
 Oblasti Karibského mora 

Geografia 



Karibská oblasť 

Väčšina štátov karibskej oblasti 
je dodnes chudobná  

Ich hospodárstvo sa zakladá na 
poľnohospodárstve a ťažbe 
nerastných surovín  

Tieto odvetvia ovládajú firmy 
zo zahraničia  

Stredná Amerika je politicky 
veľmi nestabilná  

V mnohých štátoch vládli alebo 
aj v súčasnosti vládnu 
diktátori 

  



Kostarika 

Je najrozvinutejšia krajina karibskej 
oblasti  

Je to jediný štát v Strednej Amerike, 
kde početne prevažujú (82 %) 
potomkovia európskych 
prisťahovalcov  

V hospodárstve prevláda priemysel 
nad poľnohospodárstvom  

Kostariku nazývajú aj Švajčiarskom 
Strednej Ameriky pre pomerne 
vysokú životnú úroveň jej 
obyvateľov v porovnaní s 
ostatnými štátmi tejto oblasti 

Vo vývoze doposiaľ prevládajú 
poľnohospodárske výrobky  

  

  



Hospodárstvo Kostariky 

V úrodnej centrálnej kotline sa pestuje najmä káva a banány  

Menší význam má pestovanie kakaa, tabaku a bavlny  

Pre domácu spotrebu sa dorába kukurica, ryža a pomaranče 

 

Kostarika je jeden z politicky najstabilnejších štátov v oblasti, 
a preto tam investujú zahraničné podniky  

Priemysel sa opiera o potravinárstvo a chemický priemysel               
(San José, Limón) 

Kostarika má aj najlepšie rozvinutú dopravu z krajín Strednej 
Ameriky 

 

  

 



San José, Costa Rica  

San José je hlavné a najväčšie mesto Kostariky 

Má rozlohu 44,62 km²  

Žije tu okolo 347-tisíc obyvateľov, v metropolitnej oblasti až 

vyše 1,6 milióna a nadmorská výška je 1161 m 



Kuba 

 

Kuba je najväčší ostrov 

Karibského mora  

Po komunistickom 

prevrate v roku 1959 

prerušila svoje 

hospodárske kontakty s 

USA a orientovala sa na 

bývalé socialistické 

krajiny  

 



Hospodárstvo Kuby 

Poľnohospodárstvo (najmä rastlinná výroba) tvorí v 
súčasnosti viac ako polovicu hospodárskej produkcie 
Kuby  

V pestovaní cukrovej trstiny a výrobe cukru sa Kuba 
zaraďuje medzi prvé štyri krajiny sveta. Vo vývoze 
cukru je prvá. 

Svetoznámy je kubánsky tabak, cigary a rum  

 

 

Priemysel v minulosti staval na dovezenej rope  

Predtým významný turistický ruch sa opäť začína 
rozvíjať 

 

 



La Habana ( Havana ) 

Havana je hlavným mestom 

ostrova a súčastne jedným z 

najzachovalejších miest celej 

Latinskej Ameriky, kde žijú 

bezmála dva milióny osôb 

Mesto Havana je spojené s 

presláveným nositeľom 

Nobelovej ceny Ernestom 

Hemingwayom, ktorý si ju 

tak ako celý ostrov zamiloval  



Dominikánska republika 

Dominikánska republika je štát 
na východnej častí ostrova 
Hispaniola, východne od Haiti  

Rozloha:  48 730 km2 

Hlavné mesto:  Santo Domingo  

Počet obyvateľov:  7 988 766 

V období od júna do novembra sa 
v Dominikánskej republike 
môžu vyskytnúť hurikány 



Jamajka 

Jamajka je štát v strednej Amerike, 
ktorý sa nachádza na 
rovnomennom ostrove s dĺžkou 
234 km a šírkou 80 km vo Veľkých 
Antilách v Karibskom mori  

Leží približne 145 km južne od Kuby 
a 190 km západne od ostrova 
Hisapniola 

Jeho pôvodní obyvatelia Taínovia 
pomenovali ostrov Xaymaca, čo 
znamená „krajina dreva a vody“ 
alebo „krajina prameňov 

V súčasnosti tento ostrov preslavuje 
neporaziteľný šprintér Usain Bolt 

Hlavnými pestovanými plodinami sú 
cukrová trstina, banány, citrusové 
plody, káva, tabak a kakao  

Krajina má bohaté bauxitové ložiská   



Kultúra Jamajky 

Jamajka je domovom hudobných 
štýlov Reggae a Ska, v oblasti 
reggae je najvýraznejšou 
postavou Bob Marley so 
svojou kapelou The Wailers, 
zo ska je tu potom populárna 
napr. slávna hudobná skupina 
Skatalites  

Absolútne najrozšírenejším 
náboženstvom na Jamajke je 
kresťanstvo, ale najznámejšie 
náboženstvo spojované s 
Jamajkou je Rastafariánstvo 

 To sa vyznačuje napr. 
vegetariánstvom, odporom k 
„pohanskej“ medicíne a 
nosením dredov a pletených 
rasta čapíc  

Jamajčan Bob Marley  

Rastafarián  


