
Učební plán IX. třída 

 

Český jazyk a literatura 

Český jazyk -9.ročník 

Téma: věta hlavní, vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších 
vět, graf souvětí 

Výstupy: žák určí počet vět v souvětí, rozliší větu hlavní a vedlejší, pozná souvětí souřadné a 
podřadné, určí druh věty vedlejší, graficky zaznamená syntaktické vztahy v souvětí, správně 
užívá interpunkci v souvětí 

Pomůcky: učebnice Hravá čeština 9 a pracovní sešit Hravá čeština 9, sešit, pracovní list (není 
třeba tisknout, lze vypracovat do sešitu) 

 věta hlavní, vedlejší, řídící a závislá 

 výklad učebnice str.77 –přečíst, napsat do sešitu stručné výpisky 
 učebnice str.78 /cv.3 a)přepsat do sešitu, b), c) 
 pracovní sešit str.31-32/ cv.2,3,4,5,7 

 souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, grafy souvětí 
 výklad pracovní sešit 28-29 (uprostřed-zelený výklad učiva) nebo druhy 

vedlejších vět je výklad i 79-80 v učebnici, udělat si přehled druhů vedl.vět 
+ na e-mail vám zašlu prezentaci k vedlejším větám s příklady vět a spojek podřadících 

 pracovní sešit str.34/ cv.5,7 
 učebnice str.81/cv.9 (do sešitu, pouze druhy) 
 přiložený pracovní list – Procvičování vedlejších vět 

 

Po návratu do školy budou zkontrolována vybraná cvičení, ale je ve vlastním zájmu žáků 
(zejména těch, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ), aby si látku procvičili co nejvíce. 

Procvičování k přijímacím zkouškám budu po dohodě řešit s danými žáky přes e-mail. 

e-mail pro případné konzultace: vohrnova@zszbuch.cz  

 

Anglický jazyk: 

Opakování slovní zásoby 3. lekce, opakování způsobových sloves vysvětlení i procvičování na 
www.helpforenglish.cz, procvičování – www.umimeanglicky.cz – zdarma. Učebnice 36-42. Pracovní 
sešit str.26-33. Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 

 

Německý jazyk: 

Opakování slovní zásoby- modul 4, lekce 3. Opakování slovní zásoby modul 5, lekce 1. 
Opakování gramatiky- Imerativ, opakování sloveso werden ( budoucí čas).  Učebnice, práce 
s textem str. 40/ 5, 6 – ústně. 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.umimeanglicky.cz/


Pracovní sešit – str. 25/cv.11, 12, 13. Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, 
popřípadě oznámkována. 

Možná konzultace:  schubertova@zszbuch.cz  

 

Matematika: 

 

 

  

mailto:schubertova@zszbuch.cz


Objemy a povrchy těles 
  1. opakování - obvod a obsah rovinných obrazců  

 čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kosočtverec, kruh 

    název obrazce náčrtek obvod obsah 

čtverec 

      

obdélník 

      

trojúhelník 

      

rovnoběžník 

      

lichoběžník 

      

kosočtverec 

      

kruh 

      

 

 



 

1. opakování - objem a povrch hranolu a válce 

  hranol, krychle, kvádr, válec 

  

    název obrazce náčrtek objem povrch 

krychle 

      

kvádr 

      

  HRANOL     

 
náčrtek objem povrch 

  

      

    
 

Válec     

náčrtek objem povrch plášť 

  

      

 



 

 

 



Dějepis: 

Dějepis 9. třída – učebnice str. 94-111 

 

Svět po druhé světové válce       ……………………………….. 

 

(str. 94-97) 

 

Vznik OSN – 51 států (včetně ČSR) 

 

Cíle OSN: 

............................................................................................................................. .......................

.................................. 

............................................................................................................................. .......................

.................................. 

 

Hlavní sídlo OSN  .................................... 

 

 

Postupimská konference – červenec/srpen 1945 

- poslední setkání nejvyšších představitelů vítězných mocností: 
 

SSSR .....................................     Velká Británie ...............................................         

USA............................................. 

 

 

Hlavní cíle jednání: 

obnova poničené Evropy      Okupační 
zóny Německa (M 095) 

- reparace         

      

- potrestání válečných zločinců 



- odsun Němců z Československa, Polska, Maďarska 

- poválečné uspořádání Německa – 4 D:  .......................................... 

       .......................................... 

       .......................................... 

       .......................................... 

 

  

 

 

Norimberský proces – listopad 1945 – říjen 1946 

- zločiny proti míru, lidskosti a válečné zločiny 

- 12 trestů smrti, např.: 
 

Martin Bormann

 ................................................................................................................................................................................

.................. 

 

Hermann Göring
 ................................................................................................................................................................................

.................. 

 

Joachim von Ribbentrop 

................................................................................................................................................................................. 

 

 

Mapa poválečné Evropy (M 097) 

 

územní zisk Polska - 

............................................................................................................................. .....................................................

......... 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop


územní zisk SSSR - 
............................................................................................................................. .....................................................

............ 

 

..................................................................................................................................................................................

.................................................... 

 

Zásadní změny politických systémů – země střední a východní Evropy, Čína. Proč? 

 

 

 Svět a Evropa po II. světové válce – Počátek studené války                         ……………………………….             
(Učebnice str. 102-104) 

 

Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná 
opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní 
Evropy. 

(Winston Churchill) 

 

Zjisti, v kterém roce Winston Churchill použil označení železná opona. .................. 

Svět se rozdělil na VÝCHOD a ZÁPAD.  

M 104 - Označ státy státy, které patřily do 

východního bloku. 

 

Vojenské sjednocování východní Evropy: 

Varšavská smlouva 

rok založení -  ............................. 

 



Ekonomické sjednocování zemí východní Evropy: 

RVHP = ...................................................................... 

Rok založení - ........................... 

 

 

 

 

 

 

V roce 1947 byla vyhlášena Trumanova [trumenova] doktrína, která znamenala politiku aktivní podpory zemím 
ohroženým komunismem.  

 

Začalo období tzv. STUDENÉ VÁLKY.  

 

Rozpory mezi velmocemi nedovolily obnovu jednotného Německa. Vznikly dva nové státy: 

 

Spolková republika Německo (SRN) a Německá demokratická republika (NDR) 

 

Jádrem sporů velmocí byl rozdělený Berlín. Pracuj s internetem. Najdi informace o berlínské 
blokádě. 

 

Jak dlouho blokáda trvala? .................................... 

Které sektory Berlína byly zablokovány a kým?  ............................................................................................ 

Jakým způsobem byly okupované sektory zásobovány?  .............................................................. 

 

Vojenské sjednocování zemí západní Evropy: 

 

NATO = 

............................................................................................................................. .....................................................

............................... 



 

Rok založení ........................................................  Sídlo organizace ..................................................... 

 

[Je ČR jejím členem a pokud ano, od kterého roku?
 ..............................................................................................................] 

 

Ekonomické sjednocování zemí západní Evropy: 

 

EHS = ........................................................................................                       Rok založení ........................ 

 

 

 Československo po II. světové válce - Únor 1948                               
 ………………………………. 
(str. 106-107) 

 

V roce 1948 se vystupňovaly rozpory mezi komunisty a politiky ostatních stran. V únoru vyvrcholila vládní krize. Na protest proti posílení pozic komunistů v bezpečnostních složkách podalo 12 ministrů tří nekomunistických stran (s výjimkou ČSSD) demisi. 
 ⇨ 106 

Časový sled událostí: 

 

20. 2.   ................................................................................................................................................ 

 

21. 2.  ................................................................................................................................................ 

 

22. 2.  ................................................................................................................................................ 

 

24. 2.  ................................................................................................................................................ 



 

25. 2. 1948 ................................................................................................................................................ 

 

„Právě jsem se vrátil z Hradu. Pan prezident všechny mé návrhy přijal.“  (z projevu K. Gottwalda) 

 

 Po uchopení moci nastolili komunisté totalitní politický systém. Začali 
s odstraňováním lidí, kteří nesouhlasili s komunistickou politikou.  

 

Jednou z prvních obětí nového režimu se stal ministr zahraničí Jan Masaryk, který 
zahynul, za dosud nevyjasněných okolností, pádem z okna Černínského paláce. 
 Zajímají tě podrobnosti? Podívej se na: 

Krok do prázdna Jana Masaryka, dokumentární pořad ČT, (dostupné online) 

 

 

S     

Demise 

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

Demokracie ................................................................................................................................................. 

Totalita ............................................................................................................................................................. 

 

Únor 1948 = začátek komunistické vlády, která trvala až do roku 1989, tj. ……… let. 

 oficiální název státu = Československá lidově demokratická republika  
 

Ústava 9. května (1948) - E. Beneš odmítl podepsat, abdikoval (září 1048)             

 

 Květen 1948 – první poúnorové nesvobodné volby – jednotná kandidátka Národní fronty 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10354181410-krok-do-prazdna-jana-masaryka-aneb-dokonaly-zlocin/411235100021005/


Prezident: Klement Gottwald             Předseda vlády: Antonín Zápotocký 

 Československo po II. světové válce – Poúnorové Československo a padesátá 

léta                               

(str. 108-111) 

 emigrace 
 

 likvidace politických odpůrců  POLITICKÉ PROCESY - předem připravené, nepravdivá obvinění, vynucená  
                                              doznání, předem připravený rozsudek  

 Doplň k fotografiím jméno a přiřaď popisek. 

 a) Byla národně socialistickou političkou. Během II. sv. války byla vězněna za odbojovou činnost. Po válce se stala obětí vykonstruovaného politického procesu a 
za velezradu odsouzena k trestu smrti. 

 b) Za války velel čs. vojákům v SSSR, patřil mezi vojenskou elitu a věděl příliš mnoho, proto byl krátce po únorovém puči uvězněn a odsouzen k trestu smrti. 

 c) Po válce patřil po Klementu Gottwaldovi k nejmocnějším mužům KSČ. Jeho problémem se stal židovský původ a nesympatie se Stalinem, nakonec se stal jedním z popravených členů KSČ. 
 Do vězení posláno 234 000 lidí, 100 000 z nich skončilo bez 
rozsudku v táborech nucených prací, 9 000 lidí umučeno při výsleších. 
 Až do roku 1954 existovaly pro „třídní nepřátele" tábory nucených 

prací. Jedním z takovýchto zařízení byl například tábor Vojna u 

Příbrami. Obdobná zařízení existovala rovněž na Jáchymovsku a Slavkovsku ve spojitosti s těžbou uranové rudy.  
 



HOSPODÁŘSTVÍ 

- centrální plánování = PĚTILETKY 

- kolektivizace → JZD (= .....................................................................................................................................) 

 

1953 – zemřel J. V. Stalin a krátce po něm i K. Gottwald, nový prezident – Antonín Zápotocký 

1953 – měnová reforma (v poměru 5 : 1) Spočítej: Máš 300 starých korun. Kolik dostaneš po měnové reformě? ………………………….. Na měnovou reformu reagovali lidé účastí na demonstracích. Jedna z největších se konala v Plzni. Jednalo se o první protikomunistické povstání v celém evropském sovětském bloku. 
1957  prezident Antonín Novotný  upevnění komunistické moci dokončení kolektivizace 

1960 – tzv. socialistická ústava    →    Československá socialistická republika (ČSSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika: 

Podle informací v učebnici vyřešit úlohy 1/28, 1/33, 1/38.  

 

Chemie: 

Podle učebnice zodpovědět otázky 5/34, 1-3/35, 1-3/40 

 

Přírodopis: 

Podle informací v učebnici vyřešit úlohy 1-4/65,1-3/67 

 

Zeměpis: 

Světové hospodářství 
 pracovní text na konci dokumentu – přečíst, podtrhat důležité informace, udělat výpisky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Světové hospodářství 

Světové hospodářství se dělí na čtyři sektory 



Primární sektor  

 těžba nerostných surovin  
 zemědělství  
 lesní a vodní hospodářství  
 lov a rybolov  

Sekundární sektor  

 průmysl  
 stavebnictví  
 doprava surovin a výrobků  

Terciální sektor (služby) 

 doprava osob  
 školství  
 zdravotnictví  
 kultura  
 bankovnictví  
 obchody  

Kvartérní sektor  

 věda  
 výzkum  

Ve vyspělých zemích převažuje zaměstnanost ve třetím a čtvrtém sektoru, v málo 
rozvinutých zemích převažuje zaměstnanost v prvním sektoru. 

Přesun center hospodářského vývoje 

Nejstarší civilizace (4 000 př. n. l. - 800 př. n. l.)  

 Starověká Čína  
 Starověká Indie  
 Mezopotámie  
 Starověký Egypt  

 

Oblast Středozemního moře (800 př. n. l. - 15. století)  

 Starověké Řecko  
 Starověký Řím  
 Byzancie  

http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik6/orient1.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik6/orient2.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik6/mezop1.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/historie/rise/egypt.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/historie/rise/recko.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/historie/rise/rim.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/historie/rise/byzanc.htm


 italská města  

Západní Evropa, východ USA a Kanady (16. - 20. století) 

Oblast Tichomoří (21. století) 

 západní pobřeží USA a Kanady  
 východní pobřeží Asie  
 Japonsko  
 Čína  
 Austrálie  
 Nový Zéland  

Světové hospodářství 

Na naší planetě se vytvořila hospodářská centra, která jsou 
výrobně a obchodně propojena ve světové hospodářství.  

 významná světová hospodářská centra  
 Atlanta  
 Chicago  
 Londýn  
 Tokyo  
 Los Angeles  
 Paříž  
 Frankfurt n. Mohanem  
 Bangkok  
 Šanghaj a další  

 pro zlepšení obchodu uzavírají mezi sebou mnohé země 
hospodářská seskupení  

 EU - Evropská unie  
 OPEC - země vyvážející ropu  
 NAFTA  

 vznikají nadnárodní firmy  
 Škoda - Volkswagen  

 ve vyspělých zemích převažuje zaměstnanost ve třetím a čtvrtém 
sektoru  

 v málo rozvinutých zemích převažuje zaměstnanost v prvním sektoru  

 

Zemědělství 

Charakteristika 

http://www.vyukovematerialy.cz/zemak/rocnik9/hosp1.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/zemak/rocnik9/hosp1.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/zemak/rocnik9/hosp1.htm


 je závislé na přírodních podmínkách (podnebí, kvalita půdy)  
 jeho význam spočívá v zajištění výživy obyvatel dnešního světa  

Zemědělská půda 

 orná (pole, vinice, sady)  
 zelené plochy (pastviny)  

Zemědělské plodiny 

 obilniny (pšenice, žito, kukuřice ...)  
 technické plodiny (brambory, cukrová řepa ...)  
 textilní plodiny (len, bavlník, juta, ...)  
 olejniny (sója, podzemnice olejná, olivy, ...)  
 luštěniny (hrách, fazole, čočka)  
 ovoce a zelenina  
 pochutiny (čaj, káva, kakako)  
 léčivé rosliny (heřmánek, máta, ...)  
 květiny (největší producent Nizozemí)  
 tabák  

Největší producenti 

 pšenice - Čína, Indie, USA  
 kukuřice - USA, Čína, Brazílie  
 rýže - Čína, Indie, Indonésie  
 brambory - Čína, Rusko, Indie  

Živočišná výroba 

 chov skotu, prasat, ovcí a drůbeže  
 v sušších oblastech - koně, kozy, velbloudi  
 specifický je chov bource morušového (hedvábí), včel, lam, jaků, 

sobů a různých druhů kožešinových zvířat  

Lesní hospodářství 

 lesy patří mezi obnovitelné zdroje, ale neuvážená těžba ohrožuje 
jejich existenci  

 největší tropický deštný les - Amazonie  
 největší oblast jehličnatých lesů - tajga (Rusko, Kanada)  

Význam lesa 



 produkce kyslíku  
 zadržuje vodu  
 zabraňuje erozi  
 tlumí hluk  
 produkce dřeva, výroba papíru  
 lesní plody  
 zvěř  
 rekreace  

Vodní hospodářství 

 úkolem je zajistit potřebné množství vody v požadované kvalitě  
 největší zásoba sladké vody na světě - Velká jezera (Kanada, USA) + 

Bajkal (Rusko)  

Rybolov 

 větší význam má mořský (ve vodách šelfových moří)  
 sladkovodní (rybníky, nádrže, řeky)  
 země s významným rybolovem  

 Čína  
 Japonsko  
 USA  
 Rusko  
 Norsko  
 Island  
 Kanada  
 Peru  
 Chile  
 Indonésie  

Transformace českého zemědělství 

 po roce 1990 se v restitucích vracela zemědělská půda z velké části 
původním vlastníkům  

 dnes na ní hospodaří soukromí zemědělci, zemědělská družstva a 
obchodní společnosti  

 naše zemědělství je ovlivňováno národní a společnou zemědělskou 
politikou EU, v jejímž rámci může čerpat dotace  

 

Průmysl 



Historie 

 kolébkou průmyslové revoluce byla na přelomu 18. a 19. století 
střední Anglie  

 z Velké Británie se průmyslová revoluce šířila do Belgie, Nizozemí, 
Francie a přes Německo i k nám a do dalších zemí Evropy  

 ve 2. pol. 20. století hovoříme o období vědecko-technické revoluce 
(využívání nových technologií a materiálů)  

 s rozvojem mikroelektroniky a informatiky se začala koncem 20. 
století rozvíjet tzv. informační společnost  

Rozmístění průmyslu 

 dříve byla důležitá blízkost zdroje vody, surovin a dostatek 
pracovních sil  

 dnes spíše dostatek pracovních sil s potřebnou kvalifikací, spojený s 
výzkumem a vývojem nebo posuzováním vlivů výroby na životní 
prostředí  

Průmyslové oblasi světa (velká koncentrace průmyslové výroby): 

 severovýchod USA až k oblasti Velkých jezer 

 západoevropská: z Anglie přes BENELUX a Francii do středního 
Německa  

 Japonské ostrovy (Honšú, Kjúšú)  
 východ a jihovýchod Asie 

 

Těžební průmysl - základ průmyslové výroby  

Paliva 

 pevná (uhlí, lignit, uranová ruda) 

 kapalná (ropa) 

 plynná (zemní plyn) 

Státy s největší těžbou 

 černé uhlí - Čína, USA, Indie 

 ropa - Saudská Arábie, Rusko, USA 

 hnědé uhlí - Německo, Čína, USA 

 zemní plyn - Rusko, USA, Kanada 

Rudy 

 železná - Čína, Brazílie, Austrálie  



 bauxit (hliník) - Austrálie, Brazílie, Guinea  
 měď - Chile, USA, Peru  
 další rudy: manganová, zinková, chromová, cínová, olověná  

Vzácné a drahé kovy 

 zlato - JAR, Austrálie, USA  
 stříbro - Peru, Mexiko  
 nerost diamant - Kongo, Rusko, Austrálie  

Nerudné suroviny  

 sůl kamenná  
 draselná  
 síra  
 kaolín (pro výrobu porcelánu)  
 vápenec  
 sklářské písky  
 cihlářské hlíny 

 štěrk 

Energetický průmysl - výroba elektrické energie, tepla a plynu 

Elektrárny: 

 tepelné (USA, Rusko, Čína, Japonsko) 

 jaderné (Francie, Japonsko, Švédsko) 

 vodní (Norsko, Brazílie, Kanada) 

S úbytkem paliv bude vzrůstat význam alternativních zdrojů el. energie:  

 větrné (Nizozemí, Rakousko) 

 geotermální (Island) 

 solární (Španělsko - Sevilla) 

 přílivové (na mořských pobřežích) 

největší producenti elektřiny jsou USA, Čína, Japonsko 

Zpracovatelský 

Hutní 

 zabezpečuje výrobu surového železa, oceli, barevných kovů a slitin 



 hutě jsou v blízkosti surovinové základny (rudy, uhlí, energie, voda), 
ale také v blízkosti přístavů, kam jsou suroviny dováženy 

 výroba oceli - Čína Japonsko, USA  

 

Strojírenský 

 nejrozšířenější průmyslové odvětví 
 dopravní (auta, letadla, lodě, vlaky); automobily - Japonsko, USA, 

SRN 

 investiční 
 obráběcí stroje 

 přesné strojírenství (jemná mechanika, elektronika, optika) - 
Japonsko, USA, SRN 

 výroba zbraní 

Chemický 

 spolu se strojírenským je považován za ukazatel vyspělosti země  
 vyžaduje  

 dostatek vody  
 kvalifikované pracovníky  
 vědeckou a výzkumnou základnu  

 klade velké nároky na ochranu životního prostředí (nebezpečí 
havárií)  

 organická chemie - petrochemie (zpracování ropy) - výroba plastů a 
umělých vláken  

 anorganická chemie - výroba kyselin a hnojiv  
 země s vyspělým chemickým průmyslem mají průmysl farmaceutický 

(léčiva)  

Spotřební (lehký) 

 stavebních hmot, keramiky a skla - v blízkosti surovinové základny 
(kámen, písek, kaolín) 

 dřevozpracující - je vázán na dostatek dřeva (pily, výroba nábytku) 

 na něj navazuje papírenský a výroba celolózy 

 textilní a oděvní 
 obuvnický a kožedělný 

 potravinářský - závody jsou umístěny buď v produkčních oblastech 
(cukrovary, lihovary, mrazírny a konzervárny) nebo v místech 
největšího odbytu (pekárny, mlékárny, pivovary) 

Doprava a spoje 



Charakteristika 

 život moderní společnosti si nelze představit bez dopravy  
 zajišťuje vztahy mezi různými složkami společnosti a různými 

územími  

Dopravní cesty 

 silnice  
 dálnice  
 železnice  
 letecké linky  

Dopravní síť 

 souhrn dopravních cest  

Dopravní uzel 

 křižovatka dopravních cest  

Druhy dopravy 

Železniční 

 patří k nejvýznamnějším druhům dopravy  
 v současnosti je pozornost soustředěna na modernizaci tratí, 

zvyšování rychlosti, bezpečnosti a pohodlí cestujících  
 Sibiřská magistrála (11800km), méně technicky vybavena  
 trať pro přepravu nákladů - Rotterdam - Lin-jün-lang (10 900 km)  

 od roku 1995 v provozu, nejdůležitější železniční trať  
 největší hustota železniční sítě - Francie, SRN, V. Británie, Japonsko 

(hustá síť je i v ČR)  
 rychlovlaky - Hikari(Japonsko), TGV (Francie)  
 nejdelší železniční tunel - Seikan (Japonsko - 53,85 km)  
 přirozené bariéry dopravy jsou překonávány výstavbou tunelů a 

mostů (finančně náročné)  

Silniční 

 nadměrná individuální doprava ve městech způsobuje dopravní 
zácpy a významně poškozuje životní prostředí  

 v současnosti se prosazuje používání ekologicky šetrnějších paliv, 
důležitá je podpora využívání hromadné a kombinované dopravy  

 jednou z možností regulace kamionové dopravy je zpoplatnění 
tranzitních silnic a dálnic  



 druhy komunikací  
 dálnice (dokonalou síť dálnic má SRN (budovány již v 30. 

letech 20. století)  
 silnice I. třídy  
 silnice II. třídy  
 místní komunikace  

Vodní 
Vzhledem ke globálnímu propojování světa neustále roste výkon námořní a 

letecké dopravy.  

 druhy lodní dopravy  
 námořní - slouží k přepravě nákladů (suroviny, zboží)  
 trajektová - pro turistické účely  
 jezerní - pro turistické účely  
 říční - doprava nákladů, turistika. Vyžaduje splavné řeky a 

průplavy  
 největší přístavy  

 Rotterdam  
 Singapore  
 Shanghai  
 Hongkong  

Letecká 

 nejmladší, nejmodernější a nejrychlejší  
 v roce 1903 bylo zkonstruováno první letadlo (bratři Wrightové)  
 zajišťuje přepravu osob, pošty, léků, květin, ...  
 letecké společnosti sdružuje mezinárodní organizace IATA  
 problémem této dopravy je znečišťování atmosféry, ničení ozónové 

vrstvy, hluk  
 druhy letecké dopravy  

 pravidelné linky  
 charterové linky (cestovní kanceláře)  

Potrubní 

 nejlevnější způsob přepravy mezi nalezišti a místy zpracování  
 přeprava ropy, plynu, vody  

Městská 

 zajišťuje dopravu osob ve městech  
 druhy městské dopravy  

 metro  
 tramvaje  
 trolejbusy  



 autobusy  

Spoje a doprava zpráv 

 telefony 

 telegrafy 

 faxy 

 rozhlas 

 tisk 

 televize 

 počítačová síť - internet 

 

Služby a cestovní ruch 

Charakteristika 

 nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím hospodářství, jeho existence 
přináší mnoho pozitiv pro jeho účastníky (nové poznatky, odpočinek, 
...)  

 kolébkou cestovního ruchu byla Evropa, v současné době vyhledávají 
turisté i centra mimoevropská  

Činitelé ovlivňující cestovní ruch 

 lokalizační (vhodné místo - moře, hory, památky, ...)  
 selektivní (ovlivňují výběr účastníků)  
 realizační - podmínky realizace (dorpava, ubytování, strava)  

Formy cestovního ruchu 

 poznávací - krásy a památky různých zemí  
 pobytový - jedno místo (moře, hory)  
 další  

 sportovní (turisté jezdí na olympiády, mistrovství a různá 
utkání)  

 náboženský (návštěvy poutních míst)  
 kulturní (návštěva různých kulturních akcí)  
 kongresový (účastníci různých kongresů)  

aby mohl být zachován trvale udržitelný rozvoj, musí cestovní ruch šetrně 
využívat přírodních a společenských zdrojů a respektovat potřeby a tradice 
místní komunity  
 

 



Světový trh a mezinárodní obchod 

Charakteristika 

 světvý trh a mezinárodní obchod je směna, při níž jsou účastníci z 
různých států  

 jeho předmětem může být zboží, ale také služby či práva 
(technologie, licence, autorská práva)  

 spolu s cestovním ruchem nebo vývozem vědeckotechnických 
informací (licence, ochranné známky)  

 je základem zahraničních ekonomických vztahů zemí, z hlediska 
sektorové struktury je součásti terciéru  

 je založen na výměně zboží a služeb mezi zeměmi - žádný stát 
nemůže vyrábět všechny výrobky sám  

 bylo by to příliš drahé  
 u potravin by to vzhledem ke klimatickým podmínkám nešlo 

vůbec  

příklad produkce  

 Severní Amerika - pšenice  
 Střední Amerika - banány, ovoce  
 Indie, Srí Lanka - čaj, koření  
 Nizozemsko, Dánsko - sýry  
 Jižní Evropa - citrusy, olivy  
  

Světový obchod 

 do světového obchodu počítáme všechno zboží, které překročí státní 
hranice  

 veličinami obchodu jsou  
 dovoz (import)  
 vývoz (export)  
 obrat (dovoz + vývoz)  
 saldo (vývoz - dovoz)  

V roce 2005 se na světových trzích obchodovalo se zbožím v 
hodnotě 10 150 mld. USD. Světový obchod je ovládán vyspělými zeměmi 
(západní Evropa, USA, Japonsko) a je rozdělen velmi nerovnoměrně.  

 
 
 



Hlavní směry světového obchodu 

 

 
 

Nejlidnatější stát, Čína, se díky rychlému rozvoji stává světovou 
velmocí. Problémem zůstává přírůstek počtu obyvatel a politický systém.  

Rozvojové země vyvážejí především suroviny. Nižší náklady 
velkých firem na výrobu (pracovní síla, materiál) přesouvají průmyslovou 
produkci do rozvojových zemí. Ve druhé polovině roku 2008 postihla 
světový obchod hospodářská krize => omezování výroby, propouštění 
zaměstnanců, zvyšování nezaměstnanosti.  

 

Územní struktura mezinárodního obchodu 

 je podmíněna faktory  
 geografická blízkost  
 dopravní dostupnost  
 politicko-ekonomické vztahy (zapojení v integracích)  

 ekonomický systém zemí (tržní ekonomika, dovozní kvóty, cla)  
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