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Co je to mapa?

• mapa je zmenšený obraz povrchu země

• existují mapy světa (nejméně podrobné) až po mapy místní - plány 
(nejvíce podrobné)

• každá mapa musí mít:

– název mapy - co je obsahem mapy a k jakému roku se vztahuje– název mapy - co je obsahem mapy a k jakému roku se vztahuje

– mapové pole - samotné znázornění zemského povrchu různými 
značkami a čarami, které jsou vysvětleny v legendě

– měřítko - udává, kolikrát je území zmenšeno oproti skutečnosti 
(rozlišujeme měřítko číselné - např. 1:50 000, nebo grafické)





DOMÁCÍ ÚKOL

• Jste kartografové a máte vytvořit mapu. Nejprve 
musíte vymyslet mapové značky. Vymyslete mapové 
značky pro:

– škola, kostel, parkoviště, veřejné koupaliště, stadion, 
rozhledna, hrad, hotel, čerpací stanice, památný strom, rozhledna, hrad, hotel, čerpací stanice, památný strom, 
nemocnice, pošta





• podle podrobnosti zobrazení rozlišujeme:
– mapy velkého měřítka – větší než 1 : 200 000

– mapy středního měřítka – 1 : 200 000 až 1 : 1 000 000

– mapy malého měřítka – menší než 1 : 1 000 000

http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/







příklady

1) Na mapě s měřítkem 1:100 000 je vzdálenost mezi dvěma body 6 
cm. Jaká je vzdálenost ve skutečnosti v km?

řešení: 6 cm na mapě vynásobíme měřítkem 100 000 a získáme 600 
000 cm ve skutečnosti. Protože 1 km má 100 000 cm, skutečná 
vzdálenost je 6 km.vzdálenost je 6 km.

2) Na mapě s měřítkem 1:50 000 je vzdálenost mezi dvěma body 24 
cm. Jaká je vzdálenost ve skutečnosti v km?

řešení: 24 cm na mapě vynásobíme měřítkem 50 000 a získáme 1 200 
000 cm ve skutečnosti. Protože 1 km má 100 000 cm, skutečná 
vzdálenost je 12 km.



samostatná práce

• Jaké rozměry má Austrálie od jihu k severu a od západu k 
východu?

• Na mapě měřítka 1:59.000 jsme naměřili 16 cm. Jaká je 
skutečná vzdálenost v km?skutečná vzdálenost v km?

• Na mapě měřítka 1:750.000 jsme naměřili 9 cm. Jaká je 
skutečná vzdálenost v km?

• Na mapě měřítka 1:320 jsme naměřili 18 cm. Jaká je skutečná 
vzdálenost v metrech?



Co na mapě můžeme 
vidět?

• z mapy lze vyčíst celou řadu 
informací:

– výškopis - znázornění tvaru a 
výšky terénu buď pomocí 
barevného rozlišení nebo častěji 
pomocí vrstevnic (čára spojující pomocí vrstevnic (čára spojující 
místa se stejnou nadmořskou 
výškou)

– polohopis a popis - znázornění a 
pojmenování konkrétních objektů 
na mapě



důležité výškové stupně jsou 
zvýrazněny a nazývají se indexy 
vrstevnic





vrcholy



sedlo



hřbety, údolí



Jak z průběhu 
vrstevnic rozpoznáš 
tvary reliéfu?

Vrstevnicím 1-6 
přiřaď tvar reliéfu 
A-F.



Nakreslete 
naznačené terénní 
profily:



Práce s mapou

pro práci s mapou v terénu je nutná znalost:

• určování azimutu - úhel mezi směrem na sever a směrem, 
kterým se pohybujeme

• orientace mapy - horní okraj směřuje na sever

• určování stanoviště - nejlépe podle výrazného bodu v krajině• určování stanoviště - nejlépe podle výrazného bodu v krajině







Jak mapa vzniká?

• původně se mapování provádělo krokováním a podle 
výrazných bodů v krajině

• dnes se mapování provádí družicovým nebo leteckým 
snímkováním, které se pak překreslují do mapy

• map je ohromné množství, nejpoužívanější jsou turistické a • map je ohromné množství, nejpoužívanější jsou turistické a 
automapy

• atlas - soubor jednotlivých map



mapy

obecně zeměpisné tématickéobecně zeměpisné tématické

např. hustota zalidnění,
politická mapa, jazyky



samostatná práce, atlas s. 12-29

• Jak se jmenují mapy, na kterých byste hledali 
následující informace a na které straně atlasu jsou:

1. Kolik kde bydlí obyvatel?

2. Jakými jazyky se můžeme kde domluvit?2. Jakými jazyky se můžeme kde domluvit?

3. Kde jsou jaká pohoří, nížiny nebo moře?

4. Slanost moře a mořské proudy?

5. Jak moc jsou lidé ve světě vzdělaní?



• Pokuste v tématických mapách atlasu vyhledat následují 
informace:

1. Jaká jsou státní zřízení Brazílie, Číny, Japonska?

2. Jaké jsou přirozené přírůstky obyvatel Austrálie, Španělska, 2. Jaké jsou přirozené přírůstky obyvatel Austrálie, Španělska, 
Madagaskaru?

3. Která náboženství převažují v Indii, Mongolsku, Grónsku?



42° s.š. 14° v.d.

15° s.š. 121° v.d.

26° j.š. 32° v.d.

10° s.š. 68° z.d.
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