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PRACOVNÍ  LISTY – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM           VY_12_01_24 

URČENO JAKO DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ČTENÍ 2.ROČ. 

TITANIC 
Slavná loď Titanic 
Titanic byl nejslavnější velká loď své doby. stavěl se podle návrhu 
konstruktéra Thomase Andrewse od roku 1099 v Anglii. Stavěl se 
velmi rychle a bylo nasazeno mnoho dělníků. 

 
http://obrazky.cz/detail?q=TITANIC&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=5&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=nnPd3Y9
UokV9tpLtcNOgboTfAoFFF0LQTXgaeFXATHA&imgURL=http%3A//www.srom.hranet.cz/projekt/soubory/titanic1.jpg&pageURL=http%3A//
www.srom.hranet.cz/projekt/soubory/titanic.htm&imgX=200&imgY=127&imgSize=10&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FnnP

d3Y9UokV9tpLtcNOgboTfAoFFF0LQTXgaeFXATHA&thX=128&thY=81&qNoSite=TITANIC&siteWWW=&sId=Pbi0Qn9EwgTdtR6xQ0gz 

 

 

http://www.google.cz/search?q=TITANIC&hl=cs&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=X9cbUcz5MozP4QSDqoEY&sqi=2&ved=0CAcQ_AU
oAQ&biw=1280&bih=899#imgrc=EJumgpXaTaRvZM%3A%3BUs_zy9cgNs5B6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motorship.com%252F__d
ata%252Fassets%252Fimage%252F0007%252F765835%252Fsos-
itanic.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motorship.com%252Fnews101%252Findustry-news%252Fimo-a-century-after-the- 
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Plavba na Titaniku nebyla  levná. Prostory pro cestující 
byly rozděleny do třídy podle ceny. V 1. třídě cestovali 
bohatí cestující, nejbohatší mněli vybavené salonní 
kajuty, které zaplatili v přepočtu na Kč téměř 2 mil. Kč. 
na palubě bylo celkem 2 200 lidí včetně posádky. 

 

Při první plavbě Titaniku přes Atlantik bylo na 
palubě přes 900 členů posádky. Zhruba 340 z nich 

pracovalo v podpalubí ve strojovnách: strojníci, 
topiči, elektrikáři, kotláři, hasiči. Stevardů a 

stevardek bylo na 290. Na lodi byl čistič oken, 
skladníci, kuchař, polévkař, masérka, ledař, myči 
nádobí a italští a francouzští číšníci restaurantu 

"á la carte". Námořníků jako takových bylo na 
palubě mnohem méně než personálu k obsluze 

cestujících. 

   

 
 

Titanic vyplul ve středu 10. dubna 1912 z přístavu 
Southampton na svém první cestě přes Atlantský oceán 
do New Yorku. 
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V noci 14. dubna 1912 narazila loď přední částí na 
ledovec. Došlo k proražení trupu lodi a rychlému 
potápění . Za 130 minut od protržení lodi se celá loď 
naklonila a potopila.  Velká část cestujících se 
podchladila ve studené vodě Atlantiku.  
přežila 1/3 cestujících, kteří byli zachráněni 
kolemjedoucí lodí. 
 
Poslední účastník plavby, který nejdéle žil,  
byla malá holčička, tehdy pouze novorozenec. Dožila se 
97 let, zemřela v roce 2009.  
  
 

Titanic - Celine Dion - My Heart Will Go On  

http://www.youtube.com/watch?v=2ezJlf2kWQg 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ezJlf2kWQg

