




• Jižní Afrika se rozkládá zhruba jižně od řeky Zambezi 
• zahrnuje státy: Malawi, Zambie, Zimbabwe, Angola, Namibie, Botswana, Jihoafrická republika, 
Lesotho, Svazijsko a Sv. Helena 

Povrch
• jádro tvoří téměř bezodtoková Kalaharská pánev obklopená tabulemi 
• na JV ohraničují Kalaharskou pánev vysoké Dračí hory, které se na V příkře svažují k úzké 
pobřežní nížině (Stolová hora nad Kapským městem)

Podnebí
• tropické a na J subtropické, pod vlivem JV pasátů 
• při pobřeží Namibie se rozprostírá poušť Namib
• napoušti Kalahari žiji původní obyvatelé Afriky Křováci (nebo také Sanové)

Vodstvo
• řeky s nepravidelnými odtoky, největší na východě území: Orange, Vaal, Limpopo a Zambezi 
• na řekách mohutné vodopády: např. Viktoriiny na Zambezi 
• na západě několik bezodtokových pánví: např. Etoša

Rostlinstvo a živočišstvo
• rostlinstvo velmi pestré: převažují savany, na návětrných svazích lesy, na Z pouštní vegetace 
• živočišstvo: antilopy, zebra, buvol 

• NP a rezervace:  Etoša, Krugerův NP, Viktoriiny vodopády 





Obyvatelstvo
• převažujícím náboženstvím je křesťanství 
• patrný je silný vliv kolonialismu 

Hospodářství
• Jižní Afrika má velké zásoby nerostných surovin - soustředěné zejména v Jihoafrické 
republice, Namibii a v Zimbabwe 

• diamanty, uran, zlato, měď, cín 
• zemědělství slouží především k obživě místního obyvatelstva 

• plodiny: tabák, káva, čaj, podzemnice olejná, kukuřice, maniok, bavlna 
• chov skotu, ovcí, koz 
• rybolov 

• nejvyspělejším státem je Jihoafrická republika 



Obr. 2  Jižní Afrika



FG charakteristiky – PRETORIA JE HLAVNÍ MĚSTO
• poloha: velmi výhodná, jižní okraj kontinentu - omývána 2 oceány (Indický, Atlantický) 
- mys Dobré naděje, Střelkový mys
• povrch: převážně hornatý, náhorní plošina - na SZ se snižuje do pánve Kalahari, Dračí 
hory, Kapské pohoří, známá Stolová hora u Kapského města (1 087 m) 
• podnebí: subtropické, na pobřeží mediteránní, ve vnitrozemí suché 
• vodstvo: dva velké říční systémy: Limpopo (Indický oc.), Orange (- Vaal, Atlantský oc.) 
• rostlinstvo a živočišstvo: při pobřeží středomořská vegetace - macchie

• na SV savana (levhart, slon, zebra)
• na SZ polopouště  a pouště (Namib) - chudá fauna i flóra 
• při pobřeží bohatá rybí a ptačí říše (dokonce i tučňáci) 

Obyvatelstvo
• charakteristickým rysem byla politika apartheidu
• vysoká střední délka života a na africké poměry nižší porodnost 
• vysoká urbanizace (60%) a poměrně vysoká negramotnost (40%) 
• převládá černošské obyvatelstvo (75%), křesťané (70%) 
• úředními jazyky jsou angličtina, afrikánština a dalších 9 jazyků 
• největší města: Johannesburg, Cape Town, Pretoria, Durban 



• nejvyspělejší stát s vysokým HDP

Těžba
• bohaté zásoby nerostných surovin: 

• 1. místo: zlato ( JAR-Gauteng), platina, chróm, vanad 
• 2. místo: mangan, diamanty ( Big Hole)
• 5. místo: černé uhlí 
• ostatní: železná ruda, měď, zinek, olovo, nikl, fosfáty 

Průmysl 
• dominuje strojírenství (dopravní prostředky, důlní a zemědělské stroje, zbraně) 
• energetika: vyrábí 2/3 celoafrické produkce elektřiny - tepelné (Transvaal) a jaderné 
• hutnictví: železo, ocel, měď, hliník 
• chemie: výbušniny, umělá hnojiva, pohonné hmoty 
• potravinářský průmysl, papírenský a textilní průmysl 

Zemědělství
• zaměstnává pouze 10% EAO 
• převažuje živočišná výroba: chov ovcí, skotu, drůbeže 
• rostlinná výroba je soustředěna na JV a V pobřeží: kukuřice, pšenice, cukrová třtina, 
citrusy, vinná réva 
• významný je rybolov 

Doprava 
• poměrně kvalitní dopravní síť - železnice budována zejména v souvislosti s těžbou 
zlata a diamantů 
• největší přístavy: Richards Bay, Kapské město





NAMIBIE

• HLAVNÍ MĚSTO: WINDHOEK

• PODNEBÍ JE TROPICKÉ A VELMI SUCHÉ  
OBDOBÍ DEŠTŮ ZASAHUJE PŘEDEVŠÍM SEVER

• ČÁST STÁTŮ POKRÝVÁ POUŠT´- NAMIB

• NAMIBIE BYLA POSLEDNÍ NEZÁVISLÁ KOLONIE 
DO ROKU 1990

• VELKÁ NALEZIŠTĚ NER.SUROVIN –
ROPA,DIAMANTY A URAN





a) Střelkový ……….

b) ………  Mandela

c) Krugerův ………. ………

d) Benguelský ………..

Doplňte chybějící části slovních spojení 

Vyberte správná tvrzení

a) Hlavním městem JAR je Pretoria. 

b) Jezero Malawi leží na hranici dvou států – Tanzanie a Malawi. 

c) Řeka Orange ústí do Atlantského oceánu. 

d) Lesotho je enklávou v Jihoafrické republice. 

e) Poušť Kalahari tvoří většinu území státu Botswana. 

f) Stolová hora je nejvyšším vrcholem Dračích hor. 



a) Střelkový mys

b) Nelson Mandela

c) Krugerův Národní park

d) Benguelský proud

Doplňte chybějící části slovních spojení 

Vyberte správná tvrzení

a) Hlavním městem JAR je Pretoria. 

b) Jezero Malawi leží na hranici dvou států – Tanzanie a Malawi. 

c) Řeka Orange ústí do Atlantského oceánu. 

d) Lesotho je enklávou v Jihoafrické republice. 

e) Poušť Kalahari tvoří většinu území státu Zimbabwe. 

f) Stolová hora je nejvyšším vrcholem Dračích hor. 

Jezero Malawi leží na hranici 
celkem 3 států – Tanzanie, 

Malawi a Mosambiku

Kalahari zasahuje 
převážnou částí na 

území státu Botswana. 

Stolová hora neleží vůbec v pohoří 
Dračí hory. 

(Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří 
je Thabana Ntlenyana.)  


