
ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě  
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů  
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,   (povrch,  
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře,  ,  
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí    
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky   probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily   a jiné grafické detaily  
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně  napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně  
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického   rozvíjení konstruktivního a kritického  
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání  
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků  
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 7

Hr
av

ý 
ze

m
ěp

is 
7 

– R
eg

io
ná

ln
í z

em
ěp

is 
ko

nt
in

en
tů

ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ



Objednávky učebnic a pracovních sešitů na
www.etaktik.cz

Záznam o  použití učebnice:

Školní rok Třída StavJméno a příjmeníHRAVÝ ZEMĚPIS 7
Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Autoři:

Odborná spolupráce:

Recenzenti: 

Jazyková korektura:

Grafická úprava a sazba:

Návrh obálky:

Produktový manažer:
Projektový manažer:

ISBN:

Copyright:
Vyrobil a vydal:

Mgr. Jan Šindýlek
Bc. Tereza Bočanová
Mgr. Eliška Kubů
Mgr. Michal Staněk
Mgr. Jan Šindýlek
Mgr. Michal Staněk
Mgr. Jarmila Kulíšková
RNDr. Vladimír Herber, CSc
PaedDr. Jaroslava Olšanská
Mgr. Věra Štefánková
Mgr. Milena Jakoubková
Bc. Andrea Pasternáková

MgA. Martina Trhlíková
Sára Doležalová
Mgr. Martin Pavlík
Sára Doležalová

Mgr. Lucie Pěnkavová
Ing. Jaroslav Brdjar

978-80-7563-072-8
1. vydání, 2017

© Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2017
Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

www.etaktik.cz

Schválilo MŠMT čj. MSMT-5623/2017 dne 2. června 2017 k zařazení 
do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic 

pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.



HRAVÝ ZEMĚPIS 7
Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia



?

Milé žákyně, milí žáci,

vítejte v další z učebnic Hravého zeměpisu, která vás v 7. ročníku poutavým způsobem 
provede vybranými regiony našeho světa. Díky celé řadě obrázků, zajímavých informací  
a  lákavých úkolů budete mít opět možnost si dané učivo lépe představit a  propojit  
s vlastními cestami po světě. 

Jednotlivé oblasti si přiblížíme pomocí tzv. geografické charakteristiky regionů 
(zaměříme se na přírodní podmínky, obyvatelstvo a kulturu, dílčí hospodářské sektory  
včetně turistiky). Postupně na nás čekají Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a  Oceánie,  
Arktida a Antarktida. Evropu společně s Českou republikou si tedy ponecháme na příští 
školní rok. 

Jak už jste si v  našich učebnicích zvykli: pestré zajímavosti rozšiřují vaše znalosti,  
opakovací otázky a úkoly rozvíjejí samostatné a logické myšlení, osvojení zvýrazněných 
klíčových slov podporuje schopnost vyjadřovat se za použití vhodné geografické  
terminologie. 

Podle jednoho svahilského moudra má slovo „CESTOVAT“ stejný význam jako slovo 
„VIDĚT“, a proto pevně věříme, že prostřednictvím naší učebnice objevíte a více poznáte 
svět kolem sebe. 

Za celý autorský tým vám přejeme mnoho nových cestovatelských zážitků z  hodin 
zeměpisu!

autoři učebnice

?

shrnutí probraného úseku látky

zajímavost, která obohacuje probíranou látku

otázky sloužící k zopakování probrané části látky

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ

?
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Zbylé dvě třetiny zemského povr-
chu pokrývá tzv. světový oceán, 
který je tvořen oceány a moři. Dříve 
se uvádělo, že oceány jsou 4 – Tichý,  
Atlantský, Indický a  Severní ledový.  
V  mapách se již začíná objevovat  
pátý oceán – Jižní oceán, jehož  
existenci ještě neuznaly některé 
světové geografické organizace. 
Pro jeho uznání je důležité, že tento 
oceán, který omývá břehy Antarkti-
dy, má samostatný systém mořských 
proudů.

Části oceánu, které omývají pobřeží, nazýváme moře. Moře jsou od 
oceánu částečně ohraničena pevninou nebo ostrovy, avšak zůstávají 
propojena s oceánem. Podle míry ohraničení můžeme rozdělit moře 
na okrajová a vnitřní. Okrajová moře (např. Severní moře) jsou volně 
přístupná z oceánu, zatímco moře vnitřní (např. Černé moře) jsou více 
obklopena pevninou a s oceánem jsou spojena průlivy nebo průplavy.

Oceány a kontinenty

   Věděli jste, že…?

•  Některé prameny uvádějí, že existují jen 4 kontinenty. Evropu,  
Asii a Afriku sdružují v jeden kontinent, který se nazývá Eurafrasie.

Přibližně jednu třetinu povrchu naší Země tvoří pevnina. Rozsáhlé  
oblasti pevniny jsou označovány jako kontinenty, nebo světadíly.  
Rozdíl mezi těmito pojmy není jasně definován. 
Za kontinent nejčastěji považujeme rozsáhlou a souvislou část sou-
še, která je obklopena světovým oceánem a tvořena pevninským ty-
pem zemské kůry. Za světadíl je považována rozsáhlá oblast souše 
se samostatným historickým vývojem. Hranice mezi světadíly mohou, 
ale nemusí být tvořeny světovým oceánem. Mezi kontinenty řadíme 
Eurasii, Afriku, Ameriku, Austrálii a Antarktidu. Za světadíly můžeme 
pokládat Evropu,  Asii, Afriku, Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Austrálii 
a Antarktidu. Největším světadílem je Asie a největším kontinentem 
Eurasie.

SEVERNÍ 
AMERIKA

JIŽNÍ AMERIKA

Tichý oceán

Tichý oceán
Atlantský  
oceán

Indický oceánAFRIKA

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE 

ANTARKTIDA 

Země 510 066 000 km2

Tichý oceán 155 557 000 km2

Atlantský oceán 76 762 000 km2

Indický oceán 68 556 000 km2

Jižní oceán 20 327 000 km2

Severní ledový oceán 14 056 000 km2

Česká republika 78 866 km2

Otázky k opakování?
1.
2.

Podle mapy porovnej rozlohu jednotlivých světadílů a oceánů.
S pomocí mapy v atlasu zjisti, která moře omývající Evropu jsou okrajová/vnitřní.

Obr. 2 – Mapa světadílů a oceánů

Tab. 1 – Rozloha oceánů na Zemi

Obr. 1 
– Porovnání 
rozlohy 
světadílů
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Státy světa

Obr. 3 – Politická 
mapa světa

Základní územní a mocenskou jednotku představuje stát. Stát je vymezen 
státní mocí, obyvatelstvem a státní hranicí. Suverénní stát není podřízen 
žádné jiné státní moci. Počet států na světě se mění. Mohou vznikat nové 
státy, které vyhlásí nezávislost po rozdělení jednoho státu. Důvody, proč 
k této situaci dochází, mohou být národnostní nebo politické. Nově vzniklý 
stát musí být uznán mezinárodním společenstvím. Státy jsou znázorněny 
na politické mapě světa.

Suverénním státem není závislé území. Závislá území patří suverénnímu 
státu, který zde uplatňuje svoji státní moc. Avšak tato území mohou mít 
v rámci suverénního státu určitou nezávislost. Bývají velmi vzdálena od 
své „mateřské“ země a často se jedná o bývalé kolonie.

Forma vlády se v  jednotlivých státech liší. Mezi státními zřízeními jsou 
nejvíce zastoupeny republiky a monarchie. V čele republiky stojí prezi-
dent, který je volen občany státu nebo jimi zvolenými zástupci. Panov-
ník je nejvyšší představitel monarchie (  obr. 4). Panovníka nevolí obča-
né, jedná se o dědičný titul.

Specifickým způsobem vlády je diktatura, v níž je veškerá moc soustře-
děna do rukou diktátora nebo jedné politické skupiny, která většinou 
vládne za podpory armády (  obr. 5).

Státy jsou územně vytyčené pomocí státních hranic. Hranice jsou  
vymezeny na základě mezinárodních smluv. Ve většině případů průběh 
hranice odráží historický vývoj, který se odehrál na daném území. Průběh 
hranic je zobrazen v mapách.
Hranice mohou kopírovat vodní toky, horské hřbety nebo pevninu – ta-
kové hranice označujeme jako přírodní (např. hranice ČR). Rovný průběh 
mívají hranice umělé (např. některé státy USA), které vytyčil člověk bez 
ohledu na přírodní podmínky.

Obr. 4 – Britská královna Alžběta II. patří 
mezi nejznámější panovnice světa.

Obr. 5 – Diktátorský režim v Korejské 
lidově demokratické republice (KLDR) 
je podporován armádou.

Otázky k opakování?
1.

2.

3.

Zjisti (s pomocí internetu) aktuální počet 
států světa, resp. členských států  
Organizace spojených národů.
Které důvody mohou vést ke vzniku nových 
států? Jak se v těchto případech vytvářejí 
nové hranice?
Diskutujte ve skupinách: Jak se liší životy lidí 
žijících v diktatuře od těch našich?

KAPVERDY

(V. B.)

(USA)

(USA)

(V. B.)

MAKEDONIE
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V Africe nalezneme několik typů vegetačních pásem, neboli tzv. bio-
mů. Rozmístění biomů je závislé na podnebném pásu, ve kterém se 
vyskytuje konkrétní přírodní krajina, a také na vzdálenosti od rovníku,  
na vzdálenosti od oceánu apod. V  Africe jsou nejvíce zastoupeny  
savany. Savany jsou travní společenstva, která se vyznačují osa-
mělými stromy. Čím víc v savanách prší, tím vyšší jsou tamní stromy  
(baobabuby a akácie). V  savanách se nachází většina národních  
afrických parků. Mezi nejznámější obyvatele patří žirafy, zebry, okapi, 
sloni, hroši, nosorožci, lvi, levharti a mnoho dalších. 

Typickým vegetačním pásem v  oblasti se sušším podnebím jsou 
pouště a polopouště. Největší pouští na světě je Sahara. Rozkládá 
se v oblasti severní Afriky a rozšiřuje se postupně dál do oblasti tzv. 
Sahelu. Pouště a  polopouště jsou domovem pro nejrůznější suku-
lenty. Sukulent je rostlina, která má dužnaté listy, v  kterých dokáže 
uchovávat vodu na období sucha. Typickými sukulenty jsou kaktusy,  
v  oázách jsou to datlovníky. Macchie je trnitá křovina, která dru-
hotně roste v Africe, a nahrazuje tak původní středozemní vegetaci. 

V oblasti rovníku, konkrétně v Konžské pánvi a Guinejském zálivu, 
se vyskytují tropické deštné lesy. Tropické deštné lesy jsou v dnešní 
době káceny účelově. V případě afrického tropického deštného lesa 
se jedná o kácení vzácných dřevin (eben, mahagon). V tropických 
deštných lesích žijí gorily. 

  Co už víme…?

Nejvíce zastoupenými vegetačními pásy v Africe jsou savany, 
pouště a polopouště, tropické deštné lesy. 

   Věděli jste, že…?

Tropické deštné lesy jsou biomy, které se skládají z velice bohaté fauny 
a  flóry. Tuto druhovou rozmanitost označujeme jako biodiverzitu. 
Rozlišujeme pět pater tropických deštných lesů. Vrchní stromové 
patro vystupuje nad korunové patro. Probíhá zde bohatý život rostlin 
a živočichů. K tomuto životu využívají dostatečného množství slunečního 
záření, snášejí střídání teplot mezi dnem a nocí a mají dostatek vlhkosti. 
Střední stromové patro je charakteristické výskytem stínomilných 
rostlin – především epifyty, jako jsou například liány a orchideje. Epifyt je 
rostlina, která roste na kmeni jiné rostliny, ale nejde o parazitování. Spodní  
stromové patro tvoří malé stromy a stromovité rostliny o velikosti cca 10 m. 

Patro trpasličích stromků a  vysokých bylin je patrem s  výskytem 
nízkých specializovaných dřevin. Nacházejí se zde i mohutné byliny jako 
například zázvor. 

Přízemní patro tvoří kapraďorosty a mechorosty. 
   Věděli jste, že…?

Nosorožci vymírají ve volné africké přírodě 
z důvodu pytláctví. Pytlákům jde především 
o  nosorožčí rohy, a  proto byly na ochranu 
těchto zvířat od 19. století zakládány národní 
parky

Přírodní krajiny 

Obr. 7 – Detailní mapové znázornění 
rozložení vegetačních pásů v Africe 

Obr. 8 – Jedna z travnatých afrických savan 
v oblastech národních parků 

Obr. 9 – Nosorožec patří v Africe mezi 
nejvíce ohrožená zvířata. Nosorožčí rohy 
jsou velice drahým a výdělečným zbožím 
na černém trhu. 

poušť

hory

polopoušť

savana

dešťové 
a monzunové lesy
subtropické lesy 
a křoviny
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Ochrana přírody v Africe  

NP Krugerův 
Vznikl v roce 1902. Byl založen prezi-
dentem Paulem Krugerem, po kterém 
nese své jméno.

NP Serengeti 
Největší národní park Afriky. Rozklá-
dá se v Tanzanii u jezera Turkana.  
Byly zde objeveny nejstarší nálezy 
předchůdce člověka – australopitéka. 
Odtud se poté lidé rozšířili do celého 
světa. V roce 1981 byl národní park 
vyhlášen biosférickou rezervací. 

NP Viktoriiny vodopády 
Nacházejí se na hranici Zambie a Zim-
babwe na řece Zambezi. V roce 1855 
je objevil skotský cestovatel David 
Livingstone. Tyto vodopády pojme-
noval po královně Viktorii. Jsou vysoké 
108 m a široké 1,7 km. 

Ohrožené druhy zvířat v Africe 
Mezi nejohroženější druhy patří gorily 
horské, sloni, žirafy, nosorožci nebo 
například lvi (  obr. 10). Počty lvů ve 
volné přírodě se snižují. Pro představu, 
v tabulce vidíte počty zvířat v časové 
ose před 50–100 lety a jejich populaci 
dnes. 

Endemity se vyskytují především 
na Madagaskaru. Na obrázcích jsou 
vidět někteří zástupci. Lemur kata  
(  obr. 13) žije pouze v  jižní části  
ostrova. Jedná se o primáta. Nejčastěji 
se vyskytuje v lesích a živí se přede-
vším výhonky, pupeny nebo plody. 
Fossa (  obr. 14) je hlavním predá-
torem na Madagaskaru. Její potravu 
tvoří například i výše zmínění lemuři. 
Želva paprsčitá (  obr. 15) patří mezi 
chráněné druhy želv. Pokud je chová-
na v jiném prostředí, vyžaduje velice 
náročnou péči.

Otázky k opakování?
1.
2.
3.
4.
5.

Které biomy jsou nejvíce zastoupeny v Africe? 
Kde budeš v Africe hledat tropické deštné lesy a proč? 
Které druhy zvířat patří mezi nejvíce ohrožené v Africe? 
Jmenuj národní parky Afriky a vysvětli, proč je  důležité přírodu v Africe chránit. 
Co je to biom? Vymysli svou vlastní definici. 

   Věděli jste, že…?

Tuaregové po celá staletí za pomoci 
velbloudů zajišťovali obchodování 
mezi severem a  jihem Afriky tzv. 
karavanami. Dnes jsou již tyto ob- 
chodní karavany minulostí. Zacho-
vány zůstaly tzv. solné karavany, 
které jsou využívány v Nigeru a Mali. 
Zajišťují tak přepravu soli z  této ob-
lasti na jih Sahary. 

Obr. 10 – Lev jihoafrický – král zvířat Obr. 11 – Poušť Sahara 

Obr. 12 – Zebra stepní se vždy  
sdružuje ve velkých stádech  
v afrických savanách.

Obr. 13 – Lemur 
kata, žije především 

na Madagaskaru.

Obr. 14 – Fossa číhající na lemura

Zvíře Před 
50–100 lety Dnes

gepard 50 000 5 000–10 000

lev 450 000 12 000–20 000

gorila 
horská

? méně než 700

levhart 750 000 50 000

nosorožec 1 000 000 21 000

slon 10 000 000 400 000

Obr. 15 – Želva paprsčitá 

Tab. 2 – Počet jedinců některých ohro-
žených druhů před 100 lety a dnes
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Obr. 3  
– Region 
severní Afriky 

islám. Potomky bílých kolonizátorů, převážně z Evropy, 
najdeme ve městech. Mimo města panuje chudoba, 
hlad a nedostatečná lékařská péče. 

Hospodářství: Země jsou v rámci Afriky hospo-
dářsky vyspělejší, většinou se orientují na cestovní 
ruch, zejména Egypt a Tunisko. Hlavní příjmy pochá-
zejí z těžby surovin. Na severu se těží ropa, zemní plyn  
a fosfáty, v jižních oblastech železná ruda, olovo, 
měď a fosfáty. Nerozvinutý průmysl pak zpraco-
vává suroviny z těžby nebo zemědělství. Země- 
dělství je zaostalé, ale vypěstuje dostatek  
potravin i na export. Vyváží se pšenice, olivy, 
pomeranče, datle. Tradiční je pastevectví koz, ovcí 
a hlavně velbloudů. Velký význam má i rybolov. 

Cestovní ruch: Všechny země nabízejí rozmanité  
rekreační možnosti a také jsou oblíbeným cílem  
dovolených lidí z  celého světa. Nejvíce navštěvovaným je Egypt   
(  obr. 6, 7) a následně také Tunisko. Od pyramid a chrámů, přes  
muslimské nebo kolonizační památky, k tradičnímu životu pouštních 
obyvatel Sahary. Hlavní brzdu rozvoje 
představuje komplikovaná 
bezpečnostní situace.

Severní Afrika 

   Věděli jste, že…?

•  Ženy mají mezi Tuarégy poměrně silné 
postavení. Zatímco muž je živitelem 
a  ochráncem, žena vlastní stan a  bydlení.
Ke koloritu celé oblasti patří vodní dýmka, 
nazývaná místními sisha (čte se šiša).  Kouří 
se ochucené tabáky, někde i drogy. 

•  Pohoří Atlas vzniklo podle řecké mytologie 
tak, že titán Atlas nevěřil řeckému hrdinovi 
Perseovi porážku Medúzy. Perseus mu tedy 
ukázal její hlavu, Atlas na místě zkameněl 
a tam, kde padl, vzniklo pohoří Atlas.

  Co už víme…?

Země v severní Africe jsou orientovány 
především na cestovní ruch. Velké příjmy 
pramení také z těžby surovin.

Obr. 6, 7 – Pyramidy 
a sfinga v Gíze (Egypt), 
mešita v Káhiře (Egypt)

Severní Afrika (  obr. 3) je oddělena od zbytku Afriky pouští Sahara 
a tvoří ji pět států (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt), které 
jsou omývány Středozemním mořem.    

Přírodní podmínky: V pobřežních oblastech a údolí Nilu převládá 
subtropické podnebí. Na severozápadě se rozprostírá pohoří Atlas s nejvyšší 
horou Džabal Tubkal. Úrodné jsou pobřežní nížiny a povodí řeky Nil, jehož údolí  
a delta jsou osídleny.  Převažují pouštní oblasti s nedostatkem srážek.  V Tunis-
ku a Alžírsku patří k  zajímavostem tzv. šoty, což jsou slaná bezodtoká jezera 
z větší části roku vyschlá a měnící se v suchém období na slaniska (  obr. 4).  

Obyvatelstvo: Populaci lze rozdělit do tří skupin. Původní obyvatelé, Berbeři 
(  obr. 5), jsou kočovníci bydlící ve stanech v poušti. Nejpočetnější skupina, 

Obr. 4 – Šoty v Alžíru, rychle vysychající 
slaná jezera 

Obr. 5 – Berbeři, 
jejichž bohatstvím 
jsou velbloudi.

Arabové, přišla z Asie a vyznává 
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Severní Afrika má mnoho společných znaků. Téměř 90 % povrchu 
zabírá poušť Sahara. Převládají občasné toky, nazývané vádí, a  vy-
sychající solná jezera, šoty. Tyto oblasti trápí nedostatek pitné vody. 
Většina obyvatel žije na pobřeží nebo při toku řek, malá část populace 
obývá poušť v oázách. Oblast ovlivnila řecká kolonizace a islámské ná-
boženství, což se projevilo i v architektuře, ve stavebních památkách. 
Na mnoha místech najdeme antické chrámy nebo mešity s vysokými 
minarety (věž, ze které muezzinové svolávají k modlitbě). Napříč oblastí 
se pohybují berberské kmeny, v západní části se nazývají Tuarégové.   

Z marockého města Tanger můžeme dohlédnout na břeh Španělska.  
Maročtí berbeři jsou známi tkaním tradičních koberců (  obr. 8).  
Ze stromu argánie trnité se získává vzácný  arganový olej využívaný 
v marocké kuchyni i v kosmetice. 

V  Alžírsku, největším státě Afriky, jsou pravidelně pořádány datlové 
slavnosti a závody na velbloudech. V pohoří Tassili jsou přístupné pra-
věké nástěnné malby zobrazující tradiční lovecké výjevy a „mimozem-
šťany“ (  obr. 9, 10). 

Oblíbená turistická destinace Tu-
nisko patří k vyspělejším zemím 
Afriky. Zemi proslavil vojevůdce 
Hannibal Barkas a město Kartágo, 
jehož trosky najdeme v  hlavním 
městě Tunis. Zvláštností jsou tro-
glodyté, lidé žijící pod povrchem 

země v jeskyních. K oblíbeným pokr-
mům patří kuskus (  obr. 11). 

Libye nyní prochází demokratizací. Kromě islámských památek lze 
stále nalézt pozůstatky bojů z druhé světové války, například ve městě 
Tobruk, kde bojovali i čeští vojáci. 

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika, má mnoho památek, jako 
jsou pyramidy, socha sfingy v Gíze, chrámy v Luxoru, Karnaku a Abú 
Simbel, Údolí králů. Egypt proslul jako země faraónů, mumií, papyru 
a vykopávek. Velký význam má Asuánská přehrada (vodní elektrárna 
a zásobárna vody) a Suezský průplav (významná dopravní tepna mezi 
Asií a Evropou  obr. 12). Řeka Nil zajišťuje dostatek vody na zavlažo-
vání půdy.  

Zajímavosti severní Afriky 

Otázky k opakování?
1.
2.
3.

Co mají země severní Afriky společného?
Co víš o obyvatelích pouští?
S čím se potýká zemědělství v severní Africe ?

   Věděli jste, že…?

•  Arabská města mají 4 části: medína (jádro 
města), mellah (židovská čtvrť), kazba 
(pevnost) a moderní zástavba.

•  Z Alžíru známe alžírskou kávu, teplý nápoj 
složený z kávy, šlehačky a vaječného likéru.

  Co už víme…?

Země severní Afriky jsou vyspělejší a mají 
mnoho společného: poušť Saharu, záso-
by nerostných surovin, vývoz ropy, ne-
rozvinuté zemědělství, nedostatek vody, 
velké množství památek. Nejoblíbeněj-
ším turistickým cílem je Egypt.

Obr. 8 – Tradiční berberské koberce 

Obr. 9, 10 – Malby lovců a „mimozemšťana“ 

Obr. 12 – Suezský průplav 

Obr. 11 – Kuskus 
a tradiční sladký 
mátový čaj 
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Obr. 3  
– Tornádová alej

Tornáda vznikají střetem studeného (arktického) vzduchu ze severu 
a teplého vzduchu od jihu. Oblast středu USA je proto označena jako 
„tornádová alej“ (  obr. 3).

Na západním a východním pobřeží je mírné klima ovlivněno blíz-
kostí oceánů = vyšší množství srážek. Hovoříme o mírném vlhkém 
oceánském podnebí. Na východě zasahuje dál do vnitrozemí než na 
západě, kde srážky zastavují Kordillery. Západní oblasti jsou ve vnitro-

zemí sušší a jsou zde vhodné podmínky pro vznik pouští. Sušší je 
i subtropický podnebný pás v jižní části USA. Pravidelnost pod-
nebných pásů je narušena pásem horského masivu, kde panuje  
vysokohorské podnebí  ovlivněné nadmořskou výškou. 

Ve Střední Americe a na území většiny Jižní Ameriky převládá tropické 
vlhké klima s vysokou vlhkostí vzduchu a teplotami kolem 25 °C. 
Kolem rovníku nechybí každodenně se opakující deště. Díky těmto 
podmínkám se zde rozprostírá deštný prales. Okolí Mexického zálivu 
je často postihováno tropickými bouřemi, hurikány (  obr. 2). Vzni-
kají nad teplým mořem a následně se vydávají do chladnějších oblastí. 
Během cesty narůstá jejich velikost. Průměr může mít až stovky 
kilometrů. Oko hurikánu má průměr pouze několik desítek kilometrů. 
Když se dostane do chladnějších oblastí či k pevnině, začíná slábnout. 
Při kontaktu s pevninou má ničivé důsledky (vítr o rychlosti až  
stovek kilometrů za hodinu, záplavy).

Subtropický podnebný pás je v  Jižní Americe chladnější než  
v Severní Americe kvůli pohoří a studenému mořskému proudu. Cíp 
Jižní Ameriky, Patagonie, spadá polohou do mírného podnebné-
ho pásu, ale klima je zde mnohem drsnější kvůli tomu, že je oblast 
obklopena velmi chladným oceánem. 

   Věděli jste, že…?

•  Nejhorším hurikánem Ameriky byla  
Katrina ze srpna 2005. Nejvíce byla postižena 
oblast New Orleans. Rychlost větru dosáhla 
250  km/h. Škody a  následné opravy byly  
vyčísleny na 10 – 25 mld. dolarů. 

Podnebí Ameriky

1.   Které podnebné pásy jsou v Americe?
2.   Čím je ovlivněno podnebí?
3.   Z jakého důvodu vznikají ve středu USA 

tornáda a jak se tato oblast nazývá?
4.   Kde se vyskytují hurikány a proč?

Otázky k opakování?

Americký kontinent leží ve všech podnebných pásech planety Země  
(  obr. 1). Podnebí je ovlivněno: geografickou polohou, mořskými proudy 
a členitostí reliéfu (Kordillery). 
Na severu území nalezneme polární pás s nízkými teplotami, sněhem a le-
dem. Na něj navazuje pás subpolární, v němž panuje dlouhá zima a krátké, 
relativně teplé léto. Většina území se nachází v mírném podnebném pásu, 
kde se střídají čtyři roční období. 

Mírný pás v Severní Americe je ochlazován vzduchem z polárních a subpolár- 
ních oblastí. Pronikání je umožněno absencí přírodní překážky (pohoří), která 
by vzduch zastavila. Přírodní překážka chybí i na jihu kontinentu u Mexického 
zálivu. Toto uspořádání umožňuje vznik tornád ve střední části USA. Oblast 
postihne několik desítek tornád do roka, jsou různé intenzity a velikosti. 

Obr. 2 – Hurikán

STUDENÝ SUCHÝ 
VZDUCH Jižní Dakota

Nebraska

Kansas

Oklahoma

Texas

Colorado

TEPLÝ VLHKÝ 
VZDUCH

TEPLÝ SUCHÝ 
VZDUCH

TORNÁDOVÁ 
ALEJ

polární

vysokohorské

mírně studené

subtropické

tropické suché

tropické vlhké

Obr. 1 
– Podnebné 
pásy
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Stepi se rozprostírají ve střední části Severní Ameriky v  oblasti  
Velkých planin a  Centrálních rovin. Jejich plocha je kolem 3 milio-

nů km2. Severoamerické stepi se nazývají prérie. Stepi ležící v Jižní  
Americe se označují pampy. Stepi Severní Ameriky byly v minulosti  
domovem milionových stád bizonů (  obr. 9) a vidlorohů. S přícho-
dem evropských kolonistů se tvář severoamerických stepí radikálně 
změnila kvůli zemědělské činnosti.

Přírodní krajiny
Stejně jako podnebné pásy jsou i  přírodní krajiny na americkém  
kontinentě zastoupeny všechny, od polárních pustin po tropický 
deštný prales. 

Polární pouště pokrývají většinu Grónska a ostrovy severně od ka-
nadské pevniny. Pro tuto oblast jsou typické dlouhé a mrazivé zimy, 
které jsou vystřídány krátkým létem. Z  rostlin zde nalezneme přede-
vším mechy, lišejníky a  různé druhy řas. Živočichové, kteří zde žijí, 
nacházejí zdroj potravy hlavně v moři (  obr. 4). 

Tundra navazuje na polární pouště a  zaujímá poměrně široký pás 
území, jenž je málo dotčen činností člověka. Charakteristickým prv-
kem tundry je permafrost, dlouhodobě zmrzlá půda (  obr. 5), která 
rozmrzá pouze v době krátkého léta trvajícího 2–3 měsíce, a to pouze 
do hloubky několika desítek centimetrů. Opět se zde vyskytují lišejní-
ky a mechy, které doplňují zakrslé křoviny, břízky, vrby a nenáročné 
traviny. Z živočichů jsou zde nejvíce zastoupeni komáři, lumíci, sovice 
sněžná, liška a vlk polární, sob polární (  obr. 6). V zimních měsících 
se pak posouvají směrem na jih, do tajgy, kde mají dostatek potravy.

Tajgu tvoří jehličnaté lesy, které spolu s těmi na Sibiři v Rusku (  obr. 8) 
tvoří největší zalesněnou oblast na světě. Živočichy zde zastupuje  
především los, medvěd, norek a kuna. Na západě tajgy, v Kordillerách, 
se nacházejí největší jehličnaté stromy světa, sekvoje a  sekvojovce, 
které mohou dorůstat výšky až 100 metrů a žijí až několik stovek let.

Smíšené a listnaté lesy se nachází hlavně ve východní části Ameriky.   
Jsou využívány k těžbě dřeva. 

Obr. 7 – Mapa vegetačních pásem

Obr. 4 – Medvěd lední může žít až 30 let.

Obr. 5 – Tundra

Obr. 6 – Stádo sobů 
V Severní Americe se jim říká “karibu”.

Obr. 9 – Stáda bizonů 
Dnes žijí především v NP Yellowstone.
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V oblasti And přežila evropskou kolonizaci asi 1/3 původního obyva-
telstva, v některých státech téměř polovina (  obr. 2). 
Zbytek obyvatelstva tvoří míšenci indiánské a  europoidní rasy, tzv. 
mestici. V minulosti se lidé soustředili nejen na pobřeží, ale i v oblas-
ti náhorních plošin. Obyvatelstvo těchto zemí spojuje španělština, 
křesťanství a původní indiánská náboženství. 
Typickou rostlinou je kokainovník pravý, známý jako koka (  obr. 3 
a 4), která je spojena již s indiánskou civilizací Inků. Lidem v minulých  
staletích pomáhala při náročné práci a  životě ve vysokých nadmoř-
ských výškách. Teprve koncem 19. století se z ní začala vyrábět nebez-
pečná droga kokain. Jedná se o země s vysokou nadmořskou výškou. 
Pěstované plodiny se musely těmto podmínkám přizpůsobit, např. 
brambory lze pěstovat do výšky 3 000 m n. m. Horské oblasti se využí-
vají jako pastviny především pro lamy (  obr. 5) a ovce.
V andských zemích se nacházejí bohatá naleziště nerostných suro-
vin. Těžba je orientovaná spíše na barevné kovy, především na měď 
a zinek a také se rozrůstá těžba ropy a zemního plynu. 

Hospodářství oblasti je spíše rozvojové. Stále se orientuje na vývoz  
zemědělských plodin a nerostných surovin. Budoucnost andských 
zemí je především v cestovním ruchu, ať už kvůli přírodním nádhe-
rám či architektonickým památkám, které se zachovaly po původ-
ních indiánských kulturách. 

Andské státy
Jedná se o státy ležící na západním pobřeží jihoamerického kontinentu, pro-
chází jimi pohoří Andy – Kolumbie, Ekvádor, Peru a Bolívie. Oblastí prochází 
rovník, k němuž směřuje i studený mořský proud, který nepřináší dosta-
tek srážek a pobřežní oblast patří spíše k těm sušším. Vnitrozemí vyplňuje 
tropický deštný les. Směrem na západ přechází v Andy. Zvyšuje se nadmořská 
výška a s ní zároveň klesá teplota. U pobřeží pak Andy klesají. Díky tomu na 
západním pobřeží vznikla oblast, která je poměrně hustě osídlena a nacházejí 
se zde velká města. 

Obr. 3, 4 – Koka, sušení koky

Obr. 2 – Indiáni. Díky terénu jich zde přežilo 
více než v jiných částech amerického konti-
nentu.

Obr. 5 – Lamy, které se užívají i jako 
dopravní prostředek (osoby i náklad).

Obr. 1 
– Andské státy

   Věděli jste, že…?

•  Pouhých 10 % obchodu s drogami je v ru-
kou státu, zbytek připadá na mafii, která je 
spojena i s řadou únosů a vražd, jelikož jed-
notlivé kartely mezi sebou soupeří o přední 
postavení. O zničení tohoto obchodu se sna-
ží vláda ve spolupráci s USA, kam drogy ve 
velkém směřují.  

FALKLANDY 
(V. B.)

BERMUDY
(V. B.)

PORTORIKO (USA)

(USA)
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Kolumbie
Území Kolumbie se rozprostírá v  úrodných údolích mezi horskými  
pásmy And s  tropickými deštnými lesy a  nížinami. Tyto podmínky 
ovlivnily i hospodářství, zaměřené na zemědělství a pěstování kávy, 

banánů a  kakaa. Kolumbie je druhým největším  
vývozcem kávy na světě. Známé jsou také kolum-

bijské orchideje a  pěstování banánů.  (  obr. 7)  
V nepřístupných oblastech se pěstuje koka a ko- 
nopí. V  zemi se také začíná těžit ropa, zlato 

a smaragdy. 

Ekvádor
Touto zemí prochází rovník, od něhož země získala také 
svůj název (španělsky se rovník řekne „ecuador“). Je 

zemí spojenou s velkým počtem aktivních sopek. Nejznámější je sopka 
Cotopaxi (  obr. 10), která je třetí nejvyšší aktivní sopkou na planetě.
 
V nižších nadmořských výškách se půda intenzivně zemědělsky využívá  
k  pěstování tropických plodin, především banánů a  kakaa, cukro-
vé třtiny, bavlny a  tabáku. Zemědělská půda se získává kácením  
tropického deštného pralesa, díky tomu je země významným vý-
vozcem vzácných dřevin, např. mahagonu. Důležitou složkou HDP je  
i vývoz ropy. 

Obr. 7 – Banány, jeden trs může vážit  
až 60 kg. 

Obr. 10 – Cotopaxi, kterou v roce 1972 
prozkoumala i česko-polská expedice.

Obr. 11 – Obyvatelé Peru

Obr. 9 – Most v Kolumbii vedoucí v Andách 
nad údolím

Obr. 6  
– Typické 
andské látky 
a barvy

   Věděli jste, že…?

•  V Ekvádoru rozlišujeme oblasti podle toho, v jaké se nacházejí nadmoř-
ské výšce. Do výšky 1 000 m n. m. hovoříme o horké oblasti, horké zemi, 
kde téměř po celý rok panují poměrně vysoké teploty a je zde dostatek 
srážek. Na horkou zemi navazuje mírná země se subtropickým podnebím. 
Do 3 200 m n. m. se nachází chladná země, kde teplota může klesat i pod 
bod mrazu. Nad ní už je pouze země studená, kde může mrznout každý 
den.

•  Sopka Cotopaxi je jedním z míst, kde měli Inkové údajně skrýt svůj zlatý 
poklad před dobyvačnými Španěly.

Obr. 8 – Barevnost ekvádorských 
látek se odráží i v barvě domů  
v chudinských čtvrtích.
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Kultura a obyvatelstvo 
Obyvatelstvo 
V Asii, nejlidnatějším světadíle, žije 4,5 mld. lidí, což je více než 60 % 
obyvatel světa. Rozmístění obyvatelstva není rovnoměrné. Téměř  
neobydlené jsou vysokohorské nebo pouštní oblasti. Většina  
obyvatel se soustřeďuje v úrodných oblastech podél řek a při pobřeží 
moře (  obr. 41). K nejlidnatějším státům patří Čína (1,3 mld. obyvatel), 
Indie (1,2 mld. obyvatel), Indonésie, Pákistán, Bangladéš a Japonsko. 

Kolébka kultur 
Asie je kolébkou civilizací a místem střetu mnoha kultur. Nejstarší  
civilizace vznikaly podél toku velkých řek: Eufrat a Tigris (Mezopotámie), 
Indus a Ganga (starověká Indie), Jang-c’-ťiang a Huang He (starověká  
Čína). Současné kulturní prostředí bylo ovlivněno kolonizací  
v 19. století, kdy koloniální velmoci zasahovaly do vývoje států a zaváděly 
násilně kulturu evropskou namísto národní. 

Náboženství 
V Asii vznikla většina světových náboženství (  obr. 42): 

Obr. 41 – Rozmístění obyvatel v Asii 

Obr. 42 – Náboženství ve světě

   Věděli jste, že…?

•  V hinduismu je posvátným zvířetem kráva, 
která je vnímána jako nedotknutelná.  
Následkem toho se v Indii přemnožila.

   Věděli jste, že…?

•  V Tibetu je povoleno mnohomužství (tzv. 
polyandrie), kdy jedna žena může mít více 
než jednoho manžela, a není zde povolený 
rozvod.

•  V islámských zemích je povoleno mnoho-
ženství (tzv. polygynie), kdy jeden muž může 
mít až 4 manželky, ale pod podmínkou,  
že udrží všem stejnou životní úroveň.

1.   Když na 1 m2 se vejdou 4 lidé, kolik km2 by zaplnilo obyvatelstvo Asie?
2.   V čem se jednotlivá náboženství od sebe odlišují?
3.   Vysvětli rozdíl mezi islámem a křesťanstvím.

Otázky k opakování?

Judaismus nebo také 
židovská víra, nábožen-
ství vzniklé v 2. tisícile-
tí př. n. l., uctívá boha 
Jahve. Židé žili velmi 
dlouho roztroušeni 
po celém světě, ale po 
druhé světové válce 
si založili (s  pomocí 
OSN) vlastní stát Izrael. 

křesťanství
islám
hinduismus
buddhismus

judaismus
čínská náboženství
šintoismus

korejská náboženství
domorodá náboženství
méně osídlené oblasti

Buddhismus, nábo-
ženství vzniklé asi 500 
let př. n. l., nelze chápat 
jako běžné náboženství, 
spíše jako filosofický 
směr, jehož cílem je 
rovnováha člověka s pří-
rodou i sebou samým. 
Centrum buddhismu, 
Tibet, v současné době 
okupuje Čína. Nejvíce 
je buddhismus rozší-
řen v Indii a Číně, ale své 
příznivce má po celém 
světě. 

Islám, náboženství založené prorokem 
Mohamedem v 7. století n. l. Bůh je nazý-
ván Alláh, slovo islám znamená v překladu 
„podrobení se bohu“. Základní kniha je 
Korán. Islám má mnoho stoupenců a jedná 
se o druhé nejrozšířenější náboženství. 

Hinduismus vznikl 1 500 př. n. l., má více 
bohů (polyteismus), ale pouze tři jsou hlavní: 
Brahmá, Višnu a Šiva. Většina věřících žije 
v Indii. Posvátným zvířetem je kráva. 

Šintoismus, původní japonská víra, nemá 
pevná pravidla pro vyznávání. Zaměřuje 
se na vnímání radostných stránek života 
a uctívání více bohů (polyteismus). 

Křesťanství najdeme v Asii trojího druhu.  
Nejrozšířenější je pravoslavné (Rusko,  
centrální Asie a  Zakavkazsko). Římsko- 
katolické křesťanství převažuje na  
Filipínách a Východním Timoru. V Arménii  
se vyznává nejstarší forma křesťanství,  
arménská apoštolská církev byla  
rozšířena apoštoly po roce 300 n. l. 

Konfucianismus, tradiční čínská víra, se 
zaměřuje na člověka a dává důraz na lidský 
rozum. Člověk by měl dodržovat mravné 
chování a úctu ke starším. 
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Jazyky 
Nejrozšířenějšími asijskými jazyky jsou čínština, arabština, indické  
jazyky a  japonština. Pro srovnání, čínsky mluví 16 % obyvatel  
a anglicky necelých 5 % světové populace. 

Rasy 
V  Asii žijí zástupci europoidní rasy (arabské státy  obr. 43, západ  
Sibiře), mongoloidní (Mongolsko  obr. 44, Čína  obr. 45, Japon-
sko, Korea, Vietnam, Indie  obr. 46) a  smíšené rasy (kombinace  
europoidní a mongoloidní rasy např. na Filipínách  obr. 47). 

Problémy obyvatelstva 
V  Asii je mnoho problémů, jmenujme ty nejvážnější. V  arabských 
zemích jsou soustavně porušována lidská práva a  situace se nelepší.  
V  chudých regionech děti běžně pomáhají na polích rodičům  
(  obr. 48), aby se společně uživili. Zanedbávají tak školu a následně  
roste negramotnost (  obr. 49). Negativním důsledkem rychlého roz-

voje některých států (Indie, 
Čína) je poškozené život-

ní prostředí (  obr. 50),  
velké množství odpadu  
(  obr. 51) a  rostoucí 
počet chudých obyva-

tel.

  Co už víme…?

Nejvíce lidí mluví čínsky, arabsky a indickými jazyky. Převládá mon-
goloidní rasa, dále europoidní a  nakonec smíšená. Je zde mnoho 
problémů: hlad, negramotnost, dětská práce, porušování lidských 
práv, špatné životní prostředí.

   Věděli jste, že…?

• Čínsky se naučí pouze člověk, který má hudební sluch.  
Čínština nepoužívá abecedu, ale znaky. Každý znak má svůj význam, 
např.  = Ao-ta-li-ja = „Austrálie“. Význam znaků přitom nedává 
smysl: „zátoka + velký + zisk + Asie“. 

• Indové jsou rozděleni do společenských vrstev, které se nazývají kasty. 
Mezi příslušníky jednotlivých kast jsou např. zakázány sňatky. Případný 
sňatek je chápán jako urážka rodiny, často bývá trestán smrtí. I když byly 
kasty zrušeny a zakázány, stále existují (zejména na venkově). Obr. 51 – Indická skládka odpadků

Obr. 48 – Dětská práce na polích

Obr. 49 – Jedna z velmi chudých škol

Obr. 50 – Smog v Novém Dillí

1. Jaké rasy najdeme v Asii? Uveď příklady. 
2. Uveď příklady rozdílnosti životní úrovně. 
3. Co to je negramotnost? Vysvětli příkladem. 
4. Jak bys změnil/a situaci v chudých regionech? 

Otázky k opakování?

Obr. 45 – Obyvatelé 
Číny

Obr. 43 – Obyvatelé 
Saúdské Arábie 

Obr. 44 – Obyvatel 
Mongolska

Obr. 46 – Obyvatelé 
Indie

Obr. 47 – Obyvatelé 
Filipín

OBYVATELSTVO
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Přírodní 
podmínky 
Východní Asii dělíme 
na tři oblasti: 
1)  Pouště (Gobi a  Taklamakan) trpí 

nedostatkem srážek. Pouště přecházejí 
v mongolské stepi, kde se prohání stáda kopytnatců 
(  obr. 14). 

2)  Vysoká pohoří (Karákóram a  Himálaj) mají nedostatek srážek.  
Život se omezil na mechy, lišejníky a  chov jaků. Na úpatí hor žije 
panda velká a výše v horách sněžný levhart (irbis). 

3)  Monzunová oblast (Čínská nížina) má dostatek srážek násled-
kem letních monzunů a vodnaté řeky Jang-c’-ťiang (Dlouhá řeka) 
a Huang He (Žlutá řeka). Na jihu jsou tropické deštné pralesy. 

Obyvatelstvo 
Ve východní Asii žije nejvíce lidí na světě,  většina obyvatelstva se sou-
střeďuje na východní pobřeží. Převládá mongoloidní rasa a k nejpo-
četnějším národům patří Číňané, Japonci a Korejci. Panují zde rozdíly 
v životní úrovni mezi rozvojovými (Korejská republika a Mongolsko) 
a vyspělými oblastmi (Japonsko). 

Hospodářství 
Region má hospodářství na vysoké úrovni, kromě Mongolska  
a  Severní Koreje. Nejvyspělejší ekonomikou se pyšní Japonsko, na 
jehož úspěchy navázali „Malí asijští tygři“ (státy s rychle se rozvíjející 
ekonomikou). Čína má velký nárůst a soustředí se na výrobu a služby. 

Cestovní ruch 
Východní Asie je oblíbeným cílem turistů. Všechny státy nabízejí  
všechny druhy turismu. V Číně a Japonsku si můžete prohlédnout  
tradiční architekturu v podobě mnoha chrámů. Také velkým lákadlem  
je tradiční čínská medicína v podobě akupunktury a akupresury.  
V Mongolsku Vás může zlákat volná step a jízda na koni. V Japonsku  
na jedné straně jízda nejrychlejšími vlaky na světě nebo vyhlášená  
japonská kuchyně a čajové obřady.

Východní Asie 
Do této oblasti řadíme státy od pouště Gobi na východ, 
jmenovitě šest států (Čína, Japonsko, Severní a Jižní Korea, 
Mongolsko, Tchaj-wan) a  dvě samosprávná území Číny  
(Macao, Hongkong). 

   Věděli jste, že…?

•  Shanghai Tower je s výškou 632 m druhou 
nejvyšší budovou světa.

•  Mezi tři největší společnosti věta patří 
3 čínské firmy. 

Obr. 13 – Státy 
východní Asie

Obr. 14 – Divocí koně v Mongolsku

Obr. 15 – Čingischánův památník

Obr. 16 – Mongolská jurta
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Zajímavosti východní Asie 
Mongolsko řadíme k rozvojovým zemím, převládá tradiční pastevectví 
koní a ovcí ve stepích. Země se hlásí k odkazu Čingischána (  obr. 15), 
který má v hlavním městě Ulánbátaru postavenou sochu. Mongolové jsou 
kočovníci, stěhují se podle toho, kde najdou pastvu pro svá zvířata. Tomu 

přizpůsobili i svůj život. Tradiční mongolské obydlí se nazývá 
jurta. Tento stan lze v případě potřeby rozebrat,  skládá 

se z lehké dřevěné konstrukce a těžké bavlněné látky. 
Ač to nevypadá, poskytuje svým obyvatelům dosta-
tečné pohodlí. I sem se dostala moderní elektronika 
a v některých jurtách již najdeme i televizi, popřípadě 

další vymoženosti.

Japonsko, nazývané také „Země vycházejícího slunce“ 
(  obr. 17) nebo „Velký tygr“, tvoří 4 ostrovy Honšú, 
Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku a souostroví Rjúkjú. Přestože 
má omezené zásoby nerostných surovin a musí je do-

vážet, patří k nejvyspělejším ekonomikám. K významným výrobkům patří 
elektronika (Sony, Hitachi, Toshiba, Minolta), osobní automobily (Toyota 

 obr. 18, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi), motorky (Honda, Yamaha), 
lodě (Mitsubishi, Hitachi) a vlaky (rychlovlaky šinkanzen). Japonsko je zemí 
inovace, zejména v počítačích a robotice. Pro mezinárodní obchod jsou 
významné přístavy Jokohama a Kóbe. Země leží na styku litosférických 
desek, což se projevuje sopečnou činností, zemětřesením a tsunami.  
K  japonské kultuře patří šintoistické chrámy, samurajové (  obr. 20),  
harakiri (čestný způsob sebevraždy), gejši (  obr. 21) a obřad pití čaje.  
V roce 1945 byla města Hirošima a Nagasaki zničena atomovou bombou.  
Asijští tygři je označení států s rostoucí ekonomikou. Jedná se o Jižní 
Koreu, Tchaj-wan, Hongkong (  obr. 22) a Macao (a také Singapur, ten 
však patří do jihovýchodní Asie). Tyto státy začaly podporovat vzdělání, pod-
nikání, prostředí pro zahraniční investice a kvalitní pracovní sílu.  

   Věděli jste, že…?

•  Japonci jsou velmi tradiční společnost, v níž děti ctí rodiče a čest 
rodiny je nejvyšší hodnotou.

•  Oblíbeným japonským pokrmem je sushi, čerstvé kousky ryb 
zabalené do rýže se sójovou omáčkou a pálivým wasabi. 

•  Japonsko má nejvyšší sebevražednost z vyspělých států. 
Ročně zemře vlastní rukou až 30 000 Japonců.  Nejčastěj-
ším důvodem je osamělost, neschopnost vyjádřit pocity 
a nejistota. 

•  Gejša byla japonská společnice, mylně chápána jako 
prostitutka. Úkolem bylo zabavit muže na celý večer. 
Ovládala tanec, hru na hudební nástroj, zpěv, konver-
zaci a podávání čaje. Slovo gejša lze přeložit jako umění 
přítomnosti nebo společnosti. 

Obr. 17 – Japonsko, znázorněné jako 
Země vycházejícího slunce

Obr. 22 – Tradiční rýžová pole, v pozadí je 
přístavní město Hongkong.

Obr. 19 – Hlavní město Tokio, na pozadí 
sopka Fudži

Obr. 18 – Japonská 
automobilka 
Toyota vyrobí ročně  
nejvíce osobních 
aut na světě.

Obr. 21  
– Gejša

Obr. 20 – Samurajové byli příslušníci 
japonské aristokracie a obávaní bojovníci 
s mečem. Samurajský meč se nazýval 
katana a vyráběl se překládáním tvrzené 
oceli. Díky tomu byl pevný a ostrý. 

REGIONY
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Podnebí
Většina území Austrálie se nachází v tropickém podnebném pásu. 
Na obrázků č. 13 je patrné, že podnebí podmiňuje vznik různých  
vegetačních pásů. V oblasti suchého tropického podnebného pásu 
ve vnitrozemí se nacházejí pouště. Srážky zachycuje především 
Velké předělové pohoří na východním pobřeží Austrálie, proto v této 
oblasti hovoříme jako o vlhkém tropickém podnebném pásu. Pro  
tuto oblast jsou patrné tropické deštné lesy. Celý jih Austrálie zasahuje 
do subtropického podnebného pásu. 

V oblasti východní části Austrálie a Indického oceánu dochází  
velice často k výskytu katastrofických atmosférických jevů, které 
značíme jako hurikány (  obr. 10). Na vzniku hurikánů se podílejí  
především oblasti tlakových níží, které jsou pro Austrálii typické. 

Obr. 10 – Hurikán zachycený  
z družicového snímku v oblasti JV Asie 
a severní části Austrálie

Obr. 11 – Mapa Austrálie

Obr. č. 12 – Znázornění klimatického jevu, který je nazýván El Niño. Nej-
častěji se tento jev projevuje v oblastech okolo rovníku v Tichém oceánu. 
Každých přibližně 3–8 let se pravidelné proudění větrů, které nazýváme 
pasáty, změní; dochází ke změně proudění v atmosféře i hydrosféře. Pasá-
ty slábnou a teplé vody z oblasti rovníku se za pomoci oceánských prou-
dů dostávají směrem k Jižní Americe. Tvoří se zde oblačnost, která je do-
provázena silnými bouřkami. Touto dobou panuje v Austrálii a Indonésii 
velké sucho a horko a často tak dochází k lesním požárům, s kterými bojují 
hasičské jednotky dlouhé týdny, někdy i měsíce. 

1.   Jaký vztah mají podnebné a vegetační pásy 
v Austrálii? Existuje v těchto vztazích nějaká 
logická souvislost?

2.    Charakterizuj vznik a působení hurikánů.
3.    Proč v Austrálii dochází k lesním požárům?

Otázky k opakování?

   Věděli jste, že…?

•  Tropickým cyklónám říkáme v každé části 
světa jinak. V oblasti Ameriky se jedná o hu-
rikán. V  oblasti JV Asie se tento jev nazývá 
tajfunem a v Austrálii je hurikán označován 
jako willy-willy. 

•  Hurikán je složen z oka hurikánu, které je 
 na obrázku č. 11 dobře patrné uprostřed 

velkého točivého víru. V  oblasti tohoto oka 
je bezvětří a částečně zatažená obloha. Hu-
rikány ve víru dosahují rychlosti až 119 km/h.

  Co už víme…?

Většina území Austrálie se nachází v oblasti tropického podnebného 
pásu. Jižní pobřeží Austrálie zasahuje do subtropického podnebné-
ho pásu. Oblast Austrálie je velice často sužována lesními požáry, 
které mohou být způsobeny klimatickým jevem zvaným El Niño. Pro 
severozápad Austrálie je typický výskyt tropických cyklón – huriká-
nů. 

NORMÁLNÍ 
ROK

Rovníkové větry 
odtlačují teplou 
vodu k západu.

Austrálie

Jižní 
Amerika
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Amerika

Austrálie

Východní větry 
slábnou. Teplá 

voda se přesouvá 
na východ.

Tichý 
oceán

Tichý 
oceán

Studené vody 
vystupují podél 
pobřeží Jižní 
Ameriky.

Teplejší 
zimaEL NIÑO
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Přírodní krajiny
Podle mapy Austrálie (  obr. 13) si můžeme všimnout, že vnitrozemí 
Austrálie patří mezi nejsušší oblasti, a tedy i oblasti, ve kterých se 
vyskytuje největší množství pouští a polopouští na tomto světadílu. 
Tyto biomy zaujímají přibližně 70 % celkové rozlohy Austrálie. Nejzná-
mějšími pouštěmi Austrálie jsou Velká písečná poušť, Gibsonova či 
Simpsonova poušť a Velká Viktoriina poušť. Vnitrozemí je při pobřeží 
lemováno dalšími vegetačními pásmy. Na severu se vyskytují savany 
a v oblasti vlhkého tropického podnebného pásu tropické deštné  
lesy. Tyto savany, v  nichž nalezneme mnoho křovin a  nízkých  
stromů, nazývají Australané buš. Na východě Austrálie nalezneme 
smíšené a opadavé lesy. 

Rozmístění vegetačních pásů je v oblastech při pobřeží závislé na 
množství srážek od oceánu a směru větrů. 

Především kvůli tomu, že Austrálie patří mezi nejizolovanější světa-
díly, vyskytuje se na jejím území velké množství unikátních druhů 
fauny a flóry. Většina vegetace je chráněna v národních parcích, které 
zaujímají plochu 280 000 km2. Na této rozloze se nachází více než 3 000 
míst, která jsou pro svou zvláštnost chráněná. Většinu rostlin (kromě 
cca 1/4 všech zástupců flóry) nenalezneme nikde jinde než v Austrálii. 
Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější národní parky patří NP Kakadu 
(  obr. 14 a 15) a NP Uluru-Kata Tjuta (  obr. 16).

Obr. 14 – Vodopády s průzračně čistou 
vodou v národním parku Kakadu 

Obr. 15 – Papoušek kakadu, podle jehož 
jména je pojmenován národní park  
v Austrálii.

Obr. 16 – Skalnaté hory Kata Tjuta ve stejnojmenném národním 
parku, v jejichž blízkosti se nachází vrchol Uluru.

Australští endemité
Endemit je jedinečný zástupce fauny či flóry, který se vyskytuje 
pouze na jednom konkrétním území. 
V případě Austrálie se jedná o koaly a klokany jakožto zástupce 
vačnatců. Koaly se živí eukalyptovými listy (  obr. 17), které rostou 
na typické australské dřevině blahovičníku. Klokani žijí v Austrálii  
především ve skupinách. Klokanů existuje celá řada. Z  těch nej- 
významnějších můžeme hovořit např. o klokanu velkém, klokanu  
rudookém a spoustě dalších. 

Obr. 17 – Záběr na spokojeně se krmící 
koalu

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

ADELAIDE

PERTH

BRISBANE

Obr. 13 – Detailní mapové znázornění  
vegetačních pásem v Austrálii
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Nejznámějším cílem turistů je národní park Tongariro, který se nachází 
v oblasti sopečné činnosti na Severním ostrově. Na obrázku  č. 39 si 
můžeme všimnout sopečných kuželů, z nichž jeden se jmenuje stejně 
jako národní park. 
V oblasti tohoto národního parku se nachází jezero Taupo, které můžete 
vidět na obrázku  č. 40. Pro svou průzračnou čistotu je jezero známé 
chovem obrovských duhových pstruhů (  obr. 41).

Mezi další významné zástupce této oblasti patří Havajské ostrovy.  
Tyto ostrovy jsou od roku 1959 padesátým federálním státem Spo-
jených států amerických. Hlavním městem je Honolulu, které se 
nachází na ostrově Oahu. V hlavním městě Honolulu nalezneme jednu 
z nejvyhledávanějších pláží na havajských ostrovech, kterou známe 
pod názvem Waikiki. Tato pláž je vyhledávána turisty, 
kteří si chtějí zasurfovat. Kromě surfování je možné se 
také naučit potápět. Návštěvníci, kteří mají kladný vztah 
k tanci, se mohou zkusit naučit tradiční tanec hula  
(  obr. 42). Většina hotelů v oblasti pláže nabízí 
možnosti chodit na taneční lekce tohoto tance. Ná-
sledkem sopečné činnosti dochází ke zvětšování ostrova 
Havaj. Na ostrovech nalezneme tři aktivní sopky. Nesou 
název Mauna Kea, Kilauea, Mauna Loa. Všechny tyto 
vulkány se nacházejí v národním parku Havajské sop-
ky. Mauna Kea je zároveň nejvyšším 
vrcholem Havajských ostrovů. Na Ha-
vaji se pěstují kávové boby, které jsou 
určené na vývoz, dále také ananasy.

   Věděli jste, že…?

•  V  roce 1941 se nacházela v  této oblasti Tichého oceánu na Havajských 
ostrovech největší americká vojenská základna, kterou známe pod jménem 
Pearl Harbor. U tohoto přístavu došlo k jedné z bitev 2. světové války. Plán 
na napadení americké základny vypracoval japonský admirál Jamamoto. 
K útoku došlo 7. 12. 1941. Japonská armáda zaútočila jak ze vzduchu pro-
střednictvím letectva, tak pod vodou za pomoci torpédoborců. Nejdříve 
měli Japonci převahu, protože Američané nebyli připraveni. Cílem bylo zni-
čit co nejvíce amerických lodí a letadel, které se na základně vyskytovaly. 
Nakonec se však Japoncům nepodařilo zasáhnout ani jednu letadlovou loď. 
V reakci na útok Spojené státy americké v čele s prezidentem Rooseveltem 
vyhlásily  8. 12. 1941 Japonsku válku.

Obr. 42 – Tanečnice 
hula v typickém 
oblečení

Obr. 39 – Sopečná oblast v národním  
parku Tongariro, jenž se nachází na Novém 
Zélandu.

Obr. 40 – Jezero Taupo se nachází v národ-
ním parku Tongariro a vyznačuje se 
především svou křišťálově čistou vodou, 
která vyhovuje chovu pstruhů.

Obr. 41 – V řekách Nového Zélandu se 
prohánějí pestrobarevní pstruzi, kteří nesou 
příznačný název: pstruzi duhoví.

Obr. 43 – Památník U.S.S. Arizona v zátoce 
u Pearl Harboru

Obr. 44 – Vedle současného památníku, který vidíme na obrázku 43 leží 
v oceánu pozůstatek bojové lodi U. S. S. Arizona, která se účastnila bojů 
o Pearl Harbor.
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Obr. 48 – V oblasti Severních Marian  
v Tichém oceánu se nachází nejhlubší místo 
na Zemi, kterým je Mariánský příkop.

Charakteristika 
vybraných států
Z  oblasti Melanésie se budeme věnovat  
nejvýznamnějšímu představiteli, ostrovnímu  
státu Papua-Nová Guinea. Ten se nachází  
na sever od Austrálie. Hlavním městem  
tohoto ostrovního státu  je Port Moresby. 
Nová Guinea je druhým největším ostrovem 
na světě. Leží na něm nejvyšší hora Oceánie, 
kterou je Puncak Jaya. Žije zde ptakopysk  
(  obr. 46) a Kakapo soví (  obr. 45).
Tento ostrov je nejméně probádanou oblastí 
na světě. Nacházejí se zde ještě původní kme-
ny, které řadíme mezi kanibaly. Stát Papua-
Nová Guinea zaujímá 80 % rozlohy celého 
ostrova. Úředním jazykem je zde angličtina, 

a to především díky evropské kolonizaci. Kromě 
angličtiny se zde ale mluví také cca 800 domorodými jazyky. Ostrov 
Nová Guinea patří mezi nejchudší oblasti na světě. 
Dalším významným představitelem Melanésie jsou Šalamounovy 
ostrovy. Hlavním městem je Honiara. Nachází se na ostrově s názvem 
Guadalcanal.

Z oblasti Mikronésie je potřeba jmenovat především závislé území 
Guam. Jedná se o ostrov v oblasti dalšího závislého území, souostroví 
Severní Mariany (  obr. 48). Jejich největším ostrovem je Saipan.  
Oba tyto státy jsou zámořskými územími USA.

   Věděli jste, že…?

•  V oblasti ostrova Guadalcanal (  obr. 47) se odehrávala jedna z význam-
ných bitev druhé světové války. Jednalo se o střet amerického vojska s voj-
skem japonským, a to na zemi, na moři i ve vzduchu. Zvítězila spojenecká 
vojska nad Japonci.

•  Mariánský příkop, který se nachází v oblastí souostroví Severní Mariany, 
je nejhlubším oceánským příkopem na světě. Dosahuje hloubky 10 994 m. 

  Co už víme…?

Melanésie je charakterizována státem Nová Guinea. Nalezneme zde 
nejvyšší horu Oceánie Puncak Jaya. Na tomto ostrově se dodnes na-
cházejí původní kanibalské kmeny. Patří mezi nejchudší oblasti svě-
ta. Mikronésii zastupuje vojenské území Guam, patřící USA, stejně 
tak jako Severní Mariany, kde se nachází Mariánský příkop.

Obr. 45 – Kakapo soví 
neboli také papoušek 
soví patří mezi nej-
více chráněné a nej-
vzácnější papoušky 
na světě, protože se 
vyskytuje pouze na 
několika ostrovech 
Nového Zélandu.

1.   Charakterizuj nejchudší stát v oblasti Melanésie.
2.   Jaká světová NEJ lze obdivovat v Mikronésii?

Otázky k opakování?

Obr. 47 – Snímek zachycující boje o Guadal-
canal. Bitva byla součástí válečných operací 
v Tichomoří v rámci druhé světové války.

Obr. 49 – Guam je velice důležitým ostro-
vem pro americké námořnictvo. Jedná se 
o americkou vojenskou základnu. Všichni 
obyvatelé těchto dvou ostrovů mají americ-
ké státní občanství.

Obr. 46 – Ptakopysk 
podivný je endemic-

kým zástupcem ptakořitných 
vejcorodých savců, kteří se  
vyskytují v oblasti Nové Guineje.

SAIPAN

GUAM

SAIPAN

Filipínské moře
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Antarktická NEJ

Antarktida je: 

• NEJchladnější místo na Zemi 

• NEJsušší kontinent s ročním úhrnem 
srážek méně než 5 cm – proto o Antarktidě 
hovoříme jako o mrazové poušti 

• Vysoká – díky ohromné tloušťce ledu  
má Antarktida střední nadmořskou výšku 
2 280 m a její nejvyšší hora Vinson Massif 
s nadmořskou výškou 4 897 m je vyšší než 
evropský Mont Blanc (4 809 m n. m.) 

• NEJvětrnější – maximální rychlost větru 
byla naměřena 320 km/h 

• NEJméně obydlená – oficiální statistiky 
počtu obyvatel hlásají počet trvale žijících 
obyvatel 0 

• Složena z mnoha ledových ker, NEJvětší 
ledová kra o rozměrech 335 km x 97 km  
je zhruba stejně velká jako Belgie 

• NEJtmavší a NEJstudenější – po dobu 
antarktické zimy Slunce na pólu nevychází 
182 dní 

• „NEJodrazivější“ – přes 80 % slunečního 
záření je odraženo zpět do vesmíru 

• Obydlena především tučňáky, jejichž 
počet přesahuje se všemi druhy, které se 
na Antarktidě vyskytují, 75 milionů jedinců

Význam pro člověka 
Z geologického hlediska je oblast Antarktidy velice bohatá na nerostné 
suroviny. V roce 1991 byla na Antarktidě zastavena těžba nerostných 
surovin, aby se zabránilo poškozování přírodního prostředí, a tento 
kontinent slouží primárně k mírovým a vědeckým účelům (  obr. 7). 
Z hlediska geologické minulosti leží Antarktida na prakontinentu  
Gondwana a jejím základem jsou prastaré horniny, především břidlice, 
žula a rula, dále se na povrchu nacházejí sedimenty jako pískovec, 
vápenec a jílovec. Na základě geologického podloží je možné na An-
tarktidě nalézt velké zásoby železné rudy a dalších téměř 200 různých 
nerostů, jako jsou např. měď, stříbro, zlato, uran, chrom a mnoho 
dalších. Dále se zde nacházejí rozsáhlé zásoby ropy. Vědecké týmy 
předpokládají, že dosud nebyly objeveny všechny nerostné suroviny, 
které může prastará pevnina schovávat.

Obr. 6 – V  roce 1942 uplatňovalo své nároky na ovládnutí Antarktidy 
hned sedm států světa. Jednalo se o Velkou Británii, Norsko, Argentinu, 
Chile, Francii, Nový Zéland a  Austrálii. Proto byla Antarktida rozděle-
na „jako koláč“ na deset různě velikých záborů. V  roce 1959 podepsalo  
12 zemí smlouvu, ve  které se zavázaly, že nebudou uplatňovat nároky 
na území a že budou tento světadíl využívat pouze k vědeckým účelům. 
Později se k této smlouvě přidala i Česká republika. V dnešní době se na 
výzkumných aktivitách na Antarktidě podílí přes 4 000 výzkumníků na  
25 výzkumných stanicích. Největší výzkumnou stanicí na Antarktidě 
je americká stanice s  názvem McMurdo, která je vybavená atomovou  
elektrárnou a zařízením na výrobu pitné vody ze slané mořské vody. Sou-
časným hitem na Antarktidě je rozvíjející se cestovní ruch, ale plavby na 
výletních lodích se přísně kontrolují, aby se zabránilo poškozování život-
ního prostředí.

ANTARKTIDA

JIŽNÍ 
PÓL

Jižní polární kruh

Obr. 7 – Vědecký výzkum na Antarktidě
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Závěrečné opakovací otázky ?
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Arktida a Antarktida jsou dva stejné, nebo dva 
různé pojmy? Zdůvodni svou odpověď. 
Které vegetační bys hledal/a na Arktidě 
a na Antarktidě? Čím se vyznačují? 
Který ze zemských pólů je na pevnině? 
Tučňák se vydal na cestu ze své domoviny 
a procestoval celý svět. Proč se rozhodl, že jsou 
pro něho jiné podmínky nepříznivé? 
Mohl se potkat lední medvěd na své cestě 
z ledové kry s mrožem? Svou odpověď 
zdůvodni. 
Z jakých důvodů jsou oblasti okolo obou 
zemských pólů nehostinné pro člověka? 
Co všechno mohou lidé zkoumat na 
výzkumných stanicích na Antarktidě? 
Co je to polární záře a proč se o polární záři 
bavíme ve spojitosti s Antarktidou? 
Otázka a úkol k zamyšlení: 
Na Antarktidě se nachází mnoho výzkumných 
stanic, v kterých žijí lidé, jako jsme my. Myslíš, 
že bychom mohli na polárních stanicích 
slavit Vánoce s jinými národy a národnostmi? 
Podívej se na internetu, jaké jsou typické zvyky 
a tradice v období Vánoc na některých spolu 
sousedících polárních stanicích? Budou 
Vánoce slavit Indové stejně jako Chilané nebo 
Rusové? 

Shrnutí a opakování – Arktida, Antarktida
Arktida je označení pro oblast v okolí severního pólu 
a Antarktida je označení pro kontinent v okolí jižního pólu. Obě 
tyto oblasti jsou nevhodné pro život lidí. 
V Arktidě můžeme pozorovat lední medvědy, mrože a další vodní 
živočichy. Kdežto na Antarktidě se můžeme setkat s početnými 
hejny tučňáků (  obr. 9). 
S obyvatelstvem se sporadicky setkáme na výzkumných stanicích 
na Antarktidě, která je politicky rozdělena na několik oblastí. Podle 
mezinárodní dohody má být tento kontinent využíván pouze 
k mírovým a vědeckým účelům, těžba surovin je zakázána. 

Obr. 8 – Tuleň

Obr. 9 – Tučňáčí kolonie na ledové kře  
v oblasti Antarktidy

Obr. 10 – Co na myšlenkové mapě chybí? Pokuste se vytvořit svou 
myšlenkovou mapu z informací, které jste se o Antarktidě dozvědě-
li. Povedla by se vám vytvořit i podobná myšlenková mapa Arktidy? 

Skupinová práce:

Zahrajte si na vědce. Zjistěte, které země vlastní nějakou část Antarktidy 
a čemu se jejich výzkumné týmy věnují. Na základě těchto informací 
se rozdělte na oněch 12 zemí, které podepsaly dohodu o Antarktidě 
a pokuste se vyřešit nějaký společně stanovený problém. Ideálním 
problémem může být např. globální oteplování, a tedy tání ledu 
a sněhu na Antarktidě.
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Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě  
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů  
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,   (povrch,  
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře,  ,  
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí    
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky   probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily   a jiné grafické detaily  
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně  napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně  
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického   rozvíjení konstruktivního a kritického  
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání  
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků  
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.
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