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Úvod
Představuji vám moje téma, které jsem si vybral. Toto téma jsem si vybral, protože mě už
dlouhou dobu zajímá. Rozebereme si podrobně historii Washingtonu potom rozeberu přírodní
podmínky, charakter města. Podíváme se na známé i neznámé památky. Rozebereme ekonomiku,
dopravu a demografie. Řekneme si jaké sporty se tam hrají a jaké jsou pro toto město typické.
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Etymologie
Washington se jmenuje po prvním prezidentovi Georgi Washingtonu, který také vybral místo
kde byl vybudován. Zkratka D.C. (District of Columbia) označuje Oblast Spojených státu amerických.
District označuje oblast okresu kde podle ústavy Spojených států bylo vybudované hlavní město unie.
Columbia dobové poetické označení pro vznikající USA.

Historie
Do 17. století na území Washingtonu přebýval indiansky kmen Algonkiu. Na konci 17. století
zde vznikly osady přistěhovalců. Roku 1749 se blízko založilo nové město Alexandria.
Po vyhlášeni nezávislosti roku 1776 tak USA potřebovaly nové hlavní město.
V roce 1790 George Washington vybral místo pro stavbu hlavního města. V roku 1791 George
Washington určil tři komisaře a dva zeměměřiče. Vláda se do Washingtonu přesunula v roce 1800. V
den 24. srpna 1814 byla druhá Britsko-americká válka, přičemž byl Washington těžce poničen.
Během občanské války tak město bylo proti
jižanským
jednotkám ubráněno. Dne 14. dubna 1865 ve Fordově
divadle ve
Washingtonu byl zavražděn 16. president Abraham Lincoln.
Washington dnes ze své původní polohy má jen dvě
třetiny. Město mělo největší rozkvět za druhé světové války,
a
hlavně po ní.
V roce 1976 město zahájilo provoz washingtonského
metra.
Obr.1-shorturl.at/lS059

Poloha a přírodní podmínky
Na východním pobřežím USA leží Washington na soutoku řek Potomac a Anacostia mezi státy
Maryland a Virginie. Pevninská část města má přibližně 158 ha
Město leží v mírném oceánském klima, kde zimy bývají chladné se spoustou sněhu a léto
horké a vlhké. Tahle kombinace je častým důvodem bouřek a tornád ve městě. Díky lokaci města
jsou tu poměrně slabé hurikány, ale mohou zde být nebezpečné případné záplavy nebo
rozvodnění řeky.
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Charakter města
Město je vytvořené podle planu architekta Pierre Charles L’Enfanta.
Washington je rozdělený do čtyř kvadrantů. Za jehož střed je považován Kapitol. Centrum
města je promenáda National Mall, který vede od Kapitolu k památníku Abrahama Lincolna. Zákon z
roku 1910 zakazuje stavbu budov které by byly vyšší než 20 stop a než šířka ulice. Jediná výjimka je

Washingtonův monument, který je vysoký 169 m.
Washington je klidným a příjemným městem. Z velké časti ho tvoři upravené trávníky a parky.
Největší krasu města jde vidět na jaře kdy kvetou japonské třesně Sakury, které tokijský starosta
roku 1912 věnoval Washingtonu.
Najdeme zde spoustu odkazu na americkou historii včetně mnoha památníku
bývalých představitelů.

Architektura
Je tu velmi rozmanitá architektura. Misi se
zde
klasicistní, georgiánská, neogotická a moderní
architektura. Ve Washingtonu se nachází šest
nejoblíbenějších amerických budov.
Patří mezi ně Bílý dům, katedrála sv. Petra a
Pavla,
památník Thomase Jeffersona, Kapitol, Lincolnův
památník a památník vietnamských veterán
Obr. 2-shorturl.at/rxIU1

Bily dům
Stavba byla zahájena ve 13. října 1792 podle planu irského architekta Jamese Hobana. Stavba
byla dokončena v listopadu 1800. V té době američtí prezidenti sídlili v New Yorku a ve Philadelphii.
V roce 1814 při Britsko-americké válce došlo k podpálení bílého domu. Interiér byl zničeny a
většinu exteriéru zbarvil kouř. Významná rekonstrukce Bílého domu proběhla v roce 1901, kdy
dostavěli západní křídlo. O osm let později otevřeli nejslavnější místnost – Oválná pracovna (Oval
Office).
Bily dům se rozkládá na šesti patrech a tvoří ho 132 pokojů, 35 koupelen, 412 dveří, 147
oken, 8 schodišť, 3 výtahy, 5 kuchařů, tenisový kurt, bowlingová drahá, kino, běžecká drahá, plavecky
bazén, golfové hřiště.
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Demografie
V roce 2019 ve Washingtonu žilo 705749 obyvatel. Velkou většinu tvořili Afroameričané
(47,1’%) a bílí Američané (36,8 %) a zbytek tvořily Asijští Američané, američtí indiáni, pacifičtí
ostrované a potom jiná rasa. Obyvatele hispánského původu tvořili 11 % obyvatelstva. 83,42 %
obyvatel mluví pouze anglicky a 9,18 % španělsky. 72 % populace hlavního města je křesťanského
původu zbytek jsou buddhisté, muslimové a židé.
V roce 1950 měl Washington nejvíce obyvatel (něco přes 800 tisíc obyvatel). V 90 letech 20

století si Washington vysloužil přezdívku murder capital (hlavní město vražd) jelikož měl nejvyšší
násilné usmrcení v poměru na obyvatele v USA.
90 % obyvatel má pokryté zdravotní pojištění. Ve Spojených státech je to druhý nejvyšší údaj.
ZA a toto může zejména rozsáhlý městský program, který nabádá občany ke zdravotnímu pojištění.

Ekonomika
Ve Washingtonu roste ekonomika s jedním z nejnižších čísel nezaměstnanosti ale naopak s
nejvyšší hodnotou HDP v celé zemi. Ve statni instituci pracuje čtvrtina obyvatel Washingtonu. Zbytek
obyvatel pracuje ve soukromých firmách.
Cestovní ruch je jednou velmi důležitou ekonomikou Washingtonu. Za rok město navštíví
průměrně 19 milionu lidi.
Pěti největšími zaměstnavateli jsou Georgetown University, George Washington
University, Washington Hospital Center, Children's National Medical Center and Howard
University.

Doprava
Hromadnou dopravu města zajišťuje Washington Metro. systém tvoří pět linek metra a k
tomu jsou doplněny autobusové linky.
Hlavní nádraží – Union Station je nedaleko Kapitolu. Operují zde Amtrak (dálkové spoje),
MARC (příměstské spoje – směr Maryland) a VRE (příměstské spoje – směr Virginie).
Letecká doprava je napojena na tři letiště: Ronald Reagan Washington National Airport,
Washington Dulles International Airport a Baltimore-Washington International Airport. Kolem
města se nachází speciální vzdušný prostor nazývaný P56. Tento prostor má identifikační zónu o
poloměru 50 mil a uvnitř ní je chráněna zóna o poloměru 17 mil. Tento prostor braní stíhačky na
základe Andrew.
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Nejvýznamnější místa
Památníky
● Washingtonův monument – ikona města a nejvyšší
budova
● Lincolnův památník – navržen ve stylu antického chrámu
● Jeffersonův památník – novoklasicistní budova
● Památník obětem 2. světové války
● Památník veteránům vietnamské války
● Památník veteránům korejské války
Obr. 3-shorturl.at/dflwA

Státní instituce
● Kapitol – sídlo amerického Kongresu
● Bílý dům – sídlo prezidenta USA
● Knihovna Kongresu – americká národní knihovna
● Americký národní archiv
● Budova Nejvyššího soudu Spojených států amerických
Obr. 4-shorturl.at/uzDU1

Kulturní instituce
● Smithsonův institut – komplex muzeí nejrůznějšího
zaměření; nejnavštěvovanější přírodovědné muzeum
● Národní galerie
● Národní opera
● Národní divadlo
Obr. 5-shorturl.at/euKX4

Sport
● NFL: Washington Redskins (sídlí v Landoveru ve státě Maryland)
Profesionální klub amerického fotbalu. Sídli v hlavním městě USA
Obr. 6-shorturl.at/nJU47
● MLB: Washington
Nationals
Profesionální klub baseballu z major League Baseball
Obr. 7-shorturl.at/hjzFG
● NBA: Washington Wizards
Basketbalový tým hrající ligu National Basketball Association
Obr. 8-shorturl.at/epwV2
● NHL: Washington Capitals
Profesionální klub ledního hokeje
Obr. 9-shorturl.at/lwGU3
● MLS: D.C. United
Fotbalový klub hrající Major League Soccer
Obr. 10-shorturl.at/ewDF1
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Závěr
Řekli jsme si něco o hlavním městě USA. Rozebrali jsme si pořádně historii a polohu. Dozvěděli jsme
se hodně o charakteru města a architektuře. doufám že jste se dozvěděli něco nového. Já totiž jo.

Resumé
I chose this topic because I have been interested in it for a long time.I discussed the history and
location. I learned a lot about the character of the city and the architecture. I hope you learned
something new. I do.

9

Zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://chcidoameriky.cz/bily-dum-the-white-house-informace-zajimavosti-fotky-a-tipy-pro-navstevn
i ky

FERNAU, Joachim. Země pod sochou Svobody: dějiny USA, jak je neznáte.
Praha: Brána, 2003. ISBN 80-7243-178-1.

10

