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Mexiko



ZÁKLADNÍ INFORMACE

� Rozloha: 1 964 375 km² (13. na světě)

� Počet obyvatel: 106 202 903 
(54,3 ob. / km²)

� Hl. město: Mexico City (Ciudad de México) -
19 231 829 obyvatel)

� úřední jazyk: španělština

� Vyhledej s atlasem sousední státy a urči Vyhledej s atlasem sousední státy a urči Vyhledej s atlasem sousední státy a urči Vyhledej s atlasem sousední státy a urči 
polohu vzhledem k mořím a oceánům.polohu vzhledem k mořím a oceánům.polohu vzhledem k mořím a oceánům.polohu vzhledem k mořím a oceánům.



Státy Střední Státy Střední Státy Střední Státy Střední 
AmerikyAmerikyAmerikyAmeriky

� Největší a nejvyspělejší     ze Největší a nejvyspělejší     ze Největší a nejvyspělejší     ze Největší a nejvyspělejší     ze 
států Střední Ameriky je:států Střední Ameriky je:států Střední Ameriky je:států Střední Ameriky je:

---- MexikoMexikoMexikoMexiko

� Dalšími státy jsou:Dalšími státy jsou:Dalšími státy jsou:Dalšími státy jsou:

---- GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala

---- BelizeBelizeBelizeBelize

---- SalvadorSalvadorSalvadorSalvador

---- HondurasHondurasHondurasHonduras

---- NikaraguaNikaraguaNikaraguaNikaragua

---- KostarikaKostarikaKostarikaKostarika

---- PanamaPanamaPanamaPanama



PŘÍRODNÍ POMĚRY

Sousedí s USA, Guatemalou a Belize, 

oblévá ho  Tichý oceán, Kalifornský záliv, 
Mexický záliv, Karibské moře





Na většině území Mexika převládají hory, které ve svém nitru 
nabízejí neuvěřitelné poklady v podobě krasových jeskyň nebo krasových jeskyň nebo krasových jeskyň nebo krasových jeskyň nebo 
křišťálových vodopádůkřišťálových vodopádůkřišťálových vodopádůkřišťálových vodopádů. Páteří celých mexických států jsou dva 
horské hřebeny - Sierra Madre Occidental táhnoucí se podél 
západní části pevniny a Sierra Madre Orientál, rozprostírající 
se ve východní části země. Častým cílem příznivců 
vysokohorské turistiky a horolezectví je nejvyšší vrchol Mexika 
- sopka Pico de Orizaba. Oblast, která byla vyhlášena 
národním parkem, nabízí přírodní krásy v podobě kráterových 
propastí, bujné vegetace a úchvatného pohledu do širokého 
okolí. Druhým nejvyšším bodem a nejvýznamnějším vrcholem 
je stále aktivní sopka Popokatepetl, k jejímž vrcholům vedou 
dvě cesty.

� – oblast často postihována zemětřeseními tektonického 
původu a sopečnou činností

� ! vyhledej v atlase pohoří a sopky !! vyhledej v atlase pohoří a sopky !! vyhledej v atlase pohoří a sopky !! vyhledej v atlase pohoří a sopky !

POVRCHPOVRCHPOVRCHPOVRCH---- PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM



� Poměrně málo řek
� Río Grando del Norte (Rio GrandeRio GrandeRio GrandeRio Grande) 3023 km dlouhá s 

přítokem Conchos
� Kratší řeky, které prudce spadají z pobřežních horských 

pásem na západě –––– energetický významenergetický významenergetický významenergetický význam
� Lago de Chapala – největší mexické jezero

PodnebíPodnebíPodnebíPodnebí
� subtropický pás (čtyři výšková podnebná pásma – horká, 

mírná, chladná země, země věčného ledu)
� Na jihu se dělí rok na období sucha a dešťů – ty dosahují 

maxima v letních měsících.
� Na východním pobřeží závisí srážková činnost v létě na 

pasátu vanoucím z Atlantiku, v zimě na větru ze severu. 
Pacifické pobřeží je sušší. Zvláště Kalifornský poloostrov a 
severní část západního Mexika má srážek málo.

VodstvoVodstvoVodstvoVodstvo



Mexiko je turisty hojně vyhledávanou destinací Mexiko je turisty hojně vyhledávanou destinací Mexiko je turisty hojně vyhledávanou destinací Mexiko je turisty hojně vyhledávanou destinací především pro 
svoji bohatou indiánskou kulturu, přenádherné písčité pláže, bohatou indiánskou kulturu, přenádherné písčité pláže, bohatou indiánskou kulturu, přenádherné písčité pláže, bohatou indiánskou kulturu, přenádherné písčité pláže, 
azurově křišťálové moře, kouzelné přírodní scenérie, rozpálené azurově křišťálové moře, kouzelné přírodní scenérie, rozpálené azurově křišťálové moře, kouzelné přírodní scenérie, rozpálené azurově křišťálové moře, kouzelné přírodní scenérie, rozpálené 
slunce a přívětivé obyvateleslunce a přívětivé obyvateleslunce a přívětivé obyvateleslunce a přívětivé obyvatele.
Magnetem pro turisty jsou především pozůstatky starých civilizací, 

národů OlmékůOlmékůOlmékůOlméků, Aztéků, , Aztéků, , Aztéků, , Aztéků, ZapotékůZapotékůZapotékůZapotéků a a a a MayůMayůMayůMayů, které vtiskly dnešnímu 
Mexiku tajuplnou atmosféru. Dech beroucí pyramidy a ruiny 
starých měst jsou zasazeny v divoké džungli nebo v přírodě 
obklopené tropickou zelenou vegetací a gigantickými kaktusy. 
K nejznámějším pyramidám, které by si žádný turista neměl 
nechat ujít, patří Pyramida Slunce a Pyramida MěsícePyramida Slunce a Pyramida MěsícePyramida Slunce a Pyramida MěsícePyramida Slunce a Pyramida Měsíce.



FLÓRA A FAUNAFLÓRA A FAUNAFLÓRA A FAUNAFLÓRA A FAUNA
� deštný les – lijány, orchideje
� cedr, dub, borovice, jedle, mahagon
� Pěstuje se zde palma olejná, cukrová třtina, sisal, palma olejná, cukrová třtina, sisal, palma olejná, cukrová třtina, sisal, palma olejná, cukrová třtina, sisal, 

kokosovník, kakaovník, káva, kukuřice, pšenice, kokosovník, kakaovník, káva, kukuřice, pšenice, kokosovník, kakaovník, káva, kukuřice, pšenice, kokosovník, kakaovník, káva, kukuřice, pšenice, 
proso, bavlník, ovoce a zelenina (chilli, rajčataproso, bavlník, ovoce a zelenina (chilli, rajčataproso, bavlník, ovoce a zelenina (chilli, rajčataproso, bavlník, ovoce a zelenina (chilli, rajčata)

� Typickou mexickou rostlinou je kaktus

� hmyz (komáři=maláriekomáři=maláriekomáři=maláriekomáři=malárie), medvěd, vydra, jagur
pásovec, mravenečník, dikobraz, opice, divocí koně, 
sup, orel, krocan, kolibřík, chřestýš

� cccchov skotu, prasat, koz ovcí a koníhov skotu, prasat, koz ovcí a koníhov skotu, prasat, koz ovcí a koníhov skotu, prasat, koz ovcí a koní
� Loví se zde krabi, langusty, ústřiceLoví se zde krabi, langusty, ústřiceLoví se zde krabi, langusty, ústřiceLoví se zde krabi, langusty, ústřice



NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSLNEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSLNEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSLNEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSL

� Těžba stříbrastříbrastříbrastříbra, částečně zlata, zinku, olova, , částečně zlata, zinku, olova, , částečně zlata, zinku, olova, , částečně zlata, zinku, olova, 
mědi, železa, uranu, tuhy, uhlímědi, železa, uranu, tuhy, uhlímědi, železa, uranu, tuhy, uhlímědi, železa, uranu, tuhy, uhlí

� Největší nerostné bohatství představuje ropa ropa ropa ropa 
a zemní plyn a zemní plyn a zemní plyn a zemní plyn (východní pobřeží)

� Převažuje průmysl chemický, strojírenský, 
potravinářský a textilní



Mexico City







AcapulcoAcapulcoAcapulcoAcapulco je město ležící na tichomořském pobřeží. 
Město má romantickou historii díky pirátským lodím a 
lodím vozící koření. 
Město je známo především díky svým nádherným 
plážím, blízkým tropickým džunglím a lagunám. 
Ve městě panuje rušný noční život a město je jedním 
z turisticky nejnavštěvovanějších míst v Mexiku. 



ACAPULCO



ChichénChichénChichénChichén ItzáItzáItzáItzá



Chichén Itzá Chichén Itzá Chichén Itzá Chichén Itzá je rozlehlá předkolumbovská archeologická lokalita 
ležící v centrální části na severu poloostrova Yucatán. Bylo to 
hlavní mayské náboženské centrum této lokality. 

Město bylo založeno asi v 6.století, ale ti ho pravděpodobně v 8.století opustili. 
Až Itzové kolem roku 918 a Toltékové kolem 987 dali městu novou tvář. Takže 
město je kombinací mayské a toltécké civilizace. 
Hlavní stavbou Chichén Itzá je Kukulkánova pyramida nebo taky El Castillo. Je 
to devítistupňová pyramida se čtvercovým půdorysem. Na vrchol vedou 4 
schodiště, lemované hadím tělem. Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti, 
21. března a 21. září, dopadají sluneční paprsky na hlavní schodiště tak, že 
vzniká dojem, že se had plazí z chrámu dolů. 
V Chichén Itzá se taky nachází asi největší hřiště na pelotu (dávná míčová hra) 
ve Střední Americe, observatoř El Caracol, posvátná přírodní nádrž Cenote 
zasvěcená bohu deště Tlalocovi, zajímavý Chrám válečníků, skupina Tisíce 
sloupů a další krásné restaurované památky. 



GuadalajaraGuadalajaraGuadalajaraGuadalajara



PueblaPueblaPueblaPuebla







TeotihuacanTeotihuacanTeotihuacanTeotihuacan





MexikoMexikoMexikoMexiko---- poznámkypoznámkypoznámkypoznámky

Mexiko je Mexiko je Mexiko je Mexiko je nejvyspělejší a největšínejvyspělejší a největšínejvyspělejší a největšínejvyspělejší a největší zemí Střední Ameriky.zemí Střední Ameriky.zemí Střední Ameriky.zemí Střední Ameriky.

Hlavní město: Hlavní město: Hlavní město: Hlavní město: 
CiudadCiudadCiudadCiudad de de de de MéxicoMéxicoMéxicoMéxico ((((MexicoMexicoMexicoMexico City) City) City) City) ---- 20 mil. obyvatel20 mil. obyvatel20 mil. obyvatel20 mil. obyvatel

Historie:Historie:Historie:Historie:
V předkolumbovském období se na území dnešního V předkolumbovském období se na území dnešního V předkolumbovském období se na území dnešního V předkolumbovském období se na území dnešního 

Mexika rozvíjely civilizace Mexika rozvíjely civilizace Mexika rozvíjely civilizace Mexika rozvíjely civilizace Aztéků a Aztéků a Aztéků a Aztéků a MáyůMáyůMáyůMáyů. Ty byly . Ty byly . Ty byly . Ty byly v 16.století v 16.století v 16.století v 16.století 
dobity Španělskemdobity Španělskemdobity Španělskemdobity Španělskem, které zde založilo kolonii. V 19. století , které zde založilo kolonii. V 19. století , které zde založilo kolonii. V 19. století , které zde založilo kolonii. V 19. století 
pak získalo Mexiko na Španělsku nezávislost, ale po pak získalo Mexiko na Španělsku nezávislost, ale po pak získalo Mexiko na Španělsku nezávislost, ale po pak získalo Mexiko na Španělsku nezávislost, ale po 
prohrané prohrané prohrané prohrané válce s USAválce s USAválce s USAválce s USA ztratilo část území na severu státu.ztratilo část území na severu státu.ztratilo část území na severu státu.ztratilo část území na severu státu.



Nerostné suroviny:Nerostné suroviny:Nerostné suroviny:Nerostné suroviny:
Mexiko je Mexiko je Mexiko je Mexiko je největším producentem stříbranejvětším producentem stříbranejvětším producentem stříbranejvětším producentem stříbra na světěna světěna světěna světě

---- důležitá je důležitá je důležitá je důležitá je těžba ropytěžba ropytěžba ropytěžba ropy, , , , zemního plynuzemního plynuzemního plynuzemního plynu, , , , 
olovaolovaolovaolova, , , , zinkuzinkuzinkuzinku, , , , mědimědimědimědi

Průmysl:Průmysl:Průmysl:Průmysl:
významná je významná je významná je významná je výroba cementuvýroba cementuvýroba cementuvýroba cementu, dále , dále , dále , dále hutnictvíhutnictvíhutnictvíhutnictví, , , , 
výroba automobilůvýroba automobilůvýroba automobilůvýroba automobilů, , , , strojírenstvístrojírenstvístrojírenstvístrojírenství, , , , potravinářstvípotravinářstvípotravinářstvípotravinářství a a a a 
zpracování ropyzpracování ropyzpracování ropyzpracování ropy

Zemědělství:Zemědělství:Zemědělství:Zemědělství:
pěstuje se především pěstuje se především pěstuje se především pěstuje se především kukuřice, pšenice, bavlník, kukuřice, pšenice, bavlník, kukuřice, pšenice, bavlník, kukuřice, pšenice, bavlník, 
kávovník, cukrová třtina, fazole a ovocekávovník, cukrová třtina, fazole a ovocekávovník, cukrová třtina, fazole a ovocekávovník, cukrová třtina, fazole a ovoce
Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch 
–––– KankúnKankúnKankúnKankún, , , , AcapulcoAcapulcoAcapulcoAcapulco



Zdeněk Jarolín, zdroj:http://www.volny.cz/zdja

http://obrazky.cz/detail?q=Mexiko&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=20&ref=http%3A//obrazky.cz/%3
Fq%3DMexiko&resID=JI0mOK7VDEX3kjjwf-Uq0lGEkkz5q-
XAz6rvSyricN0&imgURL=http%3A//www.ocestovani.cz/images/GalleryModule/ir/2007-08-02_23-17-49_2--
550x.jpg&pageURL=http%3A//www.ocestovani.cz/mexiko/fotogalerie-fotky/393/2007-08-02_23-17-
49_2.jpg/&imgX=550&imgY=374&imgSize=28&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FJI0mOK7VDEX3kjjwf-
Uq0lGEkkz5q-XAz6rvSyricN0&thX=128&thY=87&qNoSite=Mexiko&siteWWW=&sId=Y5y8AumlwSWwbJsKAsfk

ZDROJE

http://www.obrazky.cz/media/4/7sVZc44g6VVNMtswJ9q6XRxNWB-
AuVJHqW2gYgHX0c4&width=341

http://www.cestovatel.cz/images/mapy/mexiko.gif

http://www.novinky.cz/cestovani/amerika/297915-mexiko-zeme-starych-pamatek-a-
nadherneho-more.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btov%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%A
D_v_Latinsk%C3%A9_Americe:_Mexiko_

cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko


