
VY_32_INOVACE_MOB_BU_16

Sada: Mobilní aplikace ve výuce

Téma: Aplikace Krkonoše

Autor:  Mgr. Miloš Bukáček

Předmět: Zeměpis

Ročník: 2. ročník vyššího gymnázia

Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci Krkonoše, kterou mohou žáci a učitelé 
využívat v tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. 
Aplikace Krkonoše je mobilním turistickým průvodcem po Krkonoších. První část popisuje 
ovládání aplikace a jednotlivé nabídky, ve druhé části jsou zařazeny praktické úkoly na 
procvičení.

Gymnázium Vincence Makovského

se sportovními třídami Nové Město na Moravě



 Aplikaci nainstalujete z katalogu aplikací pro mobilní 
zařízení Obchod play

 Aplikace  Krkonoše je mobilním turistickým průvodcem 
po Krkonoších, nabízí:
◦ Tipy na výlety
◦ Turistické atraktivity
◦ Naučné stezky
◦ Turistické trasy
◦ Lyžařské trasy
◦ Sněhové zpravodajství
◦ Informace o ubytování v regionu
◦ Kalendář událostí
◦ Informace o cyklobusech
◦ a mnoho dalších informací



Obr. 1: Na úvodní obrazovce najdete rozcestník k jednotlivým částem aplikace



 V sekci O regionu najdete 
odkazy na následující 
kapitoly:
◦ Představení regionu

◦ Města a obce

◦ Krkonošské speciality

◦ Fotogalerie

◦ Krkonošský národní park

Obr. 2: Nabídka sekce O regionu



Obr. 3: Města a obce regionu jsou seřazeny abecedně. Můžete je zobrazit formou výpisu 

nebo pomocí ikonek na mapě.



 Fotogalerie je rozdělena 
podle ročních období

 Nechybí ani obrázky 
krkonošských specialit

 Jednotlivé fotografie můžete 
přímo odeslat jako 
pohlednici (z mobilního 
telefonu)

Obr. 4: Součástí aplikace je také malá 

fotogalerie regionu.



Obr. 5: Stručná charakteristika Krkonošského národního parku.



Obr. 6: Aplikace obsahuje turistickou mapu s vyznačením turisticky zajímavých lokalit. 

Ovládací prvky se nacházejí v horní části mapy.



Obr. 7: Klepnutím na ikonu modrého špendlíku zobrazíte název daného místa. Pokud 

vyberete odkaz, získáte podrobnější informace o této lokalitě.



Obr. 8: Sekce Léto a Zima nabízejí detailní popis letních a zimních aktivit v Krkonoších.



Obr. 9: Detailní výpis turistických cílů regionu.



Obr. 10: Také naučné stezky jsou v aplikaci podrobně popsány.



Obr. 11: V zimním období se vám bude hodit charakteristika zimních lyžařských středisek.



1. Připravte tři varianty jednodenního pěšího výletu v 
Krkonoších.



1. Vyberte si jednu naučnou stezku Krkonoš a stručně 
popište, proč byla vytvořena a jaké informace na ní 
najdete.



1. Připravte program na zimní víkend v Krkonoších. Zařadit 
můžete běžecké i sjezdové lyžování, případně další 
aktivity.



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 11: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace Krkonoše ve verzi pro tablety s operačním 

systémem Android. Miloš Bukáček, 2014


