
 

 
MAP ORP LITOMĚŘICE II Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586  Ploskovice 50 
map@mascs.cz  mascs@tiscali.cz 
www.maplitomericko.cz   

   
 

DÁLNICE D8 

 
Exkurze pro žáky základních škol 

 

Autorský tým: Mgr. Jan Kotěra, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.,  

Mgr. Petr Krňák 

MAP ORP LITOMĚŘICE II 
2019 

 

HLAVNÍ TÉMA: Dálnice 

DALŠÍ TÉMATA: Praktická matematika v terénu 

 

ÚVOD 

Dálnice. Výrazná čára na mapě. Rychlá spojnice velkých měst. Možnost svézt se 

stotřicítkou. A co dál? Každé dítě ví, k čemu nám dálnice jsou. Každé dítě z Litoměřicka také 

ví, že dálnice D8 vede do Prahy. A to je tak všechno. My se spolu podíváme, proč se vlastně 

dálnice staví, jaké podmínky musí splňovat a jaký je jejich vliv na okolní prostředí. A zjistíme 

to přímo na místě! 

Na Litoměřicku máme několik zajímavých úseků. Jedním je dlouhý most přes údolí řeky 

Ohře nedaleko od Doksan. Další vede kolem Lovoše a je na něm most pro zvířata. Jiný se přes 

Oparenské údolí dostává k sadům u Chotiměře. Je jen na vás, který navštívíte. 

Doporučujeme najít nějaký dálniční most a začít s průzkumem u něj. Tolik praktické 

matematiky a fyziky nikde jinde nenajdete! 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

DÁLNICE D8 

Najděte ji na mapě. Změřte její délku. Která důležitá města spojuje? Které kraje? Kolik po ní 

denně projede aut? Kolik stála její stavba? Do které země se po ní dá dojet? Otázek je spousta. 

Další vymyslete sami a sami na ně najděte odpověď. 

 

DÁLNIČNÍ MATEMATIKA 

Tak jsme probrali mocniny a jdeme na statistiku. Příště bude kruh a kružnice. 

Anebo můžeme dělat matematiku prakticky. Najít si zajímavé téma a učit se na něm, co to 

půjde. Třeba taková dálnice. Za jak dlouho dojedete z litoměřického nájezdu do Prahy, když 

udržíte průměrnou rychlost 100 km/h? Kolik minut ušetříte, když přidáte na 120 km/h? 

Porovnejte množství spotřebované nafty na jednu osobu, která jede a) sama autem se spotřebou 

6 l/100 km, b) stejným autem ve čtyřech, c) autobusem se spotřebou 30 l/100 km spolu s dalšími  

30 cestujícími. Kolik korun by takové množství nafty stálo při dnešních cenách? O kolik 

procent je cestování autobusem úspornější než autem? A tak dále. Stačí jen vzbudit zájem  

o dálnici (nejlépe na místě). Zájem o matematiku přijde sám. 

 

ČESKÉ DÁLNICE 

Spoustu lidí fascinují. Informací o nich najdete hodně. Dejte se proto do hledání. Jaké parametry 

musí dálnice splňovat? Jaké zvláštní dopravní předpisy na nich platí? Jaké dálnice u nás máme 

a odkud kam vedou? Jaké se teprve staví nebo plánují? S hledáním odpovědí začněte ve třídě 

– někteří z vás toho už teď dost vědí. Pokračujte na internetu. Zkuste také zjistit, jak jsou na 

tom dálnice s dopravními nehodami v porovnání se silnicemi I. třídy. Jsou bezpečnější? 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Např. autobusem z Lovosic do Bílinky, Oparna nebo Chotiměře    

     

DOPORUČENÁ TRASA: Z Oparna do údolí k Oparenskému mlýnu, za viaduktem nahoru  

k sadu u dálnice (možná odbočka údolím k dálničnímu mostu), dále podél dálnice směrem na 

Litochovice a po silničce pod dálnicí do Chotiměře.  

      

ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim       

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 hodiny      

 

VYBAVENÍ: Hlukoměr, fotoaparát      
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE   

 

 

MĚŘENÍ HLUKU 

Sežeňte si hlukoměr a tabulku hlasitosti, ať máte s čím porovnávat. Změřte hluk přímo  

u dálnice. Opakujte měření 100 metrů od dálnice. Potom za kopcem. Ve vesnici nedaleko 

dálnice. Nakonec si najděte nějaké velmi tiché místo a změřte hluk tam. Vše porovnejte s údaji 

v tabulce. Kde začíná zdraví škodlivá zóna? Jaká opatření efektivně snižují hluk z dálnice? Jaká 

opatření byste navrhli vy? 

 

ŽIVOT S DÁLNICÍ 

Proveďte průzkum v některé  obci poblíž dálnice, přes kterou dříve vedla mezinárodní silnice. 

Velemín, Lovosice, Terezín, Doksany. Jak se změnil život v obci? Můžete se připravit předem, 

najít články na internetu. V obci se ptejte lidí nebo zkuste zajít přímo na radnici. Hledejte pro  

a proti. Vyzpovídejte více lidí, ať můžete porovnávat.  

 

RYCHLOST 

Sledujte úsek dálnice mezi dvěma žlutými kilometrovníky. Jak jsou daleko od sebe? Pak si 

vyberte jedno auto a zkuste změřit čas od jednoho kilometrovníku k druhému. Zapište  

a opakujte s dalšími dvěma auty. Nejlépe, když bude každé už napohled jinak rychlé. Potom 

spočítejte jejich průměrnou rychlost. 

Zjistěte podle kilometrovníků, jak daleko jste od začátku dálnice (Zdiby u Prahy). Za jak dlouho 

byste tam dojeli průměrnou rychlostí 120 km/h? 

 

DÁLNIČNÍ MOST 

Ideální matematická pomůcka. A začneme tím, na co ve třídě nebývá čas, odhady. Jaká je 

vzdálenost mezi pilíři? Jaká je výška mostu? Šířka? Ať tipuje celá třída, nejlépe potichu na 
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papír, abyste se navzájem neovlivňovali. Nejprve jen tak, na druhý pokus už promyšleně. 

Například s nějakým měřítkem. Co takhle připravit metrový klacek a využít věty o podobnosti 

trojúhelníků? 

 

 

3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

SRBSKÁ STEZKA 

Dálnice D8 má skoro stejnou trasu jako středověká Srbská stezka. Odkud kam vedla? Kudy 

procházela litoměřickým okresem? V které době zažívala svou největší slávu a co se po ní 

vozilo? 

 

HRA NA PLÁNOVÁNÍ DÁLNIC 

Zahrajte si rolovou hru na plánování dálnic podle návodu na 

http://www.ekokurs.cz/isev/hryframe/19dalnic.htm  

 

DÁLNICE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon říká, že se dálnice nemají stavět v chráněné krajinné oblasti. V Českém středohoří tedy 

musela vláda schválit výjimku. Její součástí bylo mnoho opatření, která měla chránit okolní 

přírodu. Jak tedy dálnice působí na své okolí? Proč by se neměly stavět v chráněných územích? 

Zkuste odpovědět a k tomu navrhnout alespoň pět opatření, která by zmírnila dopady dálnice 

na přírodu.  
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MOST PRO ZVÍŘATA 

U Bílinky pod Lovošem najdete zvláštní dálniční most. Nevede po něm žádná silnička. Je 

zelený, zarostlý a slouží zvířatům. Můžete si ho zajet prohlédnout. Ve škole pak zjistěte, která 

zvířata by ho mohla používat a proč ho vlastně potřebují. Zkuste také rozluštit slovo biokoridor.  
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