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Co je mapový server?

Mapový server = webová stránka s mapovými 
službami

www.mapy.cz, www.amapy.cz, maps.google.com

Skládání vlastních vrstev, uživatelsky definované 
mapy → nejčastěji umožněno WMS službami

Nezbytné předpoklady:

- Počítač

- Internet

- Webový prohlížeč

Velmi podobná uživatelská rozhraní

http://www.mapy.cz/
http://www.amapy.cz/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/


Geoportál CENIA

Česká informační agentura životního prostředí 
[CENIA] hostující na Portálu veřejné správy 
České republiky [portal.gov.cz]

http://geoportal.cenia.cz

http://geoportal.cenia.cz/




Primární struktura – geologie

Česká geologická služba

http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserv
er

Spravuje Ministerstvo ŽP

Geologické vrstvy 1 : 50 000 a 1 : 500 000

I specializované mapy (radonové mapy, dekorační 
kameny, hydrogeologická rajonizace)

http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver




Primární struktura – reliéf

GeoPole

http://geopole.org/map/wms/els8z/10120

Omezený mapový server

Vhodnější alternativy:

- ortofota z www.mapy.cz / maps.google.com

- zobrazení 3D vrstev v programu Google Earth

http://geopole.org/map/wms/els8z/10120
http://geopole.org/map/wms/els8z/10120
http://www.mapy.cz/
maps.google.com
maps.google.com




Primární struktura – půdní pokryv

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd

http://www.sowac-gis.cz/

Charakteristiky bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ)

Vodní a větrná eroze půd

Další doplňkové vrstvy (klimatické regiony, 
expozice, skeletovitost, ceny pozemků atp.)

http://www.sowac-gis.cz/
http://www.sowac-gis.cz/
http://www.sowac-gis.cz/
http://www.sowac-gis.cz/




Primární struktura – podzemní vody

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=00

Nejobjemnější mapový (a datový) server pro práci 
s hydrologickými mapami

Velká báze povrchových i podzemních vod

Některá data lze rovnou stáhnout i ve formátu pro 
GIS (tzv. DIBAVOD – digitální báze 
vodohospodářských dat)

http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=00
http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=00




Primární struktura – povrchové vody

Vodohospodářský informační portál

http://www.voda.gov.cz/portal/cz/

Spravuje Ministerstvo zemědělství ČR

Aktuální informace o vodních tocích (stavy, 
průtoky) + info o srážkách, srážkových stanicích 
a jakosti vody v nádržích

Lze efektivně využít i Výzkumný ústav 
vodohospodářský T.G.M.

http://www.voda.gov.cz/portal/cz/
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/




Primární struktura – ovzduší

Český hydrometeorologický ústav

http://portal.chmi.cz

Základní informační zdroj o počasí v ČR

Aktuální mapy počasí, ale hodnotné jsou zejména 
radarové a družicové snímky

Simulace počasí – numerický model ALADIN

http://portal.chmi.cz/




Sekundární struktura – využití země

CENIA – Česká informační agentura životního 
prostředí, Portál veřejné správy ČR

http://geoportal.cenia.cz

Klasický mapový server s množstvím funkcí a 
využití

Studium land use: Tematické úlohy – Životní 
prostředí – Krajinný pokryv

CORINE Land Cover (1990, 2000, 2006)

Vizualizace historických map

http://geoportal.cenia.cz/




Sekundární struktura – vegetace

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

http://geoportal2.uhul.cz/

Primární zaměření na lesnictví

Rozsáhlá nabídka (ÚSES, CHKO, lesní vegetace 
a pod.)

Některé vrstvy mají přesah do terciární struktury

Zajímavé podkladové vrstvy – ortofotosnímky, 
data z ČÚZK, družice Landsat

http://geoportal2.uhul.cz/
http://geoportal2.uhul.cz/




Terciární struktura – regionální 
pokrytí

Jihomoravský kraj – Geoportál územního 
plánování

http://up.kr-jihomoravsky.cz/

Územně plánovací dokumentace a územně 
plánovací podklady (kraj i SO ORP)

http://up.kr-jihomoravsky.cz/
http://up.kr-jihomoravsky.cz/
http://up.kr-jihomoravsky.cz/
http://up.kr-jihomoravsky.cz/




Další možné zdroje mapových 
serverů pro výuku

Český úřad zeměměřický a katastrální –
http://www.cuzk.cz – zejména aplikace 
„nahlížení do KN“ (http://nahlizenidokn-
test.cuzk.cz)

Regionální mapové portály a servery – každý kraj

Kontaminovaná místa – CENIA (SFŽP/OPŽP) –
podkladem jsou unikátní historické letecké 
snímky VGHMÚř Dobruška -
http://kontaminace.cenia.cz

MapShake – kombinace různých vrstev –
http://www.mapshake.cz

http://www.cuzk.cz/
http://nahlizenidokn-test.cuzk.cz/
http://nahlizenidokn-test.cuzk.cz/
http://nahlizenidokn-test.cuzk.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://www.mapshake.cz/

