DOPRAVA – konzultace 5. 2. 2021 - distančně
Největší evropské letiště je dlouhodobě Londýn Heathrow s přibližně 80 miliony
odbavenými cestujícími za rok.
Letiště Frankfurt nad Mohanem je v přepravě zboží je na 7. pozici ve světě a 1. v
Evropě
Evropská mezinárodní silnice (někdy označovaná též jako eurosilnice) je silnice či
dálnice zařazená do evropské sítě mezinárodních silnic. Tyto trasy mají jednotné
číslování, začínající písmenem E. Označují se zelenou tabulkou s tímto číslem.
Naprostá většina eurosilnic vede přes území více států, což byl hlavní účel jejich
založení, vedoucí ke sjednocení číslování hlavních tahů na kontinentě.
Přes Česko prochází 13 evropských mezinárodních silnic, z toho čtyři páteřní E50,
E55, E65 a E75, vedoucí přes celý kontinent. Evropské silnice propojují především
významná hospodářská střediska, hlavní města a křižovatky. Evropská silnice proto
není vždy ta nejkratší trasa spojující dva konce kontinentu. Například E65 ze Švédska
do Řecka by mohla vést nejkratší cestou přes Srbsko a na českém území přes Trutnov
a Svitavy. Namísto toho vede delší trasou přes Prahu a přes Chorvatsko.
E 50: Brest – Paříž (Francie) –Saarbrücken – Norimberk (Německo) - Rozvadov –
Plzeň – Praha – Brno (CZ) –Trenčín –Poprad –Prešov (SK) – Užhorod – Rostov na
Donu (Ukrajina) – Machačkala (Rusko – na břehu Kaspického moře)
E 55: Švédsko, Dánsko, Německo, ČR, Rakousko, Itálie, Řecko
Helsingborg…Helsingør (trajekt) – Kodaň – Gedser…Rostock (trajekt) – Berlín–
Drážďany – Trmice – Praha – Tábor – České Budějovice - Dolní Dvořiště – Linec –
Salzburg – Villach –Udine – Rimini – Brindisi…Igumenica (trajekt) – Kalamáta
E 65: Švédsko, Polsko, ČR, SK, Maďarsko, Chorvatsko, Černá hora, Makedonie,
Řecko - Kréta
Malmö – Ystad… Świnoujście (trajekt) – Štětín – Jelenia Góra – Harrachov –
Železný Brod –Turnov – Mladá Boleslav –Praha – Jihlava – Brno – Bratislava –
Rajka – Csorna – Szombathely – Záhřeb – Dubrovník – Podgorica – Skopje – Larisa
– Kalamata…Kréta
E 75: Norsko, Finsko, Polsko, ČR, SK, Maďarsko, Rumunsko, Makedonie, Řecko Kréta
Vardø – Helsinky … Gdaňsk (trajekt) – Lodž – Katovice – Bílsko-Bělá –Těšín –
Žilina – Bratislava –– Budapešť –Bělehrad – Skopje – Athény…Chaniá – Kréta

Dálnice v České republice

Jak se značí dálnice, která vede z Brna do Bratislavy (Břeclav - Kúty)?
Přes které kraje prochází dálnice D5?
Která z dálnic prochází přes CHKO České středohoří?
Ve kterém městě se spojují dálnice D1 a D2?
Přes které dva kraje se staví dálnice D3?
Jak se značí dálnice, která vede z Prahy do Karlových Varů?
Po kterých dálnicích pojedeš, budeš-li se chtít dostat
a) z Ústí nad Labem do Olomouce?
b) z Olomouce do Prahy?
Nejvyšší hora
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Česká republika
nejkratší vzdálenost nejsevernějšího bodu od moře – 290 km (od Štětínského
zálivu v Baltském moři)
nejkratší vzdálenost nejjižnějšího bodu od moře – 326 km (od Terstského
zálivu v Jaderském moři)
Napište vodní toky, které odvádějí vodu z našeho území do těchto moří? K
Baltskému moři – Odra (+ Lužická Nisa), k Severnímu moři - Labe, k
Jaderskému moři, k Černému moři – Morava - Dunaj
Od kterého roku jsme samostatných státem ČR? 1993
Jak se jmenuje nejhlubší propast v České republice? Hranická propast
Jak se jmenuje největší pískovcová brána ve střední Evropě? Pravčická brána
Které město leží na soutoku Labe a Orlice? Hradec Králové (Týniště nad
Orlicí - Divoká a Tichá Orlice)
Jmenuj alespoň 4 přehradní nádrže, které leží na Vltavě?
Kde pramení řeky: Labe - Krkonoše, Vltava - Šumava a Morava – Kralický
Sněžník?

• Jaký hrad, město leží na soutoku: Otava a Vltava - Zvíkov, Labe a Vltava –
Mělník
Příklad otázek ze zeměpisu (+ otázky z poslední konzultace):
Jak můžete pozorovat otáčení Země kolem své osy?
Jak se nazývá dráha Země kolem Slunce? Jaké je roční období na severní polokouli,
když je Země nejblíže Slunci?
Na jaké polokouli se nachází obratník Kozoroha?
Když je v ČR 15:00, kolik hodin je ve VB, v Sofii, v Lisabonu?
Na jakém poledníku a na jaké rovnoběžce se nachází naše republika?
Jaká území zobrazuje mapa s měřítkem 1 : 20 000? Jaká území zobrazuje mapa s
měřítkem 1 : 100 000 000? Která z těchto map je přesnější a proč?
Suezským průplavem se dostaneme z ………….moře do……………moře.
Panamským průplavem se dostaneme z ………………oceánu do…………….oceánu.
Savany x stepi – charakterizujte tyto oblasti a napište, kde se nacházejí?
Tajga x tundra – charakterizujte tyto oblasti a napište, kde se nacházejí?
Tvar Země (geografický, případně i matematický název) a poloměr Země.
Napište 2 největší státy světa podle rozlohy.
Co to je urbanizace? Charakterizujte a uveďte 1 příklad aglomerace z Evropy a 1 z
ČR.
Britské společenství národů - co to je, ve kterém období a proč vzniklo? Napište
alespoň 3 členské státy. Patří tam USA? - proč ano/ proč ne?
Na jakých poloostrovech se nachází jednotlivé státy: Itálie, Španělsko, Švédsko,
Dánsko, Řecko?
Kde se nachází Bospor a Dardanely? Jaký je jejich význam?
Představte si, že letíte přes Atlantik z Asie do J Ameriky. Překročili jste datovou mez.
Musíte si srovnat čas na hodinkách? Pokud ano – dopředu nebo dozadu? Pokud ne –
proč?
Vysvětlete pojmy: fjordy, fén, mistrál, sima
Přístavy ve které zemi využívají Skandinávské státy v zimě a proč?
Na pobřeží kterých moří se nachází Hamburk a Rotterdam? Které řeky tam ústí?
Které typické subtropické rostliny rostou ve Středomoří? (charakterizujte i podnebí
této oblasti)
Napište hlavní města těchto států: Slovinsko, Rumunsko, Norsko, Andorra, Černá
Hora, Irská republika, Skotsko. (celá Evropa)
OPEC, G8, OECD - co znamenají tyto zkratky, čím se zabývají tyto organizace,
sdružení?
Které 2 evropské státy mají přibližně stejnou rozlohu a počet obyvatel jako ČR?
Vysvětlete termín Asijský tygr (drak)? A napište alespoň 3 příklady.

Jaký je rozdíl mezi monarchií a republikou – vysvětlete a uveďte pro každý typ dva
příklady z Evropy.
Co to je a kde to je? 1. Salto de Ángel, 2. Silicon Valley, 3. Titicaca, 4. Shengen
Co to je troposféra a popište děje, které tam probíhají.
Kde se nachází Viktoriiny vodopády a Niagarské vodopády?
Čím je známý Greenwich a kde leží?
Čím je důležitý pobřežní šelf (jaká bohatství skrývá?) – a co to je?
Můžeme využít svůj automobil při cestě do Anglie? Pokud ano, jak se tam dopravíme
z evropského kontinentu? Podrobně popište různé možnosti. Pokud ne, proč?

