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MAPA 

• Mapa je zmenšené grafické znázornění 

části zemského povrchu.  



Druhy map 

• Turistické 

• Obecně zeměpisné 

• Politické 

• Historické 

• Meteorologické 

 

 



Obecně zeměpisná - fyzická 

• Povrch krajiny 

• Nadmořská výška 

• řeky, cesty 

• města, nejvyšší hory 



Turistická mapa 

• Různé barvy toků, silnic, menších cest 

• Významné budovy, kostely, hrady, zámky 

• Nádraží, rozhledny, památné stromy 

• Turistické cesty ve stejné barvě jako v 

přírodě 

• Zobrazují menší území 

• Seznam značek 

 

 



Turistická mapa 

 



Značky na mapě 



Značky na mapě 

• Samostatná práce: 

   namaluj si do sešitu značku hradu, zámku, 

   nemocnice, jeskyně, restaurace ( nalezneš 

to v legendě) 



Turistické značky 

 

•   Každá barva určuje důležitost turistické trasy. 

  

•   červená – dálková, hřebenová, hlavní trasa 

•   modrá – turistická trasa s oblastním významem 

•   zelená – turistická trasa s místním významem 

•   žlutá – spojení turistických cest 



Politická mapa 

• Poloha států 

• Rozloha států 

• Území různou barvou 



Glóbus= zmenšený model Země 

               pokryta zeměpisnou sítí 

 

poledníky= polokružnice  

                    ( od pólu k pólu) 

                     do 180 ° 

                     západní a východní   

                    délky 

nultý poledník  = 0°.   

  

                       

Londýnského předměstí 

Hvězdárna Greenwich 

(grynyč). 



Rovnoběžky= kružnice, nejdelší z 

nich je rovník 0 °,  

Rovník rozděluje zeměkouli na dvě polokoule - severní a jižní. 

Rovnoběžky mají čísla od 0° (rovník) nahoru, na sever, až po 90° 

severní šířky (s.š.), což je severní pól. Dolů, k jihu, také od 0° po 90° 

jižní šířky (j.š.), což je jižní pól.  

 



Měřítko mapy 

• udává, jak je zobrazené území zmenšeno 

oproti skutečnosti 

• 1: 1000 000 

• 1 cm na mapě je 10 km ve skutečnosti 

• Čím větší území mapa zobrazuje, tím je 

číslo měřítka větší 

 



Měřítko mapy 

• Mapa ČR   1: 1 250 000 

• Mapa Evropy 1: 15 000 000 

• Mapa světa  1: 80 000 000 

 

Postupný výpočet 1: 1 250 000 

1 cm na mapě je 12 500 m 

1cm na mapě je   12, 5 km 



Zdroje: 

 
• http://www.imapy.eu/clanek/27/Co-je-to-mapa.htm 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-czech-republic.png 

 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_1199ad_political_map.png 

 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%99i_turistick%C3%A9_zna%C4%8Dky_v_Hornopo%C5%BE%C3

%A1rsk%C3%A9m_lese.JPG 

 

 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%99i_turistick%C3%A9_zna%C4%8Dky_v_Hornopo%C5%BE%C3

%A1rsk%C3%A9m_lese.JPG 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RO_HU_DE_Banat_Josephinische_Landaufnahme_Legend.jpg 

 

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globe.JPG 

 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercator_Globus_3_(Duisburg-Huckingen).JPG 

 

• Mandelová, H. Moje vlast je v Evropě. Dialog, 2008. 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro,_tram_a_trolejbusy_v_%C4%8CR.jpg 

• Práci jsem vypracovala samostatně. 
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