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Slovo úvodem

Mapové servery se stávají nedílnou součástí
výuky zeměpisu (nejen) na školách všech typů.
Naši  žáci s nimi, jak ukazuje dosavadní praxe,
rádi pracují. 

Většina  úloh  však  klade  vysoké  nároky  na
technické  (i  softwarové)  zabezpečení  hodiny.
Samozřejmě i učitel musí být na takové hodiny
připraven  a  měl  by  se  orientovat  v  těchto
moderních  a  dynamických  nástrojích  počátku
21. století.

Následující úlohy pomohou všem, kteří chtějí
ve  výuce  zavádět  prostředky,  o  kterých  jsme
ještě před 15 lety neměli ani tušení – mapové
servery.

V pracovním sešitu najdete přes dvě desítky
mapových serverů (a přes 50 cvičení), které je
možno použít ve školní praxi.

Pokud  nějaký  mapový  server  změnil  své
nastavení  (nebo  zmizel  úplně  –  amapy.cz),
přestal  pracovat  a  úlohu  není  možné
vypracovat, berte to s humorem … :-)))

I. Mapy CZ

Seznam  CZ  –  hledání  adres,  firem,  router
(uložení  trasy  do  GPS  přístroje,  vygenerování
výškového profilu), geografická poloha, měření
na mapě, dopravní informace (Praha a celá ČR).
Mapové podklady (vektor) Planstudia 2001-12.
Ortofotomapy,  turistické  mapy,  mapy
historické  (2.  vojenské  mapování),  i  na
Slovensku  existuje  podobný  mapserver

mapy.zoznam.sk.

 I.1 Co  se  nachází  na  souřadnicích:  Loc:
50°38'14.239"N, 13°49'33.831"E ?

…...........................................................

 I.2 Vyhledejte  trasu  z Liberce,  Partyzánské  530
do Třebíče, Masarykovo nám. 9. Jak se liší nejkratší
a  nejrychlejší  trasa?  Jaká  instituce  se  nachází  na
uvedené adrese  a jaké  zeměpisné  souřadnice  má
tato instituce?

.........................................................................
.........................................
.........................................................................
..........................................

 I.3 Najděte  nejbližší  nádraží  a  zjistěte,  jak  je
dlouhá trasa vlakem do Liberce (přes Jihlavu).

…..................................................

 I.4 Jak se nazývala obec Lukášov mezi Libercem a
Jabloncem  nad  Nisou  na  mapě  II.vojenského
mapování (Františkova)?

…...........................................

 I.5 Vygenerujte výškový profil mezi křižovatkou v
libereckém  Harcově  (u  školy)  a  jabloneckými
Rýnovicemi (kostelem).
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 I.6 Jakou nadmořskou výšku má vrch Špička nad
Českou Kubicí?

…...................................................................

 I.7 Jak se jmenuje vodní tok po soutoku Radbuzy
a Mže v Plzni?  Vlož tam vlastní  bod pod názvem
Soutok. Zkuste odeslat odkaz na mapu.

….......................................................

II. Mapa.cz

Mapové portály ČR, DPA Česká Lípa. V tomto
pracovním listu nahradil bývalý mapový server
Centrum  amapy.cz,  který  skončil  na  podzim
roku  2013.  Obsahuje  základní,  turistickou  či
leteckou  mapu.  Podklady  poskytuje  ČZKU,
Google.

 II.1 Vyhledejte stejnou trasu jako na předchozím
serveru a srovnejte délku (nejkratší i nejrychlejší).

.........................................................................
...........................................
.........................................................................
............................................

 II.2 Jaký  je  obvod  (m)  a  plocha  (ha)  Karlova
náměstí v Praze?

…................................................................

III. Mapy.idnes.cz

iDnes  CZ  –  podrobná  mapa  ČR.  Vyhledání
adresy  (ČR),  místa,  router  (ČR),  vyhledání
infrastruktury  (viz  nápověda),  GPS  polohy.
Mapový podklad Mapy.cz a Smartmaps.

 III.1 Najděte  cyklotrasu  vedoucí  z  Doks  do
Hrádku  nad  Nisou.  Zjistěte  délku  trasy  a  max.
nadm. výšku.

.........................................................................
...........................................

IV. Turistika CZ

Turistika  s.r.o  Ostrava  –  vyhledávání  lokalit
(památky, příroda, ubytování, obce, cyklotrasy
apod.). Lokality zadávány stylem OpenSource s
popisem  a  s fotografiemi  (pro  registrované
uživatele). Mapy Google Maps.

 IV.1 Najděte  nejsevernější  bod  Středočeského
kraje.

….....................................................................

- 4 -

http://www.turistika.cz/
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V. Izgard CZ

Izgard  –  digitální  vojenský  atlas  ČR
(Intranetový  zobrazovač  geografických
armádních dat),  geografická služba VGHMU v
Dobrušce.  GIS  mapy  s  výběrem  vrstev  a
dynamickými nástroji  (vyhledávání, informace,
měření na mapě, výběru prvků apod.). Provoz
serveru byl v červnu roku 2014 ukončen.

VI. Geoportal Libereckého kraje

Mapová služba Libereckého kraje. GIS server
s  výběrem  témat,  vrstev  a  GIS  dynamickými
nástroji.  Mapový  podklad  ČÚZK,  datové
podklady ČSÚ a GIS Libereckého kraje.

 VI.1 Jaké popisné číslo má dům v ulici  Zahradní
naproti domu č.p. 516 v Hrádku nad Nisou?

..........................................

 VI.2 Z  mapy  životního  prostředí  LK  zjistěte  o
Čertově zdi:

Velikost NPP: 
Kdy byla vyhlášena: 
V jaké je nadmořské výšce: 
Na území kterých obcí leží:
Z jaké horniny je tvořena: 

 VI.3 Z  povodňového  portálu  LK  zjistěte,  zda  je
v zátopovém  území  stoleté  vody  Dolní  náměstí  v
Jablonci nad Nisou. 

Ano – Ne.

 VI.4 Kdo  nakládá  s  odpady  v  obci  Chotyně  u
Hrádku nad Nisou? Jak?

.........................................................................
............................................

VII. MS Agentury OPK v ČR

Mapový  portál  AOPK  –  MapoMat  užívá
mapový podklad ČÚZK. Vlastní  mapový server
pracuje ve spolupráci s Arcdata a T-Mapy. Při
spuštění portálu je možné si vybrat z celé řady
tématických  úloh  se  specifikou  ochrany
přírody.

Pro naši úlohu jsme si vybrali téma „Přírodní

poměry“

 VII.1 Kde  je  nejsevernější  lokalita  přirozeného
lesa v ČR?

…....................................................

 VII.2 V  jaké  klimatické  oblasti  ČR  leží  město
Tábor?

…..............................................................

VIII. MS  Regionálního  informačního
servisu

Cílem mapových služeb je nabídnout uživateli
pohled  na  zájmové  území  z  různých  aspektů
regionálního  rozvoje,  poskytnout  užitečné
informace  o  území  a  usnadnit  orientaci  v
definovaných  oblastech.  To  vše  v  prostředí
snadno ovladatelného mapového klienta. 

Mapové  podklady  Plan  Studio,  T-Mapy,
Shocart, ČÚZK.

 VIII.1 Vyhledejte  obec  Rynoltice  a  zjistěte
telefonní číslo na místostarostu.

…..........................................................
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IX. Cykloserver

Mapy  OnLine  na  Cykloserveru  slouží
především  k  plánování,  uchovávání  a  editaci
tras, výletů na kole i pěšky. Mapový podklad je
Shocart. Je možná (ale ne nutná registrace). Je
snadné  vygenerovat  příslušnou  trasu  do
souboru  *.gpx,  zobrazit  profil,  zjistil  počet
nastoupaných metrů v trase (tam i zpět).

 IX.1 Vygenerujte  profil  trasy  z  Olšan  (u
Šumperka) do Štítů. Kolik nastoupáte metrů na této
trase?

…........................................................

X. Geoportal.cenia.cz

GIS  portál  státní  správy  ČR.  Ministerstvo
informatiky a Ministerstvo životního prostředí.
Data ČÚZG, ČSÚ.

 X.1 Zjistěte, v jakých geomorfologických okrscích
leží území města Zlína:

.........................................................................
...........................................

 X.2 Do  jakého  senátního  obvodu  patří  město
Turnov?

.........................................................................
............................................

 X.3 Kolik  válečných  hrobů  je  na  území  obce
Krompach v Lužických horách?

.........................................................................
............................................

 X.4 Jaká  je  hustota  obyvatel  na  území  obce
Břeclav?

.........................................................................

............................................

 X.5 Jaký typ klimatické oblasti  je  Ašský výběžek
(severní část)?

…………………………

 X.6 Jak  se  jmenuje  chráněné  území  mezi
Višňovou a Černousy?

.........................................................................

.ČGU

Česká  geologická  služba  –  mapový  server.
Odkaz  GeoInfo.  Vektorové  i  rastrové  vrstvy
geologických  map  ČR  (1:500  tis  a  ve  větším
měřítku 1:50 tis.). Zahrnuty geologické lokality.

 X.7 Zjistěte  informace  o  geologické  lokalitě
mapového listu 03-13 na souřadnicích (-712298 a
-968270). Nutná aktivní stavová lišta.

Název: 
Oblast: 
Geologická charakteristika:

.........................................................................
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 X.8 Jaká těžba probíhá/la v lokalitě na mapovém
listu  02-41  na  souřadnicích  (-742039,  -975619)?
Nutná aktivní stavová lišta. 

Název lokality: 
Hornina: 
Stáří:

XI. UHUL.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs
nad Labem – 8 mapových projektů. V provozu i
nová betaverze.

 XI.1 Do  jaké  přírodní  lesní  oblasti  patří  území
města Rumburk?

..................................................................

 XI.2 V přehledu honiteb zjistěte jakou rozlohu má
honitba Andělská Hora na Liberecku. 

Orientační souřadnice: -695989 a 969786.

.........................................................................
.

XII. Oldmaps.geolab.cz

Prezentace starých mapových děl z projektu
laboratoře  geoinformatiky  UJEP  v  Ústí  nad
Labem

 XII.1 Jak  jsou  popsány  Kosmonosy  na  mapě
1:25tis. ve třetím vojenském mapování?

…............................................

 XII.2 Na mapovém listu č. 6 najděte Karlovy Vary.

XIII. ČÚZK

Český  ústav  zeměměřický  a  katastrální.
Mapový server DMÚ ČR do měřítka 1:50 000.
Možnost zobrazení  ortofotomapy,  čísel  parcel
a  vlastníků  nemovitostí  (zahrady,  stavební
parcely,  zemědělská  a  lesní  půda).  Bez
možnosti vyhledávání určité adresy. Zobrazení
na  webové  podpoře  mapového  serveru.
Možnost měření délek a ploch polygonů.

 XIII.1 Komu  patří  území  kolem  nejsevernějšího
bodu ČR – Buková hora u Lobendavy?

...........................................................

 XIII.2 Jakou výměru má pozemek (ovocný sad) s
parcelním  číslem  550  ležící  přibližně  200m  od
zříceniny hradu Trosky v Českém ráji?

.....................................................................

XIV. Mapserver GIS Středočeského kraje 

 Topografická mapa 1:500 tis. ArcČR, ArcData
Praha,  digitální  model území DMÚ25 verze 2,
zonace  integrované  dopravy,  územní  plány
některých obcí, generel cyklotras a cyklostezek
a pod.
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 XIV.1 Jaký  je  azimut  vzletu  letadla  při  startu  z
letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště, startujeme-
li od MH?

…....................................

XV. GIS města Plzně

Mapový  server  krajského  města.  Tématické
úlohy,  povodňový  model,  speciální  aplikace,
vyhledávání adres a pod. 

 XV.1 Jaké chráněné stromy jsou na jihu města na
Selské Návsi?

…........................................

XVI. Maps.google.com

Google  USA  –  klasický  mapserver,
vyhledávání  adres,  objektů  infrastruktury  a
institucí,  router.  Cestovní,  fyzická,  satelitní
mapa.  Vlastní  mapy  s  vlastními  objekty,
fotografiemi a videosekvencemi. 

 XVI.1 Jak je daleko z Orlanda do Seattle? 

..............................

 XVI.2 Jaká je adresa zemského policejního úřadu
v Berlíně (LPVA)?

.........................................................................
.................................

 XVI.3 Jak  dlouhá  je  cesta  z  Washington  Dulles
Airport do sídla National Geographic Society (také
ve Washingtonu)?    

.......................................

 XVI.4 Zjistěte,  zda  řeka  Dunaj  se  dotýká  území
Moldovy (Moldávie).

…...........................

 XVI.5 Jakou  barvu  má  automobil  stojící  na
křižovatce Highmont St. a Northboro St. V Dallasu
(stát Texas)?

….....................................................................

 XVI.6 Najděte trojmezí států Rumunska, Ukrajina
a  Moldovy.  Ze  satelitního  snímku  lokality  určete,
kde leží.

…......................................................................

XVII. B  ingMaps

Mapový  server  firmy  Microsoft  Windows
Bing Maps. Možnost instalace Virtual Earth 3D.
Vyhledávání,  routing.  Možnost  ukládání
vlastních objektů a bodů (nutná registrace). 

 XVII.1 Vyhledejte  Liberec.  Zadejte  vyhledání
„kolekce“ v blízkosti města. V této kolekci najděte
hokejový  klub  Bílých  tygrů  a  zjistěte  jakou  má
kapacitu Tipsport aréna.

…...............................

XVIII. National Atlas USA

Národní atlas USA – MapMaker, Map layers,
Printable  maps,  Dynamic  maps,  Wall  maps,
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Articles, Mapping Professionals.
Přejdeme na MapMaker.

 XVIII.1 Na  mapě  Geology  najděte  stát
Washington  a  činnou  sopku.  Jak  se  jmenuje  a
v jakých souřadnicích leží?

.........................................................................

 XVIII.2 Zjistěte  hustotu  obyvatel  v roce  2000
v county (obci) Miami.

................................

XIX. MapMachine na NGS

Mapový server National  Geographic.  Silniční
mapy, satelitní mapy, tématické mapy.

 XIX.1 Kolik  sněhových  dní  má  okolí  japonského
Sappora?

...............................................

XX. IgiPZ

Polský mapový server Geografického institutu
polské  Akademie  věd.  Obsahuje  přehlednou
topografickou mapu Polska a tématické mapy

(geologickou,  hypsometrickou,  klimatické,
vegetační,  ekologické,  demografické,
hospodářské a další). údaje jsou vesměs z roku
2002.

 XX.1 Jakou  průměrnou  roční  teplotu  má
Bogatyňský výběžek?

…........................

XXI. HotMaps.de

 Městské  plány  německého  mapového
serveru.  Pouze  větší  města.  Plánovač  tras
(Routeplanner).

 XXI.1 Vyhledejte  ulici  Macquarie  Street  v
australském  Sydney.  Co  zajímavého  leží  na  jejím
severním konci?

…..........................................
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http://www.hot-maps.de/
http://maps.igipz.pan.pl/
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/
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XXII. ViaMichelin

 Známý  francouzský  mapový  server  pro
turisty.  Vyhledávání  lokalit,  routing,  rezervace
ubytování.  V  mnoha  jazycích.  Na  mapový
server přejděte v menu: Maps. (v angličtině)

 XXII.1 Vyhledejte  mapu Andory.  Zkuste  najít  na
příští víkend hotel.

XXIII. ChartsBin

Vynikající nástroj na vizualizaci geografických
dat.  Snadno  a  intuitivně  je  možné  vytvářet
kartodiagramy  a  kartogramy  mapy  světa  i
kontinentů (případně vybraných států). Data je
vhodné mít ve formátu Excel nebo Calc.

 XXIII.1 Vytvořte  kartodiagram  sklizně  chmele  v
Evropě.
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XXIV. Zdroje:

Mapové  servery  užité  v  tomto  pracovním
sešitu. Viz odkazy.

XXV. Řešení

I. Mapy CZ

I.1 zámek Teplice
I.2 rozdíl – 59,2 km, Gymnázium Třebíč, Loc: 49°36'32.711"N,
15°34'46.986"E 
I.3 263 km (Jihlava, Kolín)
I.4 Luxdorf
I.5 profil
I.6 600 m
I.7 Berounka

II. Mapa.cz

II.1 7 km
II.2 cca 920 m, 6,14 ha

III. Idnes CZ mapy 

III.1 Doksy - Hrádek nad Nisou – 57,3 km – 502 m výška

IV. Turistika CZ

IV.1 mezi  obcemi  Kozmice (Stč)  a Hlavice-Vápno (LBC) - N
50° 37' 8.7" E 14° 54' 49.57"  

V. Izgard CZ

V.1 Není v provozu.

VI. GIS LB kraje

VI.1 č.p. 466
VI.2 0,77ha, 1968, 507 m nad mořem, obec Křižany, čedič
VI.3 ne
VI.4 Gesta Rynoltice, skládka a kompostárna

VII. MP AOPK

VII.1 Meandry Smědé
VII.2 MT7

VIII.

VIII.1 Miloš Sehnal, 724 149 531

IX. Cykloserver

IX.1 Cca 335 m + příslušný profil

X. Geoportal Cenia CZ

X.1 Mladcovská  a  Kudlovská  vrchovina,  Napajedelská
pahorkatina
X.2 Mladá Boleslav
X.3 3
X.4 295
X.5 CH
X.6 Meandry Smědé

XI. CGU

XI.1 Hrádek nad Nisou – terciér – trachyt
XI.2 Valkeřice – trachyt – terciér

XII. UHUL

XII.1 Lužická pahorkatina
XII.2 cca 1069 ha

XIII. Oldmaps

XIII.1 Kosmanos
XIII.2 K.Vary – list 6

XIV. ČÚZK

XIV.1 Lesy České republiky
XIV.2 10 441 m2

XV. GIS Stř. kraj

XV.1 74°
XV.2 asi 700 m

XVI. GIS Plzeň

XVI.1 Lípy srdčité

XVII. Maps Google

XVII.1 3128 mil
XVII.2 Otto-Braun-Str. 27, 10178 Berlin
XVII.3 29,7 mil
XVII.4 ano
XVII.5 modrou
XVII.6 Na říčním ostrově

XVIII. Maps Live

XVIII.1 7500

XIX. National Atlas USA

XIX.1 St.Helens - Délka: 122° 09' 52'' West , Šířka: 46° 10' 41''
North 
XIX.2 1346 ob./km2

XX. Map Machine

XX.1 50-100 dní

XXI. IGI PZ

XXI.1 7-8°

XXII. HotMaps

XXII.1 Sydney Opera House

XXIII. Via Michelin

XXIII.1 libovolný hotel, např. Eureka, Cosmos apod.

Bez záruky!Bez záruky!
© Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec 2007-15.

pavel.taibr@gmail.com
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