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1. ÚVOD 

Uspořádání mapové aplikace se může lišit v závislosti na rozlišení displeje, typu zařízení, které je použito pro její 

zobrazení (viz obrázky níže) a také v závislosti na konkrétní mapové aplikaci. Jednotlivé aplikace města Ústí nad 

Labem nemusí obsahovat všechny nástroje a funkcionality uvedené v této nápovědě. Princip ovládání aplikace však 

vždy zůstává stejný. Návod pokrývá veškeré nástroje a funkcionality, které mohou být napříč mapovými aplikacemi 

města dostupné. 

      
 LG G2; rozlišení 360x598                       iPad; rozlišení 768x1024 na šířku  
                                    

 
Mozilla Firefox 
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2. ROZLOŽENÍ A STRUČNÝ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ MAPOVÉ APLIKACE 

Veškeré prvky uvedené v této kapitole budou podrobněji popsány níže v textu. 

 

1. Nástroje pro navigaci v mapě a určování aktuální polohy zařízení. V mapě se lze mimo tyto nástroje pohybovat 

také pomocí myši (kolečko - zoomování mapy;  tažení při stisku levého tlačítka - pohyb v mapě) nebo 

dotykovými gesty v případě dotykových displejů.  

2. Tlačítka nástrojů 

3. Okno fulltextového hledání 

4. Lišta dalších nástrojů. Obsahuje další nástroje pro práci s aplikací. V prostředí menších rozlišení mohou být 

některé nástroje skryty pod ikonou           . 

5. Přehledová mapa. Pomáhá k orientaci v mapě. Zobrazuje náhled aktuálního výřezu mapy na větším území. 

6. Mapové souřadnice a měřítko 

 

3. POP-UP OKNA A PRÁCE S PANELY NÁSTROJŮ 

3.1. Pop-up okna 

Pop-up okna slouží k identifikaci některých mapových prvků, pro které pak zobrazují také doplňující informace, 

popř. odkazují na další dokumenty nebo webové stránky související s prvkem (viz obrázek - 1).  

Identifikace prvku se provede kliknutím levého tlačítka myši na vybraný prvek. Následně se otevře pop-up okno 

s informacemi a vybraný prvek je zvýrazněn modrou hranicí (viz obrázek - 2).  
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Pokud je v mapě více prvků nad sebou, jsou vybrány všechny. Pop-up okno pro požadovaný prvek lze pak vybrat 

listováním pomocí šipek v záhlaví. Zároveň je v záhlaví v závorce uveden počet dostupných pop-up oken pro danou 

identifikaci a číslo pop-up okna, na kterém se právě nacházíte (viz obrázek - 3). 

Zobrazování pop-up oken se může zejména na některých mobilních zařízeních lišit. Pro zobrazení obsahu pop-up 

okna je pak nutné zvolit šipku vpravo (viz obrázek - 4). Pop-okno pak lze zavřít tlačítem se symbolem křížku (viz 

obrázek - 5). Tlačítko se symbolem šipky dolů vrátí pop-up okno minimalizuje (viz obrázek - 6). 

 

 

4. AKTUÁLNÍ INFORMACE ČUZK 

Mapová aplikace může být provázána s portálem ČUZK Nahlížení do katastru nemovitostí. Aktuální informaci o 

parcele lze získat prostřednictvím odkazu Přejít na ČUZK v pop-up okně parcely (viz kapitola 3.1. - Pop-up okna), 

popř. ve výsledku nástroje rozšířeného hledání (viz Rozšířené hledání). Pro zobrazení parcely v portálu Nahlížení do 

katastru nemovitostí je nutné opsat tzv. captcha kód.  

Vrstva Parcely je dostupná až v podrobnějších mapových měřítcích. 
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5. NÁSTROJE MAPOVÉ APLIKACE 

5.1. Nástroje pro navigaci v mapě a určování aktuální polohy zařízení 

 

5.2. Měřítko a mapové souřadnice (S-JTSK a GPS) 

Grafické mapové měřítko se automaticky přizpůsobuje mapovému rozsahu. 

Mapové souřadnice odpovídající pozici kurzoru myši nad mapou. Jako výchozí jsou nastaveny souřadnice S-JTSK (S-

JTSK_Krovak_East_North). Aplikace umožňuje rovněž zobrazení GPS souřadnic. Stačí rozbalit nabídku pomocí 

tlačítka šipky (viz obrázek - 1) a v otevřeném vyskakovacím menu vybrat položku GSC_WGS_1984 (viz obrázek - 2). 

Poté je ještě nutné aktivovat funkci „získávání souřadnic pomocí kliku do mapy“ (viz obrázek - 3). Pro zobrazení GPS 

souřadnic je nutné kliknout na požadované místo v mapě (viz obrázek - 4) – souřadnice nejsou vypisovány 

automaticky při přejíždění myší jako u S-JTSK, nicméně i v případě S-JTSK je možné funkci „„získávání souřadnic 

pomocí kliku do mapy“ aktivovat (viz obrázek – 3) a používat. 

 

 

5.3. Okno hledání 

 

Ve výchozím stavu umožňuje fulltextově vyhledávat v jednom okně adresy, ulice a parcely. Výsledky hledání lze 

omezit pouze na položky adres, ulic nebo parcel v nabídce pod tlačítkem šipky (viz obrázek – 1). 

 

1. Nástroj zoomování mapy. Pomocí nástroje lze měnit měřítko mapy (+ přiblížení; - oddálení) 

2. Výchozí rozsah. Pomocí nástroje se vrátíte na výchozí rozsah, měřítko a místo mapy. 

3. Určování aktuální polohy zařízení. Aktivací nástroje se bude v mapě zobrazovat vaše aktuální 

poloha. Nástroj je funkční na zařízení s GPS. 

4. Nástroj předchozí a následující rozsah. Mapová aplikace si pamatuje rozsah, měřítko a místo 

zobrazení mapy v krocích zpět i vpřed.  Pomocí tohoto nástroje se můžete rychle dostat na 

vaše předchozí zobrazení mapy, popř. se vracet zase zpět. 
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Dotazy lze zadávat v následujících tvarech: 

Adresy: 

- Zámecká 511.. 

- Zámecká 511/13.. 

- Zámecká 511/13, Trmice 

Ulice: 

- Velká... 

- Velká Hradební 

Parcely: 

- 1/1 

- 1/1, Klíše 

- 1/1 Klíše 

- Klíše, 1/1 

- Klíše 1/1 

 

5.4. Rychlá navigace 

Nástroj umožňuje rychlý pohyb v mapě pomocí předvolených a vlastních záložek. Po kliknutí na záložku se 

mapa přesune nad předvolenou lokalitu.  

 

5.5. Google Street View 

Nástroj Google Street View umožňuje identifikovat místa v mapě na podkladu Google StreetView.  

Pro zobrazení náhledu Google® Street View přetáhněte panáčka na požadované místo v mapě (viz obrázek 

- 1). Panáčka lze v mapě podle potřeby přemisťovat. Jestliže je panáček žlutý, je v místě náhled Google® Street View 

dostupný. Pokud se změní jeho barva na šedou, náhled Google® Street View v místě není k dispozici.  

Samotný náhled na Google StreetView probíhá v samostatném okně prohlížeče (viz obrázek - 2). Místo v Google 

StreetView odpovídá pozici panáčka v mapě a naopak. Pokud se budete pohybovat pomocí navigačních prvků 

v náhledu Google StreetView (viz obrázek 3), bude se měnit i poloha panáčka v mapě. 

Pro správnou funkci Google® Street View je nutné mít ve vašem webovém prohlížeči povolena tzv. pop-up 

vyskakovací okna. Jejich povolení se liší v závislosti na vašem webovém prohlížeči. Obrázek - 4 ukazuje povolení 

pop-up oken pro mapovou aplikaci (nikoli všech pop-up oken napříč internetem) v prostředí prohlížeče Mozilla 

Firefox 43.0.4. Ve žluté liště v horní části internetového okna, která se otevře po prvním použití nástroje Google 

StreetView, resp. po prvním přetažení žlutého panáčka do mapy, klikněte na tlačítko „Možnosti“ a v menu zvolte 

položku „Povolit vyskakovací okna pro mapy.mag-ul.cz.  
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5.6. Rozšířené hledání 

Nástroj hledání umožňuje textové a grafické vyhledávání ve vrstvách parcel, adres a ulic podle daných 

kritérií. Vyhledaný objekt je možné přiblížit/najít v mapě.  

 

5.6.1. Textové hledání 

Textové hledání se nachází na kartě „Dle textu“ (viz obrázek - 1).  

Nejprve je nutné zvolit, v jaké vrstvě budeme vyhledávat (viz obrázek - 

2). Poté vybíráme nebo zadáváme v závislosti na zvolené vrstvě další 

kritéria. Např. v případě parcel se jedná o Katastrální území a číslo 

parcely.  

Pokud se u nabídky kritérií objeví text „Zpracování hodnot: ….“ (viz 

obrázek - 5) je nutné počkat, až se načtou hodnoty z databáze. 

V momentě kdy hláška zmizí, je možné vybírat kritéria hledání. 
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V případě že je u kritéria v závorce uvedeno „nepovinné“, kritérium pro hledání nemusí být zadáno / vybráno. 

Hledání lze případně omezit pouze na mapový rozsah, který je aktuálně zobrazený, zatržením „Omezit na rozsah 

mapy“ (viz obrázek - 4).  

Po zadání kritérií je možné stiskem tlačítka Hledat (viz obrázek - 3) spustit vyhledávání. Nástroj se automaticky 

přepne na kartu Výsledky (viz 5.5.4 - Výsledky) a označí vyhledané objekty v mapě. 

5.6.2. Grafické hledání přímo v mapě 

Grafické hledání přímo v mapě je dostupné na kartě „Dle grafiky“ (viz obrázek – 6). Grafické hledání umožňuje 

identifikovat objekty zvolené vrstvy ve vámi přímo v mapě vymezené (nakreslené) oblasti. 

Nejprve je nutné zvolit vrstvu, ve které bude nástroj identifikovat objekty (viz obrázek – 7). Poté je nutné zvolit 

nástroj prostorového výběru (viz obrázek – 8) - tedy způsob jakým budeme v mapě vyznačovat (zakreslovat) objekt 

nebo oblast objektů, které chceme identifikovat. K dispozici jsou bodové označení jednoho objektu, liniové 

označování objektů ležících na zakreslené linii či křivce (polylinie) a nástroje pro plošné vymezení (zakreslení) oblasti 

objektů (rozsah, kruh, polygon). Před vlastním vymezením (zakreslením) objektu / oblasti objektů v mapě tažením 

myši s podrženým levým tlačítkem (viz obrázek - 9) je možné využít další možnosti nástroje grafického hledání: 

1. Hledání dle více výběrů. Umožní vymezit (zakreslit) více objektů / oblastí objektů do mapy 

2. Použít prostor. toleranci u bodového měření. Pokud je aktivní tato volba, aplikace zahrne do identifikace navíc 

objekty v okruhu do 30px od umístění bodu identifikace. Volbu lze využít u identifikace bodů vrstvy adres, kdy 

není nutné „trefit se“ kurzorem myši přesně na adresní bod – přičemž bod bude v rámci tolerance identifikován. 

3. Zahrnout textový dotaz do vybrané oblasti. Při aktivaci této volby je možné kombinovat textové vyhledávání 

s grafickým. Na kartě textového vyhledávání je pak nutné zadat požadovaná kritéria a následně pomocí 

grafického hledání vymezit (zakreslit) oblast. Výsledkem budou objekty, které odpovídají textovým kritériím a 

spadají do vymezené (zakreslené) oblasti.  

4. Obalová zóna. Aktivací této volby, aplikace do identifikace zahrne navíc objekty v definovaném okruhu od 

hranice vymezení (zákresu) v mapě. Např. pokud je zakreslena linie a definováno 5 m, do identifikace budou 

zahrnuty všechny objekty, které protínají linii a objekty v okruhu do 5m od linie. 

Po provedení vymezení (zakreslení) se nástroj automaticky přepne na kartu výsledky (viz kapitola 5.5.4 – Výsledky).  

Poznámka: Pro další pohyb v mapě je nutné mít neaktivní (neoznačený) Nástroj prostorového výběru. 
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5.6.3.  Analýzy 

Karta analýza (viz obrázek – 10) umožňuje pracovat s výsledky získanými prostřednictvím textového a grafického 

vyhledávání.  

1. Použít obalovou pro vyhledávání. Nástroj vytvoří kolem objektů, které byly vyhledány v předchozích krocích 

definovanou obalovou zónu. Obalovou zóna (viz obrázek – 12) pak lze využít v dalších nástrojích karty 

Analýza. Pro vytvoření obalové zóny zadejte počet km nebo m a klikněte na tlačítko obalová zóna (viz obrázek 

– 11). 

2. Hledat objekty vrstvy. Pomocí tohoto nástroje můžete lze identifikovat objekty, které definovaným 

způsobem souvisí s výsledky hledání v předchozích krocích. V prvním kroku je nutné zvolit vrstvu, ve které 

chceme provádět identifikaci objektů (viz obrázek – 13). Následně lze použít jeden ze tří nástrojů pro 

identifikaci: 

a. Zcela obsažené ve výběru (viz obrázek - 14). Vybere objekty, které leží celou svou plochou na ploše 

objektů identifikovaných v předchozích krocích. Např. prostřednictvím textového vyhledávání byla 

identifikována určitá parcela. Úkolem je najít všechny adresní body na této parcele. Zvolíme tedy 

vrstvu adresy a stiskneme tlačítko 14. 

b. Protínající výběr (viz obrázek – 15). Vybere všechny objekty v definované vrstvě, které se dotýkají 

výsledků hledání v předchozích krocích nebo jejich definované obalové zóny. Např. úkolem je najít 

všechny parcely, které sousedí s parcelou identifikovanou pomocí grafického bodového hledání. 

Nastavíme obalovou zónu na 0, vybereme vrstvu Parcely a stiskneme tlačítko 15. Pokud by byla 

definována nenulová obalová zóna, nástroj nabídne zda chceme analýzo provést pro objekt nebo 

pro jeho obalovou zónu. 

c. Protínající výběr nebo jeho obalovou zónu (viz obrázek – 16). Funguje obdobným způsobem jako 

předchozí nástroj „Protínající výběr“. 

Po provedení analýzy se nástroj automaticky přepne na kartu výsledky (viz kapitola 5.5.4 – Výsledky) a označí 

vyhledané objekty v mapě.  
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5.6.4. Výsledky hledání 

Výsledky textového a grafického vyhledávání a analýzy se zobrazí jednak přímo v mapě zvýrazněním hledaných 

objektů (viz obrázek – 17) a současně jako záznamy o hledaných objektech na kartě „Výsledky“ (viz obrázek - 21)v 

nástroji „Hledání“ (viz obrázek – 18). Pokud v kartě „Výsledky“ vyberu konkrétní záznam o objektu, dojde k jeho 

zazoomování v mapě, zvýraznění modrým rámečkem a otevření pop-up okna s informacemi o objektu (identické 

jako u záznamu o hledaném objektu) (viz obrázek – 19).  

Výsledky hledání lze vymazat kliknutím na text „Smazat vše“, kliknutím na text „Zobrazit vše“ se mapa přizpůsobí 

tak, aby zobrazila všechny vyhledané objekty (viz obrázek – 20).  Obdobným způsobem lze vymazat obalové zóny, 

pokud jsou definovány – zpřístupní se tlačítko text „Smazat ob. zónu“. 

U vrstvy parcel je součástí záznamů o vyhledaných objektech a pop-up oken odkaz „Přejít na ČUZK“ (viz obrázek – 

22). Tento odkaz slouží k identifikaci vyhledané parcely na portálu „Nahlížení do katastru nemovitostí“ ČUZK (viz 

kapitola 4 – Aktuální informace ČUZK).  
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5.6.5. Doplňující informace k hledání 

Grafické i textové vyhledávání umožňuje k již existujícím 

vyhledaným objektům přidávat další objekty hledání, popř. 

odstraňovat již existující objekty hledání pomocí nástroje 

grafického či textového hledání. Tyto volby jsou dostupné vždy pro 

kritérium „Hledat ve vrstvě“ (viz obrázek – 23). 

 

 

5.7. Galerie podkladových map 

Nástroj slouží k přepínání mezi podkladovými mapami. Zvolit lze i možnost bez podkladové mapy. 

Legendy k podkladovým mapách (podkladové mapy, u kterých je legenda pro jejich srozumitelnost nutná) jsou 

k dispozici v nástroji „Metadata“ (viz kapitola Metadata).  
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5.8. Seznam vrstev 

Nástroj slouží především k vypínání / zapínání tematických operačních vrstev mapy. Dále k jejich 

přesouvání, zprůhledňování a zoomování na celý rozsah. 

Zobrazení tematické operační vrstvy v mapě je možné zatržením políčka u 

názvu požadované vrstvy. 

Pozn.: Některé vrstvy mohou být viditelné až v podrobnějších měřítkových 

úrovních. Pokud se tedy po zapnutí vrstva v mapě neobjeví, je nutné zvolit 

podrobnější mapové měřítko (zazoomovat / přiblížit) mapu. 

Legendy k tematickým operačním vrstvám jsou buď součástí vrstvy a jsou 

dostupné v samotném seznamu vrstev (po rozklikání vrstvy na úroveň 

symbologie – viz obrázek - 1), popř. v nástroji Legenda (viz kapitola 

Legenda). Pokud se na symbologii proklikat nelze, legenda je dostupná 

v nástroji Metadata (viz kapitola Metadata).  

Pozn.: V nástroji „Metadata“ jsou ve formátu PDF k dispozici legendy ke všem vrstvám. 

 

5.9. Legenda 

Nástroj legenda slouží k zobrazení legendy k většině tematických operačních vrstev. Vrstvy, které nejsou 

dostupné v nástroji Legenda jsou popsány v kapitole Seznam vrstev.  

Nástroj legenda zobrazuje legendu pro vrstvy, které jsou zapnuté (viz kapitola Seznam vrstev) a viditelné v dané 

měřítkové úrovni (viz Seznam vrstev).  

 

5.10. Metadata 

Nástroj metadata obsahuje odkazy na doplňující informace k mapové aplikaci.  

Prostřednictvím nástroje je možné zobrazit metadata – informace o tematických operačních vrstvách a 

podkladových mapách, ale také veškeré legendy jak k podkladovým mapám, u kterých je legenda nezbytná, tak 

k tematickým operačním vrstvám a další doplňující odkazy. 

5.11. O aplikaci 

Nástroj o aplikaci obsahuje stručné informace o obsahu aplikace, licenční podmínky a kontakty na správce 

mapové aplikace. 

 

5.12. Tisk 

Nástroj tisk připraví mapu pro tisk – vytvoří tiskovou šablonu např. ve formátu PDF. 

Tiskovou šablonu lze v prvním kroku doplnit o vlastní nadpis (viz obrázek – 1). 
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Poté je nutné vybrat rozsah (velikost) tiskové šablony (viz obrázek – 2). Na výběr jsou standardní formáty A4 na 

výšku, A4 na šířku, A3 na výšku, A3 na šířku. Volba „Pouze mapa“ umožňuje definovat vlastní velikost tiskové šablony 

(viz dále).  

V dalším kroku se volí formát tiskové šablony (viz obrázek – 3). Na výběr jsou formáty EPS, GIF, JPG, PDF, PNG32, 

PNG8, SVG a SVGZ. 

Aktivní zatržítko rozsah (viz obrázek – 4) zobrazí v mapě oblast vašeho tisku v podobě červeného rámečku (viz 

obrázek - 5). Velikost tiskové oblasti lze ovlivnit zadáním hodnoty měřítka (viz obrázek – 6) nebo tažením tlačítka 

na měřítkové stupnici (viz obrázek – 7). Tiskový rozsah lze zpřesnit tažením mapy uvnitř červeného rámečku. 

Zobrazení červeného rámečku lze vypnout pomocí tlačítka černého kříže (viz obrázek – 8).  

Po zadání parametrů tiskové šablony je možné spustit její tvorbu pomocí tlačítka „Tisk“ (viz obrázek – 9) nebo ještě 

upřesnit další nastavení pomocí tlačítka „Nastavení“ (viz obrázek – 10). Další nastavení umožňuje definovat kvalitu 

tisku v podobě DPI (defaultně je nastaveno 96 dpi, vyšší kvalitu lze zajistit např. hodnotou 300 dpi), autora tiskové 

šablony a poznámku, které se pak stejně jako nadpis zobrazí společně s mapou ve výsledné tiskové šabloně. 

Pro rozsah „Pouze mapa“ lze pod tlačítkem „Nastavení“ definovat vedle kvality tisku velikost vlastní tiskové šablony 

a velikost mapového okna. Pokud je aktivní volba Zachovat: Měřítko (viz obrázek – 11), pomocí parametrů šířka a 

výška nastavujeme velikost mapového okna (viz obrázek – 12). Pokud je aktivní volba Zachovat: Rozsah (viz obrázek 

– 11), pomocí parametrů šířka a výška nastavujeme velikost oblasti tisku (tiskové šablony) (viz obrázek – 12). Pro 

přehlednost je k dispozici náhled uspořádání tiskové šablony (viz obrázek – 13). 

Vytvořené tiskové šablony lze v příslušném formátu otevřít ze seznamu (viz obrázek – 14). 

Legendy k vytištěným mapám jsou k dispozici zvlášť v PDF formátu pro jednotlivé tematické operační vrstvy a 

podkladové mapy v nástroji Metadata (viz kapitola 5.9. – Metadata). 
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5.13. Měření a kreslení 

Nástroj měření a kreslení umožňuje měřit vzdálenosti, plochy a obvody a zakreslovat do mapy 

vlastní grafiku. 

Přidání grafiky do mapy se provádí na kartě „Přidat kresbu“ (viz obrázek – 1). Nejprve je nutné vybrat tvar kresby, 

popř. Text (symbol A) (viz obrázek – 2). Po vybrání tvaru se zobrazí panel budoucí kresby (viz obrázek – 3), kde je 

možné zadat jméno kresby* pro orientaci v seznamu kreseb (viz dále), vlastní popis kresby (slouží pouze pro 

přehled, do vlastní kresby se nevkládá) a volit barvy, průhlednost a šířku obrysu kresby. Zatržením políčka „Zobrazit 

měření“ bude kresba doplněná o výsledek měření vzdálenosti (linie) nebo plochy a obvodu (plošné tvary) (viz 

obrázek – 4). Poté je možné zakreslit tažením myši grafiku do mapy* (viz obrázek – 5). 

*Pozn.: V případě textu definuje pole jméno kresby také znění grafiky textu v mapě.  

**Pozn.: Text se přidá do mapy kliknutím na požadované místo. 

Zakreslená grafika se přidá na kartu „Seznam kreseb“ (viz obrázek – 6). Každá kresba má svůj záznam v seznamu. 

Popisky měření se jako text ukládají jako samostatný záznam (viz obrázek – 7). Každou kresbu i každý text lze i 

následně editovat. Editace se zpřístupní přes tlačítko tužky (viz obrázek – 8). Při následné editaci lze měnit veškeré 

parametry v panelu kresby (viz obrázek – 9) i samotný tvar kresby – tažením za lomové body kresby (viz obrázek -

10). Kresbu lze tažením myši také přesouvat. Poté je nutné změny uložit (viz obrázek – 11). 
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Editace textů se provádí v panelu textu. Lze měnit obsah textu (viz obrázek – 12), popis pro orientaci (viz obrázek – 

13), barvu, velikost písma, font a sklon textu (viz obrázek – 14). Parametr umístění (viz obrázek – 15) lze využít 

v případě, kdy je text vázán na konkrétní kresbu - jedná se o zarovnání vůči kresbě. Poté je nutné opět změny uložit. 
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Vytvořenou grafiku a texty lze v mapě dočasně skrýt pomocí zatržítka „Skrýt 

kresby“ (viz – obrázek 16). Jednotlivé kresby a texty lze z mapy odstranit 

pomocí ikony červeného kříže u odpovídající položky v seznamu kreseb (viz 

obrázek – 17). Ikona šedé lupy (viz obrázek – 18) přiblíží mapu na odpovídající 

kresbu.  

Nástroje ve spodní části panelu kreseb slouží k hromadným úkonům 

s vybranými kresbami a texty. Jednotlivé kresby a texty lze vybrat zatržením 

políčka u příslušné položky v seznamu kreseb (viz obrázek – 19). Všechny 

položky seznamu lze vybrat pomocí zatržítka v záhlaví seznamu nebo zatržítka 

vedle nástrojů pro hromadné úkony (viz obrázek – 20). Nástroje pro 

hromadné úkony slouží k: 

1. Přiblížit na vybrané kresby (viz obrázek – 21). Přiblíží mapu na rozsah 

vybrané grafiky. 

2. Kopírovat vybrané kresby (viz obrázek – 22). Zkopíruje vybrané kresby 

a texty. Kopie lze následně editovat atd. 

3. Vymazat vybrané kresby (viz obrázek – 23). Smaže vybrané kresby a 

texty z mapy. 

4. Exportovat vybrané kresby (viz obrázek – 24). Slouží k uložení vaší 

grafiky do PC. Takto uloženou grafiku lze později do aplikace znovu 

načíst (viz bod 5). 

5. Importovat kresby (viz obrázek – 25). Slouží k načtení uložené grafiky 

do aplikace. 
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5.14 Sdílet 

Nástroj Sdílet umožňuje vygenerovat odkaz na aplikaci, který je poté možné např. někomu zaslat. V základní 

podobě spustí vygenerovaný odkaz (viz obrázek – 1) aplikaci v místě a měřítku aktuálně zobrazené mapy. 

Odkaz lze dále konfigurovat v nabídce možnosti odkazu (viz obrázek – 2). Další konfigurace umožní např. aplikaci 

spustit s vlastní značkou v mapě, s identifikovaným prvkem mapy apod. 

 

5.15 Návody 

V nástroji návody jsou dostupná krátká videa s ukázkami konkrétních postupů (úloh), které lze v aplikacích 

provádět.  

V rámci video-návodů se tak lze podívat, jak postupovat, pokud např. chcete hledat adresy, parcely nebo vytisknout 

mapu mnoho dalších. Video-návody budou postupně přibývat. 

V nástroji je dostupný také podrobný návod k ovládání mapové aplikace. 

 


