
DOPRAVA 



DOPRAVA

= Přesun osob, nákladu nebo energie lidskou činností 

- Dělíme ji podle:   1) Objektu přepravy            osobní doprava 

nákladní doprava 

2) Druhu dopravního prostředí 

pozemní doprava – silniční, železniční

vodní doprava – říční, námořní

vzdušná doprava – letecká 

speciální doprava – lanovky



3) Druhu dopravního prostředku automobilová doprava 

železniční doprava 

lodní doprava 

letecká doprava 

potrubní doprava - plynovody,ropovody

speciální doprava (energovody, 

pásové přepravníky)

Dopravní síť – tvoří ji silnice, dálnice, železniční tratě a splavné řeky

Dopravní uzel = místo, kde je větší koncentrace různých druhů dopravy

Dopravní síť + Dopravní uzly = Dopravní infrastruktura



SILNIČNÍ DOPRAVA 
= způsob přepravy nákladů a osob po silnicích a zpevněných cestách, za  
využití kolových vozidel 

- Nejdynamičtější druh dopravy zhušťování silniční sítě 

- Nárůst silniční dopravy znamená obrovskou spotřebu ropy a poškozování
životního prostředí výfukovými plyny 

- Nejvíce aut jezdí ve vyspělých zemích, - USA a Západní Evropa – jelikož je 
zde nejhustější síť kvalitních dálnic 



ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
= je druh kolejové dopravy provozované železniční společností na železniční dráze 

- Má velký význam pro přepravu objemného a těžkého nákladu

- Železnice jsou ideální díky svému levnému a ekologickému provozu

- Ve vyspělých zemí se dnes tratě modernizují – vysokorychlostní vlaky (TGV -
Francie ,Šinkansen - Japonsko, Maglev - Čína)

- Mezi státy s největší hustotou železnic patří Belgie, ČR, Německo, Velká Británie a 
Polsko

- Naopak státy s nejmenší železniční dopravou jsou Paraguay, Nepál, Mali, Etiopie 
a Saúdská Arábie

- Nejdelší železniční tratí na světě je Transsibiřská magistrála v Rusku dlouhá 9 288 
km vedoucí z Moskvy do Vladivostoku 



VODNÍ DOPRAVA 
= přeprava osob a nákladů plavbou po vodních tocích, vodních 
plochách a uměle vytvořených kanálech

- Zaměřuje se především na přepravu objemných nákladů na velké 
vzdálenosti 

- Výhodou je nízká cena a šetrnost k životnímu prostředí 

- Nevýhodou je malá rychlost a v případě řek daný směr toku 

- Dělíme ji na: říční doprava 

námořní doprava 

Největší námořní přístavy: Rotterdam,

Singapur,Šanghaj, Hongkong,Nagoya,

Kanton,



NEJVĚTŠÍ PŘÍSTAVY SVĚTA



1) Říční doprava – využívá pro dopravu vodní toky

- slouží převážně k přepravě větších nákladů 

2) Námořní doprava – slouží převážně k přepravě nákladů na větší 
vzdálenosti 

- pro přepravu osob na kratší vzdálenosti slouží 
trajekty 



GERYCHOVÁ RENATA


