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Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: 

Ochrana přírody a krajiny 

Mapy města 

· Panel nástrojů – Obsahuje nástroje pro práci s daty viz dále. 

· Odkazy – Obsahují odkazy na doplňující informace o mapové aplikaci, nápovědu a na další důležité odkazy. 

· Výběr podkladové mapy – Umožňuje přepínat mezi podkladovými mapami. 

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

· Aktivní nástroj „Rychlá navigace“ – okna nástroje lze přesouvat, minimalizovat, zavřít. 
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mapová aplikace  Ochrana přírody a krajiny 
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http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html


Celkový pohled: Mapa se nastaví na úvodní rozsah. 

Posun mapy: Posouvání mapy podle směru šipek na navigačním 

ovladači, nebo pomocí šipek na klávesnici. 

Předchozí náhled: Zobrazí předchozí, nebo následující rozsah mapy. 

Změna měřítka: Přetažením posuvníku lze měnit měřítko mapy.  

Měřítko lze také změnit klávesami + a -. 

Popis měřítka: Kliknutím na šedivé kolečko se získá informace o 

hladině měřítka 

Uchopení mapy: Přidržením levého tlačítka myši lze pohybovat  

s mapou. Dvojklik mapu přiblíží. Ctrl + dvojklik mapu oddálí. Nástroj je 

aktivován automaticky při startu aplikace. 

Přiblížení/oddálení výřezem: Přidržením levého tlačítka a současným 

tažením myši dojde k přiblížení či oddálení mapy na definovaný výřez. 

Výřez lze vytvořit i bez aktivního nástroje pomocí shift + levé tlačítko 

myši a přetažení. 

Navigace 

 

Slouží k ovládání mapy. 

Zobrazí se přetahem myši v levém 

horním okraji mapového 

zobrazení. 

2 

Ovládání mapy 

 

Posun mapy lez provést pomocí myši a navigačního ovladače: 
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Výběr mapových vrstev 

 

Výběr podkladové mapy 

 

 

 

1 

2 

3 

Zatržením / odtržením políčka   lze zobrazit / 

vypnout jednotlivé prvky a vrstvy. 

 

Políčko   zobrazí nabídku nastavení vrstvy. 

- Přiblížit na vrstvu: Zobrazí celkový rozsah 

vrstvy v mapě. 

- Průhlednost: Nastavení průhlednosti 

vrstvy. 

- Přesunout výše / níže: Posune vrstvu v 

nabídce a v mapě nad/pod ostatní vrstvy. 

Kliknutím se zobrazí 

tematické podkladové 

mapy. Nástroj umožňuje 

přepínat mezi 

podkladovými mapami. 

 

1 

2 
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Tematická identifikace prvku v mapě 

 

V mapě lze identifikovat: 

• Zvláště chráněná území (zonace chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a 

památky, NATURA, Územní systém ekologické stability) 

• Půdní fond (BPEJ) 

• Lesy  

• Všeobecná ochrana krajiny (stromy, významné krajinné prvky...) 

 

 

Identifikace prvku se provede kliknutím levého tlačítka myši na vybraný prvek  
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Nástroje 
 

Panel nástrojů 

 

 

Po kliknutí na ikonu se na pracovní ploše otevře příslušný nástroj. Okno nástroje lze 

minimalizovat, zavřít, případně změnit velikost pracovní plochy nástroje tažením za pravý 

dolní roh okna. Aktivní (otevřený) nástroj se v panelu nástrojů je barevně podtržen. 

Tisk 
Legenda 

GoogleStreetView Kreslení a měření 

Rychlá navigace 

Hledání 

Obecné 

Předdefinované okno je možné 

minimalizovat kliknutím na 

podtržítko v pravém horním rohu 

 

Rozměry všech oken lze 

přizpůsobit dle potřeby uživatele. 

Výchozí pozice pro posun myší je 

pravý dolní roh. 

 

Rychlá navigace 

    Přidat vlastní záložku 

   Záložka 

Odstranit vlastní záložku 

Nástroj umožňuje rychlý pohyb v 

mapě pomocí předvolených a 

vlastních záložek. Po kliknutí na 

záložku se mapa přesune nad 

předvolenou lokalitu. Do nástroje lze 

přidat vlastní záložku. Nejprve je 

potřeba přiblížit mapu na 

požadované místo. Kliknout na 

ikonu „přidat vlastní záložku“, vyplnit 

do kolonky název záložky a kliknout 

na tlačítko „přidat záložku“. Záložka 

bude vytvořena na konci seznamu. 

Záložka bude uchována v seznamu. 

Vlastní záložku lze ze seznamu 

vymazat kliknutím na křížek u 

záložky. 

Parcely 
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Hledání 

Nástroj umožňuje vyhledávání podle předem daných kritérií.  

Po spuštění nástroje je nastaveno 

vyhledávání Dle textu. V rozbalovacím 

menu Hledat vyberte hledaný objekt 

(př. parcely). V rozbalovacím menu 

Hledat v/dle vyberte kritéria pro 

vyhledávání (př. v případě hledání 

parcely název katastru). Pak zadejte 

hodnotu (př. v případě hledání parcel 

číslo). Při nalezení výsledků se nástroj 

přepne do okna Výsledky, kde zobrazí 

hledané objekty. Kliknutím na Výsledek 

hledání je objekt lokalizován v mapě. 

Kliknutím na ikonu se zobrazí 

hypertextový odkaz vázaný k objektu 

(př. v případě hledání parcel je možné 

dotázat se na aktuální informace  

o vybrané parcele přímo na Český úřad 

zeměměřický a katastrální (ČÚZK); 

Podmínkou je vyplnit správně kontrolní 

kód tzv. capchu). 

Dle grafiky 
Dle textu 

Výsledky 

1 
2 

Zobrazení výsledků 

kliknout na bílou šipku na zeměkouli  

 

kliknout na odkaz „Přejít na ČÚZK“ v okně u vybrané parcely  

Aktuální informace na ČÚZK 

Dotázání na aktuální informaci o parcele na ČÚZK lze provést dvěma způsoby: 

 1   

 2   
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Parcely - identifikace 

Nástroj Parcely umožňuje získání informací o objektu v mapě na základě výběru území bodem 

(přednastaveno), linií, obdélníkem nebo polygonem (ikona Identifikovat). 

Identifikovat Výsledky 

Zobrazení výsledků 

Kopírovat do schránky 

Kopírovat do schránky – umožňuje výsledky 

kopírovat jako textový soubor do svých 

dokumentů 

 

Identifikovat – umožňuje si vybírat území 

geometrickým prvkem. 

 1 

 2 

kliknout na bílou šipku na zeměkouli  

 

kliknout na odkaz „Přejít na ČÚZK“ v okně u vybrané parcely  

Aktuální informace na ČÚZK 

Dotázání na aktuální informaci o parcele na ČÚZK lze provést dvěma způsoby: 

 1   

 2   
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Identifikovat Výsledky Kopírovat do schránky 

Kopírovat do schránky – umožňuje výsledky 

kopírovat jako textový soubor do svých 

dokumentů 

 

Identifikovat – umožňuje si vybírat území 

geometrickým prvkem. 
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GoogleStreetView - identifikace 

Tato funkce se zobrazuje prostřednictvím nástroje GoogleStreetView v měřítku pod 

1:5000 tzn. uživatel musí si danou lokalitu přiblížit pod toto měřítko.  

 

Pokud se ve Vámi zvolené lokalitě nenachází budovy RŮŽOVĚ ohraničené, není v této oblasti 

funkce dostupná!  

Zobrazení výsledků 

1 

2 

V okně GoogleStretView se objeví odkaz, který lze spustit dvěma způsoby: 

 

      kliknout na bílou šipku na zeměkouli  

      

      kliknout na odkaz „Přejít na Google“ v okně u vybrané parcely  

Následně se v novém okně webového prohlížeče otevře aplikace StreetView s 

pohledem na vybraný objekt. 

    Odkaz na Google mapy ZDE 

1 

2 
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Kreslení a měření 

Nástroj umožňuje vytváření vlastních grafických a textových poznámek. Na výběr je několik 

různých typů (bod, linie, obdélník, kruh, elipsa, mnohoúhelník, plocha, text). 

Grafice lze nastavit barvu, průhlednost, výplň, šířku obrysu... 

Zaškrtnutím pole Zobrazit míry se při vytváření grafiky zobrazí obsah a obvod (délka) 

obrazce. 

Vytvořenou grafiku je možné přesouvat (dvojklik levým tlačítkem a posun myši), měnit obrys 

(klik a posun bodu). Pro vymazání jednoho grafického prvku klikněte pravým tlačítkem myši 

na prvek a vyberte Odstranit prvek. Odstranění veškeré grafiky se provádí odkazem -> 

Odstranit grafiku. 

Nastavení grafiky 

Výběr jednotek míry 

Výběr typu grafiky 

Legenda 

Nástroj slouží k zobrazení dynamické 

legendy pro všechny mapové vrstvy tzn. že 

v legendě se zobrazují vrstvy viditelné v 

určitém měřítku. 

 

Aplikace umožňuje také zobrazení 

některých legend v PDF dokumentu viz 

Dokumenty. 

Odstranit grafiku 
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Nástroj Tisk slouží k vytváření tiskových výstupů ve formátu PDF, PNG, JPG. 

Dialogové okno tisku nabízí možnost nastavit: 

výběr Výstupní formátování (velikosti a orientace) papíru, volbu měřítka a export do PDF, 

JPG...  

Volbou Použít toto měřítko lze nastavit fixní měřítko (v případě, že je třeba mapu vytisknout 

v jiném než právě zobrazeném měřítku). Je-li okno tiskového nástroje otevřené, zvýrazní se v 

mapě oblast, která bude vytištěna (pokud je menší než aktuální rozsah mapy).  

Rozsah tiskové oblasti vychází z rozměrů vybrané tiskové šablony. 

Tisk 
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Odkazy 

1. AOPK: Při kliknutí na odkaz se otevře nové okno, které obsahuje webové stránky 

Portálu informačního systému ochrany přírody 

2. METADATA: Při kliknutí na odkaz se otevře nové okno, které obsahuje informace o 

jednotlivých vrstvách. 

3. KONTAKT: Při kliknutí na odkaz se otevře e-mailová korespondence s  

předvyplněným kontaktem na zpracovatele obsahu. Služba je dostupná pouze pro 

uživatele, kteří mají nainstalovaného e-mailového klienta. 

4. INFORMACE: Při kliknutí se zobrazí okno s informací o aplikaci a obsahu. 

5. NÁPOVĚDA: Při kliknutí na odkaz se otevře PDF dokument, obsahující tento 

(případně i další)  návod na používání mapové aplikace. 

6. MAPY MĚSTA: Při kliknutí na odkaz se otevře nové okno, které obsahuje rozcestník 

veřejných mapových aplikací. Zde jsou k dispozici další, tematicky zaměřené mapové 

aplikace, WMS služby a další informace poskytované Úsekem Geografického 

Informačního Systému, Odboru rozvoje města Ústí nad Labem. 
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