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5. Mapy 

Google disponuje dokonalými mapovými podklady nejen zemského povrchu, ale i dna moří, 

Měsíce a hvězdné oblohy. 

Jejich použití se neomezuje jen na počítače, ale i na mobily (navigace). 

 

5.1 Mapy pro PC 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

3 typy map: 

 klasická 

 satelitní 

 earth 

možnosti zobrazení 

jednotlivých vrstev 
vypnutí informací 

v levé části 

laboratoř 

 měřítko 

 zvětšení přetažením 
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5.2 Vyhledání trasy 

 

 

 

 
 

  

autem 

náklaďákem 

pěšky 

na kole 

možnosti 

zobrazení ve 3D 
náročné na připojení k internetu 

trasu možno přetáhnout 
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5.3 Moje místa 
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procvičení 

pokryjte prostor budovy tvarem 

umístěte značku do místa učebny 

nakreslete cestu na Stadion 

 

výsledek  by měl vypadat přibližně takto: 

 

 
 

   
  



Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ  CZ.1.07/1.5.00/34.0632 
6 

sdílení 
vytvořenou mapu můžeme: 

 nasdílet pomocí odkazu mailem 

 vložit do webové stránky jako rámec 

 

 
 

 

procvičení 

vytvořte obdobnou mapu bydliště s trasou na nejbližší spoj 

nasdílejte ji svým spolužákům 
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5.4 Street View 

 

Google nasnímal větší část civilizovaného světa. 

Modré oblasti jsou nasnímané, modré čtverečky značí pouze fotky. 

 

 
 

 

 
 

přetáhneme panáčka do 

požadované oblasti 
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ovládání je zcela intuitivní pomocí myši 

 

 
 

procvičení 

studenti si mohou projít kupříkladu HydePark nebo Řím, eventuálně své bydliště 

zajímavé obrázky dostaneme, zadáme-li do vyhledávače obrázků street view funny photos 

 

5.5 Google Earth 

Jedná se speciální aplikaci, kterou je nutné do počítače nainstalovat. 

Umožňuje celou řadu zobrazení, které jsou již nad  rámec učiva. 

Demonstrační videa je možno shlédnout na 

 

www.youtube.com/ucitelkazarska 

 

 

http://www.youtube.com/ucitelkazarska

