
Doprava 

   1.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Japanese_Road_sign_(Right_Sharp_turn).svg


Definice dopravy 

• Pohybování objektů z místa na místo  2. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Barricade_blinkers.jpg


Druhy dopravy 

• Osobní 

– Přeprava lidí 

• Nákladní  

– Přeprava neživých věcí, zvířat a rostlin  

• Zpráv a informací 

– Např. internet apod. 



Druhy dopravy 

• Pozemní 

– Železniční 

– Silniční 

– Potrubní 

• Letecká 

• Vodní 



Druhy dopravy 

• Další dělení 

– Podle pohonu 

– Podle kapacity dopravního prostředku 

– Podle veřejné přístupnosti 

– Atd. 



Pozemní doprava 

• Silniční doprava 

– Automobily (osobní i nákladní), motocykly, trolejbusy, 
autobusy, traktory atd. 

– Krátké a střední trasy      3. 

– Výhody: flexibilita, rychlost 

– Nevýhody: finanční náročnost, 

 náročnost na životní prostředí,  

 nebezpečnost 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Tir_NIVEA.JPG


Pozemní doprava 

• Železniční (kolejová) doprava 
– Vlaky, v širším slova smyslu i lanovky, 

tramvaje, atd. 
– Osobní i nákladní 
– Výhody: Relativně levná, nenáročná 

na životní prostředí 
– Nevýhody: Nedostatečná hustota 

sítě (vliv reliéfu, nutnost kombinace 
s jinými druhy dopravy)        4. 

– Rychlovlaky: TGV (Francie), 
Šinkanzen (Japonsko), ICE 
(Německo) 

– Dnes význam klesá 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/TGV_Atlantique.jpg


Pozemní doprava  

• Potrubní doprava 

– Plynovody, ropovody (dlouhé vzdálenosti) 

– Vodovody, parovody (krátké a střední vzdálenosti) 

– Pouze tekuté látky 

– Nejdelší ropovod – Družba  5. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Pipeline-small_image,_seen_from_below.jpeg


Letecká doprava 

• Rychlá 

• Především osobní 

• Velké vzdálenosti 

• Technicky náročná, drahá   6. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Boeing_747_Jumbo_Jet_D-ABVP_Bremen.jpg


Vodní doprava 

• Říční nebo námořní 

• Velké objemy nákladu 

• Dlouhé trasy     7. 

• Pomalá 

• Tankery – převoz ropy 

• Luxusní výletní lodě 

 

• Najděte na mapě pro lodní dopravu významné 
průlivy a průplavy. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/AIDAblu-vs-Santa-Maria.jpg
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