Mapy na internetu





http://mapy.cz jednoduché ovládání, orthomapy
http://www.supermapy.cz
http://mapy.idnes.cz mapy na portálu MF Dnes
http://maps.google.com mapy v horní nabídce vyhledávače Google, vyhledá i
konkrétní adresu, vyhledají trasu, zobrazují fotografie z míst atd.
http://earth.google.com program Google Earth: prohlédněte instrukce o aplikaci,
obrovská nabídka virtuální prohlídky zeměkoule včetně moří (lze vidět 3D ulice i
budovy, vyhledávat k místům videa a fota, reality)










http://geoportal.cenia.cz portál veřejné správy ČR (územně právní členění,
geografické mapy a životní prostředí, není však vybaveno příliš dobrým ovládáním,
poskytuje někde jen málo informací)
http://portal.uur.cz portál územního plánování obsahuje přehled mapových serverů
jednotlivých krajů (hledat v oddílu Obecné informace o území)
http://nahlizenidokn.cuzk.cz katastrální mapy Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního
http://geoportal.cuzk.cz geoportál Zeměměřičského úřadu (hledat v sekci Mapové
služby online)
http://www.juap-zk.cz/ - Jednotné územně analytické podklady a územní plány –
Zlínský kraj
o http://www.juap-zk.cz/docDetail.aspx?docid=119169&doctype=ART&&cpi=1
– územní plány obcí Zlínského kraje (portál JUAP)
http://geoportal.gov.cz/web/guest/home;jsessionid=18721B841D3A1529FB04717DD
A3671A8 – Národní geoportál INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je
iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit
evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací.
Služby na geoportálu umožní uživateli vyhledávat, prohlížet, stahovat a transformovat data. Dále bude
na geoportálu zřízena služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud budou
zpoplatněna. Povinnými poskytovateli dat podle zákona 123/1998 Sb. jsou správní úřady a jiné
organizační složky státu a samosprávných celků, právnické osoby vykonávajících působnost vztahující
s k životnímu prostředí, Česká inspekce životního prostředí a další pověřené osoby.
Portál má hodně užitečných informací. Např Georeporty poslouží k podání žádosti o vyjádření k existenci
inženýrských sítí on-line atd. Nad mapovým výřezem nabídne Georeport interpretaci vybraných
užitečných informací vč. úřadů, kterých se zvolené téma v lokalitě týká. Tato služba je v přípravě.

Specializované mapy




http://mapmaker.geofond.cz a http://www.geology.cz/mapserver Česká geologická
služba
http://mapmaker.nature.cz Agentura ochrany přírody
http://mapy.crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR

Staré mapy



http://www.mapy.cz zvolit "historická" ve volbách ZMĚNIT MAPU
http://staremapy.cz odkazy na různé zdroje starých map v digitalizované podobě
o http://mapy.vugtk.cz – digitalizované staré mapy Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického
o http://mapy.vkol.cz/ - Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci



http://gallica.bnf.fr/html/editorial/cartes - mapy Francouzské národní knihovny. Pro
zajímavost plánek Prahy z r. 1742



http://www.mapovasbirka.cz mapová sbírka PřF Univerzity Karlovy. 83 unikátních
exponátů jako staré glóby, glóby Měsíce atd.

Adresy zajímavých geografických nabídek a přehledů






http://www.virtualczech.cz/kategorie.php?p=2 - virtuální prohlídka míst v ČR
http://provoz.szdc.cz/tabule - elektronické tabule odjezdů a příjezdů vlaků – stačí
kliknout na město (nádraží)
http://sledujto.cz/ - mapa s aktuální situací letů nad územím – lze vybrat klikem
letadlo a dozvíte se vše o jeho letu
o http://www.prg.aero/cs/ - Letiště Václava Havla Praha – přílety – odlety
o http://sledujto.cz/lode.html - aktuální polohy lodí (moře i řeky) – novinka,
zatím Baltské a Severní moře a kus Západní Evropy
http://www.kdejsme.cz/jmeno/ – chcete vědět, kolik je u nás lidí vašeho jména a
kde?

