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 KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE V ROCE 1914 



CO JE KOLONIE? 

 kolonie je zámořské území, které 

„mateřská země“ obsadí, trvale ovládá a 

hospodářsky využívá 

 nové kolonie začaly evropské státy 

získávat od dob zámořských objevů,       

tzn. od 15. století 

 některé země získaly postupně tolik 

kolonií, že vytvořily obrovské koloniální říše 



 dobyvatelé se v koloniích často chovali velmi 
krutě, domorodce pobíjeli nebo zotročovali 

 

 na práci v amerických koloniích byli dováženi 
černí otroci z Afriky   

 

 z kolonií proudilo do evropských států 
obrovské bohatství - zlato, stříbro, drahokamy, 
hedvábí, koření, nerostné suroviny 

 

 území kolonií bylo mnohonásobně větší než 
území „mateřských“ států 

 

 
 

 

 

 



 KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE 

 první kolonie získalo Portugalsko a 

Španělsko – hlavně ve střední a jižní 

Americe 

 později začaly nová území kolonizovat 

Holandsko, Francie a Velká Británie 

 země o své kolonie mezi sebou bojovaly a 

zároveň objevovaly a dobývaly nová 

území, a tak se velikost jednotlivých 

koloniálních říší měnila 

 

 

 

 



ŠPANĚLSKÁ                     

KOLONIÁLNÍ  ŘÍŠE 
 jedna z nejstarších a největších koloniálních 

říší byla španělská koloniální říše 

    - Španělsku patřila kromě jiných obrovská 
území ve střední a jižní Americe 

 během 19. století propukly války za 
nezávislost španělských kolonií a říše se 
rozpadla 

 

 pozůstatky: španělština, katolická víra, 
zvláštní směs indiánské, evropské a africké 
kultury 

 



Původní obyvatelé jižní Ameriky 



FRANCOUZSKÁ                    

KOLONIÁLNÍ  ŘÍŠE 
Francie získala nejprve území v severní 

Americe, později v Karibiku a nakonec            

v Africe a v Asii 

stala se tak druhou největší koloniální 

říší 

zcela se rozpadla až po 2. světové válce 

 

pozůstatky: francouzština, křesťanství 



Kanada, druhá největší země na světě, bývalá 

francouzská a britská kolonie, snímek ze satelitu 



BRITSKÁ 

       KOLONIÁLNÍ  ŘÍŠE 
 největší koloniální říše v dějinách 

měla obrovské a skvělé loďstvo a výborné 

cestovatele a objevitele 

 patřila do ní skoro ¼ světa – Severní 

Amerika, Indie, Austrálie, Nový Zéland, 

velká území v Africe, mnoho dalších území 

na pevnině i množství ostrovů 

 říše se úplně rozpadla až po 2. světové válce, i 

když četná území se osamostatnila již dříve; 

většina nástupnických zemí je dnes sdružená ve 

Společenství národů( Commonwealth of Nations) 

 

     



BRITSKÁ 

       KOLONIÁLNÍ  ŘÍŠE 
 

pozůstatky: anglická kultura, anglický 

právní systém, tradiční sporty  - kriket, 

ragby, fotbal, způsob vzdělávání a 

angličtina, která je nejpoužívanějším 

dorozumívacím jazykem světa 



BRITSKÁ 

       KOLONIÁLNÍ  ŘÍŠE 
 

z některých bývalých britských kolonií 
jsou dnes významné státy 

    Spojené státy americké – kolonie si 
vybojovaly samostatnost v roce 1776 

     Austrálie – původně trestanecká kolonie 

     Indie – nezávislá až od roku 1947 

     Nový Zéland  

      



Žena z maorského kmene – Nový Zéland, konec 19. století 



 

Úkol pro vás: 

 Použij atlas světa. 

Vyhledej podle mapy koloniálních říší            

z roku 1914, jaké nové státy vznikly             

po jejich rozpadu. 



Zdroje: 

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-5-7].  

Dostupné pod licencí Wikipedia a Wikimedia na WWW: 

 mapa kolonií z roku 1914: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1914.png> 

 indiáni Jižní Ameriky: 
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 Kanada:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canada-satellite.jpg> 

 maorská žena: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinepare.jpg> 
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