
Zeměpis VIII. třída 

1. Přečíst učivo „Česko-hospodářství“ v učebnici str. 94-101 

2. Zápis do sešitu: 

 

Hospodářství ČR 

 

Zemědělství 

Rozmístění zemědělství ovlivňuje: nadmořská výška, podnebí, kvalita půdy, 

dostatek pracovní síly, kvalita technického zařízení. 

Zemědělská půda: 

- orná 45 % 

- louky a pastviny 22 % 

- lesy 33 % 

Rostlinná výroba: 

1. nížinaté oblasti (Polabská nížina, jižní Morava) – kukuřice, pšenice, ovoce            

a zelenina, vinná réva 

2. oblast Českomoravské vrchoviny – brambory, pícniny 

Velkou tradici má v ČR pěstování chmele – Žatec, Louny, Olomouc, Přerov. 

Živočišná výroba: chov prasat, skotu, ovcí, koz, drůbeže, koní, včel, ryb… 

Z celkové rozlohy ČR zabírá zemědělská půda 54 %. 

Průmysl 

Rozložení průmyslu v Česku je poměrně rovnoměrné. Historicky se na našem 

území vytvořily oblasti, které soustřeďují výrobní kapacity na základě příznivých 

lokalizačních podmínek pro určité průmyslové odvětví. 

Hlavní průmyslová centra: 

Praha – všechna odvětví 

Ostravsko – těžký průmysl 

Plzeňsko – těžký průmysl 

Ústecko – chemický průmysl 



Důležitá odvětví průmyslu: 

těžební – paliva (uhlí, zemní plyn, ropa) 

                              - nerudy (vápenec, kaolín, sklářské písky, cihlářská hlína, žula…) 

energetický – základem jsou tepelné a jaderné elektrárny (Temelín, Dukovany) 

                       - obnovitelné zdroje (vodní a větrné elektrárny) 

strojírenský – výroba osobních a nákladních automobilů, lokomotivy, stroje 

chemický, potravinářský 

Služby 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ na str. 99 

Patří sem maloobchod, administrativa a řízení, zdravotní péče, sociální péče, 

školství, veřejné stravování, věda a výzkum, bankovnictví a pojišťovnictví, 

zahraniční obchod, tělovýchova a cestovní ruch. 

Doprava 

Na území ČR se uplatňují všechny druhy dopravy: silniční, železniční, vodní (řeky), 

letecká, potrubní (ropovody a plynovody). Patří sem i přenos informací (televize, 

rozhlas, internet, tiskoviny). 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ na str. 101 

internetová příprava a procvičení: 

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/zemepis 

http://www.testpark.cz/testy/zemepis 

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co ovlivňuje rozmístění zemědělství? 

2. Kolik % z celkové rozlohy ČR zabírá zemědělská půda? 

3. Jaké druhy dopravy jsou používané v ČR? 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/zemepis
http://www.testpark.cz/testy/zemepis
http://www.edu.ceskatelevize.cz/

