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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o názorný návod 
k používání serveru www.mapy.cz. Žáci se s ním 
učí zacházet prací na konkrétních příkladech a 
úkolech. 

 Použité zdroje: www.mapy.cz 





 server mapy.cz je nejčastěji využívaný jako tzv. 
„plánovač tras“, má však také spousty dalších 
zajímavých funkcí.  

 Jako první zadej do zvýrazněného políčka „Lukov“ a 
z nabídky vyber „Lukov, okres Zlín“. 



 v zeleném rámečku jsou zobrazeny zajímavosti a jiné 
údaje o hledaném místě. 

 pomocí tlačítek ve fialovém rámečku se můžeš po mapě 
pohybovat, přiblížit si ji nebo naopak oddálit. Můžeš také 
použít šipky na klávesnici nebo kolečko na myši. 

 Najeď kurzorem myši na červeně zvýrazněné tlačítko. 



 tady si můžeš přepínat možnosti zobrazení mapy 

 obecná je vhodná například na plánování trasy 
autem, turistická na pěší nebo cyklovýlet, letecká 
pro zobrazení konkrétní adresy a historická 
(dostaneš se k ní šipkou vpravo) třeba k referátu do 
dějepisu. 



 změň si mapu na leteckou 

 do červeně zvýrazněného políčka zadej adresu Pod 
Kaštany 32, Lukov, okres Zlín 

 najeď kurzorem nad tlačítka plus a mínus v 
zeleném rámečku a kliknutím vyber v nabídce pod 
nimi možnost „domy“. 



 další velmi zajímavou funkcí serveru mapy.cz je 
plánovač tras. Hodí se nejen tehdy, když chceš jet 
na výlet a potřebuješ vědět kudy. 

 dejme tomu, že chceš jet s rodiči na výlet z Lukova 
na Karlštejn. 



 do zeleného políčka napiš Lukov a vyber „okres Zlín“ 

 do červeného políčka napiš Karlštejn a vyber „hrad“ 

 pokud mají rodiče na autě dálniční známku nech 
žluté políčko zaškrtnuté, pokud nemají klikni na něj 
– tím ho „odškrtneš“ 

 pokud máš vše zadané tak jak chceš, klikni na fialové 
„najít trasu“ 



 zeleně zvýrazněné jsou údaje o hledané trase – 
délka a předpokládaný celkový čas (jak dlouho asi 
bude cesta trvat) 

 červeně zvýrazněné jsou jednotlivé body (města a 
vesnice), kterými trasa vede a vpravo i šipky, 
kterými můžeš v seznamu těchto bodů listovat 



 najdi na letecké mapě dům, ve kterém bydlíš 

 

 najdi na turistické mapě trasu z obce Lukov 
na hrad Lukov 

 

 naplánuj cestu autem ze Zlína do Plzně pro 
někoho, kdo nemá dálniční známku 

 

 Napadá Tě, k čemu dalšímu by se dal server 
www.mapy.cz použít? 


