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1. ÚVOD 
Uspořádání a ovládání mapové aplikace se může lišit v závislosti na rozlišení displeje a typu zařízení, které je 

použito pro její zobrazení (viz obrázky níže). Princip ovládání aplikace však vždy zůstává stejný. 
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2. ROZLOŽENÍ MAPOVÉ APLIKACE (PŘI ROZLIŠENÍ 1920X1200 PX) 
Aplikace se skládá z mapového okna (v pravé části) a panelu popisu (v levé části). Rozložení aplikace na 

menších displejích bude přizpůsobeno rozlišení. Panel popisu se pak skrývá pod textem „ZJISTIT VÍCE“. 
 

 

1. Nástroj lupa. Lupu lze libovolně přesouvat po mapě. Lupa "prohlédne" skrz historickou mapu do 

současnosti a lze ji tak využít pro porovnání změn v území. 
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2. Letecká mapa z roku 2016 

3. Nástroje pro navigaci v mapě. Nástroje slouží k přiblížení / oddálení mapy a přepnutí do základního 

zobrazení mapy 

4. Panel popisu příslušného historického období nebo jiné doplňující informace. Popis se vždy váže 

k zobrazené mapě a naopak. 

5. Přepínání mezi „kapitolami“. Mezi jednotlivými historickými plány a příslušným popisem se lze přepínat 

klikáním na tečky. Do výchozího zobrazení lze přejít kliknutím na ikonu „domečku“. 

6. Historický plán  

3. OVLÁDÁNÍ MAPOVÉ APLIKACE 
Mezi jednotlivými historickými mapovými podklady a jejich popisem lze přepínat prostřednictvím teček v levé 

části aplikace nebo rolováním kolečka myši (nad panelem popisu). Po přesunu na další „kapitolu“ vyčkejte než 

se načte mapové okno.  

Na menších dotykových displejích lze přepínat mezi jednotlivými kapitolami odtažením názvu kapitoly ve 

spodní části (1). Panel popisu je skrytý pod textem „ZJISTIT VÍCE“ (2). 

 

V mapovém okně se lze libovolně přibližovat a oddalovat pomocí tažení myší, resp. rolováním kolečka myši, 

nebo využitím nástrojů pro navigaci. 

Pro porovnání vývoje v území lze využít lupu, která "prohlédne" skrz historickou mapu do současnosti. Lupu 

lze dle zájmu po území přemisťovat. 

Příklad použití mapové aplikace si můžete prohlédnout na videu. 

https://www.youtube.com/watch?v=y749dW11F90

