
Thomasova insula 
Simča, Honza , Adam, Františka, Anet, Sofie, Franziska





Obecné informace

● Rozloha - 80 km² 
● Hlavní město - Caput
● Počet obyvatel - 65 000 
● Demokratický stát, parlamentní republika
● Úřední jazyky - čeština, němčina, latina 
● Měna - Euro 
● Náboženství: 

○ křesťanství - katolíci - 68%, protestanti - 28% 
○ islám - 2% 
○ jiná náboženství - 2%

                                          



Sport

● Tanec - Několik stylů, hlavně Street dance, Hip hop..
          - národní taneční soutěže (ve skupinách i samostatně)
          - konají se každý rok v hlavním městě Caput celý víkend

● BMX - Adrenalinový sport, v této zemi velmi populární
         - několikrát do roka soutěže mezi osobami 18+ z důvodu častých vážných zranění
         - soutěží každý sám za sebe

● Tenis





                 TENIS
       Thomas Open  

● národní tenisový turnaj
● každoročně se koná v hlavním městě Caput
● charakteristika: střed kurtu pro ženy je fialový a vně je 

modrý, pro muže je to opačně

 →
kurt pro ženy

kurt pro muže



ŠKOLSTVÍ
● známkování: 10-1 bod přičemž 10 je nejlepší a 1 

nejhorší
● otevření škol v 7:30, začátek vyučování v 8:30
● ekologická škola: světlo získávají ze solárních panelů, 

záchody splachují mořskou a dešťovou vodou, 
nepoužívají plasty  
 
 
 
            



Území
● Mírný pás
● Atlantský oceán
● Velký výskyt jezer
● Nejdelší řeka - Serpens
● Nejvyšší hora - Seikon (1218 m.n.m)
● Na severu země výskyt ledových pláží jezero Vitreus (slaná voda)

horní tok řeky Serpensledová pláž hora Seikon (v Montes Familia)



·        Flóra

 

● Převažují smíšené lesy 
● Velké množství borovic
● Šafrán a brusinky - export do světa
● Vzácné druhy lišejníků

borovicový les brusnice brusinka lišejník

šafrán



Fauna
● Chov a využití:

○ daněk evropský - maso 
○ norek evropský - kožešina   

● Lesňáček bažinný
● V blízkosti ostrova výskyt tuňáka obecného

lesňáček bažinný daněk evropský norek evropský

tuňák obecný



Kultura a národní kuchyně 

● Thomasovo divadlo - v hlavním městě Caput
● Technické muzeum - ve městě Oppidum
● 2 velká kina: 

○ letní kino s výhledem na moře 
○ 5D kino 

● Speciality: 
○ Linguine s mořskými plody
○ Pstruh se šťouchanými batáty 
○ Thomasova horká láva



Sbírka Národního technického muzea Oppidum
Národní technické muzeum Oppidum se ve své sbírce pyšní několika provozními 
parními lokomotivami, které jsou k vidění nejen v muzejní expozici, ale i na 
úzkorozchodné dráze, kde v rámci celoročních turistických spojů táhnou historické 
osobní vozy do nedalekého skanzenu Lignum.    

     Na fotografiích zleva parní lokomotivy výrobců Hartmann z roku 1899 a Henschel z roku 1918



Úzkokolejná železniční trať Oppidum - Lignum   
Úzkokolejná dráha o rozchodu 750 mm a celkové délce 21 km spojující významné 
město Oppidum se starou dřevařskou osadou Lignum byla zřízena za účelem 
přepravy pokácených klád k dalšímu zpracování do pily v obci Oppidum. 

Přestože v minulosti z důvodu zachování lesů došlo k zastavení těžby dřeva, 
význam trati neupadl. Dnes jsou na ni celoročně vypravovány turistické spoje 
vedené parními lokomotivami ze sbírky Národního technického muzea. Dalším 
lákadlem kromě vozidel samotných je i skanzen Lignum, který svým návštěvníkům 
představuje běžný život obyvatel osady před více než 150 lety. Toto celonárodní 
přírodní muzeum patří pod Národní technické muzeum ve městě Oppidum a je 
společně s ním jednou z největších turistických atrakcí celého ostrova.



Dopravní obslužnost
Běžná dopravní obslužnost ostrova je zajištěna autobusovými linkami v rámci 
Integrovaného dopravního systému Thomasovy insuly (IDS TI). Kromě běžných 
spojů jsou do systému zapojeny i školní a turistické spoje vč. úzkorozchodné 
dráhy. Do práce, do školy nebo na výlet tak mohou uživatelé veřejné hromadné 
dopravy cestovat na jednu jízdenku po celém ostrově díky přehlednému zónově 
relačnímu tarifu. Dopravci provozující linky v rámci systému IDS TI jsou povinni 
dodržovat standardy kvality stanovené organizátorem dopravy, který mj. provozuje 
centrální dispečink systému. Ten také zajišťuje garantované přestupní vazby mezi 
jednotlivými spoji různých dopravců. Světovým unikátem je pak autobusový 
terminál Trigonum, který se nachází v lesích a slouží jako přestupní stanice.

 



Linkové vedení (trvalý stav)
● Oppidum (🚂) - Commune - Trigonum (▲) - Lacustris (- Vitreus - Kopůn)

školní spoje Kopůn - Lacustris

● Trigonum (▲) - Lignum (🚂, △) - Montes Familia - Caput
turistické spoje Lignum (🚂, T) - Montes Familia - Caput

● Lignum (🚂, △) - Urbs - Rus - Mare (- Montes Thomas)
turistické spoje Lignum (🚂, T) - Mare - Montes Thomas

● úzkokolejná železnice Lignum - Oppidum

Vysvětlivky:
🚂 - přestup na úzkokolejnou železnici
▲ - garantovaný přestup ve stanici Trigonum směr Caput/Lacustris/Oppidum
△ - garantovaný přestup v zastávce Lignum směr Caput/Mare/Trigonum
T - přestup mezi turistickými linkami



Coronavirus 
● COVID-19 se dostal i na náš ostrov 
● na pár měsíců bylo zavedeno několik bezpečnostních opatření: 

○ kontroly na letišti a v přístavu
○ trasování 
○ povinné nošení ochranných masek všude s dvoumetrovými rozestupy 
○ distanční výuka pro studenty 

● velkou pomocí byli lékaři z Německa - společně jsme vytvořili 1. vakcínu na světě
● díky ní se na našem ostrově po 8. měsících nenakazil jediný člověk 


