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www.lib.uetxas.edu/maps 
Soubor on-line map, většina obrázků jsou jpeg, velikost mezi 200 a 300 Kb (ale některé jsou 

docela velké), všechny mapa jsou abecedně seřazené a je u nich většinou uvedená velikost 

Roztříděné podle kontinentů: svět, Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Pacifik, Evropa, Střední 

východ, Polární oblasti a oceány, Rusko a republiky bývalého SSSR, USA + národní parky a 

památky, Texas, + tematické, historické, + maps FAQ 

Tematické mapy: klimatické poměry, energie, etnografie, průmysl, zemědělské využití půdy, 

vojenství, populace, odkazy tematických map na jiných stránkách 

světové tematické mapy, … - první odstavec – zpět na mapy světa na stránkách, … 

druhý odstavec – odkazy na mapy na jiných stránkách 

Odkazy na další stránky: velký počet 

Prodejci map: internetový obchod, ?poštovné a doručení 

 

www.gis.com 

Portál společnosti ESRI; základní informace o GIS; odkazy na zdroje dat, placený (ESRI) a 

volný software, ke stažení ArcView 

Co je GIS? – základní informace o GIS, postupné kroky – Co je GIS? 

        Jak používat GIS? 

        Jak dělat GIS analýzu? 

GIS software – Co je možné s GIS software? (What GIS software does?) 

    software zdarma 

    placený software 

Vzdělávání a kurzy – Pravý kurz pro Vás – on-line learning ⇒ ESRI virtual campus 

On-line obchod (on-line store) – odkazuje na ESRI stránky, lze si objednat ESRI publikace, ? 

poštovné 

GIS jump station – vyhledávač dat pro GIS, rychlé vyhledávání pomocí klíčového slova a 

pokročilé vyhledávání – jméno organizace, typ organizace, oblast zájmu, město, stát USA, 

země, nabízené služby 

 

http://gislounge.com 

Odkazy na software a data, GPS, fórum, vzdělávací kurzy a materiály, projekt spolupráce přes 

e-mail (všechny příspěvky jsou rozesílány na seznam adres) 

O GIS – Co je GIS? 

Data – Světová data – abecední seznam států – Kanada 

http://www.lib.uetxas.edu/maps
http://www.gis.com/
http://gislounge.com/


Free GIS – free GIS – freegis.com – software zdarma – odkazy na 60 stránek, kde je zdarma 

ke stažení software 

 

www.geocomm.com 

Stránka pro GIS, CAD a mapování 

Nejnavštěvovanější GIS portál; odkazy na software a data; nabídka zaměstnání 

GIS data depot – místo, kde se dají zdarma stáhnout data pro GIS a CAD, (+ dole na stránce 

odkazy na zdarma data) 

  download GIS data – seřazena podle abecedy – Canada – dva druhy dat 

nationwide a provincewide (třeba Česká republika má jenom nationwide) 

  GIS data depot “Premium“ download pipe – placená data, pro stahování je 

zapotřebí mít otevřený účet u geocomm, některá data mohou být i zdarma – ty jsou označená 

zelenou stahovací ikonou, placená data mají zlatou ikonu 

Byly vybrány jako nejlepší stránka v oblasti nabízení gis zaměstnání – je možné si i poslat 

svůj inzerát, + odkazy na další stránky nabízející gis zaměstnání 

 

www.esri.com 

Nabídka všeho ESRI software 

Můžete nabídnout na trhu svoje vlastní GIS data 

Training and events – virtual campus training – free training –on-line kurzy, ale zdarma je 

jenom první lekce, ostatní jsou placené 

  earn university credits – na zaplacení kurzů, odkazy na adresy, kde se dají 

získat, dají se získat i na ZCU!!! 

http://www.geocomm.com/
http://www.esri.com/

