území pokrývají tropické lesy 

 

HISTORIE A SPOLEČNOST: 

 v roce 1492 objevil pobřeží dnešní Kolumbie Kryštof Kolumbus a započala španělská kolonizace 

 koloniální doba je úzce spojena se sousedními státy, společně se také od roku 1811 začínají zbavovat 

španělské nadvlády pod vedením SIMÓNA BOLÍVARA (narodil se ve Venezuele) 

 samostatná Venezuela vzniká v roce 1830 

jezero Maracaibo 



 20. století je poznamenáno – tak jako ve většině států Jižní Ameriky – častým střídáním vlád a 

diktaturami 

 v roce 1999 se chopil moci HUGO CHÁVEZ, začal rychle měnit zákony (včetně ústavy) a do 

vlastních rukou soustřeďoval stále větší moc, Chávez (stát) převzal téměř veškerou kontrolu nad 

ropným průmyslem, Venezuela se změnila v nedemokratický stát, to vyvolávalo stále větší kritiku 

ve světě (v čele s USA), země se dostával do stále větší politické a ekonomické izolace (výjimku 

tvořilo Rusko, Čína, Írán a Turecko), doma byl podporován převážně chudým obyvatelstvem, 

zemřel v roce 2013 

 nástupcem Hugo Cháveze se stal NICOLÁS MADURO (původně řidič autobusu), pokračoval 

v „chávezovské“ politice, země se přes značné ropné bohatství dostala na pokraj krachu a 

občanské války, situace je stále nedořešena (potraviny jsou na příděl, kriminalita se stále zvyšuje…) 

     

HOSPODÁŘSTVÍ: 

 pro ekonomiku státu je nedůležitější těžba: 

o ROPA A ZEMNÍ PLYN 

o železná ruda, bauxit, fosfáty… 

 mnoho lidí (hlavně na venkově) pracuje v zemědělství: 

o rýže, kukuřice, sorga, maniok… 

o chov prasat, drůbeže a koní 

 ¾ elektřiny vyrobí vodní elektrárny 

 rybolov 

 těžba dřeva 

 

 

Hugo Chávez Nicolás Maduro 



KOLUMBIE 

 

o hlavní město:  BOGOTÁ 

o rozloha:   1 138 910 km² 

o počet obyvatel:  49 230 000 

o úřední jazyk:  španělština 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY: 

 země má dvě odlišné části – Andy na západě a nížiny na východě 

 na jihu země je tropický deštný prales a jihoamerické savany 

 řeky Amazonka a Orinoko 

HISTORIE A SPOLEČNOST: 

 země dostala jméno podle objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba 

 první španělští conquistadoři se na tomto území usadili v roce 1514, v roce 1533 založili přístav 

CARTAGEN, který se stal na dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších při kolonizaci Jižní Ameriky 

 

 od 18. století začínají na tomto území povstání proti Španělům, v roce 1819 povstalci vyhráli zásadní 

bitvu pod vedením Simóna Bolívara, v 19. století vypukla občanská válka, ve 20. století pokračují 

boje o moc, které provází únosy a násilí 

bitva u Cartagen 1741 
(mezi Španěly a Brity) 



 

 od 90. let 20. století se vládě daří držet v zemi relativní klid a demokratické principy 

o daří se i lépe bojovat s tradičním problémem DROGOVOU MAFIÍ, chudí zemědělci pěstují 

tradiční indiánskou rostlinu koku, ze které pak mafie vyrábí KOKAIN s obrovskými 

miliardovými zisky 

o nejznámějším drogovým bossem byl PABLO ESCOBAR, který měl na svědomí množství 

únosů, vražd a jiných závažných kriminálních činů, centrem jeho působení bylo město 

Medellín 

o v boji s drogami výrazně pomáhají USA, které na tom mají vlastní zájem, většina 

kolumbijského kokainu je pašována do USA a do Evropy 

    

HOSPODÁŘSTVÍ: 

 pro ekonomiku státu je nedůležitější těžba: 

 antimon, cín, ropa, zemní plyn, zinek, uhlí, olovo, stříbro, zlato 

 11% obyvatelstva pracuje v zemědělství: 

o kukuřice, rýže, ječmen, brambory, maniok, sójové boby 

o banány, citrusy, kávovník a cukrová třtina 

Simón Bolívar 

Pablo Escobar 

likvidace pole s kokou 

kokain 



EKVÁDOR 

 

o hlavní město:   Quito 

o rozloha:   283 561 km² 

o počet obyvatel:  16 300 000 

o úřední jazyk:  španělština 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY: 

 země leží na rovníku a podle něj dostala jméno, rovník se řekne latinsky equator 

  zemi můžeme rozdělit na tři velmi odlišné části  

o Pobřežní pás (Costa) – deštný prales a na jihu savany 

o Horský pás (Sierra) - Andy s pánvemi, náhorními plošinami a sopkami (Chimborazo, 

nejvyšší hora – vyhaslá sopka, 6310 m n. m., Cotopaxi, aktivní sopka, 5897 m n. m.) 

o Východní pás (Oriente) – deštné pralesy (Amazonská nížina) 

 35 % území pokrývá les 

 11 národních parků 

 

činná sopka Cotopaxi 



 k Ekvádoru patří sopečné souostroví GALAPÁGY,  

o ležící na rovníku v Tichém oceánu, 1000 km od pobřeží 

o název znamená něco jako „želví ostrovy“ 

o nacházejí se zde vzácné druhy živočichů, které jinde na světě nenajdeme – např. obří želvy, 

ještěři, tučňák galapážský… 

  

HISTORIE A SPOLEČNOST: 

 původní indiáni žijící na tomto území byli poraženi ŘÍŠÍ INKŮ, která měla své centrum v Peru 

 rozvoj říše byl zastaven vpádem Španělů, k dobytí území Ekvádoru došlo v roce 1534 

 během 19. století skončil španělská kolonizace a Ekvádor se stává samostatným státem 

 ve 20. století je nestabilní situace v čele se střídají různé vlády, diktátoři a armád 

 1979 jsou obnoveny demokratické principy vládnutí a to trvá do dnes, i když v roce 2010 proběhla 

revoluce, která však nepřerostla ve větší konflikt a problémy 

HOSPODÁŘSTVÍ: 

 v porovnání s ostatními státy Jižní Ameriky byl Ekvádor vždy CHUDOU ZEMÍ, k zlepšení situace 

ve městech pomohly příjmy z ropy objevené v 70. letech 20. století, ale většina lidí je stále velmi 

chudých 

 země je velmi zadlužená 

 těžba ropy, která pomáhala v boji s chudobou, končí, protože zásoby nebyly velké 

 zemědělství: 

o zemědělská půda zabírá necelých 30% území, asi polovinu tohoto území vlastní 1% 

bohatých statkářů, což situaci s chudobou jen zhoršuje 

o některá území v Andách jsou ohrožena půdní erozí 

o kakao, káva, květiny, balza, banány 

souostroví Galapágy 


