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5.6.                                                                                          VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

5.6.4. 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

ZEMĚPIS 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: 

   Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast zahrnuje problémy, které jsou spojeny s přírodou. Žáci 

v tomto oboru hlouběji porozumí přírodním faktům a hlavně pochopí jejich zákonitosti. 

    Žáci poznávají přírodu jako systém, tedy ne jako dosud zcela oddělené a neprolínající se předměty, ale je jim umožněno se na přírodu dívat jako 

na celek. Tím nejdůležitějším je pochopení zákonitostí. 

   Žáci si budou klást otázku Proč? Co se stane když? atd. a tyto otázky se stanou předmětem jejich myšlení. 

   Vzdělávací obor Zeměpis je zařazen do této oblasti, protože má přírodovědný, ale také společenskovědní charakter. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: 

    Vzdělávací obor zeměpis žákům umožňuje odhalovat jednotlivé souvislosti přírodních podmínek a života lidí. Tento život je ovlivněn jak jejich 

přítomností ve společenství, v regionech, na celém území ČR, v Evropě, ale i ve světě. 

   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru zeměpis je rozdělen na jednotlivé složky. Těchto částí je 7 a jsou to: Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie, Přírodní obraz Země, Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí, Česká republika a Terénní 

geografická výuka, praxe a aplikace. 

   V kapitole Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie žáci porozumí komunikačnímu geografickému a kartografickému jazyku. 

   V kapitole Přírodní obraz Země budou žáci hodnotit postavení země ve vesmíru a budou rozumět krajinné sféře jako systému. 

   V kapitole Regiony světa budou umět popsat a zhodnotit geografickou charakteristiku daného území. Dokáží aplikovat obecné geografické 

informace na konkrétním území. 

   V kapitole Společenské a hospodářské prostředí porozumí světovému obyvatelstvu, politickým a hospodářským procesům probíhajícím ve světě. 

   V kapitole Životní prostředí porozumí vztahu přírody a společnosti a dokáží zhodnotit globální ekonomické a environmentální problémy lidstva. 

   V kapitole Česká republika vymezí a lokalizují oblast, ve které žijí. Dokáží zhodnotit polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 

hospodářský potenciál České republiky. 

   V kapitole Terénní geografická výuka, praxe a aplikace se žáci zúčastní cvičení a pozorování v terénu. Budou se účastnit geografických exkurzí, 

které jsou vyústěním jejich teoretických znalostí. 
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   Výuka Zeměpisu probíhá v kmenových učebnách. Zeměpis je vyučován v 6. až 9. třídě s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle 

učebního plánu. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: 
 

♦ KOMPETENCE K UČENÍ 

- vedeme žáka k tomu, aby základní obecné geografické informace dokázal aplikovat na konkrétní oblasti světa  tedy, aby obecné 

informace používal při charakteristice přírodních, hospodářských a sociálních podmínek určitého státu či oblasti, aniž mu je doslovně 

předložíme 

- vedeme žáka k tomu, aby dokázal aplikovat získané geografické vědomosti v ostatních přírodovědných předmětech a posléze v běžném 

životě 

- učíme žáky tomu, aby dokázali své představy o světě posouvat ve smyslu jasnějšího pochopení geografických souvislostí 

 

♦ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- vedeme žáky k pochopení příčin nejrůznějších přírodních, hospodářských a sociálních jevů a dějů 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali vnímat jednotlivé globální problémy v souvislostech a aby pochopili, že tyto problémy se týkají i jich 

samotných 

- vedeme žáky k rozvoji praktických schopností tzn. k samostatnému myšlení a jednání 

- umožňujeme žákům orientovat se v současném světě a pochopit úzkou souvislost mezi místním regionem, Českou republikou, Evropou a 

celým světem 

 

♦ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali své myšlenky formulovat v logickém sledu tzn. při jednotlivých charakteristikách území vycházíme 

z logické posloupnosti geografických informací 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali číst v kartografických zobrazeních, která jsou základem v geografii 

- klademe důraz na práci se statistickými údaji a práci s mapou 

- vedeme žáky  k využívání nejrůznějších informačních technologii při studiu zeměpisu a k orientaci v geografických internetových 

stránkách 

 

♦ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
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- vedeme žáka k promyšlené spolupráci ve skupině, žák si musí být vědom, že na jeho vlastní práci mohou být závislí i jiní členové 

skupiny, proto by měly být příspěvky k výsledkům skupiny promyšlené a zodpovědné 

- vedeme žáka k diskuzi jak v malé skupině, tak v celé třídě, diskuze by měla být vedena smysluplně a vždy vycházet ze zadané 

problémové situace, a tu společnou diskuzí řešit 

 

♦ KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- vedeme žáky k akceptování hodnot, lidských práv a  toleranci v rámci světového obyvatelstva a regionální geografie 

- vedeme žáky k pocitu evropanství a sounáležitosti s ostatními členy Evropské unie a nejen jich 

- vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke světu a k životu prostřednictvím nauky o krajině a environmentální výchovy 

 

♦ KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- vedeme žáka k pochopení důležitosti přírodovědného vědění a vzdělání nejen pro profesní život, ale i osobní život  

-  klademe důraz na ochranu životního prostředí, žák by měl pochopit, že tuto ochranu mají v rukou současné, ale i budoucí generace 

obyvatelstva 

- během terénní praxe vedeme žáka k používání vědomostí nabytých při výuce zeměpisu a zároveň ke smysluplnému a zodpovědnému 

používání geografických materiálů a pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 
                                                                                                                                                                                                                    

 

264 

 

 
Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-9-2-01  prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život 

lidí a organismů 

 

 

 

 

 

Z-9-1-01  organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných kartografických 

produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 

dalších informačních zdrojů 

 

Z-9-1-02  používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a kartografickou 

terminologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země jako vesmírné těleso 
- tvar a velikost Země 

- pohyby Země a jejich vliv na život na Zemi 

- střídání dne a noci  

- střídání ročních období 

- světový čas, časová pásma, pásmový čas, smluvený 

čas, datová hranice 

Komunikační geografický a kartografický jazyk 

- geografické, topografické a kartografické pojmy 

- topografické útvary 

- plošné útvary a jejich kombinace 

- výrazné liniové útvary 

- plošné útvary a jejich kombinace 

- sítě, povrchy, ohniska 

- hlavní kartografické produkty 

- plán, mapa, jazyk mapy, symboly, značky, vysvětlivky 

- statistická data a jejich grafické vyjádření 

- zdroje dat, geografická média, tabulky 

Geografická kartografie a topografie 

- globus 

- měřítko globusu 

- zeměpisná síť (poledníky a rovnoběžky) 

- zeměpisné souřadnice a určování polohy 

- orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám 

O5, E25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG-3-1-01 

DG-3-1-03 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Zeměpis 6. Bc. Lukáš Bárta 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

 

 

Z-9-2-02  rozlišuje a porovnává složky a prvky 

přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu 

 

Z-9-2-03  porovná působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 

lidskou společnost 

 

 

 

 

 

Z-9-5-01  porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 

Z-9-5-02  uvádí konkrétní příklady přírodních a 

kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

 

Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí 

 

 

- praktická cvičení s kartografickými produkty 

(elektronická i tištěná podoba) 

 

Krajinná sféra 

- přírodní sféra její složky a prvky 

- společenská a hospodářská sféra 

 

 

Systém přírodní sféry na planetární úrovni 

- geografické pásy 

- šířková pásma 

- výškové stupně 

 

Systém přírodní sféry na regionální úrovni 

- přírodní oblasti 

 

Krajina 

- přírodní a společenské prostředí  

- typy krajin 

 

 

 

 

 

Vztah přírody a společnosti 

- principy a zásady ochrany přírody a životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G17, E24 

 

 

 

 

 

 

 

O11 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Z-9-1-02p  rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii 

Z-9-2-01p  objasní důsledky pohybů Země 

Z-9-2-03p  uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost 

Z-9-2-03p  uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

Z-9-5-01p  umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin 

Z-9-5-02p  uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

Z-9-5-03   uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-V-3-01  lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 

Z-V-3-02  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

 

Z-V-3-03  zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn v nich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světadíly, oceány a makroregiony světa 

(Afrika, Asie, Amerika, Antarktida, Austrálie a 

Oceánie, Arktida) 

- porovnání 

- charakteristika 

- určení polohy 

- rozloha 

- členění kontinentu (mikro a makro regiony kontinentu) 

- historie  

- státy, významná sídla 

- přírodní poměry (podnebí, vodstvo, povrch) 

- obyvatelstvo (rasa, náboženství, kultura, jazyk) 

- socioekonomické poměry (vyspělost, zemědělství, 

průmysl…) 

- přírodní a kulturní pamětihodnosti 

- vybrané problémy kontinentu vč. enviromentálních 

Světadíly, oceány a makroregiony světa 

(Světový oceán) 

- oceány 

- porovnání 

- charakteristika 

- určení polohy 

- mořské proudy a jejich vliv na pevninu 

- oceánské zajímavosti (příkopy, korálové útesy aj.) 

- enviromentální problémy oceán 

G18, G16, MU21, ME28, 

O9, ETV 3.7, DG-3-1-

08, DG-3-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E25 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Zeměpis 7. Bc. Lukáš Bárta 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

 

 

 

 

Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí 

Modelové regiony světa 

- vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 

hospodářské a enviromentální problémy, možnost jejich 

řešení 

Vztah přírody a společnosti 

- trvale udržitelný život rozvoj 

- vybrané ekologické a enviromentální problémy 

kontinentů 

 

D15 

 

 

 

 

DG-3-3-01 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Z-9-3-01p  vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

Z-9-3-02p  rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 

Z-9-3-02p  charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-V-3-01  lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 

Z-V-3-02  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

 

Z-V-3-03  zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn v nich 

 

 

Z-9-6-03  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 

hospodářský potenciál České republiky v evropském a 

světovém kontextu 

 

 

 

 

 

Světadíly, oceány a makroregiony světa 

(Evropa) 

- porovnání 

- charakteristika 

- určení polohy 

- rozloha 

- členění kontinentu (mikro a makro regiony kontinentu) 

- historie  

- státy, významná sídla 

- přírodní poměry (podnebí, vodstvo, povrch) 

- obyvatelstvo (rasa, náboženství, kultura, jazyk) 

- socioekonomické poměry (vyspělost, zemědělství, 

průmysl…) 

- přírodní a kulturní pamětihodnosti 

- vybrané problémy kontinentu vč. enviromentálních 

Česká republika 
- zeměpisná poloha 

- rozloha 

- přírodní poměry (členitost, povrch, podnebí, vodstvo, 

nerostné suroviny) 

- obyvatelstvo 

- geografické, demografické a hospodářské 

charakteristiky 

- významná sídla   

O5, G16, G17, G18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7, D13, D15, DG-4-2-

02 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Zeměpis 8. Bc. Lukáš Bárta 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-9-6-05  uvádí příklady účasti a působnosti České 

republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a integracích států 

 

 

 

 

 

Z-9-6-04  lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 

 

 

 

Z-9-6-01  vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy 

Z-9-6-02  hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

 

 

 

 

Z-9-5-01  porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce krajin 

- hospodářství ČR (zemědělství, průmysl – významné 

oblasti a struktura) 

- společenské, politické a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady 

- hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 

světě 

- mezinárodní spolupráce se sousedními státy 

v euroregionech 

Regiony ČR  

- administrativní členění 

- základní geografické, demografické a hospodářské 

charakteristiky 

- kulturní a přírodní zajímavosti 

- enviromentální problémy některých regionů 

Místní region 

- zeměpisná poloha vzhledem k ČR (vymezení v rámci 

ČR) 

- vztahy k okolním regionům 

- základní geografické, demografické, hospodářské a 

socioekonomické charakteristiky 

- kulturní a přírodní zajímavosti 

- rozvoj regionu vzhledem ke specifikům regionu 

Vztah přírody a společnosti 

- chráněná krajinná území ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU19, MU22 

 

 

 

 

 

 

MU23, DG-4-1-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

E24, E26, E27 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Z-9-3-01p  vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

Z-9-3-02p  rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 

Z-9-3-02p  charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných 

států 

Z-9-5-01p  umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-6-01p   vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

Z-9-6-02p  charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

Z-9-6-03p  určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy 

Z-9-6-03p  rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost 

Z-9-6-03p  uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

Z-9-6-04p  vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-9-4-01  posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 

organizaci světové populace 

 

 

Z-9-4-02  posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 

funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

 

 

 

 

Z-9-4-03  zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-04  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit 

Z-9-4-05  porovnává státy světa a zájmové integrace 

států světa na základě podobných a odlišných znaků 

Z-9-4-06  lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

Obyvatelstvo světa 

- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 

demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky 

Globalizační společenské politické a hospodářské 

procesy 

- aktuální společenské, politické a hospodářské poměry 

současného světa 

- sídelní systémy 

- urbanizace a suburbanizace 

Světové hospodářství 

- sektory a odvětví 

- územní dělba práce 

- ukazatele hospodářského rozvoje a životní úrovně 

Regionální společenské, politické a hospodářské 

útvary 

- národní a mnohonárodnostní státy 

- části států a jejich administrativní dělení 

- rozdíly v administrativních celcích 

- aglomerace 

- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa 

- politická bezpečnostní a hospodářská uskupení 

- geopolitické procesy 

-  světová místa konfliktu 

MU19, MU21, MU22 

ETV 3.7 

 

 

D14 

 

 

 

 

 

 

O6, G16, DG-4-1-02 

 

 

 

 

G18, G17 

ETV 3.5. 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Zeměpis 9. Bc. Lukáš Bárta 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí 

 

 

Z-9-7-03  uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 

a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 

zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 

událostech 

 

Z-9-7-01  ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu 

Z-9-7-02  aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

Vztah přírody a společnosti 

- Globální ekologické a enviromentální problémy lidstva 

- Zdroje energie (obnovitelné zdroje, neobnovitelné 

zdroje, čistá energie)  

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

- Přírodní katastrofy (obrana proti nim, jak se zachovat 

když … 

 

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 

geografické exkurze 

- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje, stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb 

dle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu, 

jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 

plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 

přírodních jevů a ukazatelů 

E24, E26, E27 

 

 

 

 

DG-4-3-01, DG-4-1-07 

 

 

 

 

DG-4-1-03 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Z-9-4-02p  uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel, vyhledá na mapách nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Z-9-7-01  ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

Z-9-7-03p  uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 

 


