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Úvod
Los Angeles je město Kalifornii v USA, které sousedí s městy San Francisco a Las
Vegas. Los Angeles jsem si vybral proto, že se v tomhle městě natáčelo mnoho filmů,
např. jeden z nejznámějších je Rychle a Zběsile 7, ve kterém vystupovali dva
nejslavnější herci Vin Diesel a Paul Walker, který v roce 2013 zemřel po nárazu do
stromu. Měl manželku a tři děti, kteří dodnes v LA bydlí.
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Základní informace a zajímavosti
Město Andělů, Los Angeles, leží ve státu Kalifornia až na západním pobřeží u Tichého
oceánu. Cestování od Los Angeles tak znamená překonat kromě Atlantiku i celý
americký kontinent od východu na západ.
Los Angeles je spíše metropolitní oblast, kterou tvoří městečka čí sídelní celky, dobře
známá ze stříbrného plátna čí televizních obrazovek: Beverly Hills, Santa Monica,
Long Beach…City of Los Angeles je jedno z nich.

Zajímavá místa
Filmové plátno nebylo zmíněno bez záměru. Právě v oblasti Los Angeles je známá
stráň s devíti obrovskými písmeny Hollywood. Stále počasí a dny plné slunečního svitu
přivedly na začátku 20 století do Kalifornie filmaře (při exteriérech nebylo třeba
přisvětlovat a natáčet se mohlo každý den). Rozrostl se doslova filmový průmysl a
zrodila se tradice. Zde, v Hollywoodu, uděluje akademie filmového umění a věd
každoročně své Oscary.
● Počet obyvatel: 4 miliony
● Rozloha:1 302 km²
● Vznik: 1781
● Nejvyšší budova US Bank Tower. (Vysoká 310 M)

obr 1

obr 2
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Historie
Místo bylo obýváno již kolem roku 8000 př. n. l. Žily zde indiánské kmeny Čumašů
a Tongfu. Španělé, vedeni Portugalcem Juan Rodríguez Cabrillo, poprvé přistáli v
této části kalifornského pobřeží v roce 1542, ale L.A. založil Gasparo Portola až 4.
září 1781, jako malé misijní sídlo pod názvem El Pueblo de Nuestra Señora la
Reina de los Ángeles de la Porciuncula (Město Naší Paní, královny andělů z
Porciunkule). Od 20. do 40. let 19. století náleželo L.A. s celou Kalifornií Mexiku,
teprve roku 1846 bylo obsazeno americkým vojskem a roku 1850, kdy mělo 1 600
obyvatel, bylo začleněno do Spojených států amerických. Napojení na železniční
síť se město dočkalo roku 1873, v roce 1879 už mělo první univerzitu, a díky svému
významu, coby přístav, začalo růst. Ačkoliv je ohrožované častými zemětřeseními,
město žádným z nich poničeno nebylo. V roce 1913 byl vybudován do města nový
vodovod, díky němuž do města přišlo mnoho imigrantů. V letech 1932 a 1984 se
konaly ve městě X. a XXIII. letní olympijské hry. Jako důsledek vládního plánu v
80. letech na podporu a rozvoj Kalifornie se Los Angeles stalo městem bohatých
(kteří mají domy na luxusních předměstích, jako je Beverly Hills, atd.), ale také
městem chudých, což je způsobeno velkou imigrací chudých Mexičanů.

Obr.3
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Downtown
Downtown je hlavním centrem Los Angeles.
Nachází se v jihovýchodní částí města přibližně 20 km od pobřeží Tichého oceánu.
Zde najdeme nejstarší sakrální stavbu ve městě- kostel The Church of Our Lady the
Queen of the Angels) vystavěný v letech 1818–1822.

● Rozloha: 12,25 km²
● Počet Obyvatel: 39 537 obyvatel
Části Downtownu
Downtown L.A se skládá z několika dalších čtvrtí tzv. distriktů.

● Financial District
● Civic Center Historic Core
● South Park
● Bunker Hill
● El Pueblo
● Little Tokyo
● Arts District
● Fashion District
● Flower District
● Jewellry District
● Toy District
● Warehouse District
Obr. 4
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Beverly Hills
Beverly Hills je město v okresu Los Angeles, které je ze tří stran obklopena
stejnojmennou metropolí. Na východě sousedí s městem West Hollywood s Beverly
Crest a Hollywood Hills West
Obr. 5

Obr. 6

Rozloha: 14,8 km²
Počet obyvatel: 34 658

Město
Rodeo Drive je 3 km dlouhá ulice plná luxusních obchodů. Její severní konec je
na křižovatce se slavným Bulvárem Sunset. Obchodní oblast, která obklopuje Rode
Drive, je známa jako Golden Treangle. Za otce Rodeo Drive je povážován Fred
Hayman, který roku 1967 otevřel první high-end butik.
Socha na jižním konci Rodeo Drive se jmenuje Rodeo Drive Walk of Style.
Socha je zde umístěná od roku 2003.

Hollywood
Hollywood je čtvrt města Los Angeles v Kalifornii.
Čtvrt je historicky spojená s nejvýznamnějšími americkými filmovými společnostmi.
Jméno Hollywood se používá jako synonymum americké kinematografie.
Hollywood sousedí se čtvrtí Hollywood Hills na severu East Hollywood a na západě s
West Hollywood.
● Rozloha: 9 km²
● Počet obyvatel: 85 000
● Vznik: 1903
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Filmový průmysl
Jeho filmová a kulturní identita je tak proslulá, že slovo Hollywood se často používá
jako označení celého amerického filmového a televizního průmyslu.
Mnoho historických kin v Hollywoodu se stalo místem konání hlavních filmových
premiér a hostí udělování cen Akademie filmového umění a věd Oscar.
Hollywoodský chodník slávy
Hollywoodský chodník slávy je chodník na ulici Hollywood Boulevard a Vine Street v
Los Angeles v USA, přibližně 5,6 km dlouhý, který zdobí k roku 2021 více než 2600
pěticípých hvězd se jmény známých osobností, filmů, hudby a televize. Hvězdu zde
nemusí mít jenom žijící postavy ale i fiktivní postavy. První hvězdu zde položil 8. února
1960 pro herečku Joanne Woodwardovou.
Vlastní hvězdu zde má i Karel Gott.
Máme zde 5 kategorií vyznamenání, která se liší oblastí.

Obr.7
Obr.8

1. kategorie- Filmová kamera (zásluhy ve filmovém průmyslu)
● Johnny Depp má filmovou hvězdu na 7018 Hollywood Blvd.
● Tom Hanks má filmovou hvězdu na 7000 Hollywood Blvd.
● Scarlett Johansson má hvězdu za film na 6931 Hollywood Blvd.

2. kategorie- Televize (zásluhy o televizní zábavu)
● Aaron Spelling má ocenění Televize 6667 Hollywood Blvd.
● Abbe Lane má ocenění Televize 6385 Hollywood Blvd.
● Adam West má ocenění Televize 6764 Hollywood Blvd.
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3. kategorie- Gramofonová deska(zásluhy v hudebním průmyslu)
● Al Goodman má ocenění Hudba 6300 Hollywood Blvd.
● Al Hibbler má ocenění Hudba 1650 Vine Street
● Al Jolson má ocenění Hudba 1716 Vine Street
4. kategorie- Rozhlasový mikrofon (zásluhy o rozhlasovou zábavu)
● Al Jolson ma ocenění za Rádio 6750 Hollywood Blvd
● Al Lohmann & Roger Barkley mají ocenění za Rádio 1540 N. Vine Street
● Andy Devine má ocenění za Rádio 6258 Hollywood Blvd.
5. kategorie -Divadlo (zásluhy v divadelní sféře)
● Andrew Lloyd Webber má ocenění za Živá vystoupení 6233 Hollywood Blvd.
● Andrea Bocelli má ocenění za Živá vystoupení 7000 Hollywood Blvd.
● Bernadette Peters má ocenění za Živá vystoupení 6706 Hollywood Blvd

Městské části a čtvrti
Los Angeles tvoří celkem 114 městských čtvrtí. K hlavním a nejznámějším náleží např.
Downtown, Hollywood Hills, Venice. Naopak součástí Los Angeles nejsou rovněž
známé Beverly Hills, Hermosa Beach, Long Beach, Santa Monica, které jsou
samostatnými městy.
LA je také rozděleno do několika hlavních regionů

● Downtown Los Angeles
● Eastern Los Angeles
● Echo Park and Westlake
● Harbor Area
● Greater Hollywood
● Los Feliz and Silverlake
● San Fernando and Crescenta Valleys
● South Los Angeles
● West Los Angeles
● Wilshire
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obr.9

Santa Monica
Santa Monica je přímořské město v západní částí Los Angeles County. Město je
pojmenováno podle svaté Moniky. Santa Monica sousedí ze tří světových stran
s městem Los Angeles, na severu s čtvrtí Pacific Palisades, na severo- východě
se čtvrtí Brentwood, na východě se čtvrtí Sawtelle, na jiho východě s čtvrtí Mar Vista,
na jihu se čtvrtí Venice.

● Počet Obyvatel 91 600 (2020)
● Rozloha 22,2 km²
● Vznik: 1769

Obr 10
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Historie
Santa Monica byla dlouhou dobu obývaná domorodými lidmi z kmene Tongva. První
nedomorodý člověk do těchto míst zavítal v létě 1769. Roku 1860 spojila nezávislá
železniční Společnost Santa Monicu s Los Angeles. První zdejší městská stanice.

Sport
V Los Angeles se konaly olympijské hry v letech 1932 a 1984 a další se zde mají konat
v roce 2028. Los Angeles se stalo třetím městem v historii, které hostilo olympijské hry
třikrát po sobě (po Londýnu a Paříži).
Za LA hrají dva baseballové týmy, které hrají hlavní ligu MLB, v její divizi zvané Národní
liga hrají Los Angeles Dodgers(7 mistrovských titulů) a v divizi Americká liga působí
Los Angeles Angles (jeden titul). V ledním hokeji (NHL) město reprezentují Los
Angeles Kings (2 tituly), a za blízký Anaheim hrají Anaheim Ducks (jeden titul). V
basketbalové lize NBA hrají Los Angeles Lakers(17 titulů) a Los Angeles clippers
Fotbalové (soccer) kluby jsou Los Angeles Galaxy (5 titulů Los Angeles FC. V Národní
fotbalové lize v americkém fotbale (NFL) zastupují město kluby Los Angeles Rams
(jeden titul) a Los Angeles Rams. Rams působili ve městě v letech 1964 až 1994, klub
se vrátil zpět v roce 2016 po dvaceti letech v St. Louis. Chargers se do města vrátili v
roce 2017 po 55 sezónách v San Diegu. Los Angeles je jedno ze šesti amerických
měst, jehož kluby triumfovaly ve všech pěti hlavních profesionálních ligách (MLB, NFL,
NHL, NBA i MLS). Sbírka byla zkompletována v roce 2012, když hokejový klub Los
Angeles Kings po desítkách let marného dobývání konečně získal Stanleyův pohár.
K nejvýznamnějším sportovním stánkům patří stadion Los Angeles Memorial
Coloseum, který pojme 93 607 diváků. Stadion byl využit při letních Olympijských hrách
v letech 1932 a 1984 a poslouží i při LOH 2028. Nejvýznamnější sportovní halou je
Staples Center pro 19 000 diváků. Hraje se zde jak hokej (Kings), tak basketbal (Lakers
i Clippers). Jde o jedinou halu v NBA, ve které hrají dva týmy této soutěže. Konalo se
zde také několik ročníků tenisového Turnaje Mistryň a pravidelně se zde předávají
hudební ceny Grammy. Na stadionu Rose Bowle se hrálo osm zápasů Mistrovství
světa ve fotbale 1994 včetně finále mezi Brazílii a Itálií. Domácí zápasy zde hraje i
fotbalová reprezentace spojených států amerických.
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Obr 11
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Závěr
Los Angeles jsem si vybral protože se zajímám o Ameriku přesněji o Kalifornii tak jsme
si vybral z Kalifornie město Los Angeles dozvěděl jsem se hodně věcí třeba že vlastní
hvězdu na Hollywoodským chodníku má i Karel Gott. Dále bych chtěl poděkovat paní
učitelce Sabině Králové za pomoc při vypracování ročníkové práce.

Resumé

In my course work I have dealt with the topic of Los Angeles because I am interested
in the USA precisely in California. I have learnt lot of new information concerning the
topic, for instance, that one of our most famous singers Karel Gott has got a star on
the Pavement of Fame in the L.A.. I hope that the information gathered in this work will
be useful and interesting for those who will read the work.
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