
1. Guten Tag, wir haben für euch Präsenta8on über Bedeutung des Automobils in Tschechien 
vorbereitet. 

2. Der Straβenverkehr in Tschechien stellt den beliebtesten und meist benutzten Typ des 
Verkehrs dar. Er gehört auch zu den flexibilsten Typen und ermöglicht Verbindung zwischen 
Städten nicht nur bei uns, sondern auch mit anderen Metropolen Europas. 

SILNIČNÍ DOPRAVA Je nejoblíbenějším a NEJVYUŽÍVANĚJŠÍM typem dopravy. Patří mezi 
nejflexibilnější a umožňuje spojení v hranicích měst, v rámci celé České republiky, ale také 
snadné spojení s dalšími metropolemi Evropy.  

3. Der Straβenverkehr ist auf Landstraβen realisiert, die das Straβennetz bilden. Man teilt sie in 
folgende Kategorien: 

Autobahnen – sind Straβen nur für Motorwagen, ihr Besitzer ist der Staat. 

Straβen der ersten Klasse – Besitzer ist der Staat. 

Straβen der zweiten Klasse – Besitzer ist der Landkreis 

Straβen der drihen Klasse – Landstraβen - Besitzer ist die Gemeinde 

Ortsstraβen – oder Gemeindestraβen – dienen zum Verkehr innerhalb einer Gemeinde. 

Besondere Straβen – Zweckstraβen – verbinden einzelne Häuser und dienen zum Nutzen 
ihrer Besitzer. Es handelt sich meist um Wald- und Feldwege. 

Silniční a motorová doprava je provozována na pozemních komunikacích, které tvoří silniční 
síť. V České republice je lze rozdělit do několika kategorií.  

Dálnice jsou rychlostní komunikace výhradně pro motorová vozidla. Jejich vlastníkem je stát. 

silnice I. třídy majitelem je stát 

silnice II. třídy kraj 

silnice III. třídy obec 

Místní komunikace – slouží k dopravě v rámci území obce. 

Účelová komunikace je komunikací sloužící ke spojení několika nemovitoss. Její význam je 
především ve prospěch majitelů těchto nemovitoss případně k obhospodařování lesních a 
zemědělských pozemků. Vlastníkem účelových komunikací může být fyzická nebo právnická 
osoba. 

4. Die Gesamtlänge von Autobahnen und Straβen in Tschechien ist circa 56 000 km. Diese 
Distanz würde uns für die Umfahrung der ganzen Erde nach ihrem Umfang reichen.  Was die 
Straβendichte betrifft, gehören wir zu den vorderen Ländern Europas, aber im Bereich der 



Autobahnen stehen wir nach. In Europa gibt es 20-57 km Autobahn pro 1 000 
Quadratkilometer, in Tschechien nur 9,4 km/1 000 km2 

Hustota silniční sítě v ČR 

Celková délka silnic a dálnic na území ČR činí necelých 56 000 km. 

Tato vzdálenost by nám pohodlně stačila k objes celé zeměkoule po jejím obvodu. 

Zasmco hustotou silniční sítě patří ČR k předním zemím Evropy, podstatně horší je to 
s hustotou dálnic, která je v ČR 9,4 km/1 000 km2. Za Evropou, kde se hustota dálnic 
pohybuje mezi 20-57 km/1 000 km2, ČR tedy značně zaostává. 

5. In Tschechien gibt es auch im Vergleich mit anderen EU-Ländern eine sehr geringe Anzahl von 
autonomen Radspuren und Radwegen. 

V České republice je ve srovnání se zeměmi EU MALÝ ROZSAH SAMOSTATNÝCH PRUHŮ PRO 
NEMOTOROVOU DOPRAVU (cyklostezky).  

6. Zu den Nachteilen des Straβenverkehrs gehören Weherabhängigkeit, beschränkter Umfang 
des Transports und Elimina8on der gefährlichen Fracht. Der gröβte Nachteil ist die 
Umweltverschmutzung, trotzdem ist der Straβenverker unentbehrlich. 

K NEVÝHODÁM dopravních prostředků patří závislost na počasí a rušení dopravního provozu, 
omezený objem přepravy a rovněž vyloučení nebezpečných nákladů z přepravy. 

Silniční doprava je v dnešní době nepostradatelná, i když má mnoho nevýhod k té nejvetší 
patří ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

7. Škoda Auto 

Ist der größte tschechische Automobil-produzent. Sein Sitz ist in Mladá Boleslav, hier gibt es 
auch den größten Betrieb, weitere zwei sind in Vrchlabí und Kvasiny. Seit 1991 ist er einen Teil 
des Volkswagen – Konzerns. 

Die bekanntesten Modelle sind Škoda Fabia, Rapid, Octavia, Superb, Kodiaq 

- Je největší český výrobce automobilů 

- Sídlo společnos8 je v Mladé Boleslavi  

- (MAPA) 

- Je zde i největší závod, další 2 jsou potom ve Vrchlabí a Kvasinách. 

- Od roku 1991 je součást koncernu Volkswagen.  

- Modely – Škoda Fabia, Rapid, Octavia, Superb, Kodiaq 



8. Tatra 

Tatra ist ein tschechischer Auto – Produzent mit dem Sitz in Kopřivnice. Es handelt sich um 
drih älteste Autofabrik der Welt mit nicht unterbrochener Produk8on. Seit 2013 besitzt sie 
die Firma von Ostrava - Tatra Trucks AG. Ihre Modelle sind Tatra 815-7, Tatra TerrNo 1, Tatra 
158 

- Tatra je český výrobce automobilů sídlící v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji. 

- (MAPA) 

- Tatra je třes nejstarší existující automobilkou světa s dosud nepřerušovanou výrobou. 

- Podnik vlastní od roku 2013 ostravská společnost Tatra Trucks a. s.  

- Modely – Tatra 815-7, Tatra TerrNo 1, Tatra 158  

- (Obrázky) 

9. Praga 

Praga ist ein tradi8oneller Auto – Produzent seit 1907. Diese Fabrik hat PKWs, LKWs, 
Motorfahrräder, Flugzeuge oder verschiedene Ersatzteile hergestellt. Sie hat eine Menge von 
Patenten in die Automobil – Welt eingefügt. Heu8ge Firma Praga – Export GmbH knüp� an 
den Ruhm der Ersten Republik an und hat Produk8on erneut. Sie beschä�igt sich mit den 
Sport- und Rennwagen. Die Modelle sind Praga Lady, Praga R4S, Praga R1. 

Praga je tradiční český výrobce automobilů s historií od roku 1907. 

Automobilka vyráběla spolehlivé osobní a nákladní auta, motocykly, letadla, technické díly do 
aut. 

Zavedla desítky patentů do světa automobilismu. 

Nynější firma Praga – Export s. r. o., která vlastní značku Praga, navazuje na prvorepublikovou 
slávu značky, obnovila výrobu aut, silničních supersportů a zabývá se závoděním. 

Modely – Praga Lady, Praga R4S, Praga R1 

10. Automobil – Produk8on in 2017: Die PKWs – Fabriken haben mehr als 1,4 Millionen Wagen 
hergestellt. Das bildet den größten Anteil aller hergestellten Motorwagen. An den ersten drei 
Plätzen sind ŠKODA AUTO, HYUNDAI und TPCA. 

Produkce v roce 2017 - Zdejší výrobci osobních automobilů vyrobili celkem 1 413 881 vozů. 
Výroba osobních automobilů tak opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových 



vozidel. Největší podíl na celkové produkci v ČR si zachovala ŠKODA AUTO s 60,7 %, druhé 
místo obhájila HYUNDAI s 25,2 % a třes TPCA se 14,1 %. 

11. Auch für Bus – Produzenten war letztes Jahr erfolgreich. Es wurde circa 4600 Busse 
hergestellt, das ist zwischenjährlich um 5,5 Prozenten mehr. Es nehmen daran vor allem 
IVECO Czech Republic und SOR teil. 

Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů byl minulý rok úspěšný. Za leden až prosinec bylo 
vyrobeno celkem 4 631 autobusů, což je meziročně o 5,5 % více. Největší čáss (z 88,6 %) se 
na výrobě autobusů podílí Iveco Czech Republic, firma zaznamenala meziročně růst výroby o 
5,6 %. Další výrobce a člen společnost SOR vyrobila o  10,2% více autobusů.  Iveco zvýšilo 
produkci o 42 %.  

12. Tatra Trucks hat die LKW – Produk8on um fast 12 Prozenten erhöht. Der einzige Motorfahrrad 
– Produzent hat die Erzeugung um 8,4 Prozenten erhöht. Auch Produk8on von Anhängern 
und Aufliegern ist höher geworden und zwar um 529 Stück. 

Tuzemský výrobce nákladních vozů TATRA TRUCKS zvýšil výrobu o (+11,7 %).  

Motocykly: Jediný výrobce motocyklů JAWA zvýšila výrobu o 8,4 %). 

Přípojná vozidla: V ČR bylo vyrobeno v roce 2017 celkem 25 219 přípojných vozidel všech 
kategorií.  Výroba přívěsů a návěsů opro8 stejnému období loňského roku vzrostla o 529 ks 

13. Der größte Anteil daran hat Schwarzmüller vor PANAV, was die kleine Anhänher betrifft, 
dominiert hier Firma AGADOS. 

Největší podíl na celkové produkci velkých přívěsů a návěsů si udržel Schwarzmüller (77,4 %) 
před PANAV (22,6 %). Výrobě malých přívěsů dominuje společnost AGADOS. 

14. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


