
Zeměpis IX. A, B – 20. – 24. 4. – DOPRAVA – učebnice str. 90 – 97 – zápis do sešitu v příloze + pracovní 

list, na konci najdeš řešení. 

 

DOPRAVA 

 

1. Transkontinentální dopravní spojení 

- světová letecká doprava 

- světová námořní doprava 

 

2. Kontinentální a vnitrostátní přepravy 

- přirozené bariéry dopravy jsou postupně 

překonávány finančně náročnými technickými 

opatřeními, např. výstavbou dlouhých tunelů 

a mostů 

- vysokorychlostní železnice konkurují 

v přepravě na střední vzdálenosti letecké 

dopravě 



- jednou z možností regulace kamionové 

dopravy je zpoplatnění tranzitních silnic a 

dálnic 

Dopravu uvnitř měst a městských aglomerací 

zajišťuje městská hromadná doprava a 

nadměrná doprava individuální, která 

způsobuje dopravní zácpy a významně 

poškozuje životní prostředí. Venkov často trpí 

špatnou dopravní dostupností. 

Doprava patří k největším znečišťovatelům 

životního prostředí. V současné době se 

prosazuje používání ekologicky šetrnějších 

paliv, důležitá je i podpora využívání 

hromadné dopravy a kombinované dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doprava 

 

1. Mezinárodní letečtí přepravci mají možnost využívat česká letiště. 

    Ve kterých městech se nacházejí? 

    ………………………………………………………………………………………………... 

 

    Jak se nazývá největší český letecký přepravce? 

    ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. Vysvětli následující anglické pojmy: 

    Terminal ……………………………………………………………………………………... 

    Gate ………………………………………………………………………………………….. 

    Check-in ……………………………………………………………………………………... 

    Boarding pass ………………………………………………………………………………... 

    Luggage reclaim ……………………………………………………………………………... 

 

 

3. Doplň světová nej-: 

    Nejhustší železniční síť mají vyspělé země západní ………………………… . Státem 

    s nejdelší železniční sítí na světě jsou ……………………………………………………, 

    které mají téměř 300 tisíc km železnic. Nejdelší železniční tratí na světě je 

    ………………………… ………………………… v ………………………… . Je dlouhá 

    téměř 9 500 km. Nejvýše položenou železniční trať má ………………………… ve výšce 

    ………………………… metrů. 

 

 



4. Kryštof Kolumbus vyplul 3. srpna 1492 na lodi jménem Santa Maria hledat západní cestu 

    do Indie. 

 

    Tehdy se velkým dřevěným lodím říkalo …………………………………… (viz tajenka). 

 

    1. Indiánská loďka. – 2. Loď převážející ropu. – 3. Loď zajišťující přepravu např. mezi 

    pevninou a ostrovem. – 4. Eskymácká loďka. – 5. Plovoucí svázané kmeny stromů. –  

    6. Loď plující mezi ledovými krami. – 7. Loď poháněná větrem. – 8. Plavidlo poháněné 

    párou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 

 

1. Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary. 

    Největší český letecký přepravce – ČSA (České aerolinie). 

 

2. Terminal, rozdělení tras na letišti podle destinace. 

    Gate, brána, kde se nastupuje do letadla (příchod k letadlu). 

    Check-in, odbavení cestujících před odletem. 

    Boarding pass, palubní vstupenka. 



    Luggage reclaim, výdej zavazadel. 

 

3. Nejhustší železniční síť mají vyspělé země západní Evropy. Státem s nejdelší železniční 

    sítí na světě jsou Spojené státy americké, které mají téměř 300 tisíc km železnic. Nejdelší 

    železniční tratí na světě je Transsibiřská magistrála v Rusku, vedoucí z Moskvy  

    do Vladivostoku. Je dlouhá téměř 9 500 km. Nejvýše položenou železniční trať má Peru,  

    a to ve výšce 4 784 metrů. 

 

4. Kánoe, tanker, trajekt, kajak, vor, ledoborec, plachetnice, parník. Tajenka: KARAVELA.  

 


