


Teotihuacán

Zrúcaniny náboženského centra jednej zo sta-
rých stredoamerických civilizácií ležia necelých 
50 km od súčasného hlavného mesta Mexika. 
Centrum, ktoré fungovalo od 1. stor. p. n. l. až do 
8. stor. n. l.,  sa rozprestieralo na ploche 25 km2. 
V čase najväčšej slávy malo okolo 250-tisíc 
obyv. Jeho dominantami sú veľké pyramídové 
chrámy Slnka (vysoká cca 70 m) a Mesiaca.

Palanque

Ruiny mesta v juhomexickej džungli pri hrani-
ciach s Guatemalou boli objavené v 18. stor. 
a patria k najhodnotnejším pamiatkam mayskej 
civilizácie. Sú známe nielen pyramídovými chrá-
mmi, ale aj bohatou sochárskou výzdobou. 
Mesto, ktorého veľká časť je dodnes pokrytá 
tropickým lesom, existovalo od 3. stor. p. n. l. do 
8. stor. n. l. Ročne ho navštívi milión turistov.

Chichen Itza

Ruiny mayského mesta na polostrove Yucatán. 
Dominuje im Kukulkánova pyramída. Je to typ 
stupňovitého chrámu s deviatimi stupňami 
a schodiskami zo všetkých štyroch strán, ktorý 
bol zasvätený bohovi Quetzalcoatlovi. Počet 
schodov na každej strane je 91. Po spočítaní 
všetkých schodov aj s jedným stupienkom, kde 
stojí svätyňa, dostaneme číslo 365 (dní v roku).

Plantáže agávy a historické zariadenia
na výrobu tequily

V oblasti západne od m
esta Guadalajarasa na-

chádzam
nožstvo polí na pestovanie suchom

il-
nej rastliny m

odrá agáva. Tradícia pestovania 
agávy a výroby rôznych alkoholických nápojov 
z nej je tu stará už 2 000 rokov. Od 16. stor. sa 
z agávy vyrába aj najznám

ejší m
exický alkoholic-

ký nápoj tequila. 

Guanajuato

Guanajuato, ktoré leží približne v strede krajiny, 
je pre M

exiko tým
, čím

 je pre nás Banská 
Štiavnica. M

esto v horách (2000 m
 n. m

.) založili 
Španieli v 16. stor. Nachádzali sa tu jedny z naj-
bohatších ložísk striebornej rudy na svete. Na 
konci 18. stor. pochádzalo z m

iestnych baní až 
2/3 celosvetovo vyťaženého striebra. 





Antigua Guatem
ala

M
esto v Guatem

ale na úpätí sopky Aguaje pre-
slávené zachovanou španielskou koloniálnou 
barokovou architektúrou a m

nohým
i m

onum
en-

tálnym
iruinam

i kostolov. Je sídlom
 univerzity 

San Carlos de Borrom
eo, ktorá bola založená už 

v roku 1676. Rast niekdajšieho hlavného m
esta 

Guatem
alského kráľovstva bol zastavený v dôs-

ledkuzem
etrasení v 18. stor. 

Belizský bariérový útes

Koralový útes pri pobreží Belize, ktorý je súčas-
ťou Mezoamerického koralového útesu, má 
dĺžku takmer 300 km. Je domovom stoviek dru-
hov morských živočíchov. Súčasťou útesu je aj 
veľký podmorský závrt Great Blue Hole s takmer 
dokonalým kruhovým pôdorysom s priemerom 
300 metrov a hĺbkou 124 metrov.

Koloniálne mesto Santo Domingo 

Najstaršie trvalo obývané európske sídlo v Ame-
rike leží v Dominikánskej republike.  Založené 
bolo Španielmi už v roku 1502 a dodnes v ňom 
môžeme okrem kostolov a historických domov 
obdivovať aj vôbec najstaršie sídlo európskeho 
miestokráľa v Novom svete - palác Alcázar de 
Colón, ktorý dal postaviť syn Krištofa Kolumba.

Copán

Na nížine západného Hondurasu ležia ruiny 
niekdajšieho tretieho najväčšieho mayského 
mesta. Po roku 800 n. l. tu žilo cca 20-tis. obyv. 
Copánski astronómovia vypočítali najpresnejšie 
dĺžku slnečného roka zo všetkých Mayov.  
V múzeu archeologickej lokality je možné 
obdivovať aj vernú rekonštrukciu mayského 
chrámu, ktorá prekvapuje svojou farebnosťou.

Národný park Darién

Národný park na rozhraní Strednej a Južnej 
Am

eriky pokrýva tropický dažďový les, ktorý je 
dom

ovom
 m

nohých druhov živočíchov (napr. 
ocelot, jaguár, kapybara, kajm

an). Územ
ie parku 

obývajú dva indiánske km
ene, ktoré žijú tradič-

ným
spôsobom

 života. M
očiare v parku sú 

dodnes prekážkou v plnom
 prepojení Panam

e-
rickejm

agistrály. 





Pevnosť San Pedro de la Roca

Pevnosť na predmestí mesta Santiago de Cuba
na JV pobreží Kuby pochádza zo 17. storočia. Jej 
účelom bolo chrániť prístav pred útokmi pirátov 
a korzárov. V roku 1622 ju poškodili anglické 
vojská. Pevnosť je charakteristická množstvom 
padacích mostov a diel. V zozname UNESCO je 
zapísaná ako jeden z najlepších príkladov 
španielskych pevností v Karibiku.

Stará Havana

Havanu založili Španieli už v roku 1519. Počas 
17. stor. sa stala jedným z najdôležitejších 
prístavov a lodeníc Karibiku. I keď je dnes mesto 
rušnou dvojmiliónovou metropolou, jeho staré 
centrum si zachováva historický šarm tvorený 
architektonickou zmesou baroka a neoklasiciz-
mu. Tradičné havanské domy sú známe 
balkónmi, arkádami a oceľovými bránami.

Skalné maľby v Sierra de San Francisco

Súbor jaskynných malieb predkolumbovských
civilizácií na Kalifornskom polostrove. Maľby sú 
cenené najmä vďaka zachovalosti, rozsahu, 
kvalite, farebnosti a rozmanitosti vyobrazených 
námetov. Sú umiestnené na zle prístupných 
stenách a stropoch jaskynných úkrytov.  Vyobra-
zujú ľudí, zvieratá, zbrane, lov i abstraktné tvary. 
Vznikali od 10. stor. p. n. l. až do 13. stor. n. l.

Blue and John Crow
 M

ountains

Zalesnené pohorie na Jam
ajke bývalo útočiskom

 
pôvodných obyvateľov ostrova, ktorí utekali pred 
otroctvom

. Bojovali proti koloniálnem
u systém

u 
a v horách vytvorili sieť ciest m

edzi ukrytým
i 

dedinam
i. Hory im

 poskytovali všetko potrebné. 
Duchovné prepojenie s prírodou je v jam

ajskej 
kultúre dodnes prítom

né. Pohorie je dom
ovom

 
endem

ických rastlinných a živočíšnych druhov.   

Kam
enné gule v Kostarike

Súhrnný názov pre viac ako 500 gúľ z gabra, 
vápenca alebo pieskovca nachádzajúcich sa na 
juhu Kostariky. Význam

 a spôsob ich vzniku 
zostáva nezodpovedanou otázkou. Archeológo-
viaich spájajú s indiánskou kultúrou Diquís(300 
až 1500 n. l.). Priem

er gúľ sa pohybuje od 10 cm
 

až do 2,6 m
. Niektoré vážia až 15 ton. 
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