
DOPRAVA, SLUŽBY, REKREACE A ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

1. Přečti si kapitolu v učebnici str. 63 – 68,budeš potřebovat Atlas ČR 

2. Vyhledej odpovědi na následující otázky. 

3. Vypracovaný úkol odešli do 1. 6. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 

 

1) Na jaké trase můžete cestovat pendolinem?  

a) Severní trasa začíná na letišti Praha – Ruzyně - nádraží Praha – Holešovice - Pardubice hl. n., - Olomouc hl. n. - 

Ostrava – Svinov a Ostrava hl. n.  
 

b) Jižní trasa je mezinárodní a jede před Rakousko a Slovensko. Praha – Ruzyně - Praha – Holešovice - Pardubice 

hl. n. - Brno hl. n.- Břeclav - Hohenau (AU) - Wien Simmering (AU) - Wien Südbahnhof - Kúty (SK) a konečná 

stanice Bratislava hl. st.. 
 

Do budoucna se také plánuje rozšíření tras do Německa. 

  

2) Který druh dopravy je základem naší pozemní dopravy?  Železniční doprava 

3) Jaké zápory má naše silniční doprava? Silnice vybudované v minulosti vedou středy měst – negativní vliv na ŽP 

a zácpy ve městech; kvalitou neodpovídají silnicím v ZE a SE 

4) Která naše řeka se využívá pro mezinárodní říční dopravu a odkud kam vodní cesta vede?  Labe, od Chvaletic 

do Hamburku 

5) Která dálnice má spojovat ČR se severní Evropou? D8 

6) Čím se zabývají spoje? Přenosem informací 

7) Které ropovody dopravují do ČE ropu a odkud vedou? Ropovod Družba z Ruska a ropovod Ingolstadt 

z Německa 

8) Na kterých našich dalších letištích mohou v případě špatného počasí přistát větší letadla? Brno a Mošnov u 

Ostravy 

9) Do kterého státu se dostaneš přes hraniční přechod Mikulov? Do Rakouska 

10) Který železniční hraniční přechod použiješ při cestě na Slovensko? Břeclav 

11. Do kterého sektoru hospodářství patří služby a cestovní ruch? Do třetího sektoru 

12) Co všechno patří mezi služby (uveď alespoň 4 příklady)? Školství, zdravotnictví, kultura, obchody, ubytovací a 

stravovací zařízení… 

13) Vysvětli, co znamená stupňovitost služeb? Čím větší město nebo obec, tím více druh služeb. 

14) Vysvětli stupňovitost služeb a školství.  ZŠ nebo malotřídky – menší obce; SŠ a vysoké školy – velká města 

15) Jmenuj alespoň 4 naše vysoké školy: UK, UJEP, TUL, Palackého univerzita… 

16) vysvětli, co znamená pasivní a aktivní cestovní ruch? Pasivní – obyvatelé ČR cestují do zahraničí a tam 

utrácejí peníze; aktivní cestovní ruch – zahraniční turisté utrácejí peníze u nás 

17) Co je cílem návštěvníků ČR?  Lázeňská města, historická města, architektonické a kulturní památky, 

neporušená příroda, skanzeny 

18) Která místa a objekty v ČR jsou zapsána do Světového kulturního dědictví UNESCO? Staré Město pražské, 

Chrám sv. Barbory Kutná Hora, Český Krumlov, sloup Nejsvětější trojice v Olomouci, Telč, Poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře, Lednicko-valtický areál, zahrady a zámek v Kroměříži, vesnická rezervace 

Holašovice, zámek Litomyšl, vila Tugendhat v Brně, židovská čtvrť v Třebíči, 



19) Vysvětli pojmy import a export? Import = dovoz zboží; export = vývoz zboží 

20) Které výrobky českého průmyslu se dobře uplatňují na zahraničních trzích a které výrobky musí ČR dovážet? 

Vývoz: pivo, sklo, strojírenského výrobky 

Dovoz: paliva a ostatní nerostné suroviny, tropické ovoce a mořské ryby 


