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Zeměpisná společnost 

"MORAVA" 

Úvodní prohlášení  

Zeměpisná společnost "Morava" vede děti podle vlastní 

výchovné metodiky, v souladu se zněním konvence 

dětských práv OSN.  

Smyslem činnosti je mimoškolní dotváření osobnosti 

mladého člověka, člověka obětavého, ohleduplného, kteří 

věří ve vlastní síly a schopnosti.  

Kromě základní výchovné činnosti je cílem naší společnosti 

utvářet hluboký vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí.  

Základem tohoto vztahu je poznávání Země a jejích 

přírodních zákonů. Odtud odvozujeme i název "Zeměpisná 

společnost", který vyjadřuje myšlenku neoddělitelnosti 

přírody a životního prostředí hranicemi regionů. 

Základní ustanovení  

Zeměpisná společnost "Morava" je zájmovou 

a dobrovolnou organizací dětí a jejich starších kamarádů. 

Sídlo organizace je Pekárenská 4a, Brno.  Druhou klubovnu 

máme v Brtnici. 
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Je zapsána v seznamu dobrovolných organizací města Brna 

pod poř. číslem 166 a je samostatnou právnickou osobou.  

Při své činnosti se řídí schváleným organizačním řádem 

a stanovami.  

Statutárním a výkonným orgánem společnosti je volené 

Vedení ZS, které je oprávněno jednat jménem ZS "Morava".  

Vlastní majetek a hospodářská činnost se vytváří z příspěvků 

členů, z dotací, z činnosti organizace a darů. 

Historie ZS  

Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti" byla založena 

v listopadu 1953 jako turisticko-vlastivědný kroužek při 

DPM v Brně-Lužánkách. V r. 1971 byla ustanovena 

Zeměpisná společnost "Morava" jako pionýrská skupina 

v místě bydliště. 

21. 3. 1990 byla ZS "Morava" registrována jako dobrovolná 

dětská organizace s působností na území města Brna a její 

činnost vychází z tradic ZS.  

Obsah a formy činnosti  

Základem práce s dětmi v ZS je zájmová vlastivědná činnost 

a hry, které pomáhají objevovat nadání a schopnosti dětí. 

Zábavná činnost podněcuje zájem dětí, posiluje víru ve 

vlastní schopnosti a rozvíjí fyzickou zdatnost. Zdravé 

sebevědomí je základem pro další harmonický rozvoj 
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osobnosti dítěte, etiky vzájemných vztahů, tolerance 

a estetického cítění.  

 

Vlastivědná a zájmová činnost  

- Turistické poznávání vlasti spojené s pobytem v přírodě.  

- Poznávání flóry a fauny - jejich význam pro život na zemi.  

- Objevování kulturního odkazu předků a dějin naší vlasti.  

- Zeměpis regionu a vlivy ohrožující životní prostředí.  

- Získávání sportovních dovedností a fyzické zdatnosti.  

- Rozvíjení individuálních tvůrčích schopností dětí.  

 

Základní formy činnosti 

schůzky – pravidelná setkávání členů oddílu 

výlet - jednodenní akce s cílem vlastivědného poznání.  

výprava - vícedenní akce, zaměřená na rozvoj dovedností, 

vlastivědných znalostí a fyzické zdatnosti. 

expedice - letní/zimní tábor.  
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písemné práce - základ pro obhájení odborných znalostí  

odborné zkoušky – zkoušky z vybrané odbornosti 

minima - povinné odborné zkoušky členů.  

 

Členství v ZS "MORAVA"  

Členem ZS "Morava" může být každý chlapec nebo děvče, 

pokud splní minima člena ZS a složí slib ZS "Morava", 

kterým se zavazuje dodržovat stanovy společnosti. Ke 

členství je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného 

zástupce.  

Člen společnosti dosahuje plněním minim vyšší hodnost 

členství: cestovatel, vlastivědec, lektor a vedoucí ZS. 

Čestné členství  

Čestné členství společnosti je udělováno na základě 

mimořádných zásluh nebo obětavé práce pro Zeměpisnou 

společnost.  

- čestný člen ZS (i nečlenům ZS)  

- čestný vedoucí ZS  
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Symboly ZS "Morava"  

Znak  

Bílý kruh, ohraničený modrou kružnicí. V kruhu je 

magnetická střelka.  Nahoře v kruhu je nápis ZEMĚPISNÁ 

SPOLEČNOST  

dole MORAVA.  

Střelka ukazuje stálost naší cesty, pevnou vůli a touhu 

po poznání.  Znak nosíme na levém rukávu košile.  

Šátek  

Trojcípý modrý šátek symbolizuje naši krásnou zemi - 

modrou planetu. Představuje její čisté modré nebe a čisté 

modré vody, které chceme uchovat i dalším generacím dětí.  

Šátek je lemován bílým okrajem, zavazujícím k čistotě 

a ušlechtilosti našeho jednání.  

Kroj  

Pracovní kroj tvoří zelená košile, doplněná znakem a šátkem 

společnosti.  Symbolika kroje je dána zelenou a modrou 

barvou, které jsou neoddělitelně spjaty s životem naší 

planety.  

Slavnostní kroj tvoří bílá košile, doplněná znakem a šátkem 

ZS a kovovým znakem hodnosti ZS. Součástí kroje je 

domovenka s názvem města, kde daný oddíl sídlí.  
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Vlajka  

Vlajka má tvar rovnoramenného trojúhelníka modré barvy 

se stříbrným olemováním. Na jedné straně je znak ZS 

"Morava" s textem: "ZEMĚPISNÁ SPOLEČNOST 

MORAVA".  

Na straně druhé je moravská orlice, doplněná textem: 

"VE JMÉNU ŽIVOTA, RADOSTI I KRÁSY".  

Pozdrav  

Zvolání: "Cesty, poznání a vůle - střelky směr! 

Odezva: "Vždy fér!"  

Slib  

Ve jménu života, radosti i krásy,  

ve jménu poznání a romantiky cest,  

ve jménu Země - čisté modré planety,  

já nosit budu hrdě šátek "Moravy".  
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Práva a povinnosti v ZS "Morava"  

A) POVINNOSTI  

povinnosti člena oddílu, člena ZS 

- účastnit se všech akcí ZS  

- dodržovat pochodové zvyky  

- pomáhat jeden druhému 

- chránit přírodu  

- plnit pokyny vedoucích  

- platit členské příspěvky  

povinnosti členů Kolektivu vedoucích ZS  

- povinnosti člena ZS  

- povinnosti plynoucí z funkce  

- účastnit se všech akcí KV  

- plnit pokyny vedoucího ZS  

- pomáhat ostatním členům KV  

- dbát o majetek ZS  
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B) PRÁVA  

Všechna práva jsou podmíněna plněním povinností. Vyšší 

hodnost má všechna práva nižší hodnosti členství.  

člen ZS  

- nosit kroj společnosti  

- plnit minima cestovatele  

- požádat o osobní (studijní) volno   

cestovatel ZS  

- hlasovat na konferenci ZS  

- zvolit si odbornost a oddíl  

- plnit minima vlastivědce  

vlastivědec ZS  

- střežit vlajku společnosti  

- nosit znak odborné zkoušky  

- plnit minima lektora  

- zkoušet minima člena ZS  
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lektor ZS  

- hlasovat v KV ZS  

- zkoušet určená minima  

- být volen do vedení ZS  

 

Zvláštní ustanovení  

Minima ZS "Morava"  

Jsou soubory minimálních znalostí a dovedností, které musí 

člen ZS ovládat.  V případě nesplnění minim v určeném 

termínu následuje ukončení činnosti rozhodnutím rady nebo 

vedení ZS.  

Pochodové zvyky ZS  

Jsou zvyky, které určují některé základní zásady chování 

členů ZS. Jsou tradicí ZS a usnadňují nám naši činnost.  
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Základní pochodové zvyky:  

- Chodíme čistě upraveni s rozepnutým knoflíkem košile u 

krku.  

- Jíme společně na přání "dobrou chuť". Při jídle nemluvíme 

a jíme bez pokrývky hlavy.  

- Po večerce a před budíčkem nikdo neruší noční klid, aby 

nebránil odpočinku ostatním.  

- Nekupujeme si bez svolení vedoucího potraviny ani žádné 

jiné předměty.  

- Bez svolení vedoucího si nebereme nic ze společných 

zásob.  

- O své činnosti v ZS si pravidelně pořizujeme záznamy do 

kroniky.  

- Onemocnění a zranění hlásíme ihned svému vedoucímu.  

 

Ostatní pochodové zvyky  

- Při cestě na sebe čekáme na rozcestí, přechodech, u silnice 

nebo před obcí. 
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- Batohy při svých zastávkách na pochodu ukládáme vždy 

do řádky a postupně je od konce opět rozebíráme.  

- Při výdeji stravy se stavíme do zástupu (tzv. řádky).  

- Do veřejných dopravních prostředků nastupujeme v 

zástupu, místa obsazujeme od zadních sedadel, ve vlaku od 

prostředku vagónu.  

- O stravu se v ZS dělíme rovným dílem.  

- Při pochodu pomáháme slabším a neponecháváme je 

pozadu.  

- Místo odpočinku opouštíme v neporušeném stavu, 

odpadky odnášíme, chráníme přírodu.  
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MINIMA ČLENA ZS 

datum podpis 

 
  

 

          ZÁKLADNÍ ČÁST 

1 Zná symboly ZS Morava. 
    

2 Zná základní signály. 
    

3 Dodržuje povinnosti člena oddílu. 
    

4 
V deníku má své jméno, adresu 
klubovny a tel. číslo na vedoucí.     

5 Zná a dodržuje pochodové zvyky. 
    

6 Pořídí si základní součásti kroje. 
    

7 Zná slib ZS Morava. 
    

 

  VLASTIVĚDA     

8 
Zběžná znalost hor, řek a měst v 
ČR.     

9 
Zná přírodní zajímavosti v okolí 
Brtnice.     

10 Zná historické památky Brtnice.     

11 Pozná základní nerosty a horniny. 
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  PŘÍRODOVĚDA     

12 
Neštítí se drobných živočichů, vezme 
do ruky určené zvíře.     

13 Pozná 10 běžných dřevin v přírodě. 
    

14 Pozná 15 běžných bylin v přírodě. 
    

15 
Pozná 10 druhů plazů a obojživelníků, 
z toho alespoň 5 v přírodě.     

16 
Naloví a pozná 10 druhů hmyzu v 
přírodě.     

17 Pozná 20 druhů našich savců.     

18 
Pozná 20 druhů ptáků, z toho alespoň 
10 v přírodě.     

19 Zná základní meteorologické veličiny. 
    

 

  ZDRAVOVĚDA     

20 Pořídí si osobní lékárničku.     

21 Prevence vzniku a ošetření otlaku     

22 Umí ošetřit slabé poranění nožem.     

23 
Odstranění klíštěte, bodnutí (včela, 
vosa).     

24 Ochrana před úpalem a úžehem.     

25 Zná tísňová telefonní čísla.     
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  DOVEDNOSTI     

26 Zná výstroj a výzbroj na výlet. 
    

27 Pořídí si KPZ a ví co do ní patří. 
    

28 Ví, kde a jak založit ohniště. 
    

29 Umí rozdělat a udržovat oheň. 
    

30 
Ví, co nesmíme dělat s nožem a 
sekerou.     

31 Umí si sám nabalit batoh. 
    

32 Zašije trhlinu, přišije knoflík. 
    

33 Umí uvázat 7 základních uzlů. 
    

34 
Ví co je mapa a zná základní mapové 
značky, používané v turistice.     

35 
Určí světové strany, zorientuje mapu 
podle buzoly.     

36 
S kamarádem postaví stan nebo 
přístřešek.     

37 Umí otevřít konzervu. 
    

38 Umí nakrájet chleba. 
    

39 Provede zápis do kroniky 
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  VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)     

1 Umí uplést mrskačku.     

2 Ozdobí velikonoční vajíčko.     

3 
Základní dovednosti při práci se 
sekerou.     

4 Dokáže šifrovat v morseovce.     

5 Uvaří čaj z bylin.     

6 Zhotoví jídlo s pomocí vedoucího.     

7 Hlídá 1 noční hlídku (za tmy).     

8 Absolvuje noční stezku.     

9 Účast na letní expedici.     

10 Pravidelná účast na akcích.     

11 Ujde 15 km.     

12 Absolvuje cyklistický výlet     

13 
Minimo za zvláštní zásluhu:                
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MINIMA CESTOVATELE ZS 
datum podpis 

    
 

  ZÁKLADNÍ ČÁST     

1 Zná a popíše symboly ZS a oddílu. 
    

2 Zná a vysvětlí pochodové zvyky. 
    

3 
Dodržuje povinnosti člena a zná 
práva a povinnosti cestovatele.     

4 Dokáže vysvětlit minima člena. 
    

 

  VLASTIVĚDA     

5 
Pozná na obloze 3 souhvězdí, najde 
Severku.     

6 
Zná základní stavební slohy a jejich 
hlavní znaky.     

7 
Zná zásady ochrany přírody při 
táboření.     

8 Na slepé mapě ČR určí 10 řek. 
    

9 Zná všechna krajská města ČR. 
    

10 Zná historické památky Jihlavska.  
    

11 Popíše znak Brtnice. 
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  PŘÍRODOVĚDA     

12 Zná přírodní zajímavosti Jihlavska. 
    

13 Pozná 20 stromů přírodě. 
    

14 Pozná 30 bylin v přírodě. 
    

15 
Zná 8 řádů hmyzu, zná jejich 
charakteristiky.     

16 
Zná biologii a ekologii 10 vybraných 
druhů živočichů.     

17 Vytvoří sbírku přírodnin.  
    

18 Vytvoří herbář (min. 20 druhů). 
    

19 Pozná 5 hornin a 5 nerostů. 
    

20 
Pozná základní typy mraků v 
přírodě.     

 

  ZDRAVOVĚDA     

21 
Umí ošetřit drobné poranění, 
obvázat zápěstí a kotník.     

22 Zná postup při tísňovém volání. 
    

23 Umí zastavit krvácení. 
    

24 Popíše chování v přírodě za bouřky. 
    

7 

 



18 
 

  DOVEDNOSTI     

25 Uvaří ve dvojici jídlo pro oddíl. 
    

26 
Postaví ve dvojici stan nebo 
přístřešek do 5 min.     

27 Ovládá základní šifry. 
    

28 
Ovládá morseovku, umí vysílat i 
přijímat.     

29 
Uváže 7 základních uzlů do 3 minut, 
zná 2 další speciální.     

30 Ovládá práci se sekerou a pilou. 
    

31 
Připraví ohniště, rozdělá oheň za 
nepříznivých podmínek.     

32 Zná výstroj a výzbroj na pochod. 
    

33 
Orientace v terénu bez kompasu, 
určí sever podle přírodních jevů, 
hodinek.     

34 
Popíše cestu podle mapy, ovládá 
azimut.     

35 Rozumí vrstevnicovému zobrazení. 
    

36 
Zná a dodržuje zásady péče o vlastní 
výzbroj.     

37 Dokáže si sbalit batoh do 20 minut. 
    

38 Umí plavat. 
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  VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)     

1 Splní test sportovní zdatnosti. 
    

2 
Ovládá 1 zimní sport (brusle, běžky, 
sjezdovky, snowboard).     

3 
Bezpečně ovládá kánoi na klidné 
hladině.     

4 
Zná NP ČR a nejvýznamnější CHKO 
ČR.     

5 Zná a vysvětlí 5 lidových zvyků. 
    

6 Umí skicovat v terénu. 
    

7 Hraje na hudební nástroj. 
    

8 Nakreslí mapku výletu (pochodu) 
    

9 
Zhotoví model historické stavby 
nebo terénu.     

10 24 hodin dokáže mlčet. 
    

11 Vypráví krátký příběh. 
    

12 
Minimo za zvláštní zásluhu:         
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MINIMA VLASTIVĚDCE ZS 
datum podpis 

    
 

  ZÁKLADNÍ ČÁST     

1 
Dodržuje povinnosti cestovatele a 
zná práva a povinnosti vlastivědce.     

2 Zná stanovy ZS Morava.     

3 Vysvětlí minima cestovatele.     
 

  VLASTIVĚDA     

4 

Zpracuje a obhájí vlastivědnou 
práci: 
 
     

5 

Splní odbornou zkoušku: 
 
     

6 
Zná stručnou historii a památky 
Brtnice.     

7 

Rozezná základní stavební slohy 
(příklady staveb na území ČR).     

8 

Připraví výlet s vlastivědnými 
zajímavostmi a realizuje jej.     

9 Popíše státní symboly ČR.     
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  PŘÍRODOVĚDA     

10 

Pozná 20 dřevin v zimním stavu v 
přírodě.     

11 
Zná 20 léčivek a umí je použít. 

    

12 

Graficky zpracuje meteorologické 
měření.     

13 
Najde a pojmenuje 5 souhvězdí. 

    

14 
Geologie okolí Brtnice 

    

15 

Etologické pozorování vybraného 
živočicha.     

 

  ZDRAVOVĚDA     

16 

Zná vybavení oddílové lékárny 
a použití základních léků.     

17 
Zná základy první pomoci. 

    

18 

Uspěje při řešení simulovaného 
zranění.     
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  DOVEDNOSTI     

19 
Připraví jídelníček na výpravu. 

    

20 
Uvaří jídlo pro oddíl. 

    

21 
Vedoucí dne pro oddíl na 
výpravě.     

22 
Pochod podle azimutu, určí 
stanoviště.     

23 
Práce s GPS, najde cache. 

    

24 
Umí použít papírový jízdní řád 
(vlakový, autobusový).     

25 
Postaví sám stan do 5 minut. 

    

26 

Ovládá morseovku a základní 
šifry, umí zašifrovat zprávu do 5 
šifer.     

27 
Vyrobí něco užitečného do 
klubovny.     

28 
Absolvuje boj o přežití. 

    

29 
Připraví a zahraje si s oddílem 5 
her.     
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  VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)     

1 
Zeměpis ČR. 

    

2 
Stručná historie českých zemí. 

    

3 
Splní test sportovní zdatnosti. 

    

5 
Ovládá kánoi na řece. 

    

6 
Hraje v oddíle na hudební nástroj. 

    

7 
Fotodokumentuje činnost oddílu. 

    

8 
Připraví panel na výstavu, 
prezentaci oddílu…     

9 
Zpracuje výškový profil cesty 
podle mapy a časový rozvrh cesty.     

10 
Dlouhodobě se věnuje nováčkovi 
v oddíle.     

11 
Nachystá rozpočet výpravy. 

    

12 
Zorganizuje charitativní nebo jinak 
prospěšnou akci.     

13 

Minimo za zvláštní zásluhu: 
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