
Mgr. Tomáš Oršulák

Aby nám mapy 
nelhaly…



• Možná to není o tom, že mapy lžou, ale spíše, že 
jim nerozumíme … ☺

• Proč jim nerozumíme?

1. Nevíme jak vznikly …

2. Nevíme co ukazují ….



Jak vznikly?

• Zakreslit co je moje ☺…

• Později zakreslit jak se kam dostanu …

• Nálezy prvních map jsou např. z Moravy, 
Švýcarska, Sibiře, Kavkazu, Afriky, Tichomoří. 



Rytina 
pavlovského 
tábořiště 
mamutů na 
mamutím klu 
nalezeného 
v Pavlově na 
jižní Moravě, 
stáří se 
odhaduje na 24 
až 28 tisíc let.

Za jednu z nejstarších map 
považují někteří autoři také 
náčrtek na mamutím klu 
nalezeném v Mezhirich na 
Ukrajině – 12000 př. n. l.



Mapa města 
Çatalhöyük 
(poblíž města 
Konya) v 
Turecku (6200 
př. n. l.) podle 
některých 
zdrojů nejstarší 
mapa na světě.

„Bedolínská“ mapa 
(Mappa di Bedolina) z 
doby bronzové, 
zobrazuje cesty, 
zavodňovací kanály, 
značky porostů, 
studny a chatrče – cca 
2000 př. n. l.



• Babylónská mapa světa 
na hliněné destičce (6-5 
st. př. n. l.)



Starověk
Anaximandros z Milétu

(610-546 př. n. l.)
• vyhotovil kolem r. 580 

př.n.l. první kruhovou 
mapu tehdejšího 
světa

• představoval si svět 
jako válec, na jehož 
podstavě žijí lidé

• Země je zobrazena 
jako plochý kruh 
obklopený vodou, 
středem je posvátné 
místo – věštírna Delfy



Peutingerova mapa (část mapy s Římem) – tzv. vojenská pochodová mapa



STŘEDOVĚK



T-MAPY

• Nejčastěji se tvoří tzv. 
kruhové mapy 
s Jeruzalémem ve středu 
a obklopené oceánem, 
pevniny (Afriku, Evropu, 
Asii) odděluje 
Středozemní moře, řeky 
Tanais (Don) a Nil. Tato 
struktura rozmístění do 
písmene „T“ určila jejich 
název „T mapy“. 



Kruhová mapa pocházející z Turínského rukopisu z 12. století



Portulánové-kompasové mapy



RENESANCE - VGO
• Behaimův glóbus z roku 1492 („zemské jablko“ vytvořil 

norimberský rodák Martin Behaim, globus o průměru 50,7 cm je 
nejstarším zachovaným glóbem na světě)



• Martin Waldseemüller (1460-1532)
• jeho tištěná mapa z r. 1507 jako první nazývá Nový svět 

Amerikou (dnešní Jižní Amerika), je složená z 12 
dřevořezů a je přílohou k jeho kosmografii



Něco na vyzkoušení ...



Charakteristiky zeměpisné sítě
• Lze určit z glóbusu a pak je budeme srovnávat jak tyto 

vlastnosti zachovávají různé mapové projekce.
• Úkol: Určit charakteristiky zeměpisné sítě na glóbu

• Rovnoběžky jsou rovnoběžné
• Rovnoběžky jsou rovnoměrně od sebe vzdáleny
• Poledníky konvergují (sbíhají se) do pólů
• Póly jsou body
• Poledníky na rovníku jsou od sebe vzdáleny stejně jako 

rovnoběžky
• Poledníky a rovnoběžky se protínají pod pravými úhly
• Směry (azimuty) mezi libovolnými dvěma body na glóbu 

jsou shodné s odpovídajícími směry na Zemi
• Měřítko je platné po celém povrchu glóbu
• Nedochází ke zkreslení po celé ploše glóbu



Charakteristiky zeměpisné sítě
• Úkol : Obrázek 1 ukazuje rovnoběžky a poledníky jak by mohly 

vypadat na glóbu, ale není to glóbus je to list papíru a obrázek 
na něm je mapová projekce, která se nazývá ortografická. Je 
to vlastně jako by jste glóbus vyfotografovali.
• V jakém intervalu jsou rovnoběžky a poledníky vykresleny? 

Popište je.
• Udejte zeměpisné souřadnice jihozápadního rohu oblasti A.
• Zakreslete další dvě oblasti se stejnou plochou jakou má 

oblast A na sever i na jih od rovníku a popište je A.
• Udejte zeměpisné souřadnice jihozápadního rohu oblasti B.
• Zakreslete další dvě oblasti se stejnou plochou jakou má 

oblast B na sever i na jih od rovníku a popište je B.
• Zjistěte zda poledníky na 60° jsou do sebe vzdáleny polovinou 

vzdálenosti na rovníku.
• Protože obrázek 1 je mapová projekce a tudíž zkresluje plochu 

nebo délky nebo úhly, pokuste se zjistit, co je nejvíce 
zkreslené.





Mercatorovo zobrazení

• Mercatorovo zobrazení bylo konstruováno jako 
úhlojevné zobrazení. Použití v tomto cvičení není 
ovlivněno tím, že by to bylo nejlepší zobrazení, ale 
z důvodu ukázání určitých principů. 

• Úkol: Porovnat charakteristiky zeměpisné sítě 
na glóbu se zeměpisnou sítí v Mercatorově 
zobrazení. Pokud se neshodují tak tuto 
neshodu popište.
• …
• …
• …



Mercatorovo zobrazení
• Úkol: Zakreslete stejné oblasti A, B v Mercatorově zobrazení 

(všech šest) a popište je A, B.
• Úkol: Prohlídněte si zakreslené oblasti a zkuste popsat jak se 

mění zkreslení v Mercatorově zobrazení směrem od rovníku 
k pólům.
• …
• …



Mercatorovo zobrazení

• Úkol: Pro potvrzení výše uvedeného předpokladu je názorné 
porovnání známých velikostí určitých území. Grónsko a Jižní 
Amerika jsou dobrými příklady. 

• Grónsko leží blízko k pólům a Jižní Amerika na obou stranách 
rovníku. Použijte glóbus k určení vzájemných poměrů velikostí a 
pak to srovnejte s poměry v Mercatorově zobrazení.
• Poměr velikostí na glóbu
• …
• Poměr velikosti v Mercatorově zobrazení
• …





Porovnání ploch 
Grónska a Afriky v 
Molweidově zobrazení 
(nedeformuje plochy)

Porovnání ploch Grónska a 
Afriky v Mercatorově
zobrazení (deformuje plochy)



AFRIKA

GRÓNSKO

AFRIKA

GRÓNSKO

Porovnání velikosti předchozích ploch:

v reálném světě

v Mercatorově 
zobrazení



Zkuste odhadnout, kudy vede nejkratší 
cesta z Káhiry do San Francisca…



Omlouvám se, to samé jen jiná mapa…



A teď, obě dohromady…



Nebo obě  v jedné…



Výsledek

… opravdu jste věděli, že nejkratší cesta z Káhiry 
do San Francisca vede přes Grónsko?



Dotazy?



Děkuji za pozornost


	Aby nám mapy nelhaly…
	Snímek číslo 2
	Jak vznikly?
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Starověk
	Peutingerova mapa (část mapy s Římem) – tzv. vojenská pochodová mapa
	STŘEDOVĚK
	T-MAPY
	Kruhová mapa pocházející z Turínského rukopisu z 12. století
	Portulánové-kompasové mapy
	RENESANCE - VGO
	Snímek číslo 14
	Něco na vyzkoušení ...
	Charakteristiky zeměpisné sítě
	Charakteristiky zeměpisné sítě
	Snímek číslo 18
	Mercatorovo zobrazení
	Mercatorovo zobrazení
	Mercatorovo zobrazení
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Výsledek
	Dotazy?
	Děkuji za pozornost

