
Neustálý příliv přistěhovalců z celého světa  

 

              MNOHONÁRODNOSTNÍ STÁT 

•   Původní obyvatelé jsou INDIÁNI   

           -  na začátkem 16.st. jich bylo 10mil.,  

              nyní necelé 2 mil. 

           -  přes 500 kmenů, žijící převážně v rezervacích 

           -  žijí především ve státech Aljaška (Eskymáci),   

             Nové Mexiko, Arizona, Oklahoma 
 



•  Dnešní obyvatelstvo   -   přistěhovalci a jejich potomci 

 

•  Počet obyvatel   =  303,4mil.  

 

 Evropané  75% 

 černoši 12%  -  hlavně velká města, jih USA 

 Hispánci  12%  -  lidé původem z Latinské Ameriky 

a Pyrenejského poloostrova + míšenci  rychle 

přibývají, mají vysoký přirozený přírůstek a migrují 

hlavně z Mexika, Kuby a Portorika 

 

 přistěhovalci z celého světa (hlavně z Asie  -  

čínské čtvrtě,… hlavně ve velkých městech  -    

zabývají se obchodem a službami, vytvořili si svůj 

vlastní svět, osidlují celé městské čtvrtě 



•  Rozmístění obyvatelstva  

    -  nejvíce  -  SV USA 

                     -  JV USA 

                     -  Kalifornie (Los Angeles, San Francisco) 

                     -  SZ USA (Seatle) 

 

 

•  Úřední jazyk je angličtina 



USA jsou nejvýznamnější ekonomickou velmocí 

světa. Pro jejich hospodářství je typické: 

 

 služby na vysoké úrovni 

 vyspělý průmysl, který je soustředěn do center 

 produktivní a intenzivní průmysl 

 obrovské zásoby nerostných surovin 

 



 SV průmyslový pás 
 Apalačská oblast  
 Pobřeží Mexického zálivu  
 Západní pobřeží  
 Aljaška 
 



1. SV průmyslový pás   -   Velká jezera  Atlantský oceán 

 
 ½ průmyslové produkce nejrůznějších odvětví 

               největší nahromadění služeb a obchodu 

 

NEW YORK  -  největší, založen Holanďany, řada mez.organizací (OSN), 

                         socha Svobody…, finanční centrum světa 

PHILADELPHIA – hutnický průmysl 

 

BALTIMORE – loděnice 

 

WASHINGTON – hlavní město, sídlo Kongresu Kapitol 

                            prezidentské sídlo Bílý dům 

 

CHICAGO – ocelárny, rafinérie, jedno z největších letišť, 3. nejlidnatějším městem 

                    USA, mrakodrapy 

 

DETROIT  -  jedno z  nejvíce průmyslových měst,  je zde zastoupen hlavně  

                     automobilový průmysl, kde působí 3 výrobce aut - Ford,   

                     Chrysler a General Motors.  

 

BOSTON 

 

 



2. Apalačská oblast    
 

- vznik na základě těžby uhlí a železné rudy  

         těžký průmysl, dnes převládají textilní, potravinářské obory 

 

ATLANTA  -  převaha černošského obyvatelstva, největší letiště, sídlo firmy  

       Coca-cola, televizní stanice CNN 

 

3. Pobřeží Mexického zálivu    
 

- vznik na základě zpracování zemědělských surovin-bavlny, tabáku,   

  cukrové třtiny, dnes převládá těžební (ropa), chemie 

 

HOUSTON  -  přístav, kosmický výzkum NASA 

DALLAS  -  centrum obchodu s bavlnou a ropou 

NEW ORLEANS  -  kolébka džezu 

FLORIDA  -  kosmické centrum – mys Canaveral, MIAMI – cestovní ruch,  

       Disneyland 

 



4. Západní pobřeží   
 

 -   nejrychleji se rozvíjející oblast, převládají nejmodernější výrobní 

     odvětví s nejvyspělejšími technologiemi 

 

SAN FRANCISCO  -  kopcovitý terén, leží na tektonickém zlomu 

                                    zemětřesení, most  Golden Gate, elektronika 

 

LOS ANGELES  -  2.nejlidnatější v USA, Hollywood, přístav 

 

LAS VEGAS  -  město zábavy – kasina, herny… 

 

SEATTLE  -  letecký průmysl 

 

 

5. Aljaška – viz zvláštní prezentace 

http://www.gykas.cz/data/clanky/aljaska-net.pdf


Vyspělé zemědělství využívá úrodné půdy centrálních rovin  amerického 

středozápadu 

 

            pšenice, kukuřice, bavlna, sója, tabák (jih) 

 Kalifornie  -  subtropické ovoce a zelenina 

 


