
MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ – I. 

základní informace 

 

Cvičení je součástí výuky předmětu ekologie, II. ročník a navazuje na probírané učivo – charakteristika základních biotopů ČR. 

 

Cílem tohoto cvičení je naučit žáky: 

- determinovat základní typů biotopů 

- orientovat se v mapách i v terénu 

- vytvářet mapové a textové výstupy z terénní badatelské činnosti ve fyzické i digitální podobě 

 

 



MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ – II. 

zadání 

 

Zadání úkolů:  

- na vymezeném území proveďte podle přiložené metodiky plošné mapování biotopů 

- vymezené biotopy zakreslete do mapy, shromážděte o nich požadované údaje a proveďte jejich fotodokumentaci 

- zpracujte grafické i textové výstupy z mapování 

Výstupy: 

- mapa biotopů zájmového území 

- průvodní zpráva 

- digitální přílohy 

Hodnocení: 

- bodové hodnocení mapy 

- bodové hodnocení průvodní zprávy 

 

 

 

 

 



MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ – III. 

metodika 

 

POSTUP PŘI MAPOVÁNÍ V TERÉNU 

1. určení biotopu 

2. stanovení hranice biotopu 

3. zákres hranic segmentu 

4. označení segmentu pořadovým číslem 

5. hodnocení kvality biotopu 

6. zaznamenání parametrů segmentu do terénního zápisníku 

7. fotodokumentace segmentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



SEGMENTY 

Segment: homogenní část území pokrytá jedním typem biotopu 

 P - polygon: plošný segment o velikosti více než cca 50 x 50 m 

 L - linie: segment užší než 10 m a delší než 25 m 

 B - bod: všechny segmenty menší než polygony a linie 

 

KVALITA BIOTOPU 

Věková struktura lesních porostů  

- paseka – včetně pasek s čerstvou výsadbou či náletem 

- mlazina – větve sousedních jedinců se začínají dotýkat 

- tyčovina a tyčkovina – spodní větve začínají odumírat, do 20 cm výčetní tloušťky 

- kmenovina – výčetní tloušťka nad 20 cm 

- věkově různorodý porost – odhadovaný věkový rozdíl jedinců je větší než 20 let 

 

Intenzita hospodaření na zemědělských plochách 

Vyjádřete podle stupnice 1 – 5. 

1 = Intenzivní: pravidelně ošetřované herbicidy, bez většího výskytu archeofytů, jako plevele převažují neofyty 

5 = Extenzivní: bez většího ošetřování pesticidy, bohatě vyvinuté plevelové společenstvo včetně archeofytů, náleží sem i dočasné úhory 

 

 



MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ – IV. 

výstupy 

 

A. MAPA 

 

 velikost A3 

 povinné prvky: 

- mapový rám 

- mapové pole 

- legenda 

- název mapy 

- měřítko 

- tiráž 

 zákres 

- segmenty zakreslujte příslušnou barvou a typem šrafováním 

- každý segment očíslujte a opatřete kódem biotopu, např. 1/Z4 

 hodnotí se: 

- správnost zákresu 

- použitá barevná škála 

- zarovnání mapových prvků 

- popisy 

- čitelnost 

- přehlednost mapy 

 

 



Dobrá rada: 

- každý mapový prvek si vytvořte zvlášť, pak je uspořádejte na papír a vytvořte „slepku“ mapy 

- „slepku“ si můžete nejprve nechat zkontrolovat a teprve pak pokračovat v práci 

- „slepku“ okopírujte a originál si ponechejte 

- zákres a popis provádějte do kopie (v případě nezdaru stačí opět okopírovat originální „slepku“ a nemusíte vytvářet celou mapu znova) 

- textovou část legendy, název mapy, měřítko i tiráž vytiskněte na počítači (zvolte bezpatkové písmo Calibri nebo Ariel) 

- číslování segmentů,  popis kódů, vyznačení hranic a šrafování provádějte tenkým černým fixem (doporučuji použít Centropen 0,1) 

- při číslování a popisu velmi malých segmentů (bodů) použijte vynášecí úsečky 

- při vybarvování segmentů na pastelky příliš netlačte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Zpráva bude obsahovat tyto kapitoly: 

0. Titulní strana 

1. Charakteristika mapované oblasti 

1.1. Název lokality a číslo mapy 

1.2. Jméno zpracovatele a datum zpracování 

1.3. Výčet obcí 

1.4. Výčet mapovaných biotopů 

1.5. Geologické a geomorfologické podmínky – horniny a nerosty v podloží, zařazení do geomorfologické jednotky a její stručný popis 

1.6. Popis negativních antropogenních vlivů 

1.7. Výčet zjištěných chráněných druhů – lokalizace 

1.8. Použitá literatura 

2. Charakteristika jednotlivých segmentů 

- vytvořte tabulku podle níže uvedeného vzoru: 

 

vzor zápisu do tabulky 

pořadové 
číslo 

kód 
biotopu 

typ 
segmentu 

kvalita 
(lesní a zem. biotopy) 

dominantní druhy 

1 L4 L - trnka obecná, růže šípková 

2 L1 P kmenovina jasan ztepilý 

3 V3 B - rákos obecný 

 

 

 

 

 

 

 



C. DIGITÁLNÍ PŘÍLOHY 

 

- každý segment vyfotografujte 

- záběr by měl co nejlépe dokumentovat aktuální stav segmentu (Pozor – záběry na celou krajinu nebo na detaily nejsou obvykle vhodné! Snažte se 

vystihnout skutečně především typický stav biotopu v mapovaném segmentu) 

- do příloh vložte ke každému segmentu pouze jednu fotografii 

- fotografii popište stejným číslem jako je pořadové číslo segmentu 


