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Laplatská oblasť 

Do laplatskej oblasti patria tri 
juhoamerické štáty: 
Argentína, Uruguaj a 
Paraguaj 

 Najdôležitejšie hospodárske 
centrá týchto štátov ležia v 
povodí riek Paraguaj, 
Uruguaj a Paraná  

Základom hospodárstva 
krajín tejto oblasti je 
poľnohospodárstvo, ale 
úroveň hospodárstva je 
odlišná 

 



Argentína 

Argentína je republika v Južnej 
Amerike pri pobreží 
Atlantického oceánu 

Rozprestiera sa od obratníka 
kozorožca po Ohňovú zem 

Prirodzenú hranicu vytvárajú 
pásma Ánd  

POVRCH  

 Kordiliery na západe, 
najvyšší vrch Južnej Ameriky 
Aconcagua /6.959m/  

 Laplatská nížina v strede a 
na východe 



Hospodárstvo 

Je to hospodársky najrozvinutejšia krajina spomedzi 
juhoamerických štátov, preto aj menej závislá od 
USA  

Okrem ťažobného a chemického priemyslu  je 
rozvinutý najmä potravinársky a textilný priemysel 

Argentína je bohatá na nerastné suroviny 

Ťaží sa tu ropa, uhlie, urán, rudy farebných a drahých 
kovov (hlavne v Patagónii na pobreží Atlantického 
oceánu) 

Z latinského názvu striebra - argentum vznikol v 
minulosti aj názov republiky  



Priemysel 

Domáci priemysel iba čiastočne 
využíva zdroje niektorých 
farebných kovov a nafty  

Pomerne rozvinuté je 
strojárstvo – výroba dopravných 
prostriedkov: áut, rušňov a 
lietadiel  

 

 

Vo výrobe elektrickej energie 
je Argentína na prvom mieste 
medzi krajinami Južnej 
Ameriky 

Potravinársky priemysel sa 
sústredil najmä do hlavného 
mesta, kde pracujú veľké 
mraziarne a iné závody, ktoré 
pripravujú poľnohospodárske 
výrobky na export  

 

 

 

Významnými priemyselnými 
strediskami sú Buenos Aires, 
Rosario, Cordóba, Santa Fé, La 
Plata a Bahia Blanca  

 



Poľnohospodárstvo 

Z poľnohospodárstva plynúci zisk 
tvorí zo 60 % rastlinná výroba 
(pšenica, kukurica, cukrová 
trstina, ľan, sója, slnečnica)  

Zvyšok živočíšna veľkovýroba, 
najmä chov hovädzieho dobytka 
(koža, mäso)  

Argentína je najväčším producentom 
hrozna a vína v Latinskej 
Amerike  

Dôležitým vývozným artiklom je 
drevo zo stromov quebracho a z 
neho získaný tanín (trieslovina 
pre garbiarstvo)  

 



Dôležité mestá 

Najdôležitejšie stredisko 

Argentíny je Buenos Aires 

(Buenos Aires je hlavné mesto 

Argentíny, najväčšie mesto a 

prístav Južnej Ameriky )  

Žije v ňom jedna tretina 

obyvateľstva štátu 

 

Miliónové mestá sú aj    

Córdoba a Rosario 

  



Argentínske tango 

Argentinské tango                  
je hudobný a tanečný štýl, 
ktorý pochádza z konca 19. 
storočia  

Tango pravdepodobne vzniklo 
zmiešaním ľudovej hudby 
mnohých európskych krajín  
a hudby miestnych kreolov, 
černochov a indiánov  

Vyznačuje sa vášňou, ale i 
nostalgiou a melanchóliou 

V dnešnej dobe je tango 
rozšírené takmer po celom 
svete 



Argentínske seriály 

Vďaka nekonečným televíznym seriálom pozná Argentínu 

veľa ľudí 

Takéto seriály sa vyrábajú nielen v Argentíne, ale aj v 

ďalších štátoch strednej a Južnej Ameriky 



Uruguaj 

 Hlavné mesto: Montevideo  

 Počet obyvateľov: 3 334 074  

 Rozloha: 176 220 km² 

 



Hospodárstvo 

 chudobná na nerastné suroviny  

 rozvoj priemyslu – pomalý významnejšia je len výroba 
textilu a potravín  

 značnú časť elektrickej energie dodávajú vodné elektrárne  

 základ hospodárstva: chov zvierat (hovädzí dobytok, 
ovce)  

 export: vlna, mäso, koža a textil  

 rastlinná výroba : Laplatská nížina a zásobuje hlavné 
mesto potravinami (ovocie, ryža, pšenica, kukurica)  

 rozmáha sa rybolov  

Juh štátu v okolí Montevidea je jeho najrozvinutejšia 
oblasť  

 



Montevideo 

Montevideo je hlavné a 
najväčšie mesto Uruguaja 

Leží pri pobreží Atlantického 
oceánu pri severovýchodnom 
okraji Río de la Plata, 
spoločného ústia riek 
Uruguay a Paraná, asi 220 km 
východne od argentínskej 
metropoly Buenos Aires 

Montevideo je významným 
prístavom a počet 
obyvateľov mesta je približne 
1,4 milióna  



Paraguaj 

Paraguaj, dlhý tvar 
Paraguajská republika, je 
štát v Južnej Amerike  

Hlavné mesto je Asunción  

Paraguaj je málo vyvinutá 

poľnohospodárska krajina s 
nerozvinutým priemyslom  

Polovicu štátu pokrývajú 
lesy, 38% celkovej 
rozlohy tvoria pasienky a 
len 2% orná pôda  



Hospodárstvo 

 Pre vlastnú spotrebu sa tu pestuje 
maniok, kukurica, bôb a ryža, na 
vývoz cukrová trstina, sója, tabak, 
bavlnovník, banány, citrusy  

 Lesy poskytujú okrem dreva 
kebračovú kôru na výrobu triesloviny 

 Pasienky sa využívajú na chov 
hovädzieho dobytka a oviec 

 Priemysel spracúva niektoré miestne 
produkty, najvýznamnejšie je 
spracovanie mäsa, výroba rastlinných 
olejov, prírodných silíc a triesloviny  

 3/4 priemyselných závodov sa 
sústreďujú v aglomerácii hlavného 
mesta 

 Priehrada Itaipú na pohraničnej rieke 
Paraná je najväčšou priehradou sveta 

 Dopravná sieť je nedostatočná, 
železnice sú úzkorozchodné 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Maniok&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kukurica
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B4b_oby%C4%8Dajn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_trstina
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ja
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tabak
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bavlnovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus&action=edit&redlink=1




Šport číslo 1 

Športom číslo 1 je aj v Argentíne, podobne ako v celej 

Južnej Amerike, futbal 


