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Měřítko mapy      
Procvičování 



 

 

 

 

1.  
měřítko 1 : 100 000 

vzdálenost na mapě – 5 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost:  

5 km 

 

 

Obr. 1 
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2.  
měřítko 1 : 1 000 000 

vzdálenost na mapě – 3 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost:  

30 km 

 

 

Obr. 1 
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3.  
měřítko 1 : 50 000 

vzdálenost na mapě – 14 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost: 

7 km 

 

 

Obr. 1 
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4.  
měřítko 1 : 25 000 

vzdálenost na mapě – 8 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost:  

2 km 

 

 

Obr. 1 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/OrteliusWorldMap1570.jpg


 

 

 

 

5.  
měřítko 1 : 200 000 

vzdálenost na mapě – 6 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost:  

12 km 

 

                                                

          

Obr. 1 
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6.  
měřítko 1 : 75 000 

vzdálenost na mapě – 20 cm 

vzdálenost ve skutečnosti ? 

skutečná vzdálenost:  

15 km 
 

 

Obr. 1 
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Zdroje: 

Obr. 1, OrteliusWorldMap1570.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-

19]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrteliusWorldMap1570.jpg, 
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Všechny ostatní objekty použité k vytvoření materiálu jsou součástí SW  

MS Office2010 nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 

  

Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále 

šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  

  

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je autor. 

  

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 

vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
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