Olomoucký kraj
Projekt „3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje“
propaguje turistický potenciál
kraje a výrazně rozšiřuje informační infrastrukturu v oblasti
cestovního ruchu.

Polsko

3D MAPA

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

Zlínský kraj

Slovensko

3D mapa je ve střední Evropě svou podobou unikátní. Její jedinečnost spočívá ve velmi
přesné trojrozměrné vizualizaci území v níž jsou znázorněny turisticky atraktivní místa
a trasy. Uživatelské prostředí nabízí také zajímavé funkce. 3D mapa je přístupná z portálu Moravskoslezského kraje, z webových stránek některých obcí a také ve vybraných

3d.kr-moravskoslezsky.cz
admin.3d@kr-moravskoslezsky.cz
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem.

Realizace a design: Agentura API s.r.o.

informačních centrech v regionu..

http://3d.kr-moravskoslezsky.cz

Funkce 3D mapy.
Vyhledávání
Chcete si prohlédnout
z ptačí perspektivy svou
obec, vrchol Pradědu nebo
zámek v Hradci nad Moravicí? Funkce Vyhledávání je
nalezne za Vás, a dvojitým
kliknutím myši se zobrazí

Co je 3D mapa?

v mapě.
Měření
Délku turistické trasy,
oblíbený okruh pro ranní
jogging či cyklistiku si můžete snadno změřit. Stejně
tak výšku štramberské Trúby

3D mapa je internetová aplikace, umožňující pohyb ve virtuálním, trojrozměrném prostředí
Moravskoslezského kraje. Podrobné letecké snímky, model terénu a informační vrstvy spojeny
v 3D mapu přináší velmi realistické prostředí pro Vaši zábavu i poznání. Navštivte stránky
Moravskoslezského kraje http://3d.kr-moravskoslezsky.cz a přesvědčte se.
Co najdete v mapě?
Trasy

nebo plochu vodní nádrže.
Nástroje ve funkci Měření
Vám umožní všechny tyto
údaje zjistit.
Výškové profily
Profil trasy je někdy důležitější než její délka. Proto je pro Vás při-

stovky kilometrů značených turistických

pravena funkce Výškový profil trasy. Tato funkce Vám dodá graficky

tras pro pěší turistiku, naučných stezek,

i číselně vyjádřený profil trasy.

vodáckých tras, cyklotras a tratí pro
zimní sporty nabízí podrobnou inspiraci
pro putování všeho druhu. Zapojte do
plánování svých aktivit 3D mapu!
Atraktivity
3D mapa obsahuje také mnoho dalších vrstev, například koupaliště, lanová centra, hrady, zámky nebo muzea.
Modely staveb
Určitě Vás zaujmou trojrozměrné skvosty architektury v kraji. Již nyní jich můžete napočítat desítkya další přibývají.

