
Zajímá vás historie, lid a přírodní krásy Argentiny? Aneb „neplač pro mě 

Argentino“! 

Nabídneme-li vám několik indicií, například: Jeho svatost papež František, Lionel Messi, 

Diego Maradona, Juan a Evita Peronovi, Che Guevara, tango, maté, hovězí steaky, pampa, 

všichni snadno pochopíte, že jsme zavítali do Argentiny. 

Argentina je součástí Jižní Ameriky. Na západní straně země se táhne pohoří Andy (nejvyšší 

hora Aconcagua – 6960 metrů n. m.), které tvoří přirozenou hranici mezi Argentinou a Chile. 

Na severu sousedí Argentina s Bolívií a Paraguayí, s Brazílií na severovýchodě a východním 

hraničním pomezím je Uruguay. Zbývající východní břehy Argentiny jsou omývány 

Atlantikem. 

V současnosti patří Argentině část Ohňové země – Tierra del Fuego, část Antarktidy a několik 

ostrovů v jižním Atlantiku. V žebříčku největších zemí světa zaujímá Argentina osmou příčku. 

Hlavním městem je Buenos Aires. 
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Obyvatelstvo Argentiny 

Dochované údaje o přítomnosti člověka v této oblasti pocházejí již z doby paleolitu. 

Obyvatelstvo Argentiny je převážně evropského původu – zhruba 85 % Argentinců má 

kořeny v Itálii, Španělsku, Francii, Rusku a na Britských ostrovech. Tento původ lze objevit i 

v argentinské kultuře; například budova Opery v Buenos Aires Teatro Colón byla po 

jednotlivých částech přivezena z Evropy a prvním uvedeným dílem byla opera Aida od 

Verdiho. Zbývajících 15 % Argentinců tvoří původní indiánské obyvatelstvo, Afroameričané, 

míšenci. 

Politický a ekonomický rozvoj země 

Z celé dlouhé historie Argentiny (která vydá na samostatné delší povídání), zmiňme pouze to, 

že zde v mnoha údobích vývoje panovala vojenská diktatura a docházelo ke genocidě 

obyvatelstva. Země zažila mnoho masakrů a nepokojů, občanskou válku, povstání, revoluci a 



kontrarevoluci; dovídáme se o teroristických partyzánech i vyhlazovacích dekretech. 

Argentina mívala období, kdy se jí ekonomicky velmi dobře dařilo, avšak díky uvedeným 

událostem a politické nestabilitě vyústil rozkvět často rovnou do hospodářských 

krizí.                    

To, co nemůžeme vynechat, protože to k Argentině neodmyslitelně patří, je období 

prezidenta Juana Peróna, po boku s manželkou Evou Márií Duarte del Perón, zvanou Evita. 

Perón se svým politickým hnutím peronismus, vyhrál v roce 1946 volby a stanul v čele země. 

Znárodnil důležitá průmyslová odvětví, zavedl přijatelnější pracovní podmínky včetně vyšších 

mezd, docílil vysoké zaměstnanosti a splatil zadlužení země. Po několika letech však začalo 

hospodářství stagnovat a došlo k ekonomickému propadu v důsledku vysokých výdajů státní 

pokladny. 

Perónovu ženu Evitu miloval téměř celý národ. 

Zasadila se o 

 uzákonění volebního práva žen 

 o zavedení určitého sociálního systému pro výpomoc potřebným  

Chtěla sama také kandidovat na úřad prezidentky. V tom ji však zastavila nemoc, jíž v roce 

1952 podlehla. 
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Zdroje obživy a hospodaření země 

Základní bohatství Argentiny vždy spočívalo v půdě – jde především o rostlinné zemědělství 

a chov dobytka. V centru země se rozkládají širé travnaté pampy. Od nepaměti tu žila 

obrovská stáda divokých koní. Od 16. století se na pampách chová hovězí dobytek. Mezi další 

zvířecí zástupce pampy patří pštrosi, jeleni, lamy, mravenečníci a vlci. 



V 19. století byly pampy kolonizovány, a to především přistěhovalci z Evropy, kteří zde 

zakládali rozsáhlé dobytčí farmy a ranče. Tehdy začali gaučové krotit divoké koně a chytat 

volně se pasoucí dobytek. Na konci 19. století začal prudce stoupat export hovězího masa i 

dobytka k chovu – a to díky vybudování sítě železnic a chladírenských lodí. V té době přinesly 

pampy Argentině ekonomický rozvoj - na počátku 20. století byla sedmým nejbohatším 

státem světa; ovšem na počátku 21. století došlo k rozpadu celého finančně-ekonomického 

systému, vzrostla nezaměstnanost a chudoba, opětně docházelo k demonstracím. 
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Rostlinná zemědělská výroba je zaměřena zejména na pěstování:    

  cukrové třtiny 

  slunečnice 

  sóji 

  kukuřice 

  obilnin 

 bavlníku 

 vynikajících odrůd vinné révy 

 cesmíny paraguayské (Yerba maté), 

z jejichž sušených lístků se vaří 

posilující nápoj  - čaj maté 

Pobřežní obyvatelstvo se živí převážně rybolovem v Atlantickém oceánu.  

Země má i značné nerostné bohatství. Těží se tu:    

 sůl 

 písek 

 žula 

 ropa a zemní plyn 

 kovy: železo, zinek, měď, uran, 

zlato, olovo a další 

Z historického pohledu je hospodaření země nerovnoměrné a kolísající, ekonomický růst se 

často střídal s recesemi s nízkými příjmy a v posledních obdobích také s rozšiřující se 

chudobou. 
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Přesto má tato země co nabídnout jak svým občanům, tak návštěvníkům: 

Přírodní krásy, na západě kouzlo hor s ledovci a lyžařskými středisky, projížďky Andským 

pohořím na koních; v pralesích zajímavou faunu, floru a vodopády, v jižní oblasti kolonie 

tučňáků; vynikající argentinské víno a hovězí steaky, tango a maté. 
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Uvidíte kontrast bohatství s naprostou chudobou, anebo korupci a lži na jedné straně a 

hrdost a přátelské chování Argentinců na straně druhé. 
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