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AMERIKA II 



AMERIKA - přírodní poměry 

• Hranice - S Am x Stř. Am.x J Am 
– Tehuantepecká pánev/šíje 

– Panamská šíje 

Hraniční body: Z, V, S, J 

 POMOCÍ ATLASU VYHLEDEJ HRANIČNÍ BODY 

 CELÉHO KONTINENTU 

• délka 14 500 km 

• šířka 5 950 km 
 



AMERIKA - přírodní poměry 

• Nejstarší část kontinentu Kanadský štít - přiléhají 
vrásná pohoří; Brazilský a Guayanský štít  

• Intenzivní vrásnění - oceánská deska pod pevninskou 
(sopečná a seismická činnost) 

 KTERÉ HORY VYZDVIHLO VRÁSNĚNÍ ÚPLNĚ NEJVÝŠE? 

• Nejvyšší hora S. Am - Mt. Mac Kinley (6194 m n. m.) - 
Kordillery 

• Nejvyšší hora J. Am - Aconcaqua (6959 m n. m.) - Andy 

• Pohoří 
–  Kordillery, Andy, Skalnaté hory, Apalačské pohoří, 

Kaskádové pohoří (Mt. Rainier, Mt.St.Helens) 



AMERIKA - přírodní poměry 

• S část světadílu ve čtvrtohorách zaledněna => 
modelovaný reliéf (zaoblené tvary), jezera, 
morény, zálivy 

• Rozsáhlé stepi (travnaté plošiny) 
– prérie (sever), pampy (jih) 

• Vnitřní plošiny – vysoké nadm. výšky, erozní 
činnost (Velký kaňon, Údolí smrti, Mohavská 
poušť..) 

• Centrální údolí (Kalifornie - závlahová 
zemědělství) 

• Nížiny - Arktická, Mississippská, Laplatská, 
Amazonská... 



Moréna 



Podnebí 

• zastoupena všechna klimatická pásma 

• polární (arktický), subpolární, mírný, 
subtropický, tropický 

• nejvíce zastoupený mírný pás 
– oblast velkých jezer, Appalačské pohoří - drsné 

klima (rozdílné v Evropě), vánice, kalamity (např. 
NY) 

– teplejší léto, slunný podzim 

•  od 40° s.š. na jih => subtropický, tropický pás 

• subrovníkové podnebí (Havaj) 

 



Vegetační pásy 

                          

POMOCÍ ATLASU VYHLEDEJ A POJMENUJ JEDNOTLIVÉ 
VEGETAČNÍ PÁSY A JAKÝM KLIMATEM JSOU OVLIVŇOVÁNY 



Podnebí 

• tropické podnebí - ničivé větry => tornáda 

• Údolí smrti - až +57°C 

• arktické podnebí ve vnitrozemí - až -60°C 

• turisticky nejnavštěvovanější – subtropické 
oblasti => subrovníkové klima (pláže, 
dostupnost, vybavenost) 

=> atlantské pobřeží - jižně od NY, Florida (zima 
20°C, léto 28°C) - celoroční provoz 



Kontrolní otázky 

1) Která část kontinentu je nejstarší? 

2) Jak se nazývají rozsáhlé stepi v Jižní Americe? 

3) Které podnebné pásy zasahují na americký kontinent? 

4) Kteří evropští mořeplavci dobývali břehy Ameriky? 

  

 



Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 

 



• I. BIČÍK RNDR. CSC. A KOLEKTIV. Regionální zeměpis světadílů: Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: 
Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2000. ISBN 80-86034-43-7.  
• KLÍMOVÁ, Eva Školní atlas světa. 2.vydání. Praha: Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-925-9.  

• KAŠPAROVSKÝ KAREL. Zeměpis II. v kostce pro SŠ: regionální geografie. 1. vydání. Praha 10: FRAGMENT, 2008. ISBN 

978-80-253-0585-0.  

•http://www.4zscheb.cz/elearning/zemepislearning/amerika5/amerika5vyklad.htm 

•http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LateralMoraine_6911.jpg 

•http://www.kiss98.cz/aktuality/vikend-plny-slunce-351.html 

•http://www.predskolaci.cz/?p=8303 

•http://jirpa.cz/wallpapers/04/98.htm 

•http://4ever.cz/ 

Použité zdroje 


