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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 
United States of America 

Vlajka Znak 



USA 

• Spojené státy americké (anglicky United States of 
America, zkratka USA) je federativní prezidentská 
republika v Severní Americe, rozkládající se od 
Atlantského po Tichý oceán. Spojené státy se skládají 
z 50 států, federálního území s hlavním městem a sídlem 
vlády a Kongresu, přidružených států s vnitřní 
samosprávou a samosprávných území Spojených států. 
Po konci studené války a kolapsu Sovětského svazu se 
USA staly hlavní světovou velmocí s dominantním 
světovým postavením v ekonomice, politice, kultuře a 
vojenské síle. 



FAKTA O USA 

Hlavní město: Washington, D.C. 

Rozloha: 9 631 214 km² 

Nejvyšší bod: Mount McKinley (6 194 m n. m.) 

Počet obyvatel: 312 355 000 (2011) 

Hustota zalidnění: 33,7 obyvatel ob. / km² 

Jazyk: angličtina 

Náboženství:  Křesťanské protestantské aevangelikální směry (celkem 
54 %), katolická 
církev (24 %),mormoni (5 %), judaismus(1,6 %) 

Státní zřízení:  federativní prezidentská republika 

Vznik: 4. července 1776 (vyhlášení nezávislosti na Velké Británii) 



OBYVATELSTVO 

• Spojené státy americké jsou třetí 
nejlidnatější zemí na světě. 
Podle odhadu z roku 2005 tvoří 
74,7 % obyvatelstva běloši, 
12,1 % černoši/Afroameričané, 
4,3 % Asiaté, Indiáni a 
Inuité 0,8 %, jiná nebo více ras 
tvoří 7,9 %. V těchto číslech je 
zahrnuto 14,5 % těch, kdo se 
považují za jednu z těchto 
etnických skupin a zároveň za 
Hispánce, Latinoameričany, 
nebo španělsky mluvící 
obyvatele. Muži tvoří 48,5 % 
populace, ženy 51,5 %. 



MĚSTA A METROPOLITNÍ OBLASTI 

• Více než 83% Američanů žije v jedné z 361 
metropolitních oblastí. V roce 2005 bylo ve 
Spojených státech 254 měst s populací větší než 100 
tisíc, 9 měst mělo více než 1 milion obyvatel a 4 
města (New York, Los Angeles, Chicago a Houston) 
s populací větší než 2 miliony. Ve Spojených státech 
je 50 metropolitních oblastí, které mají počet 
obyvatel přes 1 milion. Mezi nejrychleji rostoucí 
aglomerace 
patří Dallas, Houston, Atlanta a Phoenix. 



MĚSTA 

New York Los Angeles 

Chicago 
Houston 



Šest nejlidnatějších měst ve Spojených státech (2006) 

Pořadí Město 
Populace 

samotného 
města 

Metropolitní 
oblast Region 

populace pořadí 

1 New York 8 214 426 18 818 536 1 Severovýchod 

2 Los Angeles 3 849 378 12 950 129 2 Západ 

3 Chicago 2 833 321 9 505 748 3 Středozápad 

4 Houston 2 144 491 5 539 949 6 Jih 

5 Phoenix 1 512 986 4 039 182 13 Západ 

6 Philadelphia 1 448 394 5 826 742 5 Severovýchod 



ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ 

• Spojené státy se skládají z 50 států (state / mn. 
č. states), jednoho federálního distriktu – District of 
Columbia, v němž leží federální hlavní 
město Washington, D.C., spadá přímo pod 
jurisdikci Kongresu, nespadá pod žádný stát a oficiálně 
není státem (i když s nimi bývá často uváděn) – a dalších 
území, např. ostrovních teritorií. 

• Při podepsání Deklarace nezávislosti Spojených států se 
Unie skládala ze 13 zakládajících států, které byly do té 
doby britskými koloniemi. Počet států se posléze rozrostl 
při expanzi na západ, dobytím či nákupem nových 
území americkou vládou a dělením existujících států 
(Západní Virginie). 
 





POLOHA 

• Spojené státy americké leží v Severní Americe. Jejich 
břehy omývá z východu Atlantský oceán a ze 
západu Tichý oceán. Stát Aljaška leží v severní části 
kontinentu a je ze severu omýván Severním ledovým 
oceánem. Aljašku odděluje od Euroasijského 
kontinentu Beringův průliv. Mezi nejznámější 
poloostrovy patří Florida na jihu USA, která 
odděluje Mexický záliv od Atlantského oceánu. Ze 
severu mají USA společnou hranici s Kanadou a na 
jihu s Mexikem. Floridský průliv odděluje USA od 
souostroví Bahamy a od Kuby. 



GEOGRAFICKÁ MAPA USA 



HOROPIS 
• USA leží v Severní Americe. Základem tohoto kontinentu je starý kanadský štít. 

Rozprostírá se v severovýchodní části kontinentu. Jeho střední část je protlačena 
a tvoří dno Hudsonova zálivu. Tvoří jej velmi staré přeměněné a vyvřelé 
horniny. V současnosti se podsouvá tichooceánská litosférická deska pod západní 
okraj desek amerických kontinentů. Zároveň se Jižní Amerika pohybuje směrem 
k Severní. V důsledku pohybů litosférických desek vznikla vysoká horská hradba, 
která se táhne od Aleutských ostrovů přes Aljašský poloostrov až po Ohňovou 
zemi. Kordillery začínají Aljašským hřbetem (nejvyšší bod Mount McKinley – 
6194 m) a táhnou se na jih ve dvou výrazných pásmech. Při pobřeží Tichého 
oceánu to je Coast Range a ve vnitrozemí Skalnaté hory. Mezi jednotlivými pásy 
Kordiller se rozprostírají sníženiny a plošiny, např. Coloradská plošina, Velká 
pánev. Nejvyšší bod tzv. souvislých Spojených států (tj. bez Aljašky a Havaje) je 
vrchol Mount Whitney (4417 m) v kalifornském pohoří Sierra Nevada. Jen pár 
desítek kilometrů od něj leží nejníže položené místo USA i Ameriky v Údolí 
smrti (Death Valley). Tato proláklina je 86 m pod úrovní hladiny moře. Své 
jméno dostala podle nehostinných podmínek pro život (poušť bez vody s velkými 
horky, ve stínu naměřili 56,7 °C). Poblíž východního pobřeží se táhne staré pohoří 
Apalačské hory. Mezi Apalačskými horami a Atlantským oceánem se 
rozprostírá Pobřežní nížina. Mexický záliv lemuje Mississippská nížina. Mezi 
Apalačskými horami a Kordillerami se postupně od východu 
rozprostírají Centrální roviny a Velké planiny. 



TOPOGRAFICKÁ MAPA 



VODSTVO 
• Větší část území USA patří do úmoří Atlantského oceánu. 

Vlévají se do něj veletoky jako Mississippi, 
s přítokem Missouri (nejdelší říční soustava USA - 
6212 km), Řeka Svatého Vavřince, Rio Grande. Tichý 
oceán přijímá většinou kratší toky tekoucí z Kordiller. Mezi 
významnější patří řeky Columbia a Colorado. 

• V USA najdeme i mnoho jezer. Ledovcového původu 
jsou Velká jezera (Hořejší jezero,Michiganské 
jezero, Huronské jezero a jezero Ontario), které tvoří největší 
zásobárnu sladké vody na světe a přírodní hranici mezi USA 
a Kanadou. Velké solné jezero se rozprostírá v bezodtoké 
oblasti mezi Skalnatými horami a Coastal Range. V USA je 
množství vodopádů; nesporně nejznámější jsou Niagarské 
vodopády mezi Erijským a Ontarijským jezerem. 
 



PODNEBÍ 
• Díky své velikosti leží USA v několika 

významných podnebních pásech. Počasí 
v Americe je značně nestálé a teplotní 
výkyvy mohou nastávat dokonce i několikrát 
denně. Severní část území leží v mírném 
pásu, je ale chladnější a vlhčí než v Evropě. 
Způsobuje to studený Labradorský proud, 
který omývá severovýchodní a východní 
pobřeží.Centrální roviny a Velké 
planiny mají v závislosti na vzdálenosti od 
Atlantského oceánu čím dál tím méně 
srážek. Chladnější podnebí panuje v oblasti 
západního pobřeží, které pod vlivem proudů 
Tichého oceánu udržuje teplotu konstantní. 
Nejchladnější zimy najdeme ve Skalistých 
horách a Sierra Nevadě, kde můžeme 
naměřit jedny z nejsilnějších mrazů 
v Americe. 

Typická krajina v oblasti od 
Velkých Jezer po Severovýchod 

Spojených států 



PODNEBÍ 
• V oblastech Jižní Ameriky, Velkých plání, jižních částí atlantického 

pobřeží, Floridě a státech u Mexického zálivu panují v letním období 
až tropická vedra a může je doprovázet i nesnesitelná vlhkost. Jižní 
část USA leží v příjemném subtropickém podnebném pásu a Mexický 
záliv, poloostrov Florida v tropickém pásu. Výjimku tvoří vysoce 
položené pohoří a plošiny, kde je podstatně chladněji, projevuje se 
tam výšková stupňovitost. Aljaška leží v subarktickém 
pásu a Havajské ostrovy v tropickém pásu. Tvar povrchu Ameriky 
umožňuje takřka bezproblémový přesun vzdušných mas ze severu na 
jih a naopak. Proto jsou časté hlavně vpády arktického vzduchu 
z vyšších zeměpisných šířek až do oblasti Mexického zálivu. Proudění 
v rovnoběžkovém směru překážejí horské bariéry Kordiller. Proto 
vláha, která by se s proudícím vzduchem dostávala do vnitrozemí 
Ameriky z Tichého oceánu, se vyprší nad oceánem, úzkou pobřežní 
nížinou a návětrnými svahy tichooceánského pásma. Texas je jinak 
známý pro svá tornáda, která se vyskytují hlavně na otevřených 
plochách v období května a září. 
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