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ANOTACE
Program Google Earth získává všeobecnou oblibu. Mezi jeho přednosti patří svobodný 
přístup, jednoduchá instalace, propojení s volně dostupnými Google Maps, uživatelská 
přívětivost, atraktivita a srozumitelnost pro cílové skupiny žáků a studentů. Uživatelé 
zpravidla znají jen jednoduché funkce a dostupný potenciál programu zůstává skryt.
Tento text přináší metodická doporučení a praktické návody na propojení s daty 
z přístrojů GPS, vytváření vlastních tras a informací, tvorbu map a objektů, propojení 
s databázemi či použití leteckého simulátoru. Obsahuje také ukázky využití v různých 
předmětech i při jejich propojování (týká se především dějepisu, biologie, geologie, 
informačních a komunikačních technologií, ale i cizích jazyků).

KLÍČOVÉ POJMY
Google Earth, geografické informační systémy

CÍLOVÁ SKUPINA
Motivovaní pedagogové ZŠ a SŠ s běžnou uživatelskou počítačovou gramotností, výhodou 
je účet u některé z Google aplikací (např. Gmail, YouTube).

VYUŽITÍ VE VÝUCE
Informační a komunikační technologie jsou považovány za jeden ze základních pilířů 
moderního vzdělávání, pro dnešní mladou generaci jsou atraktivní a zároveň přiroze-
nou součástí života, jejich uplatnění v praxi však stále není dostatečné. Google Earth 
nabízí jednoduchý a efektivní způsob, jak je zapojit do výuky řady předmětů. Nejde 
přitom jen o zeměpis či vědy o Zemi jako takové. Program obsahuje bohatou databázi 
informací ze všech oborů – přírodovědných i humanitně zaměřených.

Konkrétní náměty na uplatnění ve výuce jsou uváděny postupně v celém textu. Zvlášt-
ní kapitola se věnuje popisu práci s vrstvami dostupných informací z různých oborů. 
Jako případová studie je navrženo řešení projektu v podobě tvorby naučné stezky.
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RNDr. Jan Trávníček, akademický pracovník Laboratoře experimentální a aplikované 
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ho zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná, Brno.
E-mail: jan.travnicek@lipka.cz
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ÚVOD

Cílovou skupinou předložené metodiky jsou především pedagogové, kteří jsou v ob-
lasti využívání online dostupných mapových produktů na úrovni začátečníků či mírně 
pokročilých. Předpokladem pro využitelnost metodiky jsou základní dovednosti ovlá-
dání nástrojů informačních a komunikačních technologií (dále ICT), dostupné připojení 
k internetu a instalace programu Google Earth. 
Metodika je především základním vhledem do problematiky, inspirací a rozcestníkem 
pro další zájemce. V případě hlubšího zájmu nebo v nesnázích při uplatňování popsa-
ných postupů je možné kontaktovat autory metodiky.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)  
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chceme-li být efektivní v jakékoliv oblasti, zpravidla se snažíme přizpůsobit svoje 
chování danému kontextu. Mění se ráz počasí? Změníme oblékání, postavíme náš 
dům jinde či jinak, přestěhujeme se mimo záplavové území řeky… Mění se jazyk, 
který slyšíme? Absorbujeme nové výrazy a přenášíme je do svého slovníku. Ve škole 
si můžeme položit otázku, zda se mají žáci přizpůsobovat učiteli, nebo učitel žákům. 
Příznivci první varianty oceňují tradici, zjednodušení práce učitele, zdůrazňují jeho 
autoritu (učitel přece ví nejlépe, co je pro žáky dobré), případně mají jiné důvody. 
Pro druhou cestu (přizpůsobení se žákům) mluví, nad rámec pedagogických přístu-
pů, skutečnost reálného světa. Dnešní digitální generace žáků je odlišná přinejmen-
ším tím, že od malička aktivně používá počítače, notebooky, chytré telefony, tablety, 
videohry, GPS přístroje, online aplikace, MP3 přehrávače, webové stránky, YouTube, 
Google, sociální sítě…

Bez ohledu na náš názor na tuto oblast je zřejmé, že dnešní mladá generace, per-
manentně vystavená digitálním lákadlům, změnila způsob myšlení i komunikace. Ne-
budeme teď rozhodovat, zda jsou dnešní digitální děti „nesoustředěné jepice“, nebo 
„mistři multitaskingu“ (schopnosti provádět, přinejmenším zdánlivě, několik činností 
současně – např. učit se, chatovat na ICQ, rolovat facebookovým profilem, u toho jíst 
a prohlížet dražby na Aukru). Netvrdíme, že ICT ve výuce jsou mytický všelék. Podstat-
ná je pro nás teze, že k zefektivnění vzdělávání může přispět využití nástrojů prefero-
vaných cílovou skupinou (žáky). A také mezi učiteli a žáky pozorujeme prohlubující se 
(generační) propast v ochotě akceptovat současné ICT trendy – učitelé často nechtějí 
přistoupit na tu „hrůzovládu“ technologií, která vychyluje rovnováhu životů dětí smě-
rem od fyzického kontaktu s rodiči i vrstevníky, případně od kontaktu s materiálním 
(skutečným) prostředím vůbec.
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Moderní vzdělávání je klíčovým prvkem v pedagogickém systému a stále častěji nahra-
zuje konvenční metody výuky (např. Průcha et al., 2009). Informační a komunikační 
technologie jsou pak považovány za jeho základní pilíř. To však platí pro strategické 
a kurikulární dokumenty (např. Dougiamas, 2000 nebo Sigala, 2002), méně však pro 
vzdělávací praxi, kde dosud nedošlo k plnohodnotné implementaci možností, které 
ICT nabízejí.

Zatímco pro mladší generace je ovládání technologických novinek samozřejmostí 
(Prensky, 2002), větší část pedagogů má se zvládnutím moderních technologických 
nástrojů problémy. Pedagogové nejsou z digitální generace, digitální jazyk je jim cizí 
(Prensky, 2006). Odpovězte na tyto otázky: Kupujete hudbu na CD? Kupujete tištěné 
knihy? Potřebujete návod (ostatně i tento modul je takovým návodem) pro zvládnu-
tí nového programu, který neznáte? Tisknete si alespoň občas e-mail či text? Pokud 
odpovíte přinejmenším jedenkrát „ano“, nejste z digitální generace. Co uděláte, když 
dostanete počítač s novým operačním systémem? Hledáte manuál? Jdete na kurz? 
Voláte známého, který vám poradí? Příslušník digitální generace toto nikdy neudělá, 
zasedne ke strojům a začne experimentovat. Nebojí se, že techniku rozbije, je tu pro 
něj vždy možnost „restartovat“. Zatímco my se naučíme jeden krok dle návodu, digitál-
ní dítě si osvojí 10 úspěšných a deset vadných kroků – obě skupiny jsou stejně důležité. 
Všimněte si rozdílu mezi naučit se a přirozeně si osvojit: právě tady je dobře vidět onen 
generační rozdíl (Jukes et al. 2010).

Znovu si položte otázku, zda se mají žáci přizpůsobovat učiteli, nebo učitel žákům. 
Pokud stále volíte první možnost, uvědomte si skutečnost, že trh práce v 21. století 
vyžaduje odlišný žebříček dovedností, než na které byla při svém vzdělávání zvyklá vět-
šina současných učitelů. Pokud volíte druhou možnost, jednou z nejlepších cest, kterou 
můžete vstoupit do digitálního světa, je program Google Earth, na který zaměřujeme 
tento text. Shrňme si hned na začátku výhody, které tato volba má.

VÝHODY PROGRAMU GOOGLE EARTH

Interaktivita: Svým ovládáním, online přístupností, propojováním (hyperlink) a vizuali-
tou je tento nástroj blízký digitální generaci našich žáků.

Intuitivní ovládání: Produkty Googlu jsou obecně vyhlášené velkým důrazem na snad-
né ovládání.

Stabilita: Vezmeme-li v úvahu, že program je zdarma a že nabízí velmi kvalitní grafické 
prostředí, lze považovat jeho chod za velmi stabilní.

Přenositelnost: Program lze spustit téměř na libovolném operačním systému.
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Aktualizace: Svět kolem nás se mění rychlostí, která problematizuje využití tištěné kni-
hy (sepsat, recenzovat, upravit, vytisknout, distribuovat, koupit – cesta od sepsání ke 
čtenáři je tak dlouhá, že se kniha často dostává do lavice zastaralá), aktualizace digitál-
ních dat je snadnější, rychlá, flexibilní.

Vývoj programu: Aplikace je stále aktualizována a vyvíjena, „žije“.

Vstřícnost k uživateli: Program obsahuje rozsáhlou a návodnou dokumentaci, včetně 
instruktážních videí. Vše je v českém jazyce. 

Svobodný přístup: Aplikace Google Earth je zdarma, její instalace s sebou nenese ne-
bezpečí porušení autorských práv (studenti si tedy nepořizují verzi programu domů 
načerno – stáhnou a nainstalují ji legálně, zdarma). 

Fenomén Google: Je to hegemon, jehož nástroje jsou s námi každý den a jejich ovládá-
ní patří k všeobecné informační gramotnosti (vyhledávač, mapy).

Uživatelská komunita: Rozsáhlá komunita uživatelů/institucí produkuje obrovské 
množství didakticky cenných datových sad s tematickým informačním obsahem, které 
je možné využívat ve výuce.

Integrace: Program je možné kombinovat s dalšími zařízeními, lze např. zobrazit si tra-
su zaznamenanou mobilním telefonem, využít propojení s GPS přístrojem, s Wikipedií, 
využít integrované Panoramio (panoramatické snímky zajímavých míst) atd.

Aktivita uživatele: Kromě volby zobrazení (vrstvy, popisky, 3D objekty) může uživatel 
aktivně vstupovat do práce s programem, stát se z uživatele tvůrcem, vytvářet vlastní 
mapové vrstvy, trasy atp.

Vazba na environmentální výchovu: Google Earth umožňuje akcentovat přinejmen-
ším tyto aspekty environmentální výchovy:

• přispívá k pochopení vzájemné provázanosti přírody a společnosti,
• slouží jako zdroj objektivních informací o stavu životního prostředí,
• propojuje lokální, regionální, nadregionální a globální úrovně,
•  umožňuje ukázat problémy životního prostředí na konkrétních příkladech,
•  přispívá k osvojení aktivního využívání výpočetní techniky – z pohledu dnešní ge-

nerace dětí lze spíše konstatovat, že pro ně představuje nástroj odpovídající jejich 
preferovaným výukovým strategiím (interaktivita, hypertext, vizualita, aktivita, 
variabilita, dostupnost).
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PŘEDSTAVENÍ GOOGLE EARTH

Google Earth je program primárně určený k prohlížení leteckých a satelitních snímků 
zemského povrchu. Vznikal jako virtuální globus, vyvinula ho firma Keyhole, která svůj 
produkt později prodala společnosti Google (odtud název Google Earth). Z původně 
komerčního produktu udělal Google masově dostupný software, který je nyní ve své 
základní verzi zdarma k dispozici široké skupině zájemců. Kromě volně dostupné verze 
existuje i komerční varianta Google Earth Pro, která je určená k vizualizaci leteckých 
snímků pro komerční účely (např. v televizních zprávách pro lokalizaci míst přenosů, 
v marketingových firmách pro rychlé využití a sestavení přehledových mapek atp.). 
Licence pro použití ve výuce (i v soukromých školách nebo vzdělávacích institucích) je 
u základní verze volná. Licence verze Pro je pro vzdělávací instituce přístupná zdarma 
jen za velmi specifických podmínek, není však pro využití v EVVO nutná. Volnost je 
u programu garantována i po technické stránce – Google Earth lze nainstalovat jak na 
PC s operačním systémem (OS) rodiny Microsoft Windows, tak s OS od společnosti 
Apple či OS různých linuxových distribucí – můžeme hovořit o výjimečné přenositel-
nosti. Domovskou stránkou programu je http://earth.google.com.

Program pracuje ideálně s daty ve formátu KML (Keyhole Markup Language), což je po-
zůstatek po původním vývojáři (firmě Keyhole). Vzhledem k tomu, že kromě textových 
informací mohou vrstvy v KML souborech obsahovat i obrázky či jiné doplňky (např. 
detailnější atributy, animace atp.), používá se často tzv. komprimovaný KML formát, 
který má příponu KMZ. To znamená, že stažení souboru nazvaného jako KMZ má stej-
ný efekt jako stažení souboru KML – s tím rozdílem, že soubor KMZ obsahuje všechnu 
grafiku, animace a další přídavné prvky v sobě (u KML jsou odděleny zvlášť).

KML je vektorový formát založený na značkovacím jazyce XML, který je široce využí-
vaný. Použití programu však není omezeno jen na využití těchto formátů. Pracovat lze 
i s daty z GPS přístrojů, které jsou nejčastěji ve formátu GPX (Google Earth si poradí 
i s jinými, „exotičtějšími“ formáty – to je další jeho výhoda). Rastrová data (obrázky 
ve formátech JPEG, GIF, PNG apod.) pracují s programem velmi dobře – lze je prak-
ticky libovolně do programu „nahrát“. Toto načtení (na rozdíl od výše jmenovaných 
 vektorových formátů) ale není prostorově ukotveno, neumístí se tedy do souřadnicemi 
definovaného prostoru. Obrázek načtený v Google Earth se „přilepí“ na aktuálně zob-
razenou část zemského povrchu a prakticky jedinou možností, jak s ním dále pracovat, 
je změnit průhlednost. Pokročilejší uživatelé mohou do programu nahrát i rastrové 
obrázky prostřednictvím protokolu WMS (Web Map Services), znají-li přesnou adresu 
serveru s WMS službou. Takto přidaná rastrová data jsou pak již souřadnicově správně 
umístěna a perfektně přiléhají k zemskému povrchu.

V případě placené aplikace (Google Earth Pro) lze načíst i standardní vektorové formáty 
využívané v jiných GIS nástrojích ve formátu ESRI shapefile (soubory s příponou *.shp).

http://earth.google.com
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DOSTUPNÁ DATA PRO GOOGLE EARTH

Cest, jak získat data ve formátu KML, je více. Zkušení uživatelné mohou do tohoto 
formátu uložit předpřipravené mapové kompozice z jiných GIS aplikací, my se ale 
zaměříme na uživatele začátečníky. Ve formátu KML jsou na různých internetových 
stránkách uloženy již předpřipravené soubory, které obsahují různé vrstvy (vrstva 
je soubor tematicky blízkých informací vztažených k zemskému povrchu; překry-
vem více vrstev vzniká obraz s přidanou informační hodnotou) přímo použitelné 
v programu. Takové soubory stačí jen dvojitým poklepáním otevřít, popř. načíst 
přímo v otevřeném programu (příkazy na horní liště Soubor → Otevřít). Na inter-
netu jsou k dispozici specializované databáze i mapové služby, které umožňují pří-
mý export zobrazovaných informací do formátu KML (např. Google Maps disponují 
funkcí přímého exportu zobrazeného mapového pole do formátu kompatibilního 
s Google Earth). Jednou z nejpopulárnějších databází je i KML Factbook – transfor-
mace dat ze CIA World Factbook do volně stažitelných souborů KML. KML Factbook 
(http:// www.kmlfactbook.org) poskytuje data od CIA o obyvatelstvu, ekonomice, 
dopravě, armádě, obecné geografii, vládě a komunikačních prostředcích. Data je 
možné vizualizovat přímo na webových stránkách, nebo si je stáhnout do vlastního 
počítače a otevřít v Google Earth. Podrobnější odkazy na dostupná data uvádíme 
v závěru této metodiky v kapitole Zdroje dat pro Google Earth.

Obr. 1: Možnosti konfigurace vizualizace KML dat ze CIA World Factbook v internetovém 
prohlížeči (zdroj: kmlfactbook.org)

http://www.kmlfactbook.org
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ A PRINCIPY PROGRAMU

Po úspěšné instalaci programu a prvním otevření se objeví standardní obrazovka s vir-
tuálním glóbem. Ta je dále členěna na hlavní zobrazovací pole, nástroje v horní textové 
liště, obsahovou tabulku (tzv. Místa) a přehled vrstev (Vrstvy). V novějších verzích se 
zobrazují také tipy na virtuální prohlídku míst, která mohou být pro uživatele zajímavá 
a nachází se v aktuálně zobrazovaném prostoru. 

Obr. 2: Základní uživatelské rozhraní programu

Základním principem programu je při systematickém přibližování/oddalování (k tomu 
slouží ovládací nástroje glóbu v pravém horním rohu) zobrazovat satelitní/letecký sní-
mek vybrané oblasti a případně jej kombinovat s dalšími vrstvami.

V textovém panelu nástrojů uživatel pracuje se základním ovládáním celého programu. 
Prostřednictvím nabídky Soubor se ukládají/otevírají vrstvy (KML soubory). Lze zde také 
tisknout aktuálně zobrazenou scénu, popř. ji uložit jako obrázek nebo odeslat e-mailem.

Specialitou pro pokročilejší uživatele je pak propojení s Google Maps Engine – jednodu-
chým online GIS nástrojem, v němž lze na podkladu Google Maps vytvářet (kreslit) vlastní 
mapy, a tyto pak jednoduše nahrát jako vrstvy do Google Earth. Přihlášení do Maps Engine 
vyžaduje účet u Google, stejně jako případné propojené výstupu s Google Maps. 

Skupina nástrojů Upravit pracuje s aktuálně zobrazenou oblastí a umožňuje základní 
operace s obrázkem. Ve verzi Google Earth Pro jsou k dispozici doplňkové funkce, které 
však pro běžnou výuku nevyužijeme.
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Zajímavou skupinou příkazů je nabídka Zobrazit. Kromě výběru viditelných nástrojů/
lišt je zde možnost přepínat ze zobrazení Země na jiná vesmírná tělesa (aktuálně Mars, 
Měsíc) nebo oblohu (podnabídka Prozkoumat). Volitelně si zde uživatel může aktivo-
vat aktuální sluneční osvětlení částí zemského povrchu, vodní hladinu, atmosférické 
jevy nebo velmi zajímavé historické snímky. Zvolíme-li zobrazení historických snímků, 
objeví v levé horní části glóbu časová osa – jejím posouváním lze měnit datum vzni-
ku zobrazeného podkladového leteckého/satelitního snímku. Zejména v rámci výuky 
o krajině a jejím historickém vývoji lze tuto funkci velmi dobře využít.

Relativně „chudé“ menu Nástroje obsahuje samostatné moduly rozšiřující základní 
funkcionalitu programu. Najdeme zde možnosti měření vzdáleností (v Pro verzi i ploch) 
pod funkcí Pravítko. Stejně tak lze spustit letecký simulátor (viz další části metodiky) 
nebo připojit externí GPS, z níž pak program umí stáhnout a načíst body a trasy.

Volba Možnosti pak upravuje nastavení programu, které však po nové instalaci zpravi-
dla není nutné měnit (program automaticky rozpozná optimální nastavení pro danou 
výkonnostní konfiguraci počítače).

Vynecháme-li poslední menu Nápověda (které má předvídatelnou funkci), je pro nás dů-
ležitý ještě soubor funkcí pod položkou Přidat. Zde lze totiž přímo do zobrazované oblasti 
umisťovat body, linie a polygony (v české verzi programu nazvané jako mnohoúhelníky). 
Přidání nového místa (značky) umístí do středu zobrazené oblasti značku, kterou lze po-
souvat a přidávat jí různé atributy (kromě názvu také popis a s využitím HTML značek i do-
provodné obrázky, audio/video atp.). Měnit lze i ikonu přidaného bodu. Tímto způsobem 
vznikají soubory bodů s popisky, které na podkladové mapě jednoznačně určují uživate-
lem definovaná místa zájmu. Analogicky pak lze pracovat s cestou nebo mnohoúhelníkem 
s tím rozdílem, že jejich tvar je definovaný nikoliv jedním kliknutím do mapy, ale sérií kliků 
 označujících trajektorii cesty, resp. hranici mnohoúhelníku (areálu).

Obr. 3: Přidání nové značky (místa)
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Přidání Prohlídky umožní uživateli vytvořit sérii vizualizovaných míst. Po zvolení pro-
hlídky dojde k otevření Nahrávacího panelu, který zaznamenává aktuálně zobrazova-
ná místa. V novějších verzích programu lze prohlídku doplnit i mluveným komentářem. 
Přidání fotografie a/nebo obrázku slouží k práci s rastry. Tato funkce umisťuje do-
prostřed zobrazované oblasti načtený obrázek. Práce s rastry je v základní verzi progra-
mu do určité míry omezena a její smysluplné využití je diskutabilní. Naopak přínosné 
je propojení s WMS servery, tedy přidání překryvné vrstvy s externími daty, která má 
přiřazeny geolokační souřadnice (geolokace je v obecném slova smyslu zjištění geogra-
fické polohy daného místa, zpravidla v určité souřadnicové síti).
Vybrané často používané nástroje k ovládání programu jsou „vytaženy“ i na ikonogra-
fickou lištu nad hlavním glóbem. Po najetí myši nad ikonu se zobrazí její popisek. Po-
řadí a vzhled ikon se může v závislosti na aktualizacích programu měnit, na obrázku 4 
je zachycen stav ve verzi 7.1.

Obr. 4: Ikonografická lišta s ovládacími prvky programu

Nedílnou součástí programu je také prostor, 
v němž se načítají jednotlivé vrstvy (otevřené KML 
soubory). Soubory se načítají do složky Dočasná 
místa nebo Moje místa. Jediný rozdíl mezi obě-
ma složkami je v přístupu k uchování načtených 
vrstev. Zatímco ve složce Moje místa zůstávají 
soubory i po vypnutí programu (načtou se při ka-
ždém spuštění Google Earth), ve složce Dočasná 
místa jsou uloženy jen po dobu běhu programu. 
Kliknutím pravého tlačítka myši je však lze uložit 
a později v programu znovu vyvolat. Obecně vyvo-
lá kliknutí pravého tlačítka myši kontextovou na-
bídku obsahující funkce nabízené i v textové liště 
nástrojů programu.

Obr. 5: Práce s vrstvami 
v programu Google Earth
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Kromě standardního načítání předpřipravených KML souborů lze do programu načítat 
i vrstvy z tzv. Galerie Google Earth. Část vrstev je k dispozici přímo v samotném progra-
mu (v části nazvané Vrstvy), mnohem více jich je pak k dispozici v internetové galerii, 
kde jsou ke stažení stovky připravených souborů, tematicky rozdělených do kategorií.

PŘIDÁVÁNÍ NOVÝCH VRSTEV (BODY ZÁJMU, CESTY, MNOHOÚHELNÍKY)
Práce s vlastními vytvořenými vrstvami (jejich přidávání, editace a mazání) byla již čás-
tečně popsána v kapitole zabývající se funkcionalitou položek menu Přidat. Je možné 
vkládat vlastní body (např. skládky odpadu, turisticky zajímavé lokality, místa častého 
výskytu nehod atp.). Přidání bodu provedeme kliknutím na místo výskytu, přičemž do 
nově otevřeného okna zadáme název, popis a v pravém horním rohu vybereme výstiž-
nou ikonu. S objektem je možné hýbat a přesouvat jej.
Stejným způsobem můžeme přidat i cestu – její trajektorii určujeme klikáním na zlo-
mové body. Takto lze připravit např. naučnou stezku pro žáky, „cestu kolem světa“, vy-
tyčení nově připravovaných komunikací v katastru obce, naznačení průběhu liniových 
prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES) atp. Možnosti editace (popis, 
výběr ikony…) jsou stejné jako v případě bodu, stezku lze navíc i „proletět“ pomocí 
 kliknutí levého tlačítka myši na ikonu spouštějící prohlídku (viz obr. 6). 

Obr. 6: Ikona vpravo se znázorněním cesty umožňující spuštění virtuálního přeletu 
nad vytvořenou cestou

Přidání polygonu (areálu) je podobné jako přidání cesty s tím rozdílem, že klikání myší 
určuje body zlomu mnohoúhelníku. Mnohoúhelník se tak vytváří interaktivněji a v re-
álnéjším čase vidíme prostor, který přidáváním zlomových bodů na podkladě satelitní-
ho/leteckého snímku vzniká.

POKROČILÁ PRÁCE S PROGRAMEM

PROPOJENÍ S DATY Z PŘÍSTROJŮ GPS
Formát KML je vektorovým souborem, který může nést velké množství informací. 
V prostředí Google Earth využíváme zpravidla jen zobrazení tematické vrstvy nad zem-
ským povrchem. Efektivní je ale také práce s GPS. Po připojení GPS přístroje lze snadno 
stáhnout do počítače data. GPS se „přihlásí“ jako nová vyměnitelná jednotka, ze které 
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lze uložit data ve formátu GPX (jedná se o nejčastěj-
ší formát pro záznamy z GPS zařízení, vyskytnout se 
však mohou i jiné). Tento soubor (s příponou *.gpx) 
pak Google Earth umí načíst stejně jako soubory 
KML. Nad zemským povrchem následně vykreslí 
prošlou trasu nebo zaznamenané body. Druhou va-
riantou je přímé stažení dat z přístroje. Google Earth 
v nabídce Nástroje nabízí funkci GPS umožňující pří-
mý import dat z přístroje (odpadá tedy nutnost me-
zikroku nejprve data z GPS uložit). Nahrané souřad-
nice se v aplikaci chovají jako standardní KML vrstvy 
– lze je upravovat (měnit popisy, barvu) a pracovat 
s nimi (animovat posouváním, náhledy atp.).

VYUŽITÍ DAT Z WMS
Práce s WMS (Web Map Service) je v programu ře-
šena prostřednictvím Překryvného obrázku. WMS 
služby umožňují načíst prostřednictvím externích adres kvalitativně nové mapové 
údaje. Rozsáhlou databází WMS adres disponuje Národní geoportál INSPIRE (http://
geoportal.gov.cz), kde stačí zadanou adresu zkopírovat a vložit do vlastností Překryv-
ného obrázku. Postup připojení WMS vrstvy pak vypadá následovně: Přidat → Pře-
kryvný obrázek → vepsat adresu WMS serveru do pole Propojení → OK. Připojená 
WMS vrstva se chová stejně jako KML soubor nahraný do programu. Jeho úpravy jsou 
však omezené – jedná se v podstatě o statický obrázek, který je stažený z externího 
webu a geolokačně umístěný bez možnosti zasahovat do jeho struktury. V rámci výuky 
je možné jednak pracovat s WMS přímo v hodině, kde mají žáci technické zázemí a 
připojení k internetu, druhou praktickou možností je vytisknutí takto připravené mapy 
jako podkladu do výuky či pro pracovní listy. 

LETECKÝ SIMULÁTOR
Letecký simulátor v Google Earth nepatří mezi nejjednodušší aplikace a většina uživa-
telů ho po prvním otestování opouští. Zpravidla tvrdí, že se „letadlo nedá ovládat“, je 
„pomalé jako šnek“, „padá jak švestka“ atp. Letecký simulátor přitom nabízí (po zvlád-
nutí techniky letu) např. možnost „zastavit“ libovolně letadlo a „vyhlédnout“ z kokpitu 
do stran i pod sebe. Může tak být zdrojem na míru vytvořeného grafického doprovodu 
pro prezentace (např. při výuce regionální geografie můžete vytvořit pohled na kon-
krétní region, u fyzické geografie lze vytvořit náhledy na dané přírodní jevy – např. 
ustupující ledovce v Alpách –, vytvořit galerii netradičních pohledů na nejvyšší hory 
světa atp.). Dalším krokem je přímo zapojení žáků, ze kterých se ochotně stávají letci 
prozkoumávající Grand Canyon nebo budovy na Manhattanu v 3D zobrazení. 

Obr. 7: Možnosti importu GPS 
souřadnic v prostředí Google 
Earth

http://geoportal.gov.cz
http://geoportal.gov.cz
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Návod na ovládání leteckého simulátoru je podrobně k dispozici online} (blíže  https://
support.google.com/earth/answer/148092?hl=cs). V tomto textu se zaměříme 
na  konkrétní nastavení zajišťující, že letoun bude dobře ovladatelný a bude plnit svůj 
(nejen  didaktický) účel.

První kroky k letu:
1.  Máte spuštěný Google Earth. Do pole Hledání (vlevo nahoře) zadejte místo, nad 

kterým se chcete proletět. Aplikace se nad ním „zastaví“ v optimální výšce pro 
zahájení letu (viz dále bod 3) – v modelovém příkladu jsme zadali rakouské Zell 
am See.

2.  Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + A a zobrazí se okno Letecký Simulátor (viz 
obr.  8). Jiným způsobem spuštění je výběr možnosti Nástroje > Spustit letec-
ký simulátor. Chcete-li režim leteckého simulátoru ukončit, klikněte na tlačítko 
Ukončit letecký simulátor v pravém horním rohu nebo stiskněte kombinaci kláves 
Ctrl + Alt + A.

3.  Neměňte nastavení (zůstává výběr stroje F-16) a stiskem tlačítka Zahájit let nebo 
kombinace kláves Ctrl + A zahájíte let. Kombinace Ctrl + A bude již fungovat vždy 
při tomto spuštění programu Google Earth, když např. havarujete nebo se ocitnete 
na jiném místě, můžete tak simulátor znovu spustit.

4.  Pro zastavení simulátoru stiskněte mezerník.

Obr. 8: Úvodní obrazovka (vlevo) se zobrazí po stisknutí Ctrl + Alt + A, obrazovka s vysvětlivkami 
ovládání (vpravo) je doplněna textem níže.

https://support.google.com/earth/answer/148092?hl=cs
https://support.google.com/earth/answer/148092?hl=cs
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OVLÁDACÍ PRVKY Z OBRÁZKU VPRAVO VÝZNAM PRO ZAČÁTEČNÍKA

1 Rychlost (uzly) klíčové

2 Kurz podstatné

3 Úhel horizontu klíčové

4 Vertikální rychlost (stopy za minutu)

5 Ukončit letecký simulátor

6 Tah podstatné

7 Směrové kormidlo

8 Křidélka

9 Výškové kormidlo

10 Indikátory klapek a podvozku klíčové

11 Úhel stoupání (stupně)

12 Výška (stopy nad mořem)

Příprava letadla:
Chcete-li „zmrazit“ letadlo nad určitým místem, je potřeba zatáhnout podvozek (nápis 
GEAR vlevo) a zasunout „klapky“ (nápis FLAPS tamtéž). Letadlo je totiž při spuštění 
nastaveno na startování z letiště (což je sice zábava, ale než doletíte, kam chcete, trvá 
to dlouho a start je obtížný). Vy jste náročný start obešli „teleportováním“ letadla nad 
lokalitu, která vás zajímá. Nyní máte tři problémy: letadlo má nízkou rychlost, vytažený 
podvozek, vytažené klapky.

Problémy vyřešíte následujícím způsobem:
1.  Stiskněte klávesu G (zmizí nápis GEAR – zatáhli jste podvozek).
2.  Stiskněte kombinaci kláves Shift + F (u klapek klesají procenta až nápis FLAPS zmizí – 

jsou tím pádem zatažené).
3.  Dříve než stisknete mezerník, a budete tak pokračovat v letu, položte (typicky pra-

vou) ruku na myš, šipku posuňte do středu obrazovky (ke středovému kříži indiku-
jícímu úhel stoupání ve stupních) a druhou rukou se připravte stisknout (a držet) 
klávesu Page Up, pomocí které přidáte tah a letadlo bude zrychlovat. V kombinaci 
se střemhlavým letem se rychle dostanete na úroveň cca 500 až 1000 uzlů (stupnice 
vlevo nahoře), při které se už stíhačka ovládá velmi dobře.



zpět na obsah 17

Obr. 9: Po několika vteřinách střemhlavého letu posuňte myš od středového kříže prudce 
směrem dolů

Zvýšení rychlosti střemhlavým letem a vyrovnání letadla
Nyní to půjde rychle. Stisknete mezerník, kliknete levým tlačítkem myši (tak začínáte 
letadlo ovládat) a stisknete Page Up (přidáváte tah) a pokračujete ve střemhlavém 
„náletu“ na lokalitu (modelově na Zell am See). Pokud jste ve výšce cca 11 000 stop 
nabrali rychlost cca 700 uzlů, je vše v pořádku a je na čase letadlo vyrovnat. Toho 
dosáhnete prudkým pohybem myši „dolů“ od směrového kříže (ale zůstaňte s myší 
v obrazovce aplikace, s kurzorem mimo ni letadlo nereaguje). Jakmile se letadlo srov-
ná a vy uvidíte horizont, vraťte šipku myši ke středovému kříži, a letadlo se stabilizuje 
(viz obrázek na další straně). Nyní můžete mírnými pohyby myši korigovat směr letu 
(letadlo nejprve např. natočit a pak odtažením myši od středu do stran začít „zatáčet“.

Výhled z letadla
Při prvních kontaktech s leteckým simulátorem spatřují uživatelé často problém v tom, 
že se nemohou „rozhlédnout“. Udělat s letadlem otočku bez havárie je obtížné a ve vy-
sokých rychlostech vám také manévry zaberou stovky kilometrů. Využívejte kombinaci 
klávesy Ctrl se směrovými šipkami, která vám umožní pohled v horizontální i vertikální 



zpět na obsah18

ose mimo směr letu. S pomocí této úpravy můžete stisknutím klávesy Print Screen 
vytvořit náhledy na objekty „na míru“, přímo do výuky.
Pokud jste havarovali, zahájíte stiskem kombinace kláves Ctrl + A let na stejném místě 
(v dostatečné letové hladině nad místem havárie) při horizontálním letu, včetně nasta-
vených změn (podařilo-li se vám zatáhnout podvozek a klapky, program si nastavení 
pamatuje) a zpravidla i při dostatečné rychlosti.

Nyní už stačí jen zapojit fantazii a využívat letecký simulátor (nejen) ve vzdělávání.

Obr. 10: Letadlo se vyrovná, vraťte myš zpátky ke středu a letíte rychlostí téměř 800 uzlů 
(rychloměr vlevo nahoře) směrem k severu (viz kormidlo nahoře uprostřed). Nápisy 
FLAPS a GEAR (klapky a podvozek) jsou pryč díky předchozím operacím, letadlo je stabilní 
a ovladatelné.
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PŘÍKLADY VYUŽITÍ VE VÝUCE

PRÁCE S VRSTVAMI
Z obrovského množství dostupných vrstev, které jsou uvedeny v přehledu v kapitole 
Dostupná data pro Google Earth, upozorňujeme v této části ty obzvláště přínosné. 
Současně je nutné mít na paměti, že vrstvy jsou shlukovány do skupin a jejich umístění 
se může v závislosti na verzi programu měnit, proto je vhodné si rozkliknout celou na-
bídku vrstev sdružených do skupin a v nich se orientovat.

• Oceán
  Voda obecně patří k život udržujícím systémům, jejichž stabilizace je jedním z úkolů 

pro další generace. Díky vrstvě Oceán lze prozkoumat podmořský svět, včetně ohro-
žených mořských druhů, vraků lodí, chráněných mořských oblastí, mrtvých zón, 
 živočichů a mořských sportů. Využití podvrstev Ohrožené mořské druhy, Chráněné 
krajinné oblasti a Sledování živočichů se nabízí např. při výuce biologie či zeměpisu. 
Řada informací je v angličtině, je tedy možné rozvíjet mezipředmětové vazby (platí 
i dále). Vrstva umožňuje řešit jak environmentální problémy (Mrtvé zóny, Ohrožené 
druhy), tak objasnit fungování ekosystému (Prozkoumejte oceán).

• Zemětřesení a sopky
  Tato vrstva je dobře využitelná pro výuku zeměpisu. Lze zde například pozoro-

vat pohyby litosférických desek, vazbu zemětřesení a výskytu sopek na deskovou 
tektoniku, koncentraci zemětřesení v hustě obydlených oblastech atd. Databáze 
 zemětřesení s údaji o jejich datu, síle a hloubce, má řadu záznamů i na území České 
republiky!

• Počasí
  V této vrstvě můžeme žákům ukázat například oblačnost, aktuální situaci a předpo-

vědi počasí. Najdeme zde aktuální výskyt bouřek, vývoj hurikánů či srážek nebo zá-
znam pohybu oblačnosti za 24 hodin pro celou Zemi. Dále jsou zde aplikace (animace) 
umožňující sledovat konkrétní příklady změny klimatu – např. tání ledovců. Historický 
vývoj daných jevů umožňuje vhodně reagovat na otázku globálních změn klimatu.

• Štítky
  Ve vrstvě Štítky jsou například Osídlená místa, Ostrovy, Hory nebo Vodní plochy. 

V části Parky a rekreační oblasti se lze seznámit také s národními parky a další-
mi chráněnými územími, samozřejmostí jsou přiložené informace. Aktivitu žáků 
povzbudí například propojení s dohledáváním informací (Wiki atp.), případně za-
dání navrhnout zájezd po nejatraktivnějších lokalitách (vyznačit trasu, vytvořit iti-
nerář atp.). Atraktivní je rovněž prozkoumávání rozsáhlejších území s pomocí le-
teckého simulátoru (např. soutěž o nejlepší fotografii, resp. Print Screen z letadla 
s  komentářem k obsahu).
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• Cestování a turistika
  Tato vrstva může sloužit především pro výuku cestovního ruchu. Velmi kvalitně 

mapuje destinace na Novém Zélandu, v Egyptě či v jižní Africe. Obsahuje cen-
né informace například o přírodě, různých nebezpečích i o zajímavých místech. 
Studenti si mohou při práci s touto vrstvou osvojit dovednost zpracování turis-
tických průvodců a vytvářet virtuální prohlídky. Při výuce cestovního ruchu by 
mohla být využita i vrstva Doprava, která umožňuje pohled na světová letiště, 
železnice apod.

• Historické mapy
  Tato vrstva zve k cestám v čase v různých oblastech Země. Doplňuje historické sním-

ky, které je možné spustit samostatně přímo z hlavního menu programu. Tyto vrstvy 
jsou velice užitečným nástrojem pro výuku dějepisu (historická konfigurace světa) 
či dějin umění.

• Prostorově zobrazené budovy
  V této vrstvě se nachází podvrstva Stromy, Fotorealistické a Šedé modely budov. 

Je možné sledovat 3D modely budov a fotografie míst na Zemi, čímž se více zhmot-
ňuje představa vizualizovaného místa. Tuto vrstvu lze využít společně s KML soubo-
rem poskytovaným organizací UNESCO a soubory ze seznamu světového přírodního 
a kulturního dědictví zhmotnit. Je možné prohlubovat znalosti pojmů (lokality, měs-
ta atp.) díky vizualizaci jejich siluet, panoramat, klíčových budov a symbolů atd.

• Globální povědomí
  Obsahuje například podvrstvy Fair Trade Certified, Greenpeace, Země seshora, 

Významné osobnosti, Unicef: voda a hygiena, Projekty WWF na ochranu přírody 
či Sledování rozvojových zemí – to vše otevírá možnosti detailněji poznávat envi-
ronmentální souvislosti globální a lokální úrovně, najdeme tu obecné jevy i konkrét-
ní případové studie.

• Evropská vesmírná agentura
  Vrstva Evropská vesmírná agentura v galerii nabízí Krásy Země z vesmíru, Ukázky 

viděné z vesmíru, vrstva NASA přidává další snímky Země. Ve výuce mohou najít 
své využití např. při studiu fyzicko-geografické struktury planety v jejím makromě-
řítku.

Placená verze aplikace Google Earth Pro nabízí ještě další vrstvy. Patří k nim třeba Hranice 
pozemků nebo Demografické údaje – ty zahrnují například příjmovou strukturu obyva-
tel, věk, vzdělání v roce 2010 a odhady pro rok 2015, což je přínosné pro výuku statistiky 
a demografie. Velmi efektivně však můžeme pracovat s obdobnou vrstvou KML Factbook 
(kterou je nejprve nutné stáhnout ze stránek http://www.kmlfactbook.org).

http://www.kmlfactbook.org
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TVORBA NAUČNÉ STEZKY
Úkol vytvořit v programu Google Earth naučnou stezku v okolí školy se může stát sou-
částí výuky jako dlouhodobý projekt. Žáci se přitom stanou aktivními tvůrci obsahu 
Google Earth a při plánování stezky si nejspíše začnou více všímat svého okolí – kul-
turního dědictví i přírodních krás. Zároveň se budou učit vidět souvislosti mezi lidskou 
činností a vzhledem krajiny či kvalitou životního prostředí.

Vytvoření naučné stezky sestává z těchto kroků:
1.  Terénní průzkum katastru obce – žáci sami či za doprovodu vyučujícího (případně 

rodičů) prozkoumají svou obec – všimnou si významných objektů a vytipují pro na-
učnou stezku zajímavá místa.

2. Vytipování environmentálních problémů – žáci s vyučujícím vedou diskusi nad mož-
nými environmentálními problémy, zaznamenávají si je a vytváří z nich spojitý pří-
běh.

3. Fotodokumentace (tablety, GPS, chytré telefony) – s dostupnou technikou mohou 
žáci body zájmu nafotit pro pozdější zpracování v programu Google Earth (zde je lze 
přidat jako překryvný obrázek nebo vložit do popisku vytvořeného bodu stezky).

4. Vytvoření mapové vrstvy s body zájmu – v Google Earth prostřednictvím funkce 
Přidat se postupně vkládají jednotlivé body zájmu s popiskem environmentálního 
problému a fotografií. Propojujeme trasou (Přidat → Cesta).

5. Zveřejnění mapy na stránkách školy – mapu lze uložit do formátu KML a vystavit na 
webu školy, popř. udělat animaci a virtuální prohlídku místa (cesta k virtuální pro-
hlídce vede přes vlastnosti dané vrstvy nebo přes příkaz Přidat → Prohlídka spojený 
s nahráním uživatelem provedených kroků).

6. Představení mapy zastupitelstvu obce – veřejné projednání umožní seznámit interak-
tivní formou veřejné činitele v daném území s environmentálními problémy, iniciovat 
jejich řešení, popř. konfrontovat své argumenty s představiteli obce.

7. Průběžná aktualizace naučné stezky, kdy v programu dochází ke zpřesňování tras 
a k aktualizaci fotodokumentace u bodů zájmu.

8. Experimentování – mapu v programu je možné zobrazit třeba ve 3D s použitím 3D 
brýlí, vyvolání 3D efektu se provádí v Nastavení, v záložce Zobrazení 3D. Ukázka 
efektu 3D verze (jen s 3D brýlemi) je v obrázku níže.
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Obr. 11: 3D verze naučné stezky, trojrozměrný efekt s 3D brýlemi (jsou přilepeny níže)
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ZDROJE DAT PRO GOOGLE EARTH

Velké množství zdrojů v KML formátu obecně pochází z USA. Detailní data tak jsou k dispozici 
např. pro velká města (Chicago, New York), státy (Connecticut, Severní Dakota) atp. 

USGS Science for a changing world – Earthquake Hazards Program poskytuje data týkající se 
zemětřesení. Lze zde získat například data ohledně minulých zemětřesení nebo data související 
s předpověďmi.  
http://earthquake.usgs.gov/learn/kml.php

EPA United States Environmental Protection Agency umožňuje stahovat data ve formátu KMZ 
a poskytuje základní vrstvy pro doplnění dalších dat, která se zpravidla týkají zdraví, životního 
prostředí a hydrologie USA.  
http://water.epa.gov/scitech/datait/tools/waters/tools/waters_kmz.cfm#Download,  
http://www.epa.gov/enviro/html/frs_demo/geospatial_data/geo_data_regions.html

Globálnější pokrytí, nad rámec výše uváděného KML Factbook, poskytuje např. zdroj World 
Countries as Polygons – Next Generation.  
https://productforums.google.com/forum/#!msg/gec-tools/rNjNRYbaWSI/5x5vfgxc0w0J. 

Dále případně server http://www.mi-perm.ru/gis/programs/kmler,  který obsahuje polygony 
(uzavřené tvary, mnohoúhelníky) všech států světa. 

Níže uvádíme další specializované webové stránky nabízející stažení tematických vrstev ve 
formátu KML:

Japan Earthquake – Tsunami Disaster March 11, 2011 
https://productforums.google.com/forum/#!msg/gec-geology/EoIZDwWdsyI/9dGnAEuGvP4J 
zahrnuje informace týkající se ničivého zemětřesení z března 2011.

Australský vládní portál  
http://data.gov.au/dataset?res_format=KML 
umožňuje stáhnout data ve formátu KML v různých oblastech, např. vláda, geografie, 
komunikace, technologie, věda, společnost, politika, informační technologie, obchod atd. 

Španělská vláda, resp. její Ministerstvo zemědělství, potravinářství a životního prostředí  
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/en/services/downloads.html 
nabízí obdobnou službu.

Stránky Natural Environment research Council – British Geological Survey 
http://www.bgs.ac.uk/data/services/kml.html 
poskytují uživatelům data týkající se chemie, životního prostředí a zemětřesení. Můžeme zde 
najít data pro Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko.

Sledování letů na Google Earth 
http://flightwise.com/default3.aspx 
umožňuje živé sledování letů na hlavních letištích po celém světě. Data je možné si stáhnout 
do počítače nebo s nimi pracovat přímo na webových stránkách. Pokud někdo z vašich blízkých 
právě letí letadlem, dokážete vyhledat jeho přesnou polohu v reálném čase.

http://www.epa.gov/enviro/html/frs_demo/geospatial_data/geo_data_regions.html
http://www.epa.gov/enviro/html/frs_demo/geospatial_data/geo_data_regions.html
http://www.epa.gov/enviro/html/frs_demo/geospatial_data/geo_data_regions.html
https://productforums.google.com/forum/#!msg/gec-tools/rNjNRYbaWSI/5x5vfgxc0w0J
http://www.mi-perm.ru/gis/programs/kmler
https://productforums.google.com/forum/#!msg/gec-geology/EoIZDwWdsyI/9dGnAEuGvP4J
http://data.gov.au/dataset?res_format=KML
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/en/services/downloads.html
http://www.bgs.ac.uk/data/services/kml.html
http://flightwise.com/default3.aspx
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National Oceanic and Atmospheric Administration 
http://www.srh.noaa.gov/gis/kml/ 
poskytuje data k vizualizaci všech forem geografických informací. Obsahuje data z oblasti 
Current Weather – informace o současném počasí, dále varování či část Forecasts, která 
obsahuje data vztahující se k lokálním předpovědím; dalším příkladem jsou Past Weather 
(informace o bouřích), Fire Weather a další.

EOSDIS – NASA´s  Earth Observing Systém – Data and Information System  
https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms/active-fire-data 
obsahuje aktualizovaná požární data za posledních 24 hodin, 48 hodin nebo 7 dní pro celý svět.

Na webových stránkách UNESCO 
http://whc.unesco.org/en/list/kml 
lze stáhnout data týkající se světového dědictví UNESCO.

Vellum Information 
http://velluminformation.com/2012/01/28/google-earth-world-bank-data-and-kml-files/ 
poskytuje data vydávaná Světovou bankou (World Bank data). Lze zde stáhnout KML soubory 
týkající se např. délky školní docházky, počtu pracovníků ženského pohlaví ve firmách, žen 
vdaných před 18. rokem života, hrubý národní důchod dle států atp.

National Oceanic and Atmospheric Administration’s – National Data Buoy Center, Centre 
of Excellence in Marine Technology 
http://www.ndbc.noaa.gov/ 
poskytuje podrobná data, například z oblasti ropného a plynárenského průmyslu.

Geoportál územního plánování JMK 
http://up.kr-jihomoravsky.cz/webcz/kmlserver.asp 
nabízí např. vybrané jevy územního členění, vymezení cílových charakteristik krajiny nebo 
některé objekty památkové ochrany. Jde vždy o data vztahující se k Jihomoravskému kraji.

http://www.srh.noaa.gov/gis/kml/
https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms/active-fire-data
http://whc.unesco.org/en/list/kml
http://velluminformation.com/2012/01/28/google-earth-world-bank-data-and-kml-files/
http://www.ndbc.noaa.gov/
http://up.kr-jihomoravsky.cz/webcz/kmlserver.asp
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předmětů pro začleňování environmentální výchovy do výuky.
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