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HRAVÝ ZEMĚPIS 9
Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia



Milé žákyně, milí žáci,

otevíráte další z učebnic již ucelené řady Hravého zeměpisu. Prostřednictvím velkého 
množství fotografií, schémat a  map, aktuálních informací a  zajímavých úkolů můžete 
lépe pochopit fungování světa okolo vás.

Nejprve dovolte krátkou exkurzi do předešlých ročníků. Na začátku vaší cesty hodina-
mi zeměpisu jste zhodnotili postavení naší planety v nekonečném vesmírném prosto-
ru, naučili se ji zobrazovat na mapách a také zjistili, jakými krajinnými a společenskými 
sférami je Země tvořena. Geografická charakteristika regionů (přírodní poměry a jejich 
podstatná role vzhledem k  rozmístění obyvatelstva a  hospodářských činností) vám 
pomohla poznávat jednotlivé světadíly – Afriku, Severní a Jižní Ameriku, Asii, Austrálii 
a  Oceánii, Evropu a  Antarktidu. Nejpodrobněji jste se seznámili s  naším světadílem,  
Evropou, i jejími regiony, a ještě důkladněji jste prozkoumali naši vlast, Česko. Všechny 
tyto dílčí regionální poznatky následně propojíte do souvislostí týkajících se dnešního 
globálního světa.

Puzzle geografických znalostí během 9. ročníku dokončíte informacemi o tom, jak lidé 
žijí a  hospodaří na planetě Zemi – čeká na vás politický zeměpis (státy a  jejich usku-
pení), obyvatelstvo světa a hierarchie sídel, světové hospodářství s  jeho sektory, téma 
globálních změn a ochrany životního prostředí, na závěr také využijete zeměpis v praxi 
při terénní výuce. Zkrátka a dobře, podobně, jak zpívá Jan Werich: Ten umí to a ta zas 
tohle, a všichni dohromady uděláte moc! 

Učebnice navazuje na tradiční koncepci učebních textů se zvýrazněním klíčových pojmů 
pro snazší osvojení geografické terminologie. Základní učivo je vždy shrnuto a ověřeno 
otázkami s kreativními úkoly, které rozvíjejí samostatné logické i kooperativní myšlení.

Užijte si cílovou rovinku povinné školní docházky i díky hodinám zeměpisu!

autoři učebnice

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ

           shrnutí probraného úseku látky

           zajímavost, která obohacuje probíranou látku

           otázky sloužící k zopakování probrané části látky

           aktivizační úlohy k řešení problémových úkolů,  
           otázek a situací 

?
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E VROPA

ASIE

AUSTR ÁLIE

AFRIK A

JIŽNÍ  
AMERIK A

SE VERNÍ
AMERIK A

ANTARK TIDA

Zeměpis světadílů
Světadíly tvoří pevninu, která zaují-

má cca 30 % povrchu naší plane-
ty (  Obr. 3). Jak již víte, máme  
celkem 7 světadílů – Evropa, 
Asie, Austrálie a Oceánie, Afrika, 
Antarktida, Severní a Jižní Ame-
rika (  Obr. 1). Rozkládají se cel-

kem na 5 kontinentech. 

Jednotlivé světadíly vznikly rozdíl-
ným historickým a kulturním vývo-

jem a do současnosti si zachovávají svá spe-
cifika, i když je dnešní svět již poměrně dost propojen. 

Hranice mezi světadíly nemusí tvořit jen oceán, ale hranice pro-
bíhá i po povrchu kontinentu (  Obr. 2). V tomto případě se ale 
může vymezení hranice mezi jednotlivými geografy lišit. 

Obr. 2 – Hraniční most mezi Asií a Evropou  

• Antarktida společně s Austrálií 
byla v minulosti pojmenována 
Terra Australis Incognita, což 
v překladu znamená „nezná-
má jižní země“. Geografové 
na jihu přítomnost země  
na rozdíl od severu před-
pokládali, ale k  objevení 
Antarktidy došlo až v  19. 
století.

Věděli jste, že...?

?
1.

2.
3.

Jaký je rozdíl mezi kontinentem  
a světadílem? Vyjmenuj kontinenty.
Vypočítej, kolik km2 přibližně zaujímá pevnina. 
Zjisti, na jakém území jsou si jednotlivé  
sousedící světadíly nejblíže. Jedná se  
o pevninské, nebo vodní hranice? Jsou tato 
místa významná? Proč?

Otázky a úkoly

Obr. 1 – Rozložení světadílů

Aktivizační úloha

• Rozdělte se do 6 skupin. Vylosujte si jeden světadíl (Antarktida a Austrá-
lie s Oceánií společně). Nakreslete obrys kontinentu a do něj zakreslete 
hory, nížiny, řeky apod. Dále vypište co nejvíce informací, které vás k dané-
mu světadílu napadnou (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, cestovní 
ruch – památky...).

Obr. 3 – Povrch Země z vesmíru
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Zeměpis oceánů

Oceány tvoří většinu zemského povrchu (spolu se zbytkem vodstva 
tvoří cca 70 % povrchu planety Země) a na Zemi byly již před cca  
4 miliardami let. Díky tomu získala své označení „modrá planeta“, 
což je barva převládající při pohledu na Zemi z vesmíru. Celkem rozli-
šujeme 5 oceánů – Tichý oceán (Pacifik), Atlantský oceán, Indický 
oceán, Severní ledový oceán a v roce 2000 vymezený Jižní oceán 
(  Obr. 3). Dohromady se pak označují jako Světový oceán. 

Pro život na Zemi jsou oceány důležité z hlediska regulace teploty, 
jelikož plocha oceánu pohlcuje přes 80 % světla a tepla (zamezuje se 
tak výraznějším teplotním výkyvům). Jsou také zdrojem kyslíku. 

Voda v oceánech je neustále v pohybu, ať už se jedná o mořské 
proudy, slapové jevy (příliv, odliv) či vlnění. Nepohybuje se jen voda 
v oceánech, ale i samotné oceány. Stejně jako u pevniny je to způso-
beno litosférickými deskami. A tak se mění i velikost jednotlivých 
oceánů. V posledních letech se mění také výška mořské hladiny, 
u níž pozorujeme zvyšování – zřejmě v důsledku klimatických změn. 

Oceány jsou pro člověka důležité  – potrava, nerostné suroviny, do-
prava. Využívání oceánů člověkem nese však také svá rizika, nejčas-
těji v podobě ekologických katastrof (  Obr. 2). 

Stejně jako byla prozkoumávána pevnina, tak lidé později prozkou-
mávali i svět pod hladinou. S průzkumem se začalo v 19. století, ale 
významné je až 20. století – z hlediska dosažené hloubky:
• 30. léta 20. století – hloubka 923 metrů (Beebe a Barton),
• rok 1949 – 1 372 metrů (Barton),
• rok 1960 téměř 11 000 metrů pod hladinou – dno Mariánského 

příkopu (Piccard a Walsh).

Obr. 1 – Znečištění oceánů plastovým  
odpadem v Malajsii

• Oceány dohromady tvoří 97 % veškeré 
vody na Zemi.

• V oceánech převládá hloubka v rozmezí 
3–6 kilometrů a mořská voda zamrzá při 
mínus 2 °C.

Věděli jste, že...?

Věděli jste, že...?

?
1.
2.
3.

Zaujímá oceán více místa na severní nebo jižní polokouli? Zdůvodni. 
Zjisti, který mořský proud nejvíce ovlivňuje Evropu a jak.
Ke každému oceánu napiš, co je pro něj nejvíce charakteristické. 

Otázky a úkoly

Obr. 2 – Ropa z nehody na pobřeží thajského 
ostrova Ko Samet v roce 2013

Obr. 3 – Rozmístění oceánů

• Planetu Zemi tvoří pevnina (kontinenty, na nichž leží 7 světadílů) 
a  oceány. Každý světadíl má svá nej (ať v  kladném, či záporném slova 
smyslu). Kolem pevniny se rozprostírá hladina Světového oceánu, který 
tvoří pět oceánů. Stejně jako pevninu člověk využívá i oceán, což se ná-
sledně odráží např. v jeho znečištění (  Obr. 1). 

Co už víme…?

Atlantský Atlantský 
oceánoceán

Tichý Tichý 
oceánoceán

Jižní  oceánJižní  oceán

Indický Indický 
oceánoceán

Severní ledový oceánSeverní ledový oceán
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Hrubý domácí produkt
Při hodnocení úrovně vyspělosti jednotlivých států světa se využívají 
nejrůznější charakteristiky a přístupy. Nejčastěji používané jsou eko-
nomické ukazatele, dále pak ukazatele struktury zaměstnanosti, gra-
motnost, vzdělanost, zdravotnictví, sociální péče a další. 

Nejobvyklejším kritériem používaným k hodnocení vývoje a výkon-
nosti národního hospodářství je hrubý domácí produkt – HDP (angl. 
Gross Domestic Product – GDP). HDP je celková peněžní hodnota  
finálních produktů a služeb nově vytvořených za dané období  
(zpravidla za 1 rok) na určitém území, bez ohledu na původ výrobců. 
Důležitým ukazatelem hospodářské vyspělosti státu a životní úrovně 

jeho obyvatel je vyjádření HDP na obyvatele podle tzv. parity (rovnosti) kupní síly (angl. Purchasing Power Parity 
– PPP). Základem výpočtu parit je porovnání cen určitého počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích 
v národních měnách metodou spotřebního koše. Spotřební koš zahrnuje množství výrobků a služeb, které si koupí 
průměrná domácnost v určitém období. PPP umožňuje podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně 
jednotlivých států (  Obr. 3). V ČR se obsahem spotřebního koše a hodnotami HDP zabývá Český statistický  
úřad – ČSÚ (  Obr. 1, 2). 

Druhým používaným ekonomickým ukazatelem je hrubý národní produkt – HNP (angl. Gross National Product –  
GNP), který vyjadřuje celkovou peněžní 
hodnotu zboží a služeb vytvořených obča-
ny daného státu jak na území tohoto státu,  
tak v cizině obvykle za 1 rok. 

Obr. 1 – Budova Českého statistického 
úřadu v Praze

• Hrubý domácí produkt – HDP (GDP) je cel-
ková peněžní hodnota finálních produktů 
a služeb nově vytvořených za 1 rok na urči-
tém území, bez ohledu na původ výrobců. 
HDP na obyvatele podle parity kupní síly 
(PPP) je dáno porovnáním cen určitého po-
čtu shodných výrobků a služeb na národních 
trzích v  národních měnách metodou spo-
třebního koše, který obsahuje množství  
produktů a služeb zakoupených průměrnou 
domácností v určitém období. Hrubý národ-
ní produkt – HNP (GNP) vyjadřuje celkovou 
peněžní hodnotu zboží a služeb vytvořených 
občany daného státu jak na jeho území, tak 
v cizině za 1 rok.

Co už víme…?

?
1.

2.
3.

Ukaž v atlase nejchudší státy světa podle 
HDP a urči, na kterých světadílech leží.
Vyhledej HDP ČR za minulý rok.
Kolik světových měn dokážeš vyjmenovat? 
Pět si jich vyber a zjisti jejich aktuální kurz 
vůči české koruně.

Otázky a úkoly
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Obr. 2 – Vývoj HDP v ČR v letech 2000–2017 (Zdroj: ČSÚ)

Obr. 3 – HDP zemí EU na obyvatele 
podle PPP v roce 2017 (Zdroj: ČSÚ)
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Index lidského rozvoje
Kromě ekonomických 
ukazatelů lze kvalitu 
života vyjádřit i as-
pekty neekonomický-
mi. Člověk vede kvalitní 
život, nejen když má do- 
statek materiálních statků, ale 
neméně důležitý je jeho zdravot-
ní stav i dožití se vysokého věku 
a také přístup ke vzdělání. V rámci 
jednoho z programů OSN byl k vyjád-
ření kvality života v roce 1990 zaveden 
index lidského rozvoje – ILR (angl. 
Human Development Index – HDI). Jeho 
účelem je zachytit jak ekonomické, tak so- 
ciální aspekty rozvoje. HDI se počítá na základě tří faktorů. 
První je lidské zdraví, které se vyjadřuje průměrnou očekávanou 
délkou lidského života při narození. Druhý faktor posuzuje úroveň 
vzdělanosti sledováním gramotnosti dospělé populace a přístupu 
k základnímu, středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Třetí 
určuje hmotnou životní úroveň vyjádřenou jako HDP přepočíta-
ný na paritu kupní síly. Hodnoty ukazatele se pohybují od 0 do 1, 
přičemž hodnota blízká 1 náleží nejvyspělejším státům (  Obr. 1). 
 
Státy světa se podle HDI dělí do čtyř kategorií. K roku 2017, kdy bylo 
hodnoceno 189 zemí, ke státům s nejvyšším HDI patřilo 59 zemí 
světa, přičemž nejvyšší hodnoty dosahovalo Norsko (HDI = 0, 953), 
Švýcarsko Austrálie, Irsko a Německo. Do této skupiny náleží  
i Česko, které zaujímá 27. místo s HDI 0,888. Druhou skupinu tvoří  
státy s vysokým HDI, kterých je 53, třetí skupina zahrnuje 39 států 
se středním HDI a do čtvrté skupiny patří 38 států s nízkým HDI.  
Nejnižší HDI na světě mají státy subsaharské Afriky, jako je Niger 
(HDI = 0,354;  Obr. 2), Středoafrická republika, Jižní Súdán,  
Čad a Burundi. 

Podle autorů Zprávy o lidském rozvoji se celková situace v letech 
1990–2015 ve světě zlepšila, došlo ke zvýšení HDI ve všech regio-
nech světa, ovšem stále se jeden ze tří lidí na zemi potýká s nízkou 
úrovní lidského rozvoje. 

Obr. 2 – Ulice v Zinderu, druhém největším 
městě v Nigeru

• Index lidského rozvoje – ILR (HDI) zachycuje ekonomické i neekono-
mické aspekty rozvoje státu. Počítá se na základě tří faktorů – 1. lidské 
zdraví, vyjadřuje se průměrnou očekávanou délkou lidského života,  
2. úroveň gramotnosti dospělé populace a úroveň vzdělání, 3. HDP pře-
počítaný na PPP.

Co už víme…?

• Od roku 2009 je dalším z  indexů, které 
měří kvalitu života, index lidské chudoby 
(angl. Human Poverty Index – HPI). Jeho 
hodnota je tím vyšší, čím více lidí umírá 
v nízkém věku, nemá žádné vzdělání či pří-
stup ke zdravotní péči a  k  pitné vodě, trpí 
dětskou podvýživou. 

Věděli jste, že...?

nad 0,900
0,850–0,899
0,800–0,849
0,750–0,799
0,700–0,749
0,650–0,699
0,600–0,649

0,550–0,599
0,500–0,549
0,450–0,499
0,400–0,449
0,350–0,399
0,300–0,349
Data nedostupná

?
1.

2.

Jak podle tebe vypadá rozvinutý stát? Která 
kritéria by měl splňovat?
Porovnej úroveň gramotnosti v jednotlivých 
světadílech (kromě Antarktidy).

Otázky a úkoly

Obr. 1 – Index lidského rozvoje 2014 

11

POLITICKÝ ZEMĚPIS

STÁTY A JEJICH USKUPENÍ



Náboženství
Náboženství, religie, je nedílnou součástí lidské kultury. Studiem 
náboženství se zabývá religionistika, která popisuje a klasifikuje 
náboženské systémy, studuje náboženské představy, vznik a vývoj 
náboženského myšlení. Cílem je porozumět 
tomu, jak jednotlivá náboženství fungují, co 
je pro dané náboženství specifické.

Náboženství je tedy souhrnem chování, 
zvyků, symbolů, systému názorů a kultovních činností, jimiž se řídí věřící daného dru-
hu náboženství. Monoteistická náboženství věří v jednoho boha – křesťanství,  
judaismus, islám; polyteistická věří ve více bohů – hinduismus. Nejstarší náboženské 
formy věří v existenci nadpřirozených sil, bytostí nebo předmětů, které mohou ovliv-
nit život člověka. Patří sem animismus, totemismus, démonismus, šamanismus 
a další. 

Lidé, kteří nevěří v žádné božstvo nebo nevěří v jeho poznatelnost, jsou ateisté (  Obr. 1). V rámci jednotlivých 
náboženství existují různá společenství, která mají svou organizační strukturu (např. křesťanská církev). 

Náboženství s největším počtem věřících, která mají celosvětovou působnost, se označují jako světová. Patří 
k nim křesťanství, islám, buddhismus a dnes s ohledem na počet vyznavačů i hinduismus, který je současně 

nejstarším etnickým náboženstvím. 
Na světě také existují uza-

vřené náboženské skupi-
ny zvané sekty, které se 

vyčlenily z původních nábo-
ženství.

V dnešní době před-
stavuje většina ná-
boženství ve vztahu 

k lidskému životu  
poměrně konzervativní 

organizace, hlásající obec-
ně platné a staletími prověřené vzorce chování společnosti v da-
ném regionu, které v průběhu své existence prochází vnitřním  
vývojem a čelí tlaku kulturního a socioekonomického vývoje lid-
stva. Na tyto vlivy reagují jednotlivé náboženské směry jistou  
mírou radikalismu a tolerance, a to podle toho, v jaké fázi svého 
vývoje se právě nacházejí.

Odlišnosti náboženské víry jsou častým důvodem pronásledování 
a válek. Příkladem je v Evropě Balkán, kde se střetávají pravoslavní 
Srbové, katoličtí Chorvati a bosenští muslimové, dále v Severním 
Irsku konflikt mezi katolíky a protestanty. V Súdánu stojí proti 
sobě muslimští Arabové a křesťanští černoši, v jižní Asii hinduisté 
a muslimové. 

Obr. 1 – Symbol  
ateismu podle Atheist 
Alliance International

• Šaman je součástí každé indiánské společ-
nosti. Je zvyklý na bolest, na drogy, zkouší 
sílu přípravků, které si sám vyrábí z  rostlin, 
ostatní věří, že má schopnost komunikovat 
s duchy, převtělovat se do zvířat, léčit nemo-
ci, zabíjet nepřátele, opustit své tělo a vydat 
se do jiných světů, věštit, vstupovat do tran-
su a mít různé představy.

Věděli jste, že...?

Otázky k opakování?
1.

2.

3.

Vyhledej, kolik procent ateistů je na světě 
a v Česku, a porovnej dané údaje.
Zjisti, jaké náboženské stavby jsou ve tvém 
okolí a ke kterému náboženství náleží.

Na mapě světa (  Obr. 2) vyhledej, která 
náboženství jsou zastoupena v jednotlivých 
světadílech.

křesťanství
islám
hinduismus
buddhismus
judaismus
čínská náboženství
šintoismus
korejská náboženství
tradiční lidová náboženství
žádné náboženství  

Obr. 2 – Rozšíření náboženství ve světě
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Obr. 5 – Hexagram

Obr. 2 – Protestantský kostel Obr. 3 – Pravoslavný kostel

Obr. 4 – Bazilika svatého Petra ve Vatikánu

Obr. 1 – Jedním ze 
symbolů křesťanství je 
ryba

Křesťanství, judaismus
Vývoj evropské civilizace je dlouhodobě ovlivňován křesťan-
stvím, které se vyvinulo z judaismu na počátku našeho leto-
počtu v Palestině. Jde o nejrozšířenější náboženství, 
na němž se podílí světová populace 32 procenty. 
Křesťanství patří mezi světová monoteistická ná-
boženství, jehož zastánci věří v jednoho Boha, který 
v sobě spojuje trojjedinost – Otce, Syna a Ducha sva-
tého. Posvátnou knihou je Bible zahrnující Starý 
a Nový zákon. Základ tvoří  víra ve spásu. Typickou 
budovou je kostel (  Obr. 2, 3) a základními symbo-
ly kříž a ryba (  Obr. 1). Křesťanství se dělí na tři  
základní církve – římskokatolickou, pravoslavnou 
a protestantskou. Římskokatolická církev je nejví-
ce rozšířená v jižní, západní a střední Evropě, v Latin-
ské Americe, Kanadě a na Filipínách. Nejvyšším představitelem je pa-
pež, sídlící ve Vatikánu (  Obr. 4). Pravoslavná církev je zastoupena 
na Balkáně a ve východní Evropě. Hlavním představitelem je patriar-
cha. Protestantský směr najdeme v severní Evropě, Velké Británii,  
USA a Austrálii. Nejvyšším řídicím orgánem je synodní rada složená 
z šesti volených osob.

Judaismus je etnické náboženství, které vzniklo ve třetím tisíciletí 
před naším letopočtem na území dnešní Palestiny. Židé věří v jed-
noho boha. Základem všech židovských posvátných textů je  
Tóra – pět knih Mojžíšových. Židovská Bible je v hebrejštině známá 
jako Tanach. Judaismus klade velký význam na rodinu, slavení svát-
ků a košer stravu. Posvátné budovy určené k modlitbám se  
nazývají synagogy (  Obr. 6). Nejvyšším představitelem je kohen. 
K základním symbolům patří sedmiramenný svícen a šesticípá 

Davidova hvězda – hexagram (  Obr. 5). Židovským  
státem je Izrael, jehož hlavní město Jeruzalém je 

pokládáno za posvátné místo židů (  Obr. 7). 
Můžeme zde najít nejsvětější místa tří nábo-

ženství – křesťanství, judaismu 
a islámu. 

Obr. 6 – Velká synagoga se 
nachází v centru města Plzeň, 
jde o největší synagogu v Česku 
a třetí největší na světě.

Otázky k opakování?
1.

2.

3.

Vyhledej na mapě stát Izrael,  
urči jeho geografickou polohu.
Kdo je současným papežem  
a odkud pochází?
Zjisti, co je šabat.

   Věděli jste, že…?

• Košer znamená čistý a  košer strava za-
kazuje požívání vepřového, velbloudího, 
koňského, oslího, zaječího a králičího masa, 
u  vodních živočichů pak všeho, co nemá 
ploutve a  šupiny. Je také nutné oddělovat 
masné a mléčné výrobky. 

Obr. 7 – Zeď nářků je nejposvátnější místo 
židů, jde o pozůstatek jeruzalémského 
chrámu.
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Obr. 2 – Jamy – 
okopanina

Obr. 3 – Sklizeň cukrové třtiny

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba se zabývá pěstováním rostlin, které slouží jako 
potravina, krmivo pro zvířata nebo jako průmyslová surovina. Rost-
linná produkce stále stoupá, přesto nestačí pokrýt nároky na obži-
vu obyvatel.
 
Pěstování plodin závisí na přírodních faktorech – podnebí, reliéf, 
úrodnost půd a socioekonomických faktorech – úroveň společ-
nosti, způsob hospodaření, doprava, mechanizace, chemizace, trh.

Ze všech zemědělských plodin jsou nejvýznamnější obilniny,  
které představují 50–60 % celé rostlinné produkce. Nejvyšší podíl 
má pěstování pšenice, kukuřice, rýže. Hlavní obilnářské oblasti na 
Zemi se nazývají světové obilnice a je jich pět. Evropská se táhne 
z Francie na Ukrajinu a hlavní plodinou je zde pšenice. Severoame-
rickou obilnici tvoří pšeničný a kukuřičný pás v USA a na jihu Kana-
dy. Jihoamerická obilnice se rozprostírá v Laplatské nížině a je  
zaměřena především na pěstování pšenice. Asijská obilnice se  
vyskytuje v monzunové oblasti a soustřeďuje 90 % celosvětové 
produkce rýže. Australská obilnice produkuje také hlavně 
pšenici. Mezi další méně náročné obilniny patří žito, ječmen 
a oves. Na africkém kontinentu je nejvíce rozšířenou obilninou 
proso a čirok (  Obr. 1).

Jedna z nejznámějších plodin jsou brambory, které se řadí mezi oko-
paniny. Brambory jsou původem z Jižní Ameriky a jejich hlavní podíl 
na světové produkci zajišťují Asie a Evropa. V tropických oblastech se 
sklízí maniok, sladké brambory – batáty a jamy (  Obr. 2).

Nejvýznamnějšími surovinami pro výrobu cukru jsou cukrová 
řepa a cukrová třtina (  Obr. 3). Cukrová řepa se pěstuje v sever-
nějších oblastech a na světové produkci cukru se podílí pouze  
20 %. Hlavní pěstitelskou oblastí je Evropa. 
Cukrová třtina je plodinou tropických oblastí, její produkce narůstá 
a tvoří 80 % světové produkce cukru. Poloviční podíl na světové 
produkci má Jižní a Střední Amerika a ze 40 % také Asie.  
 

   Věděli jste, že…?

• Cukrová třtina je tráva z  čeledi lipnicovi-
tých, stébla mohou být až 6 m vysoká a 5 cm 
tlustá, po extrakci cukru se rostlinný odpad 
používá na výrobu ekologických obalů pro 
potraviny.

Aktivizační úloha

• Rozdělte se ve třídě do skupin a vytvořte 
prezentaci pro své spolužáky o  užitkových 
tropických nebo subtropických plodinách. 
Každá skupina si vybere jednu plodinu, u kte-
ré uvede stručnou botanickou charakteristi-
ku, oblasti výskytu a dále vyhledá, co všech-
no se z dané rostliny zpracovává. U  některých 
plodin je zajímavé uvést způsob zpracování. 
Návrhy plodin: banánovník, mangovník,  
palma datlová, palma kokosová, kakaovník,  
kávovník, sója, bavlník, olivovník. 
 
• Pomozte vytvořit do hodin biologie nebo 
přírodopisu sbírku koření. Sežeňte různé 
druhy koření, vložte je do skleněných Petriho 
misek a  vytvořte k  nim kartičky, na které 
uveďte zemi původu, oblasti výskytu a dále 
to, o  jakou část rostliny se jedná, jaké vý-
znamné látky obsahuje.

Obr. 1 – Čirok – 
obilnina
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Další skupinou plodin jsou olejniny, které se pěstují kvůli oleji získáva-
nému především ze semen. Využívají se v potravinářství, jako krmivo 
a biopalivo. Nejrozšířenějšími olejninami tropů a subtropů jsou sója, 
bavlník (  Obr. 4), podzemnice olejná (arašídy), palma olejná,  
pal- ma kokosová. Pro mírný pás je typická sluneč-

nice a řepka olejná. Typickou plodinou Stře-
domoří je olivovník.

 
Luštěniny se pěstují pro velký obsah bíl-
kovin, vitamínu B a minerálních látek.  
Jejich plody jsou lusky. Patří mezi ně 

hrách, čočka, fazole a také sójové boby.

V průmyslové výrobě se využívají tzv.  
technické plodiny. Jako textilní suroviny 
slouží v tropech a subtropech pěstovaný 
bavlník, juta, agáve a v mírném pásu 
len. K výrobě přírodního kaučuku se vyu-

žívá tropický kaučukovník (  Obr. 5). 

Významnou skupinou plodin jsou pochutiny, které mají výraznou 
chuť a vůni, obsahují alkaloidy, které mají povzbuzující účinky, ale 
jen malou výživovou hodnotu. Z horských oblastí Afriky pochází ká-
vovník (  Obr. 6), který se dnes rozšířil do tropů Latinské Ameriky 
(60 % světové sklizně), Asie (30 %) a afrických zemí (11 %). Další po-
chutinou je čajovník, 80 % světové sklizně pochází z Asie. Kakaov-
ník (  Obr. 7) je tropická plodina vyskytující se v nížinách Afriky 
a Jižní Ameriky, z pražených a drcených semen se vyrábí kakao a čo-
koláda. Původně americkou bylinou s vysokým obsahem nikotinu je 
tabák, který se dnes již pěstuje v subtropickém i mírném pásu ostat-
ních kontinentů. Hlavním producentem je Asie.

Zelenina a ovoce jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy člo-
věka, zejména kvůli obsahu vitamínů a stopových prvků. Pěstují se 
v oblastech blízkých spotřebiteli. Za posledních 25 let se produkce 
ovoce zvýšila o více než 60 % a zeleniny téměř o 100 %. 

Obilniny – pšenice, kukuřice, rýže, žito, ječmen, oves, proso, čirok
Okopaniny – brambory, maniok, batáty, jamy
Cukernaté plodiny – cukrová řepa, cukrová třtina
Olejniny – sója, bavlník, podzemnice olejná, palma olejná,  
palma kokosová, slunečnice, řepka olejná, olivovník
Luštěniny – hrách, fazole, čočka, sójové boby
Technické plodiny – bavlník, juta, sisal, len, kaučukovník, 
Pochutiny – kávovník, čajovník, kakaovník, tabák
Zelenina a ovoce – jablka, švestky, meruňky, banány, citrusy, 
ananasy, vinná réva, okurky, rajčata, mrkev

   Věděli jste, že…?

• K výrobě tkanin na pánské obleky se pou-
žívají vlákna zvaná abaka z listů banánovní-
ku textilního (manilské konopí), jehož plody 
se nekonzumují.

Obr. 5 – Sběr kaučuku –  kůra po obvodu 
kaučukovníku se zešikma nařízne a míza 
(latex) stéká do nádoby.

Obr. 6 – Pěstování kávovníku

Obr. 7 – Kakaovník pravý

?
1.

2.

3.

4.

Které státy jsou největšími producenty čaje? 
Proč je čaj tak často spojován s Anglií?
Jaký vliv má palmový olej na zdraví 
a pěstování palmy olejné na životní prostředí? 
Pro který vegetační pás jsou typické  
brambory, žito a pícniny?
Co ovlivňuje rozmístění plodin na Zemi?

Otázky a úkoly

Obr. 4 – Bavlník – 
plodem jsou tobolky 
se semeny, které 
obrůstají vlákny, po 
dozrání tobolky pukají 
a odkrývají chomáčky 
vláken.
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Rozdělení průmyslu
Průmysl se člení na průmyslová odvětví a průmyslové obory, 
které na sebe navazují a vzájemně spolupracují. S rozvojem a mo-
dernizací společnosti se význam jednotlivých průmyslových od-
větví mění. 

V základu dělíme průmysl na tři odvětví. Do první skupiny patří  
těžební průmysl, který získává nerostné suroviny ze zemské kůry  
(  Obr. 1). Druhým odvětvím je průmysl energetický, jehož cílem je 
výroba a rozvod elektrické energie, plynu a tepla. Třetí skupina zahr-
nuje zpracovatelský průmysl, který vyrábí produkty pro jiná odvětví 
hospodářství nebo výrobky pro konečného spotřebitele. 
Zpracovatelský průmysl můžeme dále rozdělit podle typu konečných 
produktů na obory těžkého průmyslu, které vyrábějí zařízení určená 
k další výrobě nebo pro získávání surovin a zahrnují hutnictví, těžké 
strojírenství, těžkou chemii a průmysl stavebních hmot. 
Lehký průmysl (spotřební) vyrábí nejrůznější produkty pro koneč-
ného uživatele. Řadíme sem spotřební strojírenství, spotřební chemii, 
průmysl potravinářský (  Obr. 2), textilní a oděvní, obuvnický, poly-
grafický, sklářský a porcelánský, dřevozpracující a další (  Obr. 4). 

jové závody úzce spolupracující s průmyslovými závody a podniky, 
které nové moderní technologie zavádí do praxe. K nejznámějším 
technologickým parkům patří Křemíkové údolí (Silicon Valley) 
u San Franciska na západě USA, kde v současnosti působí přes  
2 000 podniků (  Obr. 3). Velké zastoupení high-tech výroby je  
jedním z ukazatelů vyspělosti států.

V současnosti je významným činitelem rozvoje průmyslu věda a technika. Ekonomické činnosti, které využíva-
jí nové výrobní postupy nebo nové materiály se označují jako high technology (high-tech), to znamená po-
kročilá technologie. Mezi odvětví s vysokou technologickou náročností patří průmysl farmaceutický, elektronic-
ký, letecký a kosmický, dále např. výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů, počítačů, televizních 
a spojovacích zařízení. Ve světě vznikají tzv. technologické parky, které zahrnují laboratoře, výzkumné a vývo-

Obr. 1 – Těžební stroj v povrchovém dolu 
na uhlí

Obr. 2 – Masný průmysl

Obr. 3 – Poloha technologického parku 
Silicon Valley

Obr. 4 – Loga různých světových firem

?
1.
2.
3.

Urči u firem z Obr. 4 jejich průmyslový obor a zjisti státy, z kterých dané firmy pochází.
Jak získalo Silicon Valley svůj název?
Zjisti, které průmyslové firmy sídlí ve tvém okolí, a v jakém oboru vyrábí své produkty.

Otázky a úkoly
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TĚŽEBNÍ 

- těžba paliv 

- těžba rud

- těžba nerud 
(síra, kaolín, sádrovec) 

ENERGETICKÝ

- tepelné elektrárny

- jaderné elektrárny

- vodní elektrárny

- přílivové elektrárny

- geotermální elektrárny

- větrné elektrárny

- solární elektrárny

- spalování biomasy

ZPRACOVATELSKÝ

- hutnický 
- černá metalurgie
- barevná metalurgie

- strojírenský
- těžké strojírenství
- lehké (spotřební) strojírenství

- chemický
- těžká chemie
- lehká (spotřební) chemie

- stavebních hmot

- spotřební (lehký)
- textilní
- oděvní
- kožedělný
- obuvnický
- sklářský, keramický a porcelánský
- potravinářský
- polygrafický
- dřevozpracující
- papírenský a výroba celulózy
- kožešnický
- nábytkářský
- výroba hraček
- klenotnický

PRŮMYSL

• Průmysl tvoří hlavní složku hospodářství, zaměstnává 1/4 ekonomicky aktivních obyvatel. V 18. století začala  
industrializace – průmyslová revoluce. Významným činitelem je věda a technika, jež zajišťují rozvoj průmyslu.

Co už víme…?

Rozdělení průmyslu – schéma
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Přírodní katastrofy
Přírodní katastrofa je proces přírodního původu, jehož průběh 
je rychlý, náhlý až zničující a zanechává po sobě nejen materiální 
škody, ale mnohdy i lidské oběti. Může trvat několik vteřin, ale  
i týdny, přičemž její následky bývají dlouhodobé. Zároveň také 
může nevratně změnit přírodní prostředí. Z pohledu geologického 
vývoje Země je přírodní katastrofa zcela normálním dějem.

Přírodní katastrofy bývají hlavně spojeny s působením jednoho ze 
čtyř živlů (země, voda, oheň, vzduch), z tohoto důvodu jsou nazý-
vány jako živelné pohromy. Většinou jsou spojovány s uvolněním 
velkého množství energie a s rychlými přesuny velkých objemů 
vody (povodně, tsunami, mořské zátopy), vzduchu (tropické cyk-
lony, tornáda, pískové bouře), pevných hmot (sesuvy, řícení skal, 
laviny;  Obr. 1) či s uvolněním vnitřní energie Země (zemětřesení, 
sopečná činnost). Přírodní katastrofa může být způsobena taktéž 
pádem mimozemského tělesa. 

Často dochází k navazování jednotlivých katastrof či jedna kata-
strofa může podnítit vznik další. Např. zemětřesení může zapříčinit 
vznik vln tsunami, sopečnou činnost nebo sesuv půdy, jenž může 
způsobit povodně přehrazením koryta řeky v údolí. Výsledné pů-
sobení bývá tragické. 

Zemětřesení patří k největším katastrofám, protože přicházejí 
mnohdy bez varování, nenadále a trvají několik vteřin. Ohrožují 
polovinu lidské populace, která žije v oblastech postihovaných 
zemětřeseními (např. ohnivý kruh po okraji Tichého oceánu a ob-
last Středomoří). Mezi nejtragičtější zemětřesení vzhledem k po-
čtu ztrát na lidských životech patří otřesy z roku 1556 a 2004. 
V roce 1556 se zemětřesení odehrálo v Číně, provincii Šan-si. Otře-
sy zapříčinily sesuvy půdy, při nichž zemřelo asi 830 000 lidí. Přes 
220 000 lidí přišlo o život během podmořského zemětřesení v roce 
2004 u indonéského ostrova Sumatra (  Obr. 2), které vyvolalo 
vlny tsunami. 

Vulkanismus představuje pro člověka potencionální nebezpečí  
jak v podobě výlevů lávy a erupcí vulkánů, tak i kvůli výskytu do-
provodných jevů, kterými jsou unikající plyny či termální prameny 
a gejzíry (  Obr. 3). V současnosti se dvě třetiny činných sopek  
nachází v pacifickém ohnivém kruhu. Mezi nejnebezpečnější 
sopečné procesy se řadí pyroklastické proudy (  Obr. 4), což  
jsou žhavá sopečná mračna přesahující teplotu přes 100 °C  
(max. 1 000 °C), které se mohou pohybovat ze svahu rychlostí až 
700 km/h. Tyto proudy zničí vše, co jim stojí v cestě. Velmi slavná je 
erupce sopky Vesuv s pyroklastickým proudem z roku 79, při níž 
byly zasypány starořímské Pompeje. 

Obr. 1 – Sněhová lavina v Alpách

Obr. 2 – Zpustošení krajiny po tsunami  
v Indonésii (Banda Aceh) 

Obr. 3 – Yellowstonský gejzír Old Faithful 

• Erupce sopky na středomořském ostrově 
Santorini (dříve Théra) v roce 1470 př. n. l. pa-
tří dodnes k  nejsilnějším sopečným explo-
zím, protože vyvolala vlnu tsunami a poničila 
Středomoří. Tato katastrofa stojí s  největší 
pravděpodobností za vznikem legendy 
o zmizení Atlantidy.

Věděli jste, že...?

• Během roku na celé zeměkouli proběhne 
několik tisíc otřesů, z nichž většina je bez ná-
sledků a ztrát na lidských životech i majetku.

Věděli jste, že...?
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Tropické cyklony (  Obr. 5) se řadí k nejničivějším atmosféric-
kým útvarům na Zemi, vznikají nad oceány v tropických oblas-
tech. Cyklony jsou útvary v podobě obrovských vírů s okem ve 
středu, vznikající nejčastěji v létě a počátkem podzimu na dané 
polokouli. Příhodné podmínky pro vznik cyklonů jsou tehdy, do-
sahuje-li povrchová teplota vody (tj. hladina oceánu) hodnot  
minimálně 26 °C, včetně přehřátí spodních vrstev vzduchu. U nej-
silnějších cyklonů přesahuje rychlost  
větru hodnotu 250 km/h. 

Kromě velmi silného větru se cyklony vyznačují i silnými lijáky. 
Dochází též k rozlehlým povodním, sesuvům půdy, erozi pobřeží, 
k ničení mangrovových porostů i korálových útesů nebo ke vzni-
ku bouřlivého přílivu. Tyto ničivé cyklony nevratně mění tvář kra-
jiny. Jeden takový, cyklon Bhola, postihl Bangladéš v roce 1970  
a usmrtil 300–500 tisíc lidí v deltě řeky Ganga. 

Povodně (  Obr. 6) byly a jsou součástí vývoje krajiny, provázejí 
lidstvo po celou jeho historii. Povodně ohrožují lidstvo od doby, 
kdy začalo osidlovat mnohdy zaplavované oblasti. Na některých 
místech naší planety mají životodárný význam, avšak na většině 
míst představují katastrofu. Povodeň je sama o sobě způsobena 
přechodným rozlitím nadměrného množství vody v krajině z koryt 
vodních toků, které je vyvoláno např. déletrvajícími srážkami, táním 
sněhu, ledovými jevy na tocích, přívalovými dešti či protržením  
přehrady. 

• Austrálie je v současnosti jediný kontinent 
na zeměkouli, na kterém se nenachází ani 
jedna aktivní sopka. 

Věděli jste, že...?

• Bouře ročně usmrtí více lidí než kterákoliv 
jiná přírodní katastrofa. 

Věděli jste, že...?

Obr. 6 – Povodeň na řece Labi v Drážďanech

Obr. 5 – Snímek cyklonu z vesmírné stanice

Obr. 4 – Erupce sopky Popocatépetl v Mexiku

Aktivizační úloha

• Najdi si informace o pacifickém ohnivém kruhu. Jaké katastrofy jsou 
s ním spjaty?
• Které litosférické desky lemují ohnivý kruh?
• Co je to subdukce? 
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Orientace a GPS
Od pradávna byli lidé nuceni orientovat se v krajině z nejrůznějších 
důvodů, tím základním bylo zajištění potravy, vody nebo obrany. Člo-
věk se dokázal orientovat na noční i denní obloze, v přírodě si  
pamatoval významná místa jako hory, kopce, řeky, jezera, v mnoha 
případech se orientoval intuitivně. Nutnost orientovat se v krajině 
a dorozumět se postupně vedla k vytváření různých druhů záznamů, 
jako byly jednoduché náčrtky, z nichž se vyvinulo zobrazování krajiny 
do map či novodobý systém satelitní navigace (  Obr. 1, 2).

Systém GPS (Global Positioning System) neboli Globální poloho-
vý systém (známý i pod názvem NAVSTAR) je dálkový systém pro 
stanovení polohy a času na Zemi i v přilehlém prostoru. Vyznačuje 
se vysokou přesností, možností pracovat kdekoliv na Zemi, za jaké-
hokoliv počasí během dne i noci.
Tento typ navigace byl vyvinut Ministerstvem obrany USA. První  
experimentální družice byla vypuštěna v únoru roku 1978 a plně funkč-
ním a dostupným po celém světě se stal systém až od roku 1994. Pro 
civilní i vojenské účely se pak GPS začal oficiálně využívat od roku 1996. 

GPS tvoří tři segmenty. Kosmický segment představuje 28 dru-
žic (z toho 4 záložní) rovnoměrně rozmístěných ve výšce kolem 
20 350 km, obíhajících po 6 kruhových drahách (  Obr. 3).
Řídicí složka je tvořena monitorovacími stanicemi (  Obr. 4) po celém 
světě a hlavní řídicí stanicí, nacházející se na Schrieverově letecké zá-
kladně v Colorado Springs ve státě Colorado v USA. Monitorovací  
stanice sbírají data z družic a předávají je hlavní řídicí stanici, která data 
zpracovává a předává do satelitů, které je vysílají. Tyto zprávy jsou  
dále přijímány GPS přijímači, které tvoří třetí uživatelský segment, 
jenž poskytuje informace uživatelům v nejrůznějších aplikacích. 

K dalším satelitním navigačním systémům patří systém GLONASS, 
řízený vládou Ruské federace. V Evropě byl jako první zaveden sys-
tém EGNOS a v současnosti se díky EU realizuje systém   GALILEO, 
který bude tvořen 30 družicemi obíhajícími ve výšce 23 222 km 
a jež by měly být plně funkční od roku 2020. Prvních 10 družic je 
použitelných již od roku 2016. Účelem vytvoření tohoto systému je 
nezávislost Evropy na USA. Navigační systém BEIDOU (Compass) je 
projektem Čínské lidové republiky.

přijímač

navigační 
satelit

kontrolní
stanice

Obr. 1 – Pohled na Zemi a její satelity z vesmíru

Obr. 2 – Prvky satelitního navigačního 
systému

Obr. 3 – Vesmírná družice obíhající 
kolem Země

Obr. 4 – Anténa pozemního kontrolního 
systému ve Španělsku

• Družice GPS váží asi 1,8 tuny, pohybuje se rychlostí 3,8 km/s, doba  
oběhu kolem Země je 11 h 58 min. Oběžné dráhy družic jsou navrženy tak, 
aby alespoň 6 družic bylo vždy viditelných téměř z  kteréhokoli místa  
na Zemi. Pro určení polohy v  prostoru a  čase je nutno přijímat signály  
minimálně ze 4 družic. Srdcem každé družice jsou atomové hodiny, které 
určují čas s přesností na nanosekundy.

Věděli jste, že...?

82

TERÉNNÍ ZEMĚPIS

ORIENTACE A GPS



Technologie GPS byla na počátku využívána jako vojenský lokalizač-
ní a navigační prostředek pro sledování pozic vojenských jednotek, 
zaměřování cílů, k navigaci lodí a ponorek, ovládání raketových systé-
mů. Dnes je GPS využíván k civilním účelům a je rozšířen do všech 
oblastí lidské činnosti. Nepostradatelné jsou navigace v dopravě. 
Letadlům kontroluje jejich pozici ve vzduchu a dodržování naplánova-
né trasy, čímž se zvyšuje bezpečnost letu. Námořním lodím dodává 
informace o kurzu, napomáhá vyhnutí se mělčinám nebo útesům. 
V silniční dopravě umožňuje plánovat nejefektivnější trasy a oriento-
vat se v neznámé krajině. 

Významně se GPS uplatňuje při pozemním mapování ve špatných 
a málo přístupných terénech, kde neexistují dostatečně podrobné 
a spolehlivé topografické mapy. Dále se využívají ve výzkumu defor-
mací zemského povrchu, jež jsou vyvolány zemětřesením, vulkanic-
kou činností, tektonickou činností a pohybem litosférických desek.
Mezi nevýhody satelitních navigačních systémů patří závislost na 
přímé viditelnosti satelitů, nemožnost měření v podzemí a budo-
vách, horší výsledky při měření v hustých porostech, v úzkých hlubo-
kých údolích a v hustě zastavěných oblastech.

V přírodě se můžeme ale také orientovat bez 
GPS, a to pomocí mapy, buzoly nebo azimu-
tu. Existují rovněž způsoby jak se orientovat 
v přírodě bez pomůcek. Například podle 
mravenišť (  Obr. 1), která mají mírnější 

svah orientovaný k jihu a strmější k severní 
straně, včelí úly jsou většinou otočeny vcho-
dem k jihu, mechy a lišejníky rostou na vlh-
čích a chladnějších stranách stromů, pařezů 
a kamenů, takže je najdeme na straně sever-

ní, příp. na severozápadní, na jaře zůstává sníh déle na severních sva-
zích, samostatně stojící stromy mívají hustější větve z jižní strany, 
letokruhy na pařezech jsou směrem k jihu širší (  Obr. 2) a kůra 
stromů je hrubší na severozápadní straně. 
K určování směru pochodu a polohy pozorovaného objektu mů- 
že sloužit azimut. K jeho měření při navigaci se využívá buzola  
(  Obr. 3), jejímž základem je kompas, jehož střelka ukazuje na mag-
netický pól Země.

• V  přírodě se můžeme orientovat podle 
přírodních úkazů a jevů. Přesnější určení po-
lohy je možné pomocí mapy, buzoly a  azi-
mutu. V dnešní době člověk využívá satelitní 
navigační systémy, které se vyznačují vyso-
kou přesností a možností pracovat kdekoliv 
a kdykoliv. 

Co už víme…?

• První předchůdce opravdového kompasu 
se objevil v Číně ve třetím tisíciletí před na-
ším letopočtem. Do Evropy se dostal díky 
arabským kupcům. První buzolu sestrojil vý-
znamný český vynálezce Josef Ressel, který 
vynalezl mimo jiné také lodní šroub.

Věděli jste, že...?

?
1.
2.

Nauč se pracovat s buzolou a určovat azimut. 
Jaké každodenní činnosti usnadňují satelitní 
navigační systémy?

Otázky a úkoly

Aktivizační úloha

• Žáci se rozdělí do skupin. Jedna skupina 
dostane mapy a druhá bude mít k dispozici 
online mapy. První skupina pomocí pro-
vázku, pravítka nebo odpichovátka změří 
vzdálenosti mezi dvěma různými lokalita-
mi a  pomocí měřítka na mapě vypočítá 
skutečnou vzdálenost. Druhá skupina 
vzdálenosti pomocí online map přeměří. 
Poté se skupiny vymění. 

Aktivizační úloha

• Žáci se rozdělí do skupin. První skupina si vybere jakékoliv místo 
na mapě a vyhledá si příslušné souřadnice. Poté sdělí souřadnice  
žákům druhé skupiny, která se snaží určit vybrané místo bez pomoci 
mapy. Druhá skupina může při řešení využít různé nápovědy  
o  dané lokalitě (zajímavosti, památky, dějepisné události, geogra- 
fické údaje – řeky, jezera, pohoří, těžba surovin apod.). Poslední po- 
můckou k nalezení místa je mapa.

Obr. 3 – Buzola 
pro navigaci 
v krajině

Obr. 1 – Pomocí 
mraveniště se dají 

odhadnout světové 
strany.

Obr. 2 – Letokruhy na pařezu, které se dají 
využít k určení světových stran.
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  Rozdělte se na menší pracovní skupiny.  
Podívejte se na první obrázek těžby dřeva. 
Popište kompletní výrobní proces, který 
vede k výrobě dřevěného stolu z obrázku. 

• Výrobní proces popište od  výroby 
materiálu použitého na stůl až po finální 
distribuci stolu k obchodníkům.
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  Vyhledejte informace o dovozu nábytku a svítidel  
ze zahraničí za posledních 10 let a vytvořte z hodnot 
sloupcový graf. 

• Do druhého grafu zaneste hodnoty výroby nábytku 
a svítidel v Česku za posledních 10 let. 

• Oba grafy následně porovnejte. Co vše z nich jde 
vyvodit?

  Každá pracovní skupina vyhledá na internetu alespoň 
5 českých výrobců nábytku.

  Rozdělte si ve své pracovní skupině role 
a navrhněte svůj vlastní kus nábytku na čistý 
papír formátu A4. Jak takový návrh může 
vypadat, vidíte na obrázku.

  K vámi navrženému výrobku zpracujte a v libovolném softwaru vytvořte  
marketingový leták. Leták bude obsahovat následující body: 

a) název výrobku

b) fotografie (ilustrace) výrobku

c) informace o návrhářích

d) popis výrobku (rozměry, materiál, inspirace, použití)

e) odhadovaná maloobchodní cena výrobku

  Svůj návrh a marketingový leták pak prezentujte ostatním skupinám. 

• Představte si, že se vaše společnost sídlící v Česku rozhodne exportovat svůj 
nábytek z předchozího úkolu do Jihoafrické republiky. Navrhněte ve skupinkách 
nejlevnější způsob dopravy. Jaké druhy dopravy využijete? Diskutujte  
s ostatními skupinami o tom, kdo zvolil jaký druh dopravy a proč.
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  Jednou z nejvýznamnějších staveb v Barceloně je také  
chrám na fotografii. Ve skupinkách určete:

• Jak se jmenuje? 

• Co symbolizují věže chrámu?

• Kdy by měl být dostavěn?

• Nalezněte si informace o jeho historii a napište  
další informace o jeho architektovi.

• Nalezněte na webových stránkách města, jak se do chrámu přihlásit na prohlídku. 
Napište datum a hodinu, kdy nejdříve byste se mohli prohlídky zúčastnit.

• Vyhledejte na internetu 3 muzea v Barceloně. Které z nich byste navštívili nejraději  
a proč?

  Barcelona, a potažmo celé Španělsko,  
je známé také výborným jídlem. 

• V malých skupinách  
pojmenujte typický  
produkt masného průmyslu  
na obrázku.

• Nalezněte a vypište další typická španělská 
jídla a pití. Která jste již ochutnali?  
Doporučili byste je ostatním?

  Použijte internetový slovník  
a přeložte následující slova  
do oficiální španělštiny  
a katalánštiny. Pozorujte,  
jak se jazyky liší. Slova: ráno, 
večer, škola, potraviny, dobrý 
den, nakupovat, hodiny.
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Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem 
Lidé a hospodářství. 

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

ISBN: 978-80-7563-191-6

9 788075 631916
Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ


