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HLAVNÍ TÉMA: Krajina znázorněná v mapě 

DALŠÍ TÉMATA: Krajina – její typy a prvky, NPR Lovoš, krajina v okolí Lovoše, měřítko 

mapy 

 

ÚVOD    

Ano, královnou Českého středohoří je Milešovka. Co by však byla Brána Čech bez 

mohutného masivu Lovoše? Pojďte s námi na jeden z nejkrásnějších kopců v kraji. Projděte 

jeho krásné lesy, zdolejte náročný výstup a odměňte se oslňujícím výhledem z jeho holého 

vrcholu. 

Jako na dlani máte úrodné Polabí i s horou Říp. Přímo pod vámi si prokousal cestu evropský 

veletok. Na tři strany špičaté sopečné kužely. Města. Továrny. Velké jezero. Dálnice. Obří lány 

i ovocné sady. Kde jinde najdete tak rozmanitý výhled, jako na Lovoši? 

Budeme tedy zkoumat nejen samotnou horu, ale také pestrou krajinu v jejím okolí. Stanou 

se z nás krajinní inženýři, budeme tvořit mapy a hodnotit, jak zdejší krajina funguje. Vzhůru na 

Lovoš! 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

JAK FUNGUJÍ MAPY? 

Před výpravou na Lovoš budeme studovat mapy. Sežeňte si jakoukoliv turistickou mapu, která 

zobrazuje i ty nejmenší vesnice. Prostudujte, jaké se v ní používají značky, co má jakou barvu, 

čím se od sebe liší různé nápisy. Všimněte si, kde je umístěn název a kde vysvětlivky. Nakonec 

se zaměřte na měřítko. Jeden centimetr na mapě = kolik centimetrů (metrů, kilometrů) ve 

skutečnosti? 

 

RŮZNÉ DRUHY MAP 

Na světě nejsou jen turistické mapy. Zkuste sehnat různé druhy map – automapu, geologickou 

mapu, politickou mapu světa, fotomapu, katastrální mapu. K tomu si zkuste z internetu stáhnout 

územní plán vaší obce. Vše pečlivě prostudujte. Najdete alespoň tři vlastnosti, kterými se od 

sebe jednotlivé mapy liší a další tři, které mají společné. 

 

PLÁNEK OKOLÍ ŠKOLY 

Zkuste si nakreslit svou první mapu. Vyberte si menší část obce kolem vaší školy. Budete se 

muset rozhodnout, co se do mapy vejde a co budete muset vynechat. Pak vyberete barvy  

a značky. Doporučujeme měřítko 1:2000 (1 cm na mapě = 20 metrů ve skutečnosti). A můžete 

začít! 

 

PROVÁZKY DO MAPY 

Připravte si s sebou barevné provázky. Budou tvořit čáry v mapě, kterou budete na vrcholu 

Lovoše sestavovat. Měly by být silnější, aby v mapě dobře vynikly. Jaké barvy budete 

potřebovat? To už přece víte z předchozího úkolu. 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Autobus z Lovosic do Oparna, zpátky do Lovosic dojdeme pěšky    

   

DOPORUČENÁ TRASA: Z autobusové zastávky Oparno 2,5 km po modré na vrchol 

Lovoše, dolů 3 km po zelené na zastávku Lovosice-město.   

   

ROČNÍ OBDOBÍ: jaro–podzim      

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: minimálně 3 hodiny     

  

VYBAVENÍ: podrobná mapa Lovoše a okolí, barevné šňůrky (nejlépe modré, černé, červené, 

žluté), dalekohledy, fotoaparáty, kompas, skicák     

 

 

 

Základní přírodovědné informace o Lovoši najdete na stránkách CHKO České středohoří. 

Stránky nejsou zrovna přehledné, proto použijte vyhledávač dole na levé liště. 

 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

Z Oparna vyráží vědecká expedice, která má za úkol prozkoumat vrchol tajemné hory  

a zmapovat její okolí. Cesta bude namáhavá a bude skrývat nejrůznější nástrahy. Četli jste 

někdy Julesa (čti: Žila) Verna? Pak se v myšlenkách přeneste do jižní Ameriky a připravte se 

na všechno. Na vrcholu ve výšce 5700 decimetrů vás čeká sestavování velké mapy okolí  

z přírodnin. 

 

VSTUP DO LESA, 500 METRŮ NAD SILNICÍ 

Vcházíte do rozlehlého lesa. Jaké nástrahy tu na vás číhají? Abyste se cítili bezpečně, musíte 

udělat základní průzkum: najděte a pojmenujte 5 druhů stromů, 3 keře nebo byliny  

a 5 živočichů. Že se v lese nic nehýbe? Zkuste hledat pod zemí. 

 

TURISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK PO DALŠÍCH 300 METRECH 

Jste uprostřed pustého lesa. Představte si, že tu není turistická značka ani odpočívadlo. 

Dokážete se zorientovat? Začněte tím, že určíte světové strany. Nejprve odhadem, pak pomocí 

slunce, a nakonec podle mapy, kterou srovnáte s okolním terénem. Nejlépe po skupinách, 

každá s jednou mapou. 

 

KŘIŽOVATKA MODRÉ A ŽLUTÉ 

Druhý nejmladší člen vaší expedice spadl do rokle a poranil si kotník. Pěšky nemůže 

pokračovat. Co s ním uděláte? Necháte ho na místě? Nebo pro něj vyrobíte nosítka z klacků  

a vlastního oblečení? 
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TURISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK U ODBOČKY NA PANENSKÉ KAMENY 

Je čas připravit si materiál na hlavní úkol dne. Každý bude sbírat něco: drobné kameny, šišky, 

klacky, listy (jen ze země!), žaludy. Přitom už si můžete rozmýšlet, co budou v mapě 

představovat. 

 

MALÝ LOVOŠ – PANENSKÉ KAMENY 

Vrchol Malého Lovoše vám konečně nabízí výhled do kraje. Tipněte si, na kterou světovou 

stranu se díváte a co vidíte. Pak seberte jeden zdejší kámen a zkoumejte jeho vlastnosti. Jak asi 

vznikl? Vezměte ho s sebou a při výstupu na vrchol Lovoše porovnejte s tamními kameny. 

 

VÝSTUP NA VRCHOL PO MODRÉ 

Cesta je kamenitá, ale otvírá se nám perfektní výhled na Středohoří. Poznáte některý z kopců 

na obzoru? Také máte příležitost porovnat kámen z Malého Lovoše s těmi, co leží všude kolem. 

Oba mají stejný původ, jsou ale každý jiný. Pro zjednodušení jim budeme říkat čedič a znělec. 

Poznáte, který je který? Čím se liší? Co mají společného? 

 

VRCHOL LOVOŠE 

Materiál máte, krajinu pod Lovošem jako na dlani, pusťte se do toho. Vaším úkolem je sestavit 

mapu okolí na rovné vyhlídkové plošině.  

Nejprve se rozhlédněte a sepište jednotlivé prvky v krajině (města, vesnice, dálnice, silnice, 

pole, lesy apod.). Vyberte, které v mapě budou a které naopak vynecháte (kvůli přehlednosti). 

Rozhodněte, čím je v mapě zobrazíte. Na linie (silnice, řeky, železnice apod.) použijte barevné 

provázky. 

Pak vytvořte rám mapy a odhadněte měřítko. Nezapomeňte, že kilometr u Řípu vypadá  

z Lovoše jinak, než kilometr u Lovosic! Dodržujte orientaci podle světových stran. 

A můžete plnit mapu! Udělejte ji přehlednou a přesnou. Až bude hotová, vyfoťte ji od jihu. 

Nejlépe zblízka a z výšky. Pokračování doma (ve škole) u počítače. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

ÚPRAVA MAPY 

Máte vyfocenou svou mapu? Výborně! Je čas ji graficky upravit. Můžete ořezávat, ostřit, 

vylepšovat barvy a upravený obrázek pak doplnit o nápisy. Ale pozor, pořádně si rozmyslete, 

kolik se jich tam vůbec vejde a které radši vynechat, aby mapa zůstala přehledná. Lovosice asi 

budou mít jinou velikost písma než Vchynice a jinou barvu písma než Labe.  

 

Další úkoly: vytvořit mapě pěkný rám, výstižně ji pojmenovat a název vepsat velkým písmem. 

Ještě něco? Jistě, měřítko. Uživatelé by měli vědět, co znamená centimetr na vaší mapě ve 

skutečnosti. Měřte, počítejte, porovnávejte s profesionálními mapami. 

 

TISK MAPY 

Máte hotovou mapu? Nechte ji vytisknout ve velkém formátu a pověste na zeď. Můžete ji také 

zveřejnit na internetu. 

 

HISTORICKÁ MAPA 

Vaše mapa věrně zobrazuje dnešní krajinu. Jak by ale vypadala před sto padesáti lety? Zkuste 

ji nakreslit! Vyberte si záchytné body, které byly určitě stejné (např. Lovoš) a začněte jimi. Pak 

přidejte další prvky z krajiny 19. století. Hotovo? Porovnejte svůj výtvor s historickou mapou 

na Mapy.cz. 
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