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B R A Z Í L I E





Brazilská federativní republika (República Federativa do Brasil) 

je federativní republika, největší a nejlidnatější stát Jižní 

Ameriky.

Na severu sousedí s Francouzskou Guyanou, Surinamem, 

Guyanou, Venezuelou a Kolumbií; na západě s Peru, Bolívií a 

Paraguayí, na jihu s Argentinou a Uruguayí.

Ukaž hranice na mapě !

Brazílie byla v minulosti největší kolonií Portugalska a 

portugalština je zde také úředním jazykem.
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia, Fortaleza, Belo 

Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife a Porto Alegre

http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_Guyana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumbie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsk%C3%A9_kolonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
http://www.brazilie-informace.cz/saopaulo.html
http://www.brazilie-informace.cz/riodejaneiro.html
http://www.brazilie-informace.cz/salvador.html
http://www.brazilie-informace.cz/brasilia.html
http://www.brazilie-informace.cz/fortaleza.html
http://www.brazilie-informace.cz/belohorizonte.html
http://www.brazilie-informace.cz/manaus.html




Největší stát Jižní Ameriky je 

pokryt téměř celou 

Amazonskou nížinou 

a na jihu Brazilskou 

vysočinou,

kde se nacházejí savany a 

stepi.

Díky amazonskému pralesu 

je Brazílie státem, kde se 

nalézá asi nejvíce druhů 

rostlin a živočichů na 

planetě. Brazílie láká 

dobrodruhy hledající krásy 

panenského pralesa a 

civilizací nezkažených 

pralesních národů.



- chov dobytka, skot, ovce, kozy, prasata, koně, drůbež

Významný je rybolov.

Brazílie je největším a nejvýznamnějším státem jižního kontinentu.

Je to průmyslově-zemědělský stát s velikým nerostným bohatstvím

Zemědělství



 Nejdůležitější pěstované plodiny:

 káva, sisal, cukrová třtina, maniok, banány, kakao, fazole, sója, 

kešu, batáty, bavlna, kokosové ořechy, mango, papája , tabák, 

kaučuk



- těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, 

mangan, chrom, olovo, wolfram, nikl, zinek, uran, zlato, stříbro, 

bauxit, cín, antimon, fosfáty, kobalt, slída, niob

- energetika (podíl elektráren):

tepelné 5,28 %, jaderné 1,12 %, vodní 90,66 %, 

ostatní 2,94 %

PRŮMYSL

Vývoz: železná ruda, káva, kakao, tabák, cukr, 

dopravní prostředky

Dovoz: stroje, chemické výrobky, ropa

- nejdůležitější průmyslová odvětví- strojírenství, hutnictví, 

petrochemie, potravinářský, textilní, a dřevozpracující průmysl





zajímavosti:

- největší tropický deštný prales







ABRASÍLIA

Hlavní město

5801 km²

2,2 miliónů obyvatel



Ačkoli se většina obyvatel koncentruje při pobřeží (zvláště 

pak v jeho jižnější polovině) a největší města leží také zde 

(Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre), bylo hlavní město 

Brasilia vystavěno v roce 1956 daleko od pobřeží, aby došlo 

ke kolonizování brazilského vnitrozemí.

Centrum Brasilie má tvar letadla či ptáka jako symbolu 

nového startu.

Autorem této myšlenky je Juscelino

Kubitschek (1902 – 1976) –

politik s českými kořeny. 

S ním se na tomto projektu podílel 

architekt Oscar Niemeyer



Rio de Janeiro





světoznámý karneval v Rio de Janeiru



Nejznámější karneval na světě se koná ve městě Rio de Janeiro na vrcholu zdejšího léta a 

je čtyřdenní přehlídkou rozmanitých kostýmů, hudby a tance.(samba)



SÃO PAULO

je největší město Brazílie, nejbohatší a největší město Latinské Ameriky a 

celé jižní polokoule a sedmou největší metropolí na světě

1 523 km²

11 000 000 obyvatel



Všechna brazilská velkoměsta se jako všechna ostatní v Jižní 

Americe potýkají s problémem chudinských čtvrtí (zde zvaných 

favely), kde je mnohonásobně zvýšena kriminalita, je zde 

vysoká negramotnost, nízký průměrný věk, nedostatek pitné 

vody a elektřiny.

Stát Brazílie má veliký státní dluh , který stále stoupá na 
úrocích



Salvador je považován 

za jedno z nejvíce 

exotických měst celé 

Brazílie. Ve městě se 

nachází mnoho 

národnostních skupin. 

Nejvyšší procentuální 

zastoupení zde mají 

černoši – potomci 

otroků. Salvador je 

velice živé město. 



Fortaleza je přímořské město



Belo Horizonte se nachází v Brazilské vysočině, která je bohatá na nerostné 

suroviny. Je producentem železné rudy a bauxitu) 



Manaus je hlavní město státu Amazonas. Je také největším městem Amazonie. 

Město Manaus zažilo největší rozmach v době, kdy se zde pěstoval a produkoval kaučuk. V 

současné době je město Manaus důležitým obchodním přístavem. 

Opera Teatro

Amazonas



Vodopády Iguaçu představují největší systém vodopádů na Zemi. Leží na řece 

Iguaçu na hranicích mezi Argentinou a Brazílií. Nedaleko je vybudovaná vodní 

elektrárna Itaipú
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