
Služby 

 

 

A) DOPRAVA A SPOJE 

 

- úroveň vyspělosti dopravy je měřítkem stupně rozvoje jednotlivých států světa a jejich  

 

ţivotní úrovně. Doprava ovlivňuje značnou měrou i kvalitu ţivotního prostředí. 

 

- doprava se uskutečňuje dopravními prostředky po dopravních cestách,  

 

- místa, kde se dopravní cesty křiţují: dopravními uzly (přístavy, letiště, nádraţí atd.). 

 

- dopravu podle předmětu dělíme na osobní a nákladní dopravu. 

  

 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

- hlavní předností je pohotové přemístění lidí a nákladů přímo na určité místo. Silniční  

 

doprava má rozhodující podíl na objemu světové nákladní i osobní přepravy. Hustota silniční  

 

sítě je ve světě velmi nerovnoměrná. Asi 75 % všech automobilů jezdí v nejbohatších státech. 

   

  ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

- doprava po kolejích je energeticky úspornější neţ silniční a uplatňuje se především v  

 

přepravě nákladů na větší vzdálenosti. 

 

- osobní ţelezniční přeprava proţívá nový vzestup ve vyspělých státech, kde se stavějí  

 

speciální trati pro rychlovlaky (Japonsko, Francie – TGV, Německo - ICE, Španělsko - AVE,  

 

Itálie - TPN). 

   

  NÁMOŘNÍ DOPRAVA 

 

- zajišťuje mezikontinentální přepravu nákladů, méně jiţ osob. Uplatňuje se hlavně v přepravě  

 

hromadných nákladů na velké vzdálenosti.  

 

- největší námořní loďstvo mají hospodářsky vyspělé státy s přístupem k moři a státy tzv.  

 

levných vlajek (Libérie, Panama, Kypr- registrují se zde lodě z celého světa). 

 

-námořní linky podstatně zkracují průplavy (Panamský, Suezský). 

 

 

 
 



 

 LETECKÁ DOPRAVA 

 

- je nejrychlejším a stále se rozvíjejícím se druhem dopravy 

 

- přeprava osob na velké a střední vzdálenosti a v přepravě lehkých nákladů a pošty 

 

- světová síť leteckých linek je nerovnoměrná, nejhustší je na území USA 

 

- mezi světadíly létá nejvíce letadel mezi západní Evropou a Severní Amerikou 

 

- pravidelná vs. charterová, tradiční aerolinky vs. nízkonákladoví dopravci  

    

 POTRUBNÍ DOPRAVA 

 

- přeprava tekutých a plynných látek 

 

-patří sem ropovody, plynovody a další produktovody 

 

- nejdelší síť je v USA, v západní Evropě, v Rusku a v oblasti Perského zálivu 

 

- nejhustší síť potrubí je ve Velké Británii 

 

DOPRAVA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

- zajišťuje rozvod elektřiny pomocí nadzemních sítí vedení o vysokém napětí a podzemními a 

podmořskými kabely 

 

SPOJE a KOMUNIKACE 

 

- zajišťují dopravu zpráv a přenos informací 

 

- zahrnují přepravu listovních zásilek (pošta), denního tisku,  telefonní, faxovou,  

elektronickou poštu, počítačové sítě, rozhlas a televizi 

 

- rozvoj digitalizace a šíření druţicemi 

 

- jedny z nejrychleji se rozvíjejících 

 

-dnešní společnost je informační 

 

 

Otázky a úkoly ke kapitole: 

 

Mezi významné světové přístavy nepatří jeden, který? 

a) Šanghaj       b) Jokohama      c) Livorno      d) Rotterdam      e) Singapur  

 

Který stát amerického kontinentu proslul jako země levné vlajky a co to znamená? 

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

 



Najdi v mapě a napiš tři největší přístavy Evropy:    

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

 

Napiš, co je hlavní výhodou a naopak nedostatkem námořní dopravy? 

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

 

Napiš zeměpisnou polohu Suezského průplavu. 

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

 

Nakreslete symbol, kterým jsou v mapách zaznačeny dálnice. 

 

 

 

Co za typy rozchodů kolejí známe a co to znamená? 

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

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

 

Je pravdivé tvrzení, ţe TGV znamená označení pro rychlovlaky v Německu? ANO – NE 

 

Proč je doprava důleţitým předpokladem rozvoje hospodářství? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je pravdivé tvrzení, ţe je Brno na kříţení dálnic a důleţitým dopravním uzlem?     ANO – NE 

 

Mezi významné letiště v Evropě nepatří jedno, které? 

a) Amsterdam       b) Frankfurt nad Mohanem      c) Trenčín      d) Londýn      e) Paříž  

 

Který z pojmů neřadíme do sektoru spojů: 

a) fax 

b) televize 

c) internet 

d) rozvod elektřiny 

e) denní tisk 

 

Najdi v mapě a napiš tři největší světová letiště podle počtu cestujících:    

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

 

Napiš, co je hlavní výhodou a naopak nedostatkem letecké dopravy? 

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

 

Napiš jméno jednoho ropovodu nebo plynovodu, který prochází přes území Česka. 

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

 

Nakreslete symbol, kterým jsou v mapách zaznačeny ropovody. 

 

Co vše řadíme do potrubní dopravy? 

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

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

Je pravdivé tvrzení, ţe nejhustší síť potrubní dopravy najdeme v USA? ANO – NE 

 


