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Základní poznatky ze zeměpisu 

Ţák by měl: 

 orientovat se na mapě podle barev – 
vodstvo, horstvo, níţiny. 

Orientace na mapě podle 

barev. 

 

Ţák by měl: 

 seznámit se s různými typy 
map  

 seznámit se s globusem a 
odlišit pevninu od vodních 
ploch. 

Ţák by měl: 

 najít na mapě zeměpisnou polohu 
České republiky a její sousední státy, 
vědět, co jsou státní hranice.  

 vědět o druzích a způsobech dopravy 
do zahraničí. 

Česká republika, zeměpisná 

poloha, sousední státy, 

doprava do zahraničí. 

 

Ţák by měl: 

 znát některé ze států 
sousedících s Českou 
republikou a seznámit se 
s jejich státními vlajkami. 

Ţák by měl: 

 vyhledat na mapě České republiky 
kraj podle bydliště nebo místa školy, 

 vědět o druzích a způsobech dopravy 
v regionu, na území ČR. 

Kraje, města. 

 

Ţák by měl: 

 znát nejbliţší velká města a 
dopravní tepny v regionu. 

Ţák by měl: 

 vědět o přírodních zvláštnostech a 
kulturních zajímavostech svého 
regionu. 

 uplatňovat v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě. 

Přírodní zajímavosti 

místního regionu, 

zeměpisné vycházky. 

 

Ţák by měl: 

 vytvářet si pozitivní vztah 
k přírodě a podílet se v rámci 
svých moţností na její 
ochraně  

 seznámit se s největšími 
městy místního regionu 
v průběhu exkurzí a výletů. 

Ţák by měl: 

 orientovat se na mapě města podle 
významných bodů. 

Mapa našeho města. 

 

 

Ţák by měl: 

 adekvátně jednat při nebezpečí 
ţivelné pohromy a ohroţení ţivota. 

Ochrana člověka při 

ohroţení zdraví a ţivota, 

ţivelné pohromy, chování a 

jednání při nebezpečí 

ţivelných pohrom. 

Ţák by měl: 

 uposlechnout v případě 
nebezpečí pokynů povolané 
osoby. 

 

 

Téma: 

 

1.  Mapa a globus 

2.  Evropa 

3.  Česká republika 

4.  Karlovarský kraj 

5.  Cheb a okolí 

6.  Mimořádné události 
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Úvod 

 Milí ţáci a milé ţákyně,  

 
 

seznamujete se s novou učebnicí, která se nazývá Zeměpis. Zeměpis je 

jednoduše popis Země. Budete se v ní učit o naší planetě, o lidech, kteří 

na ní ţijí, i o přírodě. Dozvíte se mnoho zajímavostí o naší České 

republice a okolních státech. Naučíte se orientovat v jednoduché mapě. 

Poznáte podle barev hory, níţiny, řeky, silnice a získáte další důleţité 

informace. Určitě se dozvíte mnoho nového, co vás bude zajímat. 

 
Při učení vás čeká řada pracovních úkolů. Přejeme Vám, ať se vám 

učení líbí. 
     

Tak směle do toho!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol – Nakreslete, jak si představujete naši planetu. 
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Člověk a společnost - zeměpis Mapa a globus 1. 

 
MAPA 
 
V dávných dobách lidé kreslili na zem cesty za lovem zvěře. Dělali 

jednoduché nákresy blízkého okolí. Tyto jednoduché náčrty byly 

předchůdci dnešních map. 

Mapa je zmenšený obraz povrchu 

Země.  

 

Je nakreslena, jako bychom se na 

zem dívali z výšky. 

 

Podle mapy se plaví lodě v mořích a oceánech.  Mapy jsou také důleţité 

při budování silnic a výstavbě měst. Zvláštní mapy se pouţívají pro 

zakreslování počasí a pro jeho předpověď. Soubor map se nazývá Atlas.    

 
  Co je to mapa?  

Kdy lidé začali používat mapy? 

Kdy mapy využíváme? 

Co je to atlas map? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JO5jBSKJAstmqM&tbnid=eQYp6JNuLzbttM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cetnov.cz/mapa.php&ei=afiKU6zzEoixOeT3gMgK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFVKLWWlS0JtD0WBTvdbDnoyHTjGQ&ust=1401702871274400
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q6KSaGlQoGUZ_M&tbnid=8BwU7eyHmemQnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.osada-hurka.estranky.cz/clanky/pohled-z-vysky.html&ei=ofeKU862FcPuOu24gNAM&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFIGmDLj5tW6clyL1dvaS4A17VpJw&ust=1401702654855342
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Člověk a společnost - zeměpis Mapa a globus 1. 

 
TURISTICKÁ MAPA 
 
Pro orientaci v krajině nám slouţí turistické mapy. Motoristé pouţívají 

automapy. V automapách jsou zakresleny komunikace - silnice, dálnice 

a ţeleznice.  

 

 

 

 

 

 

 

V turistických mapách jsou zakresleny cesty. Ty vedou k zajímavým 

místům v přírodě. Mohou nás zavést k památkám, přírodním 

zajímavostem a dalším krásným místům.  

Na obrázku vidíme turistické mapy 

různých oblastí. Podívejte se na 

turistickou mapu vašeho města a 

jeho okolí. Mapy najdete v Infocentru. 

 

 
K čemu slouží turistické mapy a automapy?  

Řekněte, co všechno najdeme na mapě. 
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Člověk a společnost – zeměpis Mapa a globus 1. 

 
VLASTIVĚDNÁ MAPA  

Ve škole pouţíváme mapy vlastivědné. Zobrazují členitost zemského 

povrchu. Mapy máme nástěnné nebo příruční.  

NÁSTĚNNÁ MAPA 

 

PŘÍRUČNÍ MAPA 

 

Mapy obsahují důleţité informace. Mapy jsou zakresleny pomocí barev. 

Ty nám znázorňují povrch Země – hory, níţiny a vodstvo. Pro 

přehlednost a snadnější orientaci na mapě se uţívají smluvené značky. 

Najdeme je ve vysvětlivkách mapy. 

Mapy zachycují polohu obcí v krajině. 

 

Barvy znázorňují povrch Země. 

 

 
Jakou mapu používáte ve škole? 

Co je na mapách zakresleno? Najděte na mapě Cheb. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bdRlRrkXdLXEMM&tbnid=dlQftM1PgKclCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stavbaweb.dumabyt.cz/Souteze/Cheb-vyhlasil-urbanisticko-architektonickou-soutez-na-vyuziti-byvalych-kasaren-a-navazujicich-pozemku.html&ei=7AuLU9TIDsrtO5nsgUA&psig=AFQjCNFhcX0_mrxDI9dJGoSdW9raPJDULw&ust=1401707762327301
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wCyNH8nK_sp7MM&tbnid=NGs0nPWTjf15mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://greenbelt.oziveni.cz/cz/cyklotrasy/as-cheb/&ei=hQyLU-6SH8fpPLedgZAJ&psig=AFQjCNFcSy7HTU8mTqsSB0BhHJ6f7VHlvA&ust=1401708029681153
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Člověk a společnost - zeměpis Mapa a globus 1. 

 
PRÁCE S MAPOU     
 
Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Na mapě se orientujeme 

podle světových stran: sever najdeme vţdy nahoře, dole je jih, vlevo 

západ a vpravo východ.  

S - sever 

J - jih 

Z - západ 

V - východ 

  

Mapy obsahují mnoho informací. Pro lepší orientaci pouţíváme značky. 

 

Význam značek 

najdeme vţdy ve 

vysvětlivkách. Jsou 

jimi značeny 

památky a přírodní 

zajímavosti. 

 

 

 

Podle čeho se orientujeme na mapě? Jaké znáte světové 

strany? Najděte ve vysvětlivkách topografické značky. 

Jaký mají význam? 
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ORIENTACE NA MAPĚ 
 
Na mapě se orientujeme pomocí souřadnic. Ty nám pomáhají nalézt na 

mapě jednotlivá místa. 

 

Čím je město větší, tím je větší i jeho značka na mapě. Modrou barvou 

značíme řeky, rybníky, jezera a přehrady. Červenými čarami jsou 

značeny ţeleznice. Hnědými čarami jsou zakresleny silnice a dálnice. 

ZNAČENÍ VODY 

 

ŢELEZNICE 

 

SILNICE 

 

 

 

Člověk a společnost - zeměpis Mapa a globus 1. 

Najděte na mapě pomocí souřadnic Prahu, Brno a další města.  

Jak značíme na mapě řeky a jezera, železnice a silnice? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UxGs-mh3Lpe4CM&tbnid=p6G0eZyxdQP7aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aokna.cz/okna-dvere/doplnky/barevne-provedeni-plastovych-oken&ei=SSCLU72sBMKCON39gdAO&psig=AFQjCNF_8ByoE7PQ_f7sUTWXBTDAvy89_g&ust=1401713083360661
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Člověk a společnost – zeměpis Mapa a globus 1. 

  
POVRCH KRAJINY  
 
Povrch krajiny není všude stejný. Někde jsou hory, jinde níţiny. Proto 

pouţíváme na mapě barevné rozlišení. Podle barev můţeme zjistit, jak 

povrch krajiny vypadá. Níţiny jsou značeny odstíny zelené barvy. Pohoří 

a hory odstíny hnědé barvy. Čím je oblast poloţená výše, tím je odstín 

tmavší.  

NÍŢINY 

 

ODSTÍNY ZELENÉ 

 

NÍŢINY NA MAPĚ 

 

POHOŘÍ 

 

ODSTÍNY HNĚDÉ 

 

POHOŘÍ NA MAPĚ 

 

  

Vyhledejte na mapě: Šumavu, 

Krušné hory, Krkonoše, Brdy, 

Labskou níţinu. 

Vypište do sešitu dvě níţiny a pět 

pohoří. 

 

 

Podle čeho poznáme na mapě, jak vypadá povrch krajiny?  

Jakou barvou jsou značeny nížiny a jakou pohoří? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7uGvoCZzGkx8fM&tbnid=rZ67gn0ONg1cHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cyklovylet.info/cyklotury-slovensko/nenapadnou-nizinou-k-europskym-unikatom/&ei=hSeLU6D3O4fcOpX7gPgE&psig=AFQjCNFCtWwLqf_9h9l54XZ7YW_6U1zWGQ&ust=1401714895930854
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mhM7Sd37LVZQ9M&tbnid=_jMZtvciX6NOBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kct-tabor.cz/gymta/VrcholyPohoriCR/Snezka/index.htm&ei=OiyLU_nJLYWMOLXbgKAM&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHpkminunptgTVZ5vsPfX2MZw7Cjg&ust=1401715967426324
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Člověk a společnost - zeměpis Mapa a globus 1. 

 
GLOBUS 
 
Naše planeta se nazývá Země, má přibliţný tvar koule. Zmenšený model 

Země se nazývá globus.  

ZEMĚ 

 

GLOBUS 

 

Většina povrchu naší planety je pokryta vodou. Velké části pevniny 

nazýváme světadíly. Na Zemi máme 6 světadílů: 

Amerika Afrika Evropa Asie Austrálie Antarktida 

 

 

 

 

 

 

Vodstvo tvoří oceány. 

Na Zemi máme 4 oceány : Tichý, Atlantský, Severní ledový, Indický.  

Vyhledejte světadíly na globusu. Najděte i všechny čtyři oceány. 
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Člověk a společnost - zeměpis Evropa 2. 

  
EVROPA 
 
Česká republika leţí v Evropě. Evropa je jeden ze šesti světadílů na 

planetě Zemi. Světadíl je pevnina vyčnívající nad hladinou oceánů a 

moří. Dalšími světadíly jsou Amerika, Afrika, Asie, Austrálie a Antarktida. 

Naše země se nachází ve střední části Evropy. Nazýváme ji srdcem 

Evropy. Ani z jedné strany náš stát neomývá moře. Česká republika je 

stát vnitrozemský.  

 

 

Co je to světadíl? Jaké znáš světadíly? Jak se jmenuje 

světadíl, ve kterém leží Česká republika?  
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Člověk a společnost – zeměpis Evropa 2. 

  
SOUSEDNÍ STÁTY 
 
Česká republika sousedí se čtyřmi státy. Jsou to Polsko, Slovensko, 

Rakousko a Německo.  

Mezi jednotlivými státy se nacházejí hranice. Nejdelší hranici máme 

s Německem. Dříve se hranice mohly překročit pouze na hraničních 

přechodech. Dnes evropské státy usilují o sjednocení a větší spolupráci 

všech evropských zemí. 

Čechy Německo Polsko Slovensko Rakousko 

     

 

Jmenujte sousední státy? Byli jste v některém ze států? 

Který stát má s naší zemí nejdelší hranici? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x-QPgS-RLeLLFM&tbnid=v1_eKnXiPLopLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.studuju.cz/poznavacka-169&ei=hz2LU-TuCcLwPInpgLgH&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFo9bOgQgUJRUPexfrQfWlk6D2DIA&ust=1401720144983680
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K4--LFqo6TsnMM&tbnid=KFxjp8UN8ud9EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vlajky-statu.luksoft.cz/evropa/nemecka_vlajka.php&ei=Gj6LU5LuA4jgOrvngPAK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNEN13SQzFa4PogZX9B7nx--0zXdvQ&ust=1401720707660699
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aXzyWdo0mIbYlM&tbnid=nCVhT7utn_fYMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pokerarena.cz/rubriky/zaklady-pokeru/legislativa/zakaz-online-pokeru-v-polsku_2848.html&ei=0T2LU77fHorjO7-ZgZgJ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGec3qN_LfHWjR1O89rNDAcAbU6ew&ust=1401720654603620
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W1cqrqWtbaG49M&tbnid=sL4KF0E9kFRqwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vlajky-statu.luksoft.cz/evropa/slovenska_vlajka.php&ei=Xz6LU9frLMztO43HgcAO&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFpkc_eSjfji6nmgmHbdsexFcsgMg&ust=1401720796306530
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jA3JuEJZttGwPM&tbnid=BCIZDW59h1v1CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dokonalyzazitek.cz/pobytove-zazitky_3.html&ei=SkCLU9OjB8TfObLwgKAH&psig=AFQjCNFqfn3CPVwOf6DS8jEhJIFzEDjadw&ust=1401721286574651
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Člověk a společnost - zeměpis Evropa 2. 

  
EVROPSKÁ UNIE 
 
Česká republika je společně 

s ostatními státy součástí 

Evropské unie. Evropská unie je 

společenství evropských států. 

Vznikla v roce 1993, kdy některé 

evropské státy spolu podepsaly 

smlouvu o spolupráci.  V současné 

době patří do Evropské unie celkem 28 států. Znakem Evropské unie je 

modrá vlajka se ţlutými hvězdami.  

Cílem EU je podporovat mír a blahobyt obyvatel. 

EU podporuje hospodářský rozvoj, ochranu 

ţivotního prostředí a dodrţování lidských práv. 

Základní myšlenkou EU je solidarita mezi státy. 

Hlavní měnou Evropské unie je euro.  

 

      Motto: Jednota v rozmanitosti. 

 

 

 

Co je to Evropská unie? 

Jaký má význam? 

Jakou má měnu? 

Co je to solidarita?  
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

  
HISTORICKÉ ZEMĚ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Náš stát se skládá ze tří historických zemí: z Čech, Moravy a Slezska. 

Tyto země vznikly jiţ v dávné minulosti, proto jsou nazývány 

historickými. Spojením těchto zemí vznikla Česká republika.  Kaţdý stát 

má své státní symboly. Česká republika má také své státní symboly, 

kterými se liší od ostatních států.  

Hlavní symboly České republiky jsou: 

státní vlajka 

 

velký státní znak 
 
 
 
 

 

státní hymna 

malý znak 
 

vlajka prezidenta ČR 
 

pečeť 
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Člověk a společnost – zeměpis Česká republika 3. 

  
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozpadu Československa. 

Vznikly tak dva státy Česká republika a Slovenská republika.  

Prezident 
Miloš Zeman 

 

V čele našeho státu stojí prezident. Chod státu řídí vláda sloţená 

z ministrů. V čele vlády stojí premiér. Česká republika je demokratickým 

státem. Občané volí ve volbách zástupce. Ti se za ně rozhodují o 

nejdůleţitějších věcech státu.  
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

 
POHOŘÍ  
 
Podél našeho státu se vypíná mnoho pohoří. Vytvářejí jakousi hranici 

mezi naší republikou a sousedními státy. Mezi nejznámější patří 

Krkonoše. Zde se nachází nejvyšší hora České republiky – Sněţka.  

I ve středu země jsou pohoří. Těm říkáme vnitrozemská. Nejznámějším 

pohořím je České středohoří. Zde se nachází památná hora – Říp. 

V Českém středohoří leţí i hora Milešovka. Jo to největrnější hora. Tady 

fouká nejvíce. Hory jsou vyhledávány k rekreaci a k zimním sportům. 

TURISTIKA 
 

CYKLOTURISTIKA 
 

LYŢOVÁNÍ 
 

  

Najděte na mapě významná pohoří. Které pohoří leží v blízkosti Chebu? 
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

  
ŘEKY A PŘEHRADY 
 
Největšími řekami v Čechách jsou Labe, Vltava a na Moravě řeka 

Morava. Kaţdá řeka vzniká z malého pramene. Do něho přitékají jiné 

prameny, potůčky a říčky. Tak postupně pramen sílí, aţ se stává řekou. 

 

Pramen vzniká v horách. Řeka Labe pramení v Krkonoších. Některá 

řeka se vlévá do jiné řeky. Řeka Vltava se vlévá do řeky Labe. Řeky se 

vlévají do moře.  Nejdelší řekou je řeka Vltava. Po Labi se plaví nákladní 

lodě aţ do Německa. 

Na velkých řekách lidé vybudovali přehrady. 

Přehradili celý tok řeky a vybudovali mohutnou 

betonovou hráz. Přehrady slouţí lidem jako 

zdroj pitné vody i k rekraci. Chrání území před 

záplavami. Na některých jsou vybudovány 

vodní elektrárny na výrobu elektřiny. U nás máme Skalku a Jesenici. 

Najděte největší řeky na mapě. K čemu slouží přehrady?  
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Člověk a společnost – zeměpis Česká republika 3. 

  
RYBNÍKY A JEZERA 
 
Rybníky jiţ v dávných dobách vytvořili lidé. Slouţily k odvádění vody ze 

zamokřených území a pro chov ryb. Největší a nejznámější jsou rybníky 

na jihu Čech. Mnohé z nich slouţí k rekreaci. 

ODVÁDĚNÍ VODY 

 

RYBY 

 

REKREACE 

 

Jezer je v České republice velmi málo. Najdeme je na 

Šumavě. Vznikla působením přírody a podnebí. 

Nevytvořili je lidé. Nejznámější je Čertovo jezero. 

Najděte největší rybníky na mapě? Jak rybníky vznikly? K čemu 

slouží? Najděte Čertovo jezero na mapě. Jak vznikla jezera?   

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H28meP4T5tYg0M&tbnid=uIcxC7q9YbJTgM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.zamek-trebon.eu/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?modal=true&image=WG9+Y3N+cDEwMTIzNjkuanBnfmdhbGVyaWV+b2JyYXpla19jb3VudGVyfjE1OH5nYWxlcmllfjF+NzR+b1k=&width=1024&height=768&ei=X1CLU_7nE-Ku7AaunICICw&psig=AFQjCNEtaY069O3VZrge6qOjaWF55c1pcQ&ust=1401725407430403
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8oNPzg7PpikUqM&tbnid=bMuiuvkLzHv6AM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.novinky.cz/vanoce/251800-cesi-zacali-vice-jist-sladkovodni-ryby.html&ei=y1CLU-qVLIz07Ab7voGADw&psig=AFQjCNFHscshPQ6g0Xv4x22lyv9-UgSlwQ&ust=1401725515852350
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VNLgMoMZ-crPMM&tbnid=AfLNWdD-wjrfbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hrad-kuneticka-hora.cz/aktivni-dovolena.php&ei=HlGLU9raLMeYO-GggYAL&psig=AFQjCNEoEQGnj-Hh2bB0BKBOkypgY1GIKg&ust=1401725580118267
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NÍŢINY 
 
Níţiny jsou nejteplejší oblasti naší republiky. Níţiny se nacházejí 

v oblastech velkých řek. Půda je zde úrodná. V níţinách se pěstuje 

mnoho zemědělských plodin.  

V České republice je nejznámější Polabská níţina, která se rozkládá 

kolem řeky Labe. Další velké níţiny najdeme podél toků řek Dyje a 

Morava. Nejteplejší oblast naší republiky je při dolním toku řeky Moravy. 

Této níţině říkáme Dolnomoravský úval. 

 

Ukažte si nížiny na mapě. Kde se nížiny nacházejí? Jaké je tu půda? 

Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 



21 
 

Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

  
ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Pěstování zemědělských plodin je závislé na úrodnosti půdy a na teplotě 

podnebí. V níţinách se nachází nejúrodnější půda – černozem. Většinu 

našeho území tvoří méně úrodné půdy – hnědozem.  

ČERNOZEM 

 

HNĚDOZEM 

 

Níţiny se vyuţívají k chovu koní a prasat. Na horských loukách se pasou 

krávy a ovce.  

NÍŢINY 

 

HORY 

 

Mezi zemědělské plodiny patří: 

obilí 

 

řepka 

 

chmel 

 

řepa 

 

vinná réva 

 

zelenina 

 

ovoce 

 

brambory 

 

luštěniny 

 

pícniny 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A65jZb9FAALejM&tbnid=Z3yOos8szz7ozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernozem&ei=4oKLU9_FLIjKOdvOgZgL&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFXvQa05Q5GS9OdK7ywiKheck14QQ&ust=1401738300528333
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8uUALjIY7twvDM&tbnid=-39HSzr4ffz6MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1821&stranka=4&ei=14OLU-jSCML0OfLJgMgK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNEMXFjzMM8qr8pnjUZ_b1jPqsTjnw&ust=1401738563323957
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0KjUOnsKHMViXM&tbnid=s2jInT2zFvFRtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vukajlija.com/forum/teme/21132-nesto-moje-daj-da-vidim-i-tvoje-sram-vas-bilo?strana=57&ei=1ISLU8KeFImKOImJgZAJ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHexJwCIBO4YARzUo2AXCRVJkQZSw&ust=1401738804219370
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nXrjlXXPApoIuM&tbnid=VfkaxKDDOdPXLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99%C3%ADchovice,_kr%C3%A1vy_(01).jpg&ei=f4WLU7_bK4vYPOqIgaAL&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGpjYK4QoyiT-0SGCn93Erprqwy9A&ust=1401739001776471
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FWgAfsgBZim6PM&tbnid=14wNxizZAxT0hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kzamysleni.estranky.cz/fotoalbum/vlastni-fotogalerie/leto/obili.html&ei=4oaLU6GrHYHTPNrBgPgJ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFHcgylMoodd-5-ZsmXhvqteC5ODw&ust=1401739346238183
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3zD5x58g0l5qiM&tbnid=mn0nNB3m70xO4M&ved=0CAgQjRw&url=http://galerie.mobilmania.cz/showphoto.php?photo=42624&size=big&ei=EIeLU5HmLMKu7AbJzYHQDQ&psig=AFQjCNFgNZui05GXg_zpu3t_UP9AeKcCUw&ust=1401739408820057
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Kdutf4xfMXg4gM&tbnid=ULCNHny-Hd69zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sestricka.com/chmel-by-diky-praci-ceskych-vedcu-mohl-lecit-zaludecni-vredy&ei=SoeLU47UOIHTPNrBgPgJ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGetblmUg48ZTZ0wFisCyzvTFyUmA&ust=1401739460904716
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kVRfx1-R4nZydM&tbnid=VaSziy-cYzOrgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2464&ei=lYeLU-z3NMe-OeiZgcgH&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGjMxqUX7OVfymcY0t1YWhlwd0unQ&ust=1401739533250905
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=grQRTkbqADfUJM&tbnid=Asx_3JEyDCThBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hobby.idnes.cz/vinna-reva-vitis-vinifera-l-df3-/herbar.aspx?c=A100227_191916_herbar_kos&ei=1oeLU66ACMTkPIWYgHg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNE0CbxDpLIMwt98GyHvr1oCY_r4hQ&ust=1401739602018815
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=562nPh1-8qKuTM&tbnid=-pmkZRHP9m24XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bedynkydomu.cz/bedynkydomu-cz/eshop/17-1-Ceske-ovoce-a-zelenina&ei=D4iLU7zAC4myOaujgLAK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNErsuC0xTIm_13OruIgWH5oOtJxrA&ust=1401739655481695
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iGxWyEzXLiK9UM&tbnid=kgMfrJBoqyW34M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fiftyfifty.cz/alergie-na-cerstve-ovoce-a-zeleninu-5427212.php&ei=34iLU5XcE8zEPe65gcgL&psig=AFQjCNE8YR9c7pQyfCpqbTuTa_CDDhhkhA&ust=1401739786737329
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZrZTPwm-5XzYSM&tbnid=p6n3Vbys_j8TbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dobra-kucharka.cz/kucharka.4/brambory-jako-priloha-i-hlavni-chod.10042.html&ei=H4mLU_iXIYbYPJj9gJAL&psig=AFQjCNErc9uTFhAkqeG5uogAMzaPY16H4Q&ust=1401739927262989
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I-7EuWKwxBlA_M&tbnid=-aq7_Aq5VrYfWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2014/03/06/jak-zvysit-energii-a-ocistit-nase-telo/&ei=h4mLU5m9GoWOO-qMgOgE&psig=AFQjCNGPvgBG4lg6MYHvAVhqmwJBPIm4dw&ust=1401739977568868
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PCrW_hj_sMdD7M&tbnid=QRkXKuCQF6OgAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dumy.cz/stahnout/12027&ei=zImLU9qvKofBOKHFgKAM&psig=AFQjCNFzZkrd3O3ijPeurMvOyX4X4o2h4g&ust=1401740083435039
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O5MFRQ331cPn4M&tbnid=efvK6VTaAI3mRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zsnastrani.cz/eucebnice/Z32.pptx&ei=LYOLU5WAM4L2O765gYgM&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNEGuY1ZDTs5Ui5VSjmjLwjnYzEUeQ&ust=1401738395177702
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPYmag4iuZswJM&tbnid=SyOpRDsJpTd9WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://horymirka.jecool.net/Vlastiveda/05 p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD podm%C3%ADnky %C4%8CR.ppt&ei=eYOLU_y7HMGZPZ3vgOAH&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNEGuY1ZDTs5Ui5VSjmjLwjnYzEUeQ&ust=1401738395177702
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MgIAruuNj3xXXM&tbnid=RrEdo7IjNtze7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://vs-mustang-horse.rajce.idnes.cz/Kinsky_kun_-_Dona/&ei=JYWLU_2iPIO2PcDhgLAK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFh2WtraM-Nyg8iM4gsMkJ1PQlvCg&ust=1401738886665568
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Člověk a společnost – zeměpis Česká republika 3. 

  
NEROSTNÉ SUROVINY 
 
V dávných dobách se u nás těţilo zlato a stříbro. Z nich se vyráběly 

mince. Dnes jsou tato loţiska vyčerpána. Nyní se u nás těţí hnědé a 

černé uhlí, vápenec, kaolin, sklářské písky a stavební kámen.  

TĚŢBA 

 

ČERNÉ UHLÍ 

 

HNĚDÉ UHLÍ 

 

STAVEBNÍ KÁMEN 

 

KAOLIN 

 

VÁPENEC 

 

SKLÁŘSKÉ PÍSKY 

   

Na Moravě se v malém mnoţství těţí pomocí těţních vrtů i ropa. 

   

Tyto nerostné suroviny se vyuţívají v průmyslu a ve stavebnictví. Uhlí 

slouţí jako palivo. Nerostných surovin je málo. Stát s nimi musí šetřit. 

Jmenujte nerostné suroviny, které se u nás těží. Co se těží v Sokolově? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EgGvQIjgGe8tTM&tbnid=DLFfqfssmYswvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://byznys.ihned.cz/c1-54858870-cesko-ma-zasoby-hnedeho-uhli-uz-jen-na-18-let-dalsi-tezba-za-limity-bude-obtizna&ei=Fc6MU8zQIZOCqgbusYH4Bg&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNFdNa7UaTYYxE4tnL2vJaceE45YgA&ust=1401823085802260
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9PLtUK7bKe2flM&tbnid=vkppgjIqrfpJGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.top-pro.cz/&ei=T86MU9ivMdWZqAb0o4LACw&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNECbig37b_MOjTe3ud31CHd5G9EZQ&ust=1401823164847798
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0GeUzUpKLOMjAM&tbnid=fP9KriOIoLi0YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lomhornidvorce.cz/vyrobky.html&ei=lc-MU6L_JNCSqgaS1IDYCg&psig=AFQjCNHwxiAC0Z1FYwWftvyjpjOVAjuLKw&ust=1401823472037920
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=emQwypg7BnbV4M&tbnid=GnVycUZJ1aP67M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crushersmill.com/production-line/kaolin-mill.html&ei=y8-MU7rtHtWSqAaapYDADQ&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNFoNDVw1vLYNSOLj8lH2WIHMvCjiA&ust=1401823560475074
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GpR3TjfGpxD8DM&tbnid=-TqM3XxIbTJlnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec&ei=W9CMU9PBE4SEqgaP-YII&psig=AFQjCNFXhIOSbgZ3pWOqij8b0KKMyG8FFQ&ust=1401823645987616
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=96oNu2eRhZMZEM&tbnid=wkxWA9c0xi2EVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html&ei=R8yMU5_cFdPcoATXpIG4Cw&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNGFNzQoQb46iVJzr9cCjJevGKa-cQ&ust=1401822595285883
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=h1cnAfyPthfrzM&tbnid=q8lvHZmtRqwa1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flexiobklady.cz/produkty-pisek.php&ei=uMyMU-fjN8jeoASEiAE&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNGFNzQoQb46iVJzr9cCjJevGKa-cQ&ust=1401822595285883
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IAEVk-1sQzSayM&tbnid=5NEoHQyW2pMbyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ramovani-brno.eu/specialni-skla-/&ei=Zs2MU9r9DtGGqgb3sYHwBA&bvm=bv.68191837,d.ZGU&psig=AFQjCNF-SkhwBkdJes7owYHYwu_tVhZvzQ&ust=1401822856201731
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZF5wRUwEo6_6sM&tbnid=S_FfibRYQ5LisM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.petroleum.cz/ropa/&ei=StKMU6-mOIagqAb81IDYCQ&psig=AFQjCNEyeMs38GHqUuUc6mRPiUEFUZNiaA&ust=1401824190760986
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E9KVZzaNE66ilM&tbnid=MGL7tHspljUnyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vary.idnes.cz/celnici-maji-nove-vybaveni-na-odhaleni-cervene-nafty-v-nadrzi-p56-/vary-zpravy.aspx?c=A140321_2047667_vary-zpravy_slv&ei=3NKMU7aeFJKQqgbE64GYAw&psig=AFQjCNENKzKpqjs32cWKqjtpg1rIBHWGFQ&ust=1401824277949082
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

  
PRŮMYSL 
 
Česká republika je průmyslově vyspělým státem. Průmysl dříve vznikal 

tam, kde se těţily nerostné suroviny. V blízkosti těţby kaolinu se rozvíjel 

keramický průmysl. V dnešní době se průmysl rozšířil do všech koutů 

naší republiky. 

DRUHY PRŮMYSLU: 

CHEMICKÝ 
 

UHELNÉ 
ELEKTRÁRNY 

 

JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

KERAMICKÝ 

 

SKLÁŘSKÝ 
 

HUTNICKÝ, STROJÍRENSKÝ 
 

ODĚVNÍ 

 

TEXTILNÍ 

 

KOŢEDĚLNÝ 

OBUVNICKÝ 
 

 

 

 

 

POTRAVINÁŘSKÝ 

 

DŘEVOZPRACUJÍCÍ 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jfJeQL_vt3LaLM&tbnid=rDM6TWIFYLuVwM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare/5-iluzi-o-obnovitelnych-zdrojich-jsou-opravdu-ciste.aspx&ei=hhaOU7PnG6qn4gThmoHQCA&psig=AFQjCNGvlXtI9Jb62DZ24QgVDq46vw-vSQ&ust=1401907206546804
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OZu4kcXfjdfIAM&tbnid=hU-6-TYKO_kzRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.keramikaprasek.cz/&ei=9xaOU5-HMIj6PLzUgKgK&psig=AFQjCNEk0SPe9AMi-8sUx8ta1TCk7J19sw&ust=1401907274202973
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8LniISVXU49lQM&tbnid=e2N4ifw8GJXmQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconiq.cz/cesky-letni-satnik-z-butiku-mona/&ei=KhqOU4TXIojrOoSHgOAH&psig=AFQjCNEsJB2I8ExP_CYVc3sHMaX9jilcLg&ust=1401908011703957
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5dfjqYdhLHGsbM&tbnid=EenzjgUI9scQqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rolrols.cz/markyzy-latky&ei=ahqOU9vLE4G7O5fNgegO&psig=AFQjCNFWItmkw0pXPURlnkx-3-cFtGPeuw&ust=1401908189691166
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YYsjpoTpxuIBJM&tbnid=futl5SOwxxL-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ekonomika.idnes.cz/vlada-meni-pravidla-pro-kontrolu-potravin-fjp-/ekonomika.aspx?c=A130424_114229_ekonomika_kop&ei=kyKOU5i-PMK1PKTCgPgL&psig=AFQjCNHczz6BcyZvhpsAK1nTHAH5M2KWHg&ust=1401910246229091
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IPWnQsPggZDExM&tbnid=SIVDer-ymlAvHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cenyenergie.cz/drevo-na-vytapeni-jak-ho-vybrat-ceny/&ei=IiOOU_HSJoLCPMyvgLAN&psig=AFQjCNGqlJ0X12Op-yhr7EWk2ZPXqQ31qw&ust=1401910337795350
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KIB6HvdXHE-4hM&tbnid=i-jGZKDjomVOCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zelezo-hranice.eu/drahte.asp&ei=axmOU-WcOYbFOdScgfAE&psig=AFQjCNETQCvU-UGIXIOcN1OeMWjW6laNyg&ust=1401907864087435
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

 
DOPRAVA 
 
Doprava patří mezi sluţby. Má velký význam pro rozvoj celé Země. 

V dopravě rozlišujeme – dopravní cesty a dopravní prostředky. 

Dopravní cesty – silnice, ţeleznice 

 

Dopravní prostředky 

 

Mezi základní dopravu patří – doprava pevninská, námořní a vzdušná. 

Pevninská – na pevnině 

 

Námořní – po moří 

 

Vzdušná – ve vzduchu 

 

Pevninskou dopravu dále dělíme na silniční, ţelezniční a říční. 

silniční 

 

ţelezniční 

 

říční 

 
 
Dále dopravu dělíme na nákladní a osobní. Nákladní 

doprava převáţí náklad. Osobní doprava vozí lidi. 

 
Jaké znáte druhy dopravy? 

Proč je doprava důležitá? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4ZiqpP7KtrkCTM&tbnid=bqjBQMgt_g-YyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/mostni-objekty-a-zdi-na-r6-v-useku-praha-pavlov/&ei=XJzHU7nSJoT_OcCLgMgD&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNGhG9Uf3iGTgXPG1WTe4xwRCBLPRw&ust=1405677001977372
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5J7MvDMETM1W6M&tbnid=wevqIGBGBxtNlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boom-babyshop.cz/mala-detska-razitka-dopravni-prostredky-15ks/d-71514/&ei=o5zHU--xMcmMO761gPAG&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNGSZ3HUq_1Vfbl5FUXk6wh8nhlh5g&ust=1405677085977885
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g_CGi2C9_viaPM&tbnid=0v4dreDQSYtnCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://praha.idnes.cz/zacatek-prazdnin-na-silnicich-d2w-/praha-zpravy.aspx?c=A130628_1945574_praha-zpravy_kol&ei=3J7HU8jwM8WAPeyQgIgJ&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNGAuVA6Qu0eglZZ4OMMRDlaqI-lYw&ust=1405677651950003
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PuRFiNdOvQEQIM&tbnid=VEaUHUfcpGoi7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dnoviny.cz/zeleznicni-doprava/cr-a-bavorsko-podepsaly-memorandum-o-zeleznicni-doprave&ei=FJ_HU466NYi1PcvPgbAO&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNEtyx_rrXu3NSvzxfdwVRUcs1jhfA&ust=1405677702242763
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9XyvsIKXkZ5IxM&tbnid=SrwXwYr8WwaNhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.citytrans.cz/2005-12.htm&ei=uJ_HU5GxPISsOKL8gZAJ&bvm=bv.71198958,d.ZGU&psig=AFQjCNEIaa_3X6LuPQciOHMJqN6XAPb5OA&ust=1405677825019038
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Člověk a společnost – zeměpis Česká republika 3. 

 
OBYVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY  
 
V České republice ţijí Češi, Moravané a Slezané.  Jsou to obyvatelé, 

kteří mají společný jazyk, kulturu i historii.  

JAZYK 

 

 

KULTURA 

 

HISTORIE 

 

Společně s nimi v Čechách ţijí i obyvatelé národnostních menšin. To 

jsou příslušníci jiných národů, se kterými ţijeme ve společném státě. 

Jsou to Slováci, Němci, Romové, Vietnamci a jiní.  

Úředním jazykem je čeština.  

Co znamená toto slovo? 

Co vidíte na obrázku?  

Na světě ţije mnoho lidí. V různých koutech světa mají lidé různé zvyky, 

tradice a kulturu. Ţádný člověk by se neměl vyvyšovat nad jiné. Nikdy 

neposuzujeme člověka podle vzhledu. Snaţíme se poznat, jaký je.  

Kaţdý člověk je jedinečný. Na světě nejsou dva úplně stejní lidé. Všichni 

lidé jsou si rovni bez ohledu na pohlaví, rasu, postavení, národnost. Mají 

stejná práva a povinnosti.  

Co mají Češi společného? Co je to národnostní menšina? 

Jmenujte národnostní menšiny, které žijí v České republice.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dhyxnlc48_FiSM&tbnid=nevAQ8t8MUWmkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://havlicekjara.sweb.cz/cestina.htm&ei=OCqOU4-LI4WjPcnFgagE&psig=AFQjCNFCTRl5zjxn9GhJCmjIDsl8zz0CFA&ust=1401912244296100
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_I68b0-lBnIINM&tbnid=zyVpmAXYPg2caM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lidove-kroje.cz/&ei=tCqOU7i_DcP3O-jwgLAE&psig=AFQjCNFRd0pdVi7gSiCMB59RWAlrldhCxw&ust=1401912292056324
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3d25J8WnmeY5uM&tbnid=WsVI0oJX4plz2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/33745-prvni-republiku-vyhlasila-petice-muzu-28-rijna/&ei=qyuOU5WhMYGDO7-QgOAF&psig=AFQjCNEGRSKL_E67wR2oKtfpNdwWJ6plFQ&ust=1401912551974564
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Člověk a společnost - zeměpis Česká republika 3. 

  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 
Praha je hlavní město České republiky. Patří mezi nejkrásnější města na 

světě. Město Praha je samostatným krajem České republiky. V jeho čele 

stojí primátor. Město je plné vzácných historických památek. Na 

Praţském hradě sídlí prezident. Prahou protéká naše nejdelší řeka 

Vltava, přes kterou je vybudováno mnoho mostů. Nejkrásnější a 

nejznámější most přes Vltavu je Karlův most. 

Nejznámější památky jsou: 

Praţský hrad 

 

Katedrála svatého Víta 

 

Vyšehrad 

 

Václavské náměstí 

 

Staroměstské náměstí 

 

Orloj 

 

Karlův most 

 

Národní divadlo 

 

Petřín 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-Nk95Mm7_mnz7M&tbnid=q2-hioIoFqCfbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tapety.superhry.cz/sidla/mesta/praha/prazsky-hrad/&ei=a0aTU7eeC4ip4gT7qICQBw&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNEPGZac_v660RDPWNax77scyNnFcQ&ust=1402247092552487
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gG0gQbJ9w0zQHM&tbnid=dyGfkJ8j8YKHEM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/katedrala-sv-vita.shtml&ei=0VWsU7j0Lebm4QT9tYHIDQ&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNFrYUh6WW2HShvWAoXhyS8EzzW7EA&ust=1403889440061862
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gyplEnCM13lAzM&tbnid=gkfhItgbE3mpBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitpraha.cz/cz/praha-vysehrad/42/&ei=TUeTU9nzFoWo4gS8k4GwDA&psig=AFQjCNF8bZmdnQ0nItOS2IQhWpp5o4ph6w&ust=1402247335417734
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r8yYNh71tHCcfM&tbnid=PJdyOQqvk73WvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atlasceska.cz/praha/vaclavske-namesti/&ei=60eTU427LarO4QSr_oGYBA&psig=AFQjCNHAxnCXdFnnjoovQsl7NejPuP71Mw&ust=1402247526284544
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=If-EtDMWwCFXfM&tbnid=-UeCtDM0RFQNkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.praguewelcome.cz/srv/www/cs/objects/detail.x?id=42754&ei=NkiTU731EdDb4QTtmIGgCQ&psig=AFQjCNFZKnA0Zu2NtG2lanPkbE0yIgxejQ&ust=1402247576594562
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mQV_vr2VJWl_RM&tbnid=L5RJVGlB9Pj6eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/296590/Cesko-Slovensko-hlada-superorloj.html&ei=i0iTU_XkHOTb4QSurIDYBg&psig=AFQjCNHszaepM8u-nchorJlfM8N5GzbT_A&ust=1402247666187198
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_QQzQVogZb_w2M&tbnid=a_t9TvwpEtD5TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allpraha.cz/d/31674/Charles_Bridge__Karluv_Most_/&ei=pEmTU4aHA5TQ4QTdnoGABw&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNE3Fiil-z2TpwyX8we4CRc5fSZNew&ust=1402247870018387
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5sl0hInLkbKLNM&tbnid=a039A_oHtDTZfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitpraha.cz/cz/praha-nove-mesto/41/&ei=XEqTU_LFBJD54QSrw4GwBg&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFo-UXeSjdfGqEpbDx86E-DqF6XVg&ust=1402248079522761
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3isMZcR1t7agjM&tbnid=8rWm-QptRgYZJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99%C3%ADnsk%C3%A1_rozhledna&ei=1kqTU7fBI-f04QSusYGQDg&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFe2lNmmlIm1ve8SlIKVSA03O2TUA&ust=1402248233535597
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Člověk a společnost - zeměpis Karlovarský kraj  4. 

  
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Území naší republiky je rozděleno do 14 krajů. Kaţdý jednotlivý kraj je 

spravován krajským úřadem. Krajský úřad sídlí v krajském městě. V čele 

krajského úřadu stojí hejtman. Hejtmani se starají o blaho a potřeby lidí 

v jednotlivých krajích.   

Náš Karlovarský kraj je po Praze 

druhým nejmenším krajem. Leţí na 

západě Čech. Krajským městem jsou 

Karlovy Vary, které jsou známé svými 

léčivými prameny. Prameny vznikly 

díky dřívější sopečné činnosti. Město 

také proslulo výrobou porcelánu, skla, oplatek a likéru Becherovka. 

Téměř celým krajem protéká třetí nejdelší řeka Čech Ohře. Podnebí je 

zde chladnější, proto tu nejsou příznivé podmínky pro pěstování 

zemědělských plodin.   
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Člověk a společnost – zeměpis Karlovarský kraj 4. 

 
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 
Největším městem tohoto kraje jsou Karlovy Vary. Je zde mnoho úřadů. 

Ty řídí a spravují celé území kraje. Ţije zde mnoho obyvatel. Dalšími 

většími městy jsou: Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Aš, Kraslice a 

Ostrov. Karlovy Vary jsou lázeňské město. Je zde mnoho léčivých 

pramenů. Nejznámějším pramenem je Vřídlo. 

Karlovy Vary 

 

Vřídlo 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Wo0J3_roVpf-LM&tbnid=-L2ITmZZ_v7pVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zpravy.tiscali.cz/karlovy-vary-dostaly-pokutu-za-mnohamilionovou-dostavbu-bez-vyberoveho-rizeni-212498&ei=YFeTU7qxDMS9OdnwgMAJ&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFXhdjtAAIt3l17fyXlFSx0HzW0Tg&ust=1402251280107066
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryHotSpring.jpg
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Člověk a společnost - zeměpis Karlovarský kraj 4. 

 
VÝZNAMNÁ MĚSTA KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně i Františkovy Lázně jsou významná 

lázeňská města. V nich návštěvníci načerpají nové síly a odpočinou si. 

Pijí léčivé prameny. Chodí do koupelí, na masáţe a zábaly. Nejblíţe 

k Chebu jsou Františkovy Lázně, kam jezdíme často na výlety. 

Františkovy Lázně 

 

Mariánské Lázně 

 
 

Dalším větším městem blízko Chebu je Sokolov. V Sokolově se těţí 

hnědé uhlí. Je to hornické město. Krajina v okolí je poničena těţbou uhlí.  

Sokolov 

 

Těţba uhlí 

 
 

 

 

Vyjmenujte významná města Karlovarského kraje. 

Najděte je na mapě. Čím jsou zajímavá? 

V jakém městě Karlovarského kraje se těží uhlí?  

Vyhledejte informace o těžbě uhlí.  

Jak se může obnovit poškozená krajina? 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZDhbGeuWxsZSM&tbnid=IXJmzBSmp8f13M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wellness-eps.cz/o-nas/&ei=h1qTU5yqL8ftPKLfgNgL&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNGjn452tfhZfgzXW0HXKmxu29fVlQ&ust=1402252245102051
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c1zla-xuF8RsnM&tbnid=aJJ025s8VPDShM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/301758-marianske-lazne-budou-lemovat-nove-naucne-stezky.html&ei=LluTU_j6Es3mPPDNgZgH&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNHLUxyaTAM0cBZPnz8b1CNa0UPR6w&ust=1402252399754283
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0x0mdTMftiNxVM&tbnid=U14B-75bcmSfmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Fotogalerie/fotogalerie/Stranky/Sokolov.aspx&ei=pluTU_z7BMaHOJfsgLgH&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNEWmK9LSwrBkhfN-gcEJ8sA-8Mxdg&ust=1402252562801267
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EgGvQIjgGe8tTM&tbnid=DLFfqfssmYswvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://byznys.ihned.cz/c1-54858870-cesko-ma-zasoby-hnedeho-uhli-uz-jen-na-18-let-dalsi-tezba-za-limity-bude-obtizna&ei=d1asU4nXIPPT4QTeuoCICw&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNGqv9dQcZHyu5ljmolM2_HcwBBqMg&ust=1403889626138036
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Člověk a společnost - zeměpis Cheb a okolí 5. 

 
MĚSTO CHEB 
  
Město Cheb leţí na západě České republiky v Karlovarském kraji. 

Hraničí s Německem. Leţí na řece Ohři. Mezi sousední města patří: Aš, 

Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Sokolov a Karlovy Vary. Na řece 

Ohři byly postaveny dvě vodní nádrţe – Skalka a Jesenice. 

Město Cheb patří mezi okresní města. Ve středu města je krásné 

náměstí. Ve městě je mnoho významných budov. Důleţitou budovou je 

radnice -  městský úřad. Zde sídlí starosta a zastupitelé, ti spravují a řídí 

město. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ukažte na mapě, kde leží město Cheb. S jakým státem 

sousedí? Jaká znáte sousední města Chebu? 
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Člověk a společnost – zeměpis Cheb a okolí 5. 

 
HISTORIE MĚSTA CHEBU 
 
Ve městě Chebu je mnoho krásných a starých budov. Tyto stavby jsou 

památkami na minulé časy. Historie na nás dýchá při návštěvě 

chebského hradu. Mezi nejstarší památky patří kostely.  

 

 

Co znamená slovo historie?  

Jaké znáte historické budovy ve městě?  
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HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ 
 
Významné je chebské náměstí. Říkáme mu náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad. Je lemováno mnoha starými domy. Hlavním symbolem 

chebského náměstí je Špalíček. Jedná se o skupinu jedenácti kupeckých 

domů. Dalšími významnými budovami jsou radnice, galerie a muzeum. 

RADNICE A GALERIE 

 

KAŠNA 

 

VÝZDOBA 

 

V centru náměstí jsou dvě kašny. Náměstí je opravené. Turisté obdivují 

pestrou květinovou výzdobu. K příjemnému posezení nás lákají 

provozovatelé kaváren a restaurací.  

 
Jak vypadá chebské náměstí? Co je to Špalíček?  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dqisb2aAaoTXwM&tbnid=YAQnf26mHSc1-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cheb2013.cz/cz/aktuality/interaktivni-encyklopedie-mesta-chebu-19&ei=v7CxU5nxDI33O5vzgYAG&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNGBMkAxQR0HZdz7gEzwUHULQ2h5MA&ust=1404240439112496
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IeLI7Hjxr5U_aM&tbnid=7hSjVZYLRWifIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://foto.mapy.cz/81281-Kasna-v-Chebu&ei=1K-xU4nYHoWZPfeOgZAO&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNFLbD6S4-iAAqaWFkGBApLPVaXjcQ&ust=1404240200490008
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5PBpWRXJFwaOZM&tbnid=kVEZM-safOEemM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hrad-cheb.cz/cz/spalicek-cheb&ei=TbCxU4LzBYOrOuyPgbAL&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNHg10w10kSmIP14NGs2XEJEz0mSTg&ust=1404240303211051
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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MUZEUM 
  
Další významnou budovou chebského náměstí je muzeum. Tento dům 

byl proslaven tím, ţe zde byl zavraţděn Albrecht z Valdštejna. V muzeu 

si prohlédneme mnoho starých předmětů. Je zde umístěno mnoho 

zajímavých sbírek. Dokáţeme si tak lépe představit ţivot lidí v minulosti. 

Albrecht 
z Valdštejna 
 

Místnost, kde byl 
zavraţděn. 

Historické předměty 
 

  

Navštivte společně muzeum. Co o muzeu již víte? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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Člověk a společnost – zeměpis Cheb a okolí 5. 

 
HRAD 
 
Vydejte se na hrad v Chebu. Navštivte místo, kde se odehrálo mnoho 

historických událostí  - královská svatba, souboje a další. Mezi hlavní 

památky hradu patří: Hradní palác, Mlýnská věţ, nádvoří, Černá věţ. 

Na hradě se pořádá mnoho akcí. Turisté sem jezdí na výlety.  

 Historii hradu provází také mnoho pověstí. Na 

hradě prý dokonce straší.   

 

Pojmenujte podle plánku objekty na fotografiích. 

Vyhledejte pověsti o hradu a přečtěte si je. 

Navštivte hrad a pokuste se ho namalovat. 

http://www.hrad-cheb.cz/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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KOSTELY 
 
Mezi nejstarší budovy města Chebu patří jeho překrásné kostely. 

Nejstarším chebským kostelem je kostel svatého Mikuláše na Kostelním 

náměstí. Kostel byl zničen poţárem i útokem stíhacích letounů. Dalšími 

kostely jsou kostel sv. Václava, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel 

sv. Bartoloměje a kostel svaté Kláry.  

kostel sv. Mikuláše kostel sv. Václava Zvěstování Panny 
Marie 

kostel sv. Bartoloměje 

 

kostel sv. Kláry 

 

Turisté obdivují v kostelech jejich krásnou 

výzdobu. Věřící lidé zde navštěvují 

bohosluţby.   

Najděte kostely podle obrázků. 

http://www.hrad-cheb.cz/images/photos/kostel-bartolomej_01.jpg
http://www.hrad-cheb.cz/images/photos/kostel-klary_01.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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SOUČASNÝ CHEB 
 
Město Cheb patří mezi větší města. Má více neţ 30 000 obyvatel. 

V Chebu je mnoho důleţitých úřadů. Ve městě je hodně obchodů. Děti 

navštěvují školy a školky. Nemocní se léčí v nemocnici. Lékaři mají 

v Chebu své ordinace. Lidé vyuţívají sluţby pošty. Jsou zde banky, 

spořitelna i soud. Je zde divadlo a kino. Město Cheb se stále rozvíjí. 

Staví se další moderní stavby. Mezi takové stavby patří: autobusové 

nádraţí nebo zimní stadión. Lidé musí společně chránit majetek města. 

Nic neničit a nepoškozovat. 

NEMOCNICE 

 

POŠTA 

 

SOUD 

 
DIVADLO KINO ZIMNÍ STADIÓN 

   

Cheb je kulturní město. Město ţije a baví se. Můţete zde navštívit 

divadlo, galerii nebo kino. Mnoho kulturních akcí se pořádá v kulturním 

centru Svoboda. Jsou to koncerty, festivaly, pořady pro děti a mládeţ, 

přednášky nebo taneční kurzy. Ve městě je mnoho zájmových a 

sportovních spolků. 

 

 

Jaký je současný Cheb? Jaké obchody v městě znáte? 

Jaké znáte moderní stavby? Co je to kultura? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DoLeRnahpiIBRM&tbnid=ydUMGYf1FXZWTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nemcheb.cz/41-o-nas.html&ei=Qd_GU9TXF_Pe7AaljIEw&bvm=bv.71126742,d.ZGU&psig=AFQjCNG9XZyud5itaXFXrZ59kaGq4rim0g&ust=1405628522978519
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bypMH-fOHK3ZVM&tbnid=eYTrXXTG7vIJ7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.firmy.cz/detail/217303-ceska-posta-cheb.html&ei=h9_GU9zdE-LG7AbSl4HYCA&bvm=bv.71126742,d.ZGU&psig=AFQjCNHpI1jmQV8yBYm0-5C94fuXcAAORg&ust=1405628661905406
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GkZZ_dGKIZCyoM&tbnid=exDIP0RsfquI6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.firmy.cz/detail/348491-okresni-soud-v-chebu-cheb.html&ei=MODGU5ScK8aO7Aam9YGQAg&bvm=bv.71126742,d.ZGU&psig=AFQjCNFnRarelh9N6N_9BXP092P1xhc6iw&ust=1405628829640301
http://www.divadlocheb.cz/fota/historie/budova3.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fugRvzSaKANyzM&tbnid=EhId9Wzwxs-k2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinosvet.cz/reklama.php&ei=8N_GU_qyM4yf7Ab5vYHYCQ&bvm=bv.71126742,d.ZGU&psig=AFQjCNEtyEaS977mX72hVQaRCYsnynBnSw&ust=1405628731491273
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=knUVZdw2JEp-bM&tbnid=S2Y5fiQCIaB2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stavby.karlovarska.net/stavba.php?ID=200402&ei=ceDGU6KeGqyB7Qbs2YGgBA&bvm=bv.71126742,d.ZGU&psig=AFQjCNGcGB6tSC0LtZXvTh6LxbBrbANTCw&ust=1405628903681762
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005


37 
 

Člověk a společnost – zeměpis Cheb a okolí 5. 

 
 PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI V CHEBU 
 

Lidé pracují v továrnách a závodech. Ty byly postaveny v průmyslové 

oblasti. Hlavním druhem průmyslu v této oblasti je průmysl strojírenský, 

textilní, stavební, dřevozpracující a potravinářský. Mnoho obyvatel 

dojíţdí do práce vlakem nebo autobusem. Velký význam má vlakové a 

autobusové nádraţí.  

Další pracovní příleţitosti nacházejí lidé ve sluţbách. Mezi sluţby 

obyvatelům města patří policie, hasičský 

záchranný sbor, zdravotnická zařízení, 

doprava, obchody, cestovní ruch, soudy, 

pošty, banky, knihovny, čistírny, kadeřnictví, 

školy a další. Sluţby nic nevyrábějí. Slouţí ke 

spokojenosti lidí. Kaţdý občan by si měl 

hledat vhodné zaměstnání. Jednou i vy se 

budete rozhodovat, jaké povolání si vyberete. 

Z jakých povolání vybírá Honza? Co plánujete vy?. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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DOPRAVA V CHEBU 
 
V Chebu se lidé dopravují z jednoho místa na druhé 

městskou dopravou. Tu zajišťují autobusy. Ve městě je 

mnoho zastávek. Do jiných měst se obyvatelé dostanou 

autobusy nebo vlakem. V Chebu je vybudované nové 

autobusové nádraţí hned vedle nádraţí vlakového.   

Z Chebu do Karlových Varů jedou řidiči 

po nové rychlostní silnici. Rychlostní 

silnice má dva proudy pro auta v obou 

směrech. Cesta je tak rychlejší, 

pohodlnější i bezpečnější. Tato silnice 

má název R6. V Chebu je také letiště pro malá letadla. 

 

 

 

  

 

Najděte na mapě rychlostní silnici R6? 

Dojděte se podívat na autobusové a vlakové nádraží.  

Kde jsou v blízkosti naší školy autobusové zastávky? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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ŘEKA OHŘE 
 
Městem Cheb protéká řeka Ohře. Na řece Ohři byly postaveny dvě vodní 

nádrţe: Skalka a Jesenice. Ty slouţí jako zásobárna vody pro město. 

Skalka se vyuţívá i k výrobě elektriky. Jesenice láká obyvatele města i 

turisty v létě ke koupání. Obě nádrţe zabraňují ničivým povodním. 

Okolí řeky Ohře bylo upraveno. Byly 

zde vybudovány nové cesty a 

chodníky. Krásné prostředí Krajinky 

často navštěvují obyvatelé města i 

ostatní návštěvníci. Lidé sem chodí 

sportovat i odpočívat. Děti si mohou 

hrát na dětském hřišti. Odváţní navštíví lanové centrum. V našem městě 

najdeme plavecký bazén, sportovní halu, zimní stadión, hřiště, tenisové 

kurty i minigolf.  

 
Najděte na mapě obě vodní přehrady v Chebu.  

Co se nachází na Krajince? Jak sportujete a odpočíváte vy? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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CHEB A OKOLÍ 
 
V okolí města je krásná příroda. Rostou tu vzácné rostliny. Ţijí zde 

chránění ţivočichové. Nejznámějším chráněným územím na Chebsku je 

SOOS. Je to přírodní chráněná rezervace. Leţí nedaleko Františkových 

Lázní. Jsou zde vzácná rašeliniště, která vznikla sopečnou činností. 

V této oblasti byla vybudována naučná stezka.  

Dalším chráněným územím jsou Komorní a Ţelezná hůrka. Jsou to 

vyhaslé sopky. 

Na Chebsku vyvěrá mnoho minerálních pramenů. Je zde několik 

přírodních parků. Oblast je bohatá na rybníky. Lidé rádi navštěvují tato 

místa. Zajímají se o přírodní krásy.  
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VYCHÁZKY PO OKOLÍ 
 

Na výletě v okolí Chebu se určitě nudit nebudete. Objevíte zde starobylé 

památky a prazvláštní krajinu bahenních sopek. Obdivovat můţete i 

krásu motýlích křídel. Nakonec se můţete vydat za historií do různých 

měst chebského regionu.  

Františkovy Lázně 

 

Motýlí dům 

 

Hrad Vildštejn 

 

Na výletech nezapomeňte, ţe přírodu musíme chránit. V parcích 

chodíme pouze po vyznačených stezkách. Nic netrháme a neničíme. 

Poškození přírody v chráněném území je trestné!  

 

HRAD 

  PŘECHOD 

     REZERVACE 

ROZHLEDNA 

 

 
Vyhledejte na internetu další zajímavosti o Chebsku. 

Najděte na mapě okolí Chebu – Chebsko.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JO5jBSKJAstmqM&tbnid=eQYp6JNuLzbttM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cetnov.cz/mapa.php&ei=rpXHU42WCYLCO_OggZAD&psig=AFQjCNEyUjAIjnIqRjaEXxTapGLmEE9LwQ&ust=1405675231824182
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Motyli-dum---tropicky-sklenik-nedaleko-Frantiskovy.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hrad-Vildstejn-ve-Skalne-u-Chebu.aspx
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xZI-lB1xGq792M&tbnid=EWAnR2KyB4pSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zslazne.cz/new/index.php?start=48&ei=m_aKU8L9A4SdO9DZgegK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHx22z5LoB2IquF6sLO64GIcV1L3g&ust=1401702347089005
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PLÁN CHEBU 
 
Prohlédněte si plán Chebu a okolí. Zkuste najít některá zajímavá místa.  
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PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Mimořádné události jsou situace, při kterých dochází ke zranění nebo 

úmrtí více osob, k velkým škodám na majetku nebo ţivotním prostředí. 

Mimořádné události způsobuje příroda sama nebo lidé. Přírodní vlivy 

způsobují povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, bouřky, vichřice, sopečné 

výbuchy. Mohou přijít kruté mrazy, velká sucha a vedra. Horko a sucho 

můţe vyvolat lesní poţár. Ten ohroţuje rostliny, zvířata i lidi. 

Lavina  
 
 
 
 
 
 
Lavina je sesuv velkého mnoţství sněhu. 
Můţe zasypat člověka. Proto se musíme 
na horách pohybovat a lyţovat jen po 
vyznačených trasách a na sjezdovkách. 

Povodně 
 
 
 
 
 
 
 
Povodně vznikají při tání sněhu na jaře 
nebo v létě při silných deštích. Řeky se 
vylévají z břehů. Voda ničí domy, přírodu, 
zabíjí zvířata a někdy i lidi.  

Poţáry 
 

 

 

 

 

Kdyţ jsou v létě dlouho vedra, příroda je 
hodně suchá. Můţe vzniknout velký 
poţár. V lese se nesmí rozdělávat oheň.  

Zemětřesení 
 

 

 

 

 

Při zemětřesení se třese země. Otřesy 
mohou být slabé (kývá se lustr) nebo 
silné (padají domy). 

Bouřky  
a vichřice 
 

 

 

 
Vichřice je silný vítr. Bouřka a vichřice 
mohou poškozovat domy a lámat stromy. 

Sucho 
nebo 
mrazy 

 

Při delším suchu nebo velkých mrazech 
se můţe zničit úroda. 
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Člověk a společnost - zeměpis Mimořádné události 6. 

 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ LIDMI 
 
Jsou to události, které způsobí člověk svou nedbalostí nebo úmyslně. 
 
Hromadné dopravní nehody – 

havárie aut, autobusu, letadla nebo 

vlaku. Při hromadných nehodách 

dochází k váţným zraněním a velkým 

škodám na majetku. 

 
Poţáry způsobené nedbalostí lidí – 

 poţáry mohou být způsobené 

nepozorností člověka. Můţou vzniknout 

od nedopalku cigarety, svíčky, 

závadami na elektrických spotřebičích 

nebo únikem plynu. Někdy člověk 

poţár zaloţí úmyslně.  Tento člověk je 

velmi nebezpečný. 

 
Uniky jedovatých látek – do ovzduší 

nebo vody mohou uniknout jedovaté 

látky z továrny nebo z aut. Někdy je 

nutná evakuace lidí.  

 
Evakuace - musíme se přesunout z místa ohroţení do bezpečí. Důleţité 

je zachovat klid a řídit se pokyny dospělých. V nebezpečných situacích 

je vţdy důleţité umět přivolat pomoc hasičů, policistů či zdravotníků.  

Jaké znáte mimořádné události? Jak se má člověk v těchto situacích 
chovat? Co je to evakuace? Co si má vzít člověk s sebou? 
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