
Severná a Južná Amerika sa oddelili  
od superkontinentu Pangea v dvoch  

fázach pred stovkami tisíc rokov. Hoci to  
dnes vyzerá, že Severná a Južná Amerika sú  

spojené Panamskou šijou a tvoria tak jeden veľký  
kontinent, geograficky ide o dva samostatné svetadiely.  

A rovnako tak odlišné a jedinečné sú aj kultúry Severnej  
a Južnej Ameriky. Prví ľudia prišli do Severnej Ameriky z Ázie  

pred najmenej 15 000 rokmi, podľa iných zdrojov dokonca už  
pred 25 000 alebo aj viac rokmi. Medzi najvýchodnejším  

cípom Sibíri a Aljaškou je dnes Beringovo more, v najužšom
mieste široké len niečo vyše 80 km. V tom čase však  

oba kontinenty spájal veľký, osídlený, vegetáciou  
porastený pás zeme, ktorý teraz nazývame Beringia.

Práve cez tento už zaniknutý pás zeme prešli prví  
kočovníci do Ameriky suchou nohou. S touto teóriou  

prvýkrát prišiel Aleš Hrdlička, medzinárodne uznávaný
antropológ českého pôvodu. Súčasné štúdie DNA ukazujú,  

že takmer všetci domorodí Američania zo Severnej, Strednej  
a Južnej Ameriky majú spoločný pôvod: sú to potomkovia  

prvých osadníkov pochádzajúcich zo Sibíri.

Osídlenie Ameriky

Beringie

PRACOVNÉ LISTY



Dnes si už nevieme predstaviť bežnú skladbu stredoeurópskeho jedálneho
lístka bez zemiakov, kukurice, paradajok, papriky alebo napríklad morčacieho
mäsa. Až do objavenia Ameriky boli všetky tieto plodiny a zvieratá v Európe
neznáme. S kolonizátormi sa do Európy priviezlo okrem zlata a striebra tiež
mnoho rastlín, s ktorými si Európania spočiatku nevedeli príliš rady.

Z Ameriky kolonizátori postupne doviezli
tieto plodiny:

zemiaky,
kukurica,
fazuľa,
tekvica,
paradajky,
papriky – vrátane pálivých odrôd,
kakao,
vanilka.

A zo zvierat:

morka,
lama,
morča.

Americké plodiny
a zvieratá v Európe
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Budovanie a rozkvet Inkskej ríše

Ríšu Inkov založili podľa legendy Manco Capac a jeho sestra a manželka 
Mama Ocllo. Oni a ďalších sedem bájnych panovníkov zostali iba v legendách.

Prvým historicky doloženým vládcom je Pachacuti (1438 – 1471) 
– TEN, KTORÝ ZMENIL SVET. Svet skutočne zmenil, pretože 
jeho štátnické a bojovnícke schopnosti čoskoro urobili 
z malého štátu obmedzeného len na údolie Cuzca 
najväčšiu ríšu v dejinách celej Ameriky. Najskôr dobyl 
oblasti okolo Cuzca a potom pokračoval na sever. 
Následne dobyl celé stredné pobrežie dnešného 
Peru a celých stredných Ánd. Táto dobyvateľská 
výprava trvala iba štyri roky. Nasledovali ďalšie  
výpravy a všetky boli víťazné.

Na dobytých územiach zakladal nové mestá,  
ktoré mali ochraňovať tak politické, ako aj eko- 
nomické záujmy Inkov. Bolo medzi nimi aj tajomné  
Machu Picchu. Pachacuti bol aj geniálny organizátor.  
Cuzco, ktoré už nevyhovovalo potrebám rastúceho  
centra obrovskej ríše, nechal zbúrať a znovu prestavať  
podľa svojich predstáv. Sám pripravil plány nového mesta,  
ktorému dal tvar mýtickej pumy. Pre zvýšenie výnosov polí  
nechal postaviť zavodňovacie systémy, vytvoril rozsiahlu sieť  
ciest, vysušil močiare, vystaval mosty a tambos, akési ubytovne, 
a skladisko potravín a odevov pre presúvajúcu sa armádu,  
ale aj pre ľud v prípade prírodnej katastrofy. Celú ríšu rozdelil  
na provincie a do každej z nich dosadil úradníka, ktorý ho tu  
zastupoval a bol mu priamo zodpovedný. Zaviedol daňovú  
povinnosť a vydal zákony, ktorými sa museli riadiť všetci  
obyvatelia štátu, od najnižšieho roľníka až po príslušníkov 
vládnucej vrstvy. 

Ďalší vládcovia Inkskej ríše toto územie 
ešte ďalej rozširovali, pozri mapku.



Význam zlata  
pre Inkov

Inkovia a kultúry, ktoré ich predchádzali,  
považovali zlato za esenciu ich slnečných bohov.  
Zlato symbolizovalo Slnko, Mesiac bol zastúpený  
striebrom. Tieto drahé kovy stelesňovali sily bohov  
a mohli ich preto používať iba tí, ktorí mali blízke vzťahy  
k božským bytostiam. Zlato sa preto používalo iba pre  
vládcu – Sapa Inku, jeho príbuzných – šľachtu alebo pri  
náboženských rituáloch. Bolo symbolom božstva a moci.  
Nikto z bežných poddaných sa neodvážil zlato ukradnúť.  
Mali pred ním doslova posvätnú úctu. Španielskych 
conquistadorov potom veľmi prekvapilo, keď  
v zlatých baniach Indiáni nikdy nekradli.

Zlato sa často objavovalo po záplavových dažďoch,  
keď ho zlatonosné rieky prinášali vo veľkom množstve  
z Ánd do údolia. Inkovia tak verili, že im Matka Zem  
Pachamama prináša svoje plody. Nezáležalo na tom, aké  
sú posvätné predmety zo zlata ťažké, koľko zlata bolo použitého  
na ich výrobu, ale podstatné bolo, ako je zlato spracované – leštené, tepané, 
zdobené. Zlaté šperky a talizmany sa často vyrábali z mnohých dielikov, ktoré  
pri vzájomnom dotyku zvonili, a tým zaháňali zlé sily. Inkovia boli preslávení  
špeciálnymi diskami, ktoré zdobili ich uši. Tieto disky, zo začiatku malé, sa  
vkladali chlapcom pri iniciačnom rituáli do prerezaných ušných lalokov. 
Poddaný ľud nosil kovové alebo drevené disky. Vládcovia, šľachta a kňazi  
zlaté. Otvor v uchu sa hmotnosťou náušnice postupne zväčšoval, a preto  
sa vypĺňal stále väčšími šperkami, až ušnice siahali skoro na ramená. Španieli  
preto nazývali Inkov „orejones – ušatci“. Ak sa však ušnica nositeľa veľkých  
labretov pretrhla, bola to spoločenská katastrofa a znamenala aj spoločenský  
zostup. Osobitný význam malo zlato pri pohrebných rituáloch, pri ktorých Inkovia  
aj ostatné kultúry regiónu dávali do hrobu mnoho zlatých predmetov a amuletov.
Ľudia kultúry Moche napríklad vkladali mŕtvym do úst kus kovu, ostatní zakryli
celú tvár veľkými honosnými maskami zo zlata alebo striebra. Masky boli často
zdobené ešte drahokamami, tepanými vzormi, prípadne maľbou.



Kolonizácia Nového sveta bola ovplyvnená Zmluvou z Tordesillas (1494), ktorá rozdelila 
celý svet medzi Španielsko a Portugalsko bez toho, aby bola braná do úvahy skutočná geografia. 
Táto zmluva zároveň ignorovala všetky ostatné európske krajiny. Na základe deliacej línie, ktorá bola 
zavedená zmluvou, malo Španielsko právo obsadiť celý Nový svet s výnimkou dnešného brazílske-
ho pobrežia, zatiaľ čo Portugalsko by mohlo kolonizovať Starý svet, teda Afriku, Áziu a Brazíliu. 
Tá časť Južnej Ameriky, ktorá pripadla Španielom, bola bohatá na zlato a striebro. Portugalská 
oblasť nemala žiadne veľké zdroje a akýkoľvek zisk (väčšinou z pestovania cukrovej trstiny) vyžado-
val tvrdú prácu.

Zmluva schválená pápežom bola podmienená evanjelizáciou miestnej populácie. Čoskoro po obja-
vení Ameriky tu boli budované prvé kresťanské misie. Dochádzalo tu ku konfliktom medzi niektorými 
misionármi, ktorí sa snažili brániť záujmy pôvodných obyvateľov, a conquistadormi, ktorí videli domo-
rodcov len ako lacný zdroj pracovnej sily. Bartolomé de las Casas bol odhodlaným zástancom práv 
Indiánov s tým, že kresťanské hodnoty sú nadradené všetkým ostatným záujmom. Vďaka nemu 
pripustil pápež Pavol III., aby pôvodní obyvatelia Ameriky, ktorí prijali kresťanstvo, neboli zotročení. 
Avšak potreba lacnej pracovnej sily vyústila do transatlantického obchodu s otrokmi, vďaka 
ktorému boli do Ameriky dopravené milióny ľudí z Afriky.

 

Európska kolonizácia

Tichý oceán

Atlantický oceán

ROVNÍK

Španieli

Po
rtu

ga
lc

i

Línia rozdelenia 
sveta pápežom

Severná 
Amerika

Južná 
Amerika

Afrika

Grónsko

Európa

Ázia

Inkská ríša



Iba s dvoma stovkami krajanov dobyl Španiel Francisco Pizarro najsilnejšiu
ríšu starého amerického kontinentu. V celej histórii ľudstva nezískala taká malá
armáda takú veľkú korisť, ako sa podarilo Pizzarovi v roku 1532. Roztavovanie
nespočetného množstva ukradnutých rituálnych predmetov trvalo celé mesiace.  
Do Európy doplávalo cez Atlantik minimálne 181 ton zlata a 16 800 ton striebra.  
Podľa neoficiálnych zdrojov by sa dnes len cena odovzdaného zlata, ktorým sa  
Atahualpa vykúpil, vyšplhala na takmer 240 miliónov dolárov. Peruánski ekonómovia  
a historici však túto sumu ešte prepočítali na jej reálnu hodnotu v čase Atahualpovho  
zajatia a údajne žiadali od španielskeho kráľa náhradu takmer 650 miliárd dolárov  
a verejné ospravedlnenie za príkorie, ktoré kolonizátori spôsobili ich ľudu.

Najväčšia vojenská korisť sveta



1. Bol pred rokom 1492 na území Ameriky dobytok a kone?

2. V akej časti Ameriky sa nachádzala Inkská ríša? 

3. Čo symbolizovalo zlato pre Inkov? 

4. Ako dlho trvala Inkská ríša?

5. Vymenuj aspoň tri plodiny, ktoré pochádzali z Ameriky.

6. Kto kolonizoval ríšu Inkov?

7. V akých mesiacoch v roku je na južnej pologuli najväčšie    
     teplo a kedy najväčšia zima?

8. Ako sa volalo hlavné mesto ríše Inkov? 

9. Ako sa volá súčasné hlavné mesto Peru?

10. Vymenuj aspoň 3 kultúry alebo kráľovstvá, ktoré
      predchádzali ríši Inkov.
 

Test pre študentov



Zábavný kvíz 
pre deti

1. Kde sa nachádza Peru?
a)  V Severnej Amerike
b) V Strednej Amerike
c)  V Južnej Amerike

2.	 Aká	dávna	civilizácia	žila		
 na území dnešného Peru?
a)  Mayovia
b)  Inkovia
c)  Apači

3. Aké plodiny pestovali 
 Inkovia?
a)  Zemiaky
b)  Ovos
c)  Cukrová trstina

4. Aké zvieratá chovali 
 Inkovia?
a)  Ošípané
b)  Lamy
c)  Kravy

5. Ako sa volá posvätné
 mesto Inkov?
a)  Machu Picchu
b)  Klondike
c) Buenos Aires

6.	 Čo	symbolizuje	zlato	pre	Inkov?
a)  Bohyňu Mesiaca
b)  Boha Slnka
c)  Boha mora

7. Kto dobyl Ríšu Inkov?
a)  Američania
b)  Portugalci
c)  Španieli

8.	 Čo	robili	Európania	so	zlatými
 predmetmi, ktoré našli u Inkov?
a)  Uctievali ich
b)  Roztavili ich
c)  Vrátili im ich


