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Desatero na mapových serverech

Desatero na MS
Tento sešit je manuálem pro studenty FX ty,
kteří chtějí pracovat s digitálními dynamickými
mapami – mapovými servery.
V úlohách jsou užity nejčastěji užívané mapové
servery z českého i mezinárodního prostředí
a aplikace Google Earth, kterou je možno předem
do počítače NAINSTALOVAT.
Následující úlohy a návody snad pomohou nejen
studentů Gymnázia F. X. Šaldy, ale všem, kteří se
chtějí tuto dovednost naučit.

1.3

Vyhledání adresy

Úkol: Najděte hotel Sport v Klatovech (ulice
Domažlická 609).
MS: jakýkoliv - zde je užit MAPS.GOOGLE
Zapiš adresu ve tvaru hotel Sport, Domažlická
609, Klatovy.

A jen pro pořádek: Není tu deset úloh, ale trochu
víc... 

1 Lokalizace
1.1

GPS souřadnice místa

Úkol: Urči GPS souřadnice sochy Sv. Václava na
Václavském nám. v Praze.
MS: MAPY.CZ
Vyhledej uvedenou adresu
Najdi sochu Sv. Václava.
Klikni na ovládacím prvku vpravo na GPS.
Klikni na místo, kde stojí socha.
Výsledek je pod adresou bodu.

1.4

Vyhledání nejbližšího subjektu

Úkol: Najděte nejbližší školu poblíž hotelu Sport v
Domažlicích.
MS: MAPS.GOOGLE
Zadej vyhledat lokalitu jako v předchozí úloze
a klikni na odkaz Hledat v blízkosti
Zadej „základní škola“
Najdi nejbližší objekt (ZŠ Tolstého)

1.2 Vyhledání lokality ze souřadnic
GPS
Úkol: Co nalezneme na zeměpisných
souřadnicích: 50°24'38.443" severní šířky a
14°54'8.536" východní délky?
MS: MAPY.CZ
Do pole Hledej - vlož souřadnice ve tvaru
50°24'38.443"N, 14°54'8.536"E a odešli.
Vyhledanou lokalitu „odzoomuj“ - klikni
několikrát na tlačítko mínus ovládacího prvku
mapového serveru.
Zjistíš tak, že Staroměstské náměstí, které jsi
nalezl je v Mladé Boleslavi.

2 Routing – vyhledání trasy
2.1

Silniční spojení

Úkol: Vyhledej nejrychlejší silniční trasu mezi
Gymnáziem F. X. Šaldy v Liberci a Gymnáziem
Tachov, Pionýrská 1370. Nejrychlejší znamená, že
trvá nejkratší dobu. MS nabízí i variantu
s aktuálním provozem.
MS: MAPY.CZ
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V mapovém serveru klikni na Plánování
(vpravo nahoře) a doplň adresy trasy jako v
úloze 1.3
Zkontroluj, zda si zadal „nejrychlejší trasu“.
Podobně bys postupoval u nejkratší trasy, nebo
případně s třetím bodem trasy, přes který bys jel.

„Nazoomuj“ detail města Liberce a přepni
režim mapy – turistická mapa.
Klikni na objekt měření v ovládacích prvcích
mapového serveru.
Spoj vrcholek Ještědu a objekt školy na mapě
a odečti vzdálenost.

Pozn. Tuto vzdálenost lze měřit jen v rámci mapy
Evropy – lépe jen na území ČR. Pro měření delších
vzdáleností – ortodromy je lepší užít postupu v
dalším příkladu.

2.2

Spojení veřejnou dopravou

3.2

Úkol: Kdy musíš odjet ve všední den vlakem
z Liberce, abys byl v Častolovicích (okres Rychnov
nad Kněžnou) do 14 hodin?

Ortodroma je nejkratší spojnice dvou míst
vedená po povrchu Země, která je ve tvaru koule.
Úkol: Změř spojnici vrcholu Ještěd a slavné
budovy opery v australském Sydney.
Pozn. Google Earth je program a ten je nutný do
počítače nainstalovat.

MS: MAPY.CZ
Zadej odkud a kam (ikonu s „vláčkem“)
Nastav datum a čas pro příjezd.
Vyhledej spojení.
Pozn. Místa lze vyhledávat i na mapě.

MS: GOOGLE EARTH PC
spustíme program Google Earth
Vyhledáme Ještěd
Klikneme na pravítko – nastavíme kilometry
Vyhledáme Sydney – opera
Klikneme na budovu opery a přečteme
výsledek
Pozn. „Odzoomujeme“ mapu a prohlédneme si,
kudy ortodroma vede.

3 Měření na mapě
3.1

Ortodroma

Přímá vzdálenost mezi dvěma
body

3.3

Námořní trasa

Úkol: Máme zjistit, kolik % pohonných hmot
ušetří loď, které použije na cestě z Asie do Evropy
Suezský průplav (nebo naopak). Vycházíme
z předpokladu, že trasa přes Suez je kratší.

Úkol: Změř přímou spojnici mezi vrcholem
Ještědu a Gymnáziem F. X. Šaldy.
MS: MAPY.CZ
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MS: Google Earth PC
Zvolíme si body, od kterých se trasa liší
Vykreslíme 2 cesty (Shift+CTRL+C)
Ve vlastnostech odečteme délku tras a
vypočteme rozdíl (a % úspor)

Vyhledej Hanychovskou ulici 1 a staré pekárny.
Přepni do režimu Plánování – Autem - a vlož
první bod (balonek)
Najdi cílový bod – posunem myší a klikni do
něj. Dojde k vygenerování trasy.
Stiskni odkaz Zobrazit výškový profil.
Detail výsledků:

3.6
Přes Suez: 8664 km
Okolo: 17309 km
Úspora: 8645 km
tj. cca polovina

Úkol: Jaký je azimut spojnice Ještěd – liberecká
radnice?
Pozn. Azimut (zeměpisný) je orientovaný úhel od
severu vpravo (ve směru hodinových ručiček).

Pozn. Úlohu lze řešit i v ONLINE verzi Google Earth.

3.4

Azimut spojnice

MS: MAPY.CZ
Program GE je nutno do počítače nainstalovat a
mít připojení (kvalitní) na internet.
Vyhledej nebo „nazoomuj“ detail Liberce.
Najdi vrcholek Ještědu a radnici.
Vyber Body a měření – zvol Měření
vzdálenosti.
Spoj oba body (nejdříve Ještěd) a přečti
azimut.

Plocha na mapě

Úkol: Změř plochu liberecké přehrady (VD
Harcov).
MS: GEOPORTAL.CUZK.CZ/ GEOPROHLIZEC /
Vyhledej Liberec - VD Harcov v Liberci a
„nazoomuji“ detail.
Vyber na panelu Měření – Měření ploch
Odklikej myší obvod nádrže až se vytvářený
mnohoúhelník (polygon) spojí, dvojklikem
ukončím měření
Výsledná plocha se objeví vlevo.

Pozn. Kdybychom spojili radnici s Ještědem
(obráceně) vyjde azimut o 180° více.

4 Nahlížení do KÚ
4.1
Pozn. Čím přesněji odklikáš po obvodu polygonu,
tím přesnější výsledek dostaneš. 

3.5

Vlastník nemovitosti

Úkol 1: Kdo je vlastníkem rodinného domu V
Harantově ulici 407/2 v Liberci, Růžodole I.
MS: IKATASTR.CZ
Vyhledej budovu v obci Liberec, části obce
Růžodol I a číslem popisným 407,
Pod „lupou“ vlevo zadej adresu,
Nazoomuj příslušnou nemovitost (dům)

Profil trasy

Úkol: Zjisti profil trasy (po silnici) od starých
pekáren v Liberci (Hanychovská ulice) do
Modlibohova směrem na Český Dub přes
Ještědský hřbet - Výpřež.
MS: MAPY.CZ
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Zdej kontrolní kód, v okně se objeví jméno(a)
vlastníka(ů).

„Nazoomuj“ přehradu a přepni režim mapy
na Cykloturistika.
Odmáčkni „Sdílet“ (vpravo dole).
Zkopíruj příslušný řádek.
Pozn. Tuto možnost mají téměř všechny mapové
servery užité v tomto manuálu.
Odkaz: HTTP://MAPY.CZ/S/ C6DE

Pozn. Je možné parcelu (budovu) najít i přímo v
Přehledové mapě (pokud bezpečně vím, kde leží).
Úkol 2: Kdo je majitelem stadionu Na Letce (vedle
GFXŠ Liberec- adresa není určena)?

6 Street View
Street View nabízí panoramatické pohledy v řadě
míst světa. Pohledy jsou kontinuálně vytvářeny
zařízeními na automobilech, tříkolek, sněžných
skútrů i pěšky.
Na fotografiích jsou vymazány reklamní štíty,
registrační značky aut a obličeje osob. Fotky se
občas aktualizují.
Úkol: Kolik lidí je na jedné dece u hráze liberecké
přehrady u východního cípu hráze (cca3 m od
hráze)?
Vyhledej VN Harcov (libereckou přehradu)
Nazoomuj východní část hráze a spusť Sreet
View (žlutý panáček)
Natoč obraz tak, aby byl pohled na hráz a
přehradu.

„Nazoomuj“ v přehledové mapě stadion u
školy - GFXŠ.
Kliknu na příslušnou ikonu jako v předchozím
příkladě.
Po zadání kódu se v novém okně se mi objeví
majitel.

Pozn. Na Mapách CZ lze také majitele vyhledat
(od roku 2017), kdy na daném místě klikneš
pravým tlačítkem a zvolíš: „Co je zde“? Vpravo je
pak odkaz na Katastr nemovitostí. Postupuješ
podobným způsobem.

5 Odkaz na mapu
5.1

HTML odkaz

MS: GOOGLE MAPS i Mapy.cz (Panorama,
přičemž fotky nejsou stejné).
Těchto snímků využívají mapové „hříčky“
GEOGUESSR.COM a jeho česká jednodušší verze
KDETOSAKRA.CZ .

Úkol: Odešli odkaz na turistický mapový výřez
přehrady Josefův důl v Jizerských horách.
MS: MAPY.CZ
Vyhledej přehradu Josefů Důl (obec).
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7 Mapová vizualizace dat

7.2

7.1

Kartodiagram se požívá k vyjádření absolutních
hodnost dat pro určitá území – rozloha, počet
obyvatel, produkce apod.
Úkol: Vytvoř kartodiagram počtu obyvatel střední
Evropy. Data vyhledej podobně jako v předchozím
příkladu na WFB CIA (ponechej anglické názvy
států).

Kartogram

Kartogram se používá k mapovému vyjadřování
relativních dat, tj. poměrných čísel – třeba procent
nebo promile nebo hustoty obyvatel či výnosů
plodin.
Úkol: Vytvoř kartogram porodnosti států střední
Evropy. Data vyhledej na World Fact Book od CIA.
Pozn. Je nutné užívat angličtiny pro název zemí.

Kartodiagram

MS: CHARTSBIN
Pozn. Postup je stejný jako v úloze 5.1 pouze v
bodě 8 (map type) zvolíme možnost „Proportional
symbol map“. Můžeme zvolit barevnost symbolů
(čtverce nebo kruhy).
Na tvorbu kartogramů a kartodiagramů může
rovnou sloužit i program MS Excel (verze 2016 a
novější) s nástrojem 3D mapy.

MS: CHARTSBIN
Vytvoř sešit (Calc, Excel) s daty – stát a
porodnost. První řádek označuje názvy
sloupců.

Spusť ChartsBin a zvol nový dataset.
Vlož data ze sešitu a zadej Preview of your
data
Zadej metadata Title, Categorie, Source a
vytvoř vizualizaci
Vyber mapu Evropy.
Přenes sloupec státu a porodnosti do okének
Country code a Key value.
Zadej update mapy vpravo.
Zvol barevnou škálu kartogramu (map type).
Publikuj mapu (je možné je při registraci v
ChartsBin).

8

Desatero na mapových serverech

8 Zdroje a použité screeny
8.1

Mapové servery
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mapy.cz
Maps Google
iKatastr
Mapa CZ
ChartsBin
Google Earth
Geoportál ČÚZK
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