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Mapy a plány



Mapy
Jsou zmenšený obraz zemského povrchu
• Turistické mapy
slouží pro orientaci v krajině
• Automapy
používají motoristé 
• Vlastivědné mapy
zobrazují výškovou členitost zemského povrchu
a zachycují polohu obcí v krajině
• Tematické mapy
znázorňují rozdělení území na státy
a poskytují informace o průmyslu, podnebí apod.
• Soubor map nazýváme 
atlas
• Zmenšený model země je 
glóbus



Měřítko mapy
• Každá mapa je zmenšeným a 

zjednodušeným obrazem krajiny
• Měřítko nám udává poměr, v jakém 

je zobrazení zakreslené na mapě 
zmenšeno oproti skutečnosti

• Např. Měřítko 1:1 000 000 
znamená, že 1 cm na mapě je ve 
skutečnosti 1 000 000 cm, 
to je 10 km.



Vysvětlivky mapy
• Pro orientaci používají mapy smluvené značky
• Význam značek najdeme v legendách



• Odstíny zelené barvy jsou vybarveny 
nejníže položené oblasti 
• Odstíny hnědé barvyjsou vybarveny 
výše položené oblasti 
• Pomocí kroužků nebo vybarvených ploch jsou vyznačeny 
obce
• Modrými čarami jsou vyznačeny 
řeky
• Modrými plochami jsou vyznačeny
rybníky, jezera a přehradní nádrže
• Červenými čarami jsou vyznačeny 
železniční tratě
• Hnědými čarami jsou vyznačeny 
pozemní komunikace



Plány
• Plán znázorňuje menší území než 

mapa
• Slouží k podrobnější orientaci
• Zobrazuje ulice, náměstí, parky, 

budovy apod.



Orientace v mapě

• Hlavní světové strany

• * Sever (S)
* Jih (J)

• * Západ (Z)
• * Východ (V)



Vedlejší světové strany 

* SZ
Severozápad

* SV
Severovýchod

* JZ
Jihozápad

* JV
Jihovýchod



Způsoby orientace v krajině

pomocí 
* kompasu
* buzoly
• Skládají se ze 

směrové růžice
a magnetické střelky

• Magnetická střelka směřuje vždy
k severu
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