
MAPA 

 -zmenšené a zjednodušené znázornění zemského povrchu v rovině.  

- Měřítko mapy = M - poměr zmenšení určité délky ve skutečnosti k téže 
vzdálenosti na mapě. Při měřítku 1: 10 000 znamená 1 cm v mapě 10 000 
cm v terénu = 100 metrů = 0,1 km. 

Příklad: 1. Kolik cm v mapě bude měřit pozemek dlouhý 350 metrů při měřítku 1:5 

000?→ 350 metrů je 35 000 cm, 35 000 : 5000 = 7 cm.  Bude měřit 7 cm. 

 2. V mapě měřítka 1:75 000 máme trasu mezi dvěma místy dlouhou 18 cm. Jak dlouhá 

bude tato trasa ve skutečnosti?   → z měřítka plyne že 1 cm v mapě odpovídá 75 000 

cm a to je 750 m neboli 0,75 km, a víme, že v mapě máme 18 cm, potom tedy 18 x 0,75 

= 13,5 km 

Cílem je vytvoření přehledné a informace poskytující pomůcky. Vždy u ní 

probíhá generalizace – výběr obsahu.  

=  základní kompoziční prvky mapy: název, vlastní mapa, souřadnice, 

měřítko, legenda a tiráž (autor, rok a místo vydání). 

Horní okraj směřuje vždy na sever. 

Azimut - je úhel, který svírá určitý směr se směrem severním, může sloužit 

k určování směru pochodu, směru k pozorovanému objektu, směr pohybu 

apod. K měření azimutu při navigaci se používá buzola a v mapě také 

úhloměr. 

 

Obsah map 

- obsah map znamená to, co je v mapě znázorněno. Tvoří ho výškopis, 

polohopis a popis mapy = legenda. 

A) Výškopis - zobrazuje na mapě terén = reliéf 

jak??? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sever
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buzola
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahlom%C4%9Br


 1. barvami – podle barevné stupnice  př. hnědě pohoří, zeleně nížiny, světle 

modře mělká moře …….  

 2. vrstevnicemi – myšlenými čarami spojujícími místa se stejnou 

nadmořskou výškou          

3. výškovými body = kótami    př. Sněžka 1602 m. 

B) Polohopis– ukazuje veškerý ostatní obsah mimo reliéfu. 

 Co například???   

   → vodní toky, komunikace, města, vesnice, hranice, památky a spoustu 

dalšího. 

C) Popis = legenda: udává, jak se co v mapě jmenuje. 

 Jak je popisujeme???  

→  Pomocí názvů nebo značek, u nich ale musíme vysvětlit, co 
znamenají. 

Druhy map: 

 a) podle hodnoty měřítka: malého, středního a velkého měřítka 

a) mapy malého měřítka – M nad  1 : 1 000 000 (velké území, malá 

podrobnost) 

b) mapy středního měřítka – M od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000 

c) mapy velkého měřítka – M do 1 : 200 000 (malé území, velká podrobnost) 

Mapy velkého měřítka (1:500 - 1:5000) se nazývají plány. 

 

b) podle obsahu- všeobecně zeměpisné a tématické mapy 

(např. mapy geologické, politické, hospodářské, dějepisné apod.). 

Podle využití můžeme kartografická díla rozdělit do několika skupin: 

a)  mapy pro hospodářství  (evidence nemovitostí, administrativní a správní 

mapy, základní mapy velkých měřítek) 

b) mapy pro školy (školní nástěnné mapy, hospodářské, dějepisné,všeobecně 

zeměpisné atd.) 



c) mapy pro veřejnost (turistické, vodácké, orientační plány měst,automapy, 

mapy kulturně osvětové apod.) 

d) atlasy jsou soubory map uspořádané a sjednocené do jednoho svazku I atlasy 

jsou rozlišeny podle obsahu.  (př. Školní atlas světa, Autoatlas ČR, Atlas 

světových dějin) 

Úkoly ke kapitole: 

1. Kde je na mapě sever? 

2. Jakou značkou jsou v mapách atlasu označeny řeky? 

3. Co je to nadmořská výška a jakým způsobem se v mapě udává? 

4. Co je to vrstevnice a k čemu slouží? 

5. Vypočítejte i s postupem z mapy měřítka M = 1:50 000 vzdálenost v terénu,  když v mapě 

měří tento úsek 12 cm? 

 

 


