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Zemědělství a doprava na Vysočině  

Webová adresa mapy výskytu škodlivých organismů na Portálu Farmáře 

  http://eagri.cz/public/app/srsmapa 

Úkol č. 1: Výskyt škodlivých organismů na bramborách 

Zjistěte, ve kterých lokalitách Kraje Vysočina byl v uplynulé sezóně zaznamenán:  

a) slabý výskyt mandelinky bramborové .............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) škodlivý výskyt plísně bramborové ...................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Webová adresa portálu Zpoždění vlaků na síti Českých drah 

   http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa2#mapa 

Úkol č. 2: Zpoždění vlaků na Vysočině 

Zobrazte si mapu aktuální polohy vlaků a zjistěte informace o dvou vlacích v regionu 

Vysočiny s aktuálně největším zpožděním: 

Typ vlaku Výchozí 

stanice vlaku 

Cílová stanice 

vlaku 

Aktuální 

stanice 

Zpoždění 

(min) 

     

     

Úkol č. 3: Historie zpoždění vlaků 

Na portálu Zpoždění vlaků si vyberte jeden rychlík, který právě projíždí regionem Vysočiny, 

klepněte na jeho ikonu a zjistěte informace o historii zpoždění v uplynulých pěti dnech ve 

stanici, kterou právě projel: 

a) aktuální stanice vlaku .........................................................................................................  

b) minimální zpoždění ..............................................................................................................  

c) maximální zpoždění .............................................................................................................  

d) průměrné zpoždění .............................................................................................................  

 

Webová adresa portálu o dopravních informacích v kraji Vysočina 

   http://doprava.kr-vysocina.cz  

Úkol č. 4: Dopravní informace v kraji Vysočina 

Na portálu dopravních informací kraje Vysočina najděte všechny úplné uzavírky silnic ve 

vašem okrese. Uveďte vždy číslo silnice a úsek, kde je silnice uzavřena. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

http://gis.kr-vysocina.cz/website/odpady/viewer.htm
http://gis.kr-vysocina.cz/website/odpady/viewer.htm
http://gis.kr-vysocina.cz/website/odpady/viewer.htm
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Webová adresa portálu Celostátní sčítání dopravy 2010 

  http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

Úkol č. 5: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic Novoměstska 

Zjistěte informace o intenzitě dopravy na vybraných úsecích silnic Novoměstska: 

a) úsek Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou .......................................................  

b) úsek Nové Město na Moravě – Fryšava ..........................................................................  

c) úsek Nové Město na Moravě – Sněžné ...........................................................................  

d) úsek Nové Město na Moravě – Jimramov ......................................................................  

e) úsek Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem ..........................................  

f) úsek Nové Město na Moravě – Dolní Rožínka .................................................................  

g) úsek Nové Město na Moravě – Bobrová .........................................................................  

h) úsek Nové Město na Moravě – Ostrov nad Oslavou ....................................................  

 

Webová adresa geoportálu INSPIRE 

  http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

Úkol č. 6: Silniční síť na Havlíčkobrodsku 

Ke každému z následujících tvrzení napište, zda je pravdivé nebo nepravdivé:  

a) Havlíčkův Brod a Habry spojuje silnice první třídy číslo 38 ...........................................  

b) Ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou se můžeme dostat po silnici druhé třídy číslo 

150 ...............................................................................................................................................  

c) Mezi Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou vede silnice první třídy číslo 34 ...........  

d) Lipnicí nad Sázavou neprochází žádná silnice druhé třídy .........................................  

e) Z Havlíčkova Brodu do České Bělé se lze dostat po silnici první třídy číslo 35 .........  


