
ZEMĚPIS 8.A,B,C (1.6. – 12.6.2020) 

Jelikož se jedná o předposlední období vzdálené výuky v tomto školním roce, 

zaměříte se na okres Domažlice, ALE HLAVNĚ NA DODĚLÁNÍ VŠECH 

NEODESLANÝCH ÚKOLŮ ZE ZEMĚPISU. 

Následujících 14 dní se budete věnovat okresu Domažlice. V první části si 

přepíšete nebo vytisknete poznámky do sešitu (klikněte si na odkazy 

v závorkách)a v druhé části budete dodělávat nesplněné úkoly (pro ty, kteří 

pravidelně posílali a po kontrole splnili zadané úkoly, druhá část samozřejmě 

neplatí).  

Kdo mi ještě neposlal úkoly z minulých období, ať tak učiní v nejbližších dnech 

na emailovou adresu.                                                     Nezapomeňte se podepsat. 

Přepsat nebo vytisknout následující text jako poznámky do sešitu. 

 

OKRES DOMAŽLICE 

 

Poloha 

Okres se nachází v Plzeňském kraji na hranici s Německem (detail v mapě). 

 

Povrch 

Povrch se od jihozápadu k severovýchodu snižuje. Nejvyšším bodem okresu je 

s 1042 metry nad mořem Čerchov (foto věží na vrcholu) v Českém lese (detail 

v mapě). Dalšími zvlněnými oblastmi jsou Švihovská a Všerubská vrchovina. 

 

Vodstvo 

Nejdůležitější řekou je Radbuza (detail v mapě) a její přítok potok Zubřina 

(detail v mapě). Největší vodní plochou je Mezholezský rybník o rozloze 

39 hektarů (detail v mapě). 

 

 

https://mapy.cz/turisticka?x=12.9193130&y=49.5066448&z=10&l=0&source=dist&id=8
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerchov#/media/Soubor:Cerchov_Towers_02.jpg
https://mapy.cz/zakladni?x=12.8784535&y=49.3945056&z=12&l=0&source=base&id=2026227
https://mapy.cz/zakladni?x=12.8784535&y=49.3945056&z=12&l=0&source=base&id=2026227
https://mapy.cz/turisticka?x=12.8254209&y=49.5226553&z=11&l=0&source=osm&id=1024313399
https://mapy.cz/turisticka?x=12.9731389&y=49.4558110&z=11&l=0&source=osm&id=1017299725
https://mapy.cz/zakladni?x=12.9378357&y=49.5372483&z=11&l=0&source=base&id=2035094


 

Hospodářství 

Je soustředěné do větších měst se zaměřením na strojírenství. Zemědělství se 

zaměřuje na živočišnou výrobu (skot, prasata a drůbež) i rostlinnou výrobu. 

Domažlice jsou nejen centrem okresu, ale také celé národopisné oblasti 

Chodsko. 

 

Zajímavosti 

Domažlice – historické centrum a věž, chodské slavnosti 

Horšovský Týn – hrad a zámek, rozhledna – Šibeniční vrch 

Chodsko – je historická etnografická oblast v okolí západočeského města 

Domažlice. Označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve 

staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“. 

Chodské vesnice – Domažlice, Mrákov, Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, 

Chodov, Chodská Lhota, Draženov, Pocinovice, Stráž, Tlumačov a Újezd 

Babylon – rekreační oblast 

Kdyně – rozhledna Koráb, zříceniny hradů Rýzmberk a Nový Herštejn 

CHKO Český les – vzácné území pohraničních pásů hor 

 

Seznam dalších okresů v ČR najdete: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_okres%C5%AF_v_%C4%8Cesku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_okres%C5%AF_v_%C4%8Cesku

