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Vojenské mapy
• Vydávány téměř výhradně pro účely armády
• Mapy zpracovává Geografická služba AČR, konkrétně 

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v 
Dobrušce (www.army.cz/acr/geos)

• Vydavatelem těchto map je Generální štáb Armády 
České republiky

• Mapy v dřívější době byly poplatné unifikaci v rámci 
armády bývalé Varšavské smlouvy – počátkem 21. století 
došlo ke změnám v souvislosti se vstupem naší republiky 
do Severoatlantické aliance (NATO)



  

Reforma
Hlavní úřad vojenské 

geografie Praha
Vojenský topografický 

ústav (VTOPU) Dobruška

Vojenský zeměpisný 
ústav (VZÚ) Praha

Povětrnostní ústředí 
Praha

Oddělení vojenské geografie a 
hydrometeorologie (OdVGHM) 

Praha

Vojenský geografický a 
hydrometeorologický úřad 

(VGHMÚř) Dobruška

2003

Oddělení geografické 
podpory Praha

Oddělení výdeje 
geografických produktů – 
Praha, Tábor a Olomouc



  

VGHMÚř
• Geodézie

• Geofyzika

• Informační systémy o území

• Kartografie

• Fotogrammetrie

• Dálkový průzkum Země

• GPS

• Kartopolygrafie (kartografická polygrafie a reprografie)

• Zásobování geografickými produkty



  

Geografická produkce VGHMÚř
Mapové produkty

pozemní mapy
letecké mapy

speciální mapy
snímkové mapy

Digitální produkty

rastrová data
vektorová data
výšková data

Softwarové produkty

geodetické a geofyzikální aplikace
navigační software

aplikace pro internet

Vojenskogeografické dokumenty

geografické informace
výcvikové pomůcky

publikace

Přímé zabezpečení a služby

geodetické zabezpečení
geografické zabezpečení

speciální monitoring
Informační a sledovací středisko GPS

školení a výcvik



  

Pozemní mapy
• Topografická mapa 1:25 000 (TM 25)
• Topografická mapa 1:50 000 (TM 50)
• Topografická mapa 1:100 000 (TM 100)
• Mapa vojenských výcvikových prostorů 1:25 000 (MVVP 25)
• Mapa vojenských výcvikových prostorů 1:50 000 (MVVP 50)
• Joint Operations Graphic 1:250 000 Ground (JOG 250G)
• Mapa České republiky 1:250 000 – listové vydání (MČR 250)
• Mapa České republiky 1:250 000 – sešitové vydání (MČR 250)
• Mapa World Serie 1404 1:500 000 (MW 500)
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Topografická mapa 1:25 000
• Geodetické body
• Sídla
• Topografické objekty
• Hranice a ohrady
• Vodstvo, reliéf
• Rostlinný a půdní kryt
• Komunikace (drážní, pozemní, potrubní..., včetně mostů a křížení)
• Popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje)
• Zeměpisná a pravoúhlá rovinná souřadnicová síť

• Rozměr mapového pole: 5´ x 7,5´
• Rozměr mapy: 45 x 62,5 cm
• Prostor: Česká republika a příhraničí
• Počet mapových listů: 1059
• Značkový klíč: Topo-4-4



  

Topografická mapa 1:50 000
• Geodetické body
• Sídla
• Topografické objekty
• Hranice a ohrady
• Vodstvo, reliéf
• Rostlinný a půdní kryt
• Komunikace (drážní, pozemní, potrubní..., včetně mostů a křížení)
• Popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje)
• Zeměpisná a pravoúhlá rovinná souřadnicová síť

• Rozměr mapového pole: 10´ x 15´
• Rozměr mapy: 45 x 62,5 cm
• Prostor: Česká republika a příhraničí
• Počet mapových listů: 285
• Značkový klíč: Topo-4-4



  

Topografická mapa 1:50 000 - ukázka



  

Topografická mapa 1:100 000
• Obsah stejný jako TM 

25 a TM 50 
(zgeneralizovaný)

• Rozměr mapového 
pole: 20´ x 30´

• Rozměr mapy: 45 x 
62,5 cm

• Prostor: Česká 
republika a příhraničí

• Počet mapových listů: 
85

• Značkový klíč: Topo-4-4



  

Mapy vojenských výcvikových prostorů

• MVVP 25 a MVVP 50

• Obsah stejný jako u 

příslušných TM

• Zhotoveno digitální 

montáží TM

• Značkový klíč: Topo-4-4

• Rozměry mapového pole i 

mapy jsou závislé na 

tvaru VVP



  

Joint Operations Graphic 1:250 000 
Ground

• Mapa určená k plánování 
a řízení operací v rámci 
NATO

• Rozměr mapového pole: 
1° x 2°

• Rozměr mapy: 56 x 74 cm
• Prostor: Česká republika / 

svět
• Počet mapových listů: 5 /-
• Značkový klíč: TP 

427/2001

• Geodetické body
• Sídla
• Průmyslové a jiné topografické 

objekty
• Hranice
• Drážní, pozemní a potrubní 

komunikace
• Křížení komunikací, mosty, 

přívozy, brody
• Vodstvo
• Terénní reliéf
• Rostlinný a půdní kryt
• Základní letecké údaje
• Popis mapy
• Zeměpisná a pravoúhlá síť



  

JOG 250G



  

Mapa České republiky 1:250 000
• Stejný (podobný obsah) 

jako JOG 250G – sešitové 
vydání navíc obsahuje 
přehledové mapy, plány 
měst, rejstřík

• Sešitová verze – 106 stran
• 1 mapový list
• Rozměr mapového pole: 

63 x 98 cm
• Rozměr mapy: 68 x 103 cm
• Prostor: Česká republika a 

příhraničí
• Značkový klíč: TP 

430/2002



  

Mapa České republiky 1:250 000 - 
ukázka



  

Mapa World Serie 1404 1:500 000
• Základní údaje o území České republiky a příhraničí
• Určená k všeobecnému přehledu a celkové 

vojenskogeografické orientaci
• Obsah – sídla, průmyslové a jiné topografické objekty, 

hranice, drážní komunikace, pozemní komunikace, 
vodstvo, terénní reliéf, rostlinný a půdní kryt, popis 
mapy, zeměpisná a pravoúhlá rovinná souřadnicová síť

• Rozměr mapového pole: 2° x 3°-8°
• Rozměr mapy: 56 x 74 cm
• Počet mapových listů: 4



  

Mapa World Serie 1404 1:500 000



  

Letecké mapy

• Joint Operations Graphic 1:250 000 Air (JOG 250A)
• Transit Flying Chart (Low Level) 1:250 000 (TFC(L) 

250)
• Low Flying Chart CZE 1:500 000 (LFC CZE 500)
• Letecká orientační mapa ČR 1:500 000 (LOM ČR 

500)
• Tactical Pilotage Chart 1:500 000 (TPC 500)
• Operation Navigation Chart 1:1 000 000 (ONC 

1MIL)
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Joint Operations Graphic 1:250 000 
Air

• Topografický obsah je shodný s JOG 250G – výjimkou 
je doplnění barevné hypsometrie

• Speciální (letecký) obsah – letiště, výškové překážky, 
elektrická vedení na stožárech, radionavigační 
prostředky, identifikační pásma, prostory letového 
provozu, izogony

• Rozměr mapového pole: 1° x 2°
• Rozměr mapy: 56 x 74 cm
• Prostor: Česká republika / svět
• Počet mapových listů: 5 /-
• Značkový klíč: TP 427/2001



  

JOG 250A



  

Transit Flying Chart (Low Level) 
1:250 000

• Pro létání v malých výškách
• Topografický obsah je podobný obsahu TM podobného 

měřítka
• Speciální obsah – letiště, plochy pro vrtulníky, plochy pro 

bezmotorové letouny, radionavigační prostředky, řízené 
okrsky, ochranné oblasti pro vrtulníky, vzdušné prostory 
mezinárodních letišť, ochranné okrsky letišť, tratě pro lety v 
malých výškách, prostory pro lety v malých výškách, 
vymezené vzdušné prostory (zakázané, nebezpečné, 
omezené), elektrická vedení na stožárech, výškové 
překážky do 200ft relativní výšky, tratě pro noční lety 
proudových letadel v malých výškách

• Značkový klíč: TP 426/2001
• Rozměry jsou stejné jako JOG 250A



  

Transit Flying 
Chart (Low Level) 

1:250 000



  

Low Flying Chart CZE 1:500 000
• Pro létání v malých a středních výškách
• Topografický obsah je podobný obsahu TM podobného 

měřítka doplněný o průsečíky 100km čtverců
• Speciální obsah – letiště, přistávací plochy pro vrtulníky, 

plochy pro bezmotorové letouny a závěsné kluzáky, 
radionavigační prostředky, řízené okrsky, okrsky letišť, 
ochranné okrsky letišť nebo přistávacích ploch, vzdušné 
prostory mezinárodních letišť, výškové překážky do 200ft 
relativní výšky, elektrická vedení na stožárech, vymezené 
vzdušné prostory (zakázané, nebezpečné, omezené), 
výsadkové prostory, informace pro lety v malých výškách, 
tratě pro noční lety v malých výškách

• Značkový klíč: TP 429/2002
• Rozměry: 58,8 x 100,6 cm; resp. 62 x 103 cm



  

Low Flying Chart CZE 1:500 000



  

Letecká orientační mapa ČR
1:500 000

• Podklad pro plánování 
letů za ztížených 
povětrnostních 
podmínek a 
nadzvukovou rychlostí

• Součinnost s civilní 
složkou

• Rozměry: 58,8 x 
100,6cm; resp. 68 x 
103cm

• Jeden list 



  

Tactical Pilotage Chart 1:500 000

• Prioritní účel map – lety 
USAF

• Speciální obsah – letiště, 
izogony, výškové překážky 
(200ft), radionavigační 
prostředky, zakázané 
vzdušné prostory, 
elektrická vedení

• Rozměr mapového pole: 
4°20´ x 9°30´

• Rozměr mapy: 105 x 
146cm

• Pokrytí: Střední Evropa



  

Operation Navigation Chart
1:1 000 000

• Přehledová mapa
• Rozměr mapového 

pole: 8° x 18°
• Rozměr mapy: 105 x 

146cm
• Pokrytí: Střední 

Evropa



  

Speciální mapy
• Mapa geodetických údajů 1:50 000 (MGÚ 50)
• Mapa průchodnosti terénu 1:100 000 (MPT 100)
• Mapa Vojenských výcvikových prostorů 1:25 000 se 

speciální nadstavbou TR1 (MVVP 25TR1)
• Mapa Vojenských výcvikových prostorů 1:25 000 se 

speciální nadstavbou TR2 (MVVP 25TR2)
• Ortofotomapa 1:10 000 (FM 10)
• Anaglyf (Anaglyf)
• Družicová mapa 1:50 000 (DM 50)
• Družicová mapa 1:250 000 (DM 250)
• Operation Planning Graphic 1:250 000 (OPG 250)



  

Mapa geodetických údajů 1:50 000

• Slouží k topografickému připojení různých druhů vojsk, k 
orientaci pozemních navigačních prostředků a k přípravě 
pochodových os s využitím GPS

• Topografický podklad – TM 50 (i rozměry jsou stejné)
• Speciální obsah – navigační, geodetické, orientační a 

trvale stabilizované body, izočáry odklonu magnetické 
střelky od severu kilometrové sítě (grivace), prostory 
magnetických anomálií

• Zadní strana – přehled trigonometrických, zhušťovacích a 
orientačních bodů v zrcadle mapy, místopisy vybraných 
bodů, kódy druhů geodetických bodů, převodní vztahy

• Počet mapových listů – 289???
• Značkový klíč – TP 203/2001



  

Mapa geodetických údajů 1:50 000



  

Mapa geodetických údajů 1:50 000
(starší verze)

• Jednobarevný tematický přítisk do topografické mapy 1:50 
000

• Doplněny jsou doplněny u vybraných geodetických bodů (s 
hustotou jeden bod na 3-5 km2)
– jejich zkrácené souřadnice v metrech
– geomagnetické údaje (izočáry odchylek magnetické 

střelky od severu pravoúhlé souřadnicové sítě a jejich 
roční změny)

– některé další údaje
• Tematický obsah zpracovává Vojenský topografický ústav 

(VTOPÚ) v Dobrušce
• Tyto mapy jsou určeny pro topografické a geodetické 

připojení prvků bojové sestavy útvarů a zařízení AČR



  

Mapa průchodnosti terénu
1:100 000

• Stupeň utajení 
VYHRAZENÉ

• Topografický podklad, 
rozměry, počet listů = TM 
100

• Speciální obsah – sjízdnost 
terénu v závislosti na 
sklonu, překážky terénního 
reliéfu, vodní překážky, 
zaplavovaná území, mosty 
na silničních komunikacích, 
ostatní speciální prvky

• Značkový klíč – TP



  

Mapa průchodnosti terénu 1:200 000 
(starší verze)

• Mapa je určena pro velitele a štáby ke studiu a vyhodnocování 
terénních prvků a objektů, které mohou podstatně ovlivňovat 
průchodnost území

• Průchodnost se znázorňuje v závislosti na
– sklonu svahů
– druhu půdy
– terénních překážkách
– vodních překážkách
– lesních porostech
– silniční síti

• Mapa se zpracovává formou devítibarevného přítisku do 
sdružených čtyřlistů, případně dvojlistů topografické mapy 1 : 
200 000

• Formát mapy je 86 x 94 cm, v případě dvojlistu 86 x 57 cm



  

Mapy VVP se speciálními nadstavbami

Topografický obsah, rozměry, 
počet mapových listů = MVVP 25 Značkový klíč – TP 423/2003

TR1 TR2

Druhy střelnic, prostory pro výcvik, 
elektrifikované části střelnic, 

pozorovatelny, řídící věže, stálé úkryty 
obsluhy střelnic, středy plošných cílů, 

dráhy pohyblivých cílů, uzavřené 
prostory, spojovací místa, ošetřovny, 
sklady, zásobování PHM, přistávací 

plochy pro vrtulníky, výškové překážky

Prostory s omezeným využitím pro 
výcvik, chráněné objekty, přístupové 
cesty pro kolová vozidla, cesty pro 
pásová vozidla, upravené plochy, 
přejezdy pro pásovou techniku, 

nakládací rampy, dálkové telefonní 
kabely, ubytovací prostory, parky 

techniky, zásobování vodou, pásma 
ohrožených vodních zdrojů, 

produktovody

Uzavřené komunikace, velitelství střediska obsluh výcvikových zařízení, újezdní 
úřady, ředitelství VLS, vojenské HZS



  

Mapy VVP se speciálními 
nadstavbami



  

Ortofotomapa 1:10 000
• Obsah – barevný LMS, 

topografické objekty, hranice, 
komunikace, mosty, křížení 
komunikací, potrubní a 
energetické trasy, vodstvo, 
vrstevnice, popis mapy, 
zeměpisná a pravoúhlá rovinná 
souřadnicová síť

• Rozměr mapového pole – 2´30“ 
x 3´45“

• Rozměr mapy – 53,8 x 72,0cm
• Značkový klíč – TP 434/2005



  

Anaglyf
• Prostorová vizualizace 

terénu využitím 
superpozice snímků a 
výškového modelu

• Pro tvorbu se používá 
speciální SW – mapa se 
vyrábí podle potřeby

• Potřeba používat 
anaglyfické brýle

• Obsah – anaglyf, popis 
mapy, zeměpisná a 
pravoúhlá rovinná 
souřadnicová síť



  

Družicové mapy
• Pro místa, kde nejsou aktuální 

informace – důraz kladený na 
rychlost přípravy mapy

• Obsah – družicový snímek 
(SPOT – DM 50/LANDSAT – DM 
250), vybrané objekty z databáze 
VMap1 – geodetické body, sídla, 
průmyslové a jiné topografické 
objekty, hranice a ohrady, 
komunikace, vodstvo, terénní 
reliéf...

• Rozměry – 50,3 x 64,5 cm (DM 
50), 56 x 74 cm (DM 250)

• Značkový klíč – TP 428/2002
• Pro ČR existují

– DM 50 (JEDOVNICE)
– DM 250 (NM-33-09)



  

Operation Planning Graphic
1:250 000

• Grafický výstup z celosvětové 
vektorové databáze VMap1

• Rychlé zabezpečování 
zahraničních misí a humanitárních 
operací

• Obsah – geodetické body, sídla, 
průmyslové a jiné topografické 
objekty, hranice, drážní 
komunikace, pozemní 
komunikace, potrubní 
komunikace, vodstvo, terénní 
reliéf, rostlinný a půdní kryt, 
letecké údaje, popis, sítě

• Rozměr mapového pole – 1° x 2°
• Rozměr mapy – 56 x 74 cm



  

Starší verze vojenských map
• Mapa pro organizaci součinnosti 1:50 000
• Letecká orientační mapa 1:200 000
• Gravimetrická mapa Bouguerových anomálií 1:200 000
• Automapa České republiky 1:400 000
• Topografická mapa se zvýrazněnými prvky 1:500 000
• Topografická mapa České republiky 1:500 000
• Ekonomicko-administrativní mapa 1:500 000
• Mapa zdrojů ekologického ohrožení 1:500 000
• Vojenskogeografická mapa 1:500 000
• Letecká orientační mapa 1:500 000
• Mapa navigační situace České republiky 1:500 000
• Mapa vodních zdrojů a jejich možného zamoření 1:500 000
• Topografická mapa České republiky 1:1 000 000
• Mapa deklinačních údajů 1:1 000 000
• Gravimetrická mapa Bouguerových anomálií 1:1 000 000
• Letecká orientační mapa 1:1 000 000
• Mapa tížnicových odchylek a oprav astronomických azimutů na geodetické azimuty 

1:1 000 000
• Mapa navigační situace pro létání nadzvukovou rychlostí 1:1 000 000



  

Mapa pro organizaci součinnosti 
1:50 000

• Tato mapa je určená pro plánování součinnosti vojsk při plnění 
úkolů

• Forma nástěnné mapy
• Přehled o 

– hlavních silničních tazích
– vodních tocích a plochách
– větších sídlech
– průchodnosti terénu podle sklonovitosti svahů

• Mapa zvýrazňuje vodní toky širší než 30 m, dálnice, silnice 1. 
třídy, vybrané silnice 2. třídy, sídla s počtem obyvatel nad 5 000, 
státní hranice, vybrané výškové body a geografické popisy

• Pětibarevný tematický dotisk zpracoval Vojenský zeměpisný 
ústav (VZÚ) v Praze



  

Letecká orientační mapa 1:200 000

• Jde šestibarevný přítisk tematického obsahu do 
sdružených čtyřlistů, případně dvojlistů, topografické mapy 
1:200 000

• Tematický obsah zpracovává VZÚ Praha
• Obsahuje letiště, řízené okrsky a koncové řízené oblasti, 

přívodní radiové stanice, výškové překážky od 60 m 
(bodové i liniové), dominantní nadmořské výšky, orientační 
body a speciální mimorámové údaje

• Obsah je aktualizován v intervalu dvou let
• Mapa se používá pro přípravu a vedení vzdušných operací 

letectva, k plánování letů v malých a středních výškách, 
přípravě osádek, ke srovnávání orientací a pro 
rozmísťování pozemních prostředků radiotechnického 
zabezpečení leteckého provozu



  

Gravimetrická mapa Bouguerových 
anomálií 1:200 000

• Mapa je určena pro štáby a útvary dělostřelectva
• Mapa obsahuje

– izočáry Bouguerových anomálií s krokem 2 mGal
– izočáry normálního tíhového zrychlení vykreslené jako 

soustava rovnoběžek o stejné zeměpisné šířce s 
intervalem 4 mGal

– doplňkové mimorámové údaje
– Mapu zpracovává VTOPÚ Dobruška jako jednobarevný 

přítisk do topografické mapy 1:200 000

• Bouguerovy anomálie – odchylky v rozdílu tíhového zrychlení mezi 
zemským (naměřené a upravené hodnoty) a náhradním (vypočtené 
hodnoty na elipsoidu nebo geoidu) tělesem se započtením vlivu okolní 
hmoty



  

Automapa České republiky 
1:400 000

• Tuto mapa zpracovává VZÚ Praha v následujících formách
– listové vydání (74 x 121 cm)
– skládané vydání do formátu A4 (125 x 88 cm)
– knižní vydání (19,5 x 24,5 cm)

• Tisk v devíti nebo ve dvanácti barvách s využitím podkladů 
map větších měřítek

• Automapa je určena především ke studiu charakteru a hustoty 
sítě pozemních komunikací, k plánování a řízení dopravy

• Obsahuje sídla, silniční komunikace a důležité objekty na nich, 
drážní komunikace, hranice, důležité orientační objekty, terénní 
reliéf vyjádřený hypsometricky, větší plochy lesů apod.

• Knižní vydání navíc obsahuje průjezdní plánky vybraných měst 
a přehled hraničních přechodů

• Skládané vydání má na zadní straně mapového listu zobrazen 
seznam názvů sídel na území české republiky



  

Topografická mapa se zvýrazněnými 
prvky 1:500 000

• Rozměr listu 90 x 125 cm
• Podle topografické mapy 1 : 500 000
• Šestibarevný přítisk jako nástěnná varianta
• Zvýrazňuje

– sídla městského typu s počtem obyvatel větším než 50 
000 obyvatel

– hlavní výškové kóty
– významné horské průsmyky
– vodní toky nad 60 m šířky
– vybranou síť komunikací
– hlavní železnice
– státní hranice

• Mapa, kterou zpracoval VZÚ Praha, slouží k rychlé orientaci 
v prostoru střední Evropy



  

Topografická mapa České republiky 
1:500 000

• Formát 105 x 76 cm
• Určení pro velitelský sbor AČR a pro studenty vojenských 

škol k získání celkového přehledu o členitosti, převýšení a 
sklonech terénu, o dopravní síti, vodstvu, osídlení a 
pokryvu území České republiky

• Mapa je jedenáctibarevná nebo osmibarevná (potlačená, 
redukovaná barevnost, tato mapa slouží především pro 
zakreslování dalších tematických informací)

• Obsah je předepsán klíčem Topo-4-9
• Mapu zpracoval VZÚ Praha



  

Ekonomicko-administrativní mapa
1:500 000

• Sedmibarevný dotisk tematického obsahu do 
topografické mapy 1:500 000

• Tematickou vrstvu zpracoval VZÚ Praha
• Tematický obsah –  místa těžby nejdůležitějších 

surovin, významné energetické objekty, objekty 
zpracovatelského průmyslu, průmyslová střediska aj.

• Mapa je určena ke studiu ekonomických podmínek 
České republiky

• Ekonomicko-administrativní mapa je vydávána ve 
dvou formách
– samostatná mapa
– přílohová mapa k Vojenskogeografickému 

vyhodnocení České republiky



  

Mapa zdrojů ekologického ohrožení
1:500 000

• Mapa (rozměry 105 x 90 cm) je určena ke studiu možných 
zdrojů ekologického ohrožení na území České republiky

• Je vydávána formou sedmibarevného přítisku tematické 
vrstvy (zpracoval VZÚ Praha) do topografické mapy 1:500 
000

• Tematická složka
– ropovody, plynovody, produktovody
– elektrárny
– úseky největší intenzity silniční a železniční dopravy
– úložiště radioaktivního materiálu
– sklady hořlavin, sklady výbušných látek apod.



  

Vojenskogeografická mapa 1:500 000
• Sedmibarevný přítisk do topografické mapy 1 : 500 000
• Mapa obsahuje

– základní informace o průchodnosti terénu
– horské průsmyky a přechody
– lesní porosty
– železniční a silniční síť
– objekty zabezpečení PHM
– vojenské objekty a zařízení

• Používá se k základnímu vyhodnocení fyzickogeografických a 
socioekonomických podmínek České republiky

• Mapa má formát 105 x 90 cm
• K dispozici jako

– samostatná mapa
– přílohová mapa k Vojenskogeografickému vyhodnocení České 

republiky
• Tematický obsah zpracoval VZÚ Praha



  

Letecká orientační mapa České 
republiky 1:500 000

• Rozměry 108 x 78 cm
• Čtyřbarevný přítisk do topografické mapy 1:500 000
• Tematickou složku vytvořil VZÚ Praha
• Mapa zobrazuje

– vojenská letiště
– civilní letiště
– radionavigační zařízení
– významné výškové překážky
– zakázané a nebezpečné prostory

• Používá se pro plánování a řízení letového provozu, ke 
srovnávací navigaci, k radionavigaci při ztížených 
podmínkách a při letech nadzvukovou rychlostí



  

Mapa navigační situace České 
republiky 1:500 000

• Tato mapa je využívána ve vojenském letectvu pro plánování letů
– v malých, středních a velkých výškách
– za ztížených povětrnostních podmínek
– nadzvukovou rychlostí
– dále pro rozmisťování pozemních prostředků radiotechnického 

zabezpečení, stanovení vhodných náletových směrů a 
bezpečnostních výšek nad terénem a umělými překážkami

– používá se také pro potřeby vojenských výcvikových základen
• V mapě (VZÚ Praha) jsou zakresleny letiště, řízené okrsky a 

koncové řízené oblasti, hranice letových cest, prostory pro létání v 
malých výškách, výškové překážky od 100 m výše a pozemní 
radionavigační prostředky

• Mapa o rozměru 105 x 76 cm je vydávána formou šestibarevného 
dotisku do příslušné topografické mapy



  

Mapa vodních zdrojů a jejich možného 
zamoření 1:500 000

• Mapa má formát 105 x 90 cm a je určena ke studiu 
základních vodohospodářských poměrů na území České 
republiky a nebezpečí zamoření vodních zdrojů

• Tematický obsah zpracoval opět VZÚ Praha a mapu vydal 
GŠ AČR ve formě sedmibarevného přítisku topografické 
mapy 1:500 000

• Tematickou vrstvu tvoří
– podzemní vodní zdroje s členěním podle vydatnosti a 

podle možnosti zamoření
– povrchové vodní zdroje
– dálkové vodovody
– spotřebu vody v sídlech nad 100 000 obyvatel
– časový předpoklad zamoření vodních zdrojů



  

Topografická mapa České republiky 
1:1 000 000

• Obsah mapy je opět stanoven klíčem Topo-4-9

• Mapa ve formátu 62 x 41 cm je tištěna

– v osmi barvách (plnobarevná verze)

– v redukované barevné verzi (méně barev se 
sníženou sytostí) – mapa slouží především k 
zákresu dalších tematických informací

• Mapa je určena především jako pracovní podklad pro 
řešení různých úkolů velitelského sboru AČR

• Mapu zpracoval VZÚ v Praze



  

Mapa deklinačních údajů
1:1 000 000

• Mapa je zpracována formou tříbarevného přítisku tematické vrstvy 
na přední stranu a dvoubarevného přítisku dalších údajů na zadní 
stranu topografické mapy 1 : 1 000 000

• Je určena především pro potřeby dělostřelectva a letectva, k 
zjišťování deklinačních údajů

• Mapa obsahuje
– izogony s krokem 10’
– izopory s údajem roční změny deklinace
– izočáry poledníkové konvergence
– hranice magnetických anomálií
– mimorámové údaje

• Na zadní straně mapy je zobrazen abecední seznam míst s 
určenými hodnotami deklinace pro danou epochu , grafy změn 
magnetické deklinace a další tabulky a vysvětlivky

• Tematickou složku zpracovává VTOPÚ Dobruška



  

Gravimetrická mapa Bouguerových 
anomálií 1:1 000 000

• Tematický obsah této mapy je zpracován ve VTOPÚ 
Dobruška

• Forma jednobarevného přítisku
• Mapa je určena především pro štáby a útvary dělostřelectva
• Mapa obsahuje

– izočáry Bouguerových anomálií s krokem 5 mGal
– izočáry normálního tíhového zrychlení, které jsou 

vykreslené jako soustava rovnoběžek o stejné zeměpisné 
šířce s intervalem 20 mGal

– mimorámové údaje



  

Letecká orientační mapa
1:1 000 000

• Mapa je určena pro vojenské výcvikové základny, pro 
přípravu a plánování letů na vojenských i civilních letových 
cestách, letů za ztížených povětrnostních podmínek a 
nadzvukovou rychlostí

• Do původní topografické mapy České republiky a 
topografické mapy Slovenské republiky jsou zakreslena 
letiště se zpevněnou drahou, řízené okrsky a koncové 
řízené oblasti, výškové překážky nad 120 m, hranice letové 
oblasti FIR, zakázané a nebezpečné prostory, rozhlasové 
vysílače a pozemní navigační zařízení

• Mapa má rozměry 90 x 59 cm
• Tematický obsah zpracovává VZÚ Praha



  

Mapa tížnicových odchylek a 
oprav astronomických azimutů na 
geodetické azimuty 1:1 000 000

• Mapa je zpracována formou tříbarevného přítisku do 
topografické mapy 1 : 1 000 000

• Mapu především využívají štáby a útvary dělostřelectva, 
protivzdušné obrany a radiotechnického průzkumu

• Tematická složka se skládá z
– izočar tížnicových odchylek v meridiánu a prvním 

vertikálu s intervalem 1”
– grafů funkcí tgB a cosB v intervalu 30’ zeměpisné šířky
– upravených mimorámové údaje

• Mapa má formát 54 x 64 cm a její tematický obsah je 
zpracováván ve VTOPÚ Dobruška



  

Mapa navigační situace pro létání 
nadzvukovou rychlostí 1:1 000 000

• Tato mapa zobrazuje
– letiště
– řízené okrsky a koncové řízené oblasti
– hranice letové oblasti FIR
– osy letových cest
– zakázané a nebezpečné prostory
– výškové překážky 120 m a vyšší
– pozemní radionavigační systém

• Mapa má formát 90 x 59 cm
• Je určena pro přípravu a plánování letů na vojenských i civilních 

letových cestách, letů za ztížených meteorologických podmínek a 
nadzvukovou rychlostí

• Tematický obsah vytváří VZÚ Praha a do původní topografické 
mapy je doplněn formou šestibarevného přítisku


