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Sada: Mobilní aplikace ve výuce

Téma: Aplikace České Švýcarsko
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Předmět: Zeměpis

Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia

Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci České Švýcarsko, kterou mohou žáci a učitelé 
využívat v tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. 
Aplikace České Švýcarsko je mobilním turistickým průvodcem po národním parku České 
Švýcarsko. 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 České Švýcarsko je mobilním turistickým 
průvodcem po národním parku České Švýcarsko, kde 
najdete:
◦ Mapu regionu
◦ Charakteristiku oblasti
◦ Turistické cíle
◦ Turistické trasy
◦ Informace  o ubytování a restauracích
◦ Služby turistům
◦ Kalendář akcí v regionu
◦ a řadu dalších informací



 Na úvodní obrazovce 
najdete rozcestník k 
jednotlivým sekcím aplikace

Obr. 1: Úvodní obrazovka aplikace



 Kalendář akcí obsahuje 
přehledný výpis 
nadcházejících událostí v 
regionu

 Po výběru konkrétní události 
se objeví její podrobný popis

 K základním charakteristikám 
každé akce patří:
◦ Doba trvání

◦ Termíny konání

◦ Popis akce

◦ Cena 

Obr. 2: Podrobný popis vybrané akce



 Součástí aplikace je turistická 
mapa Českého Švýcarska

 Jsou zde zobrazeny turistické trasy, 
cyklotrasy a body zájmu

 Body zajmu jsou na mapě 
zakresleny obrázkovými ikonkami

 Po klepnutí na vybranou ikonku 
získáte podrobnější informace o 
tomto místě

Obr. 3: Mapa regionu České Švýcarsko



 Kapitola O regionu popisuje 
přírodu, architekturu a 
Národní park České 
Švýcarsko

 Příroda je rozdělena na tři 
kapitoly:
◦ Geologie
◦ Fauna
◦ Flóra

 každé z témat je podrobně 
popsáno a doplněno 
ilustračními fotografiemi

Obr. 4: Sekce Příroda



 Sekce Architektura je 
věnována:

◦ Historii osídlení

◦ Lidové architektuře

◦ Historii turistického ruchu

◦ Významným osobnostem

Obr. 5: Sekce Architektura



 Zde najdete podrobného 
informace o samotném národním 
parku

 Geologická a geomorfologická
charakteristika je doplněna 
informacemi o fauně a flóře

 Doplněny jsou také informace o 
sousedních chráněných územích

 Popisované lokality jsou zobrazeny 
na ilustračních fotografiích

Obr. 6: Info o národním parku



 Turistické trasy jsou rozděleny 
podle obtížnosti:

◦ Pro náročné turisty

◦ Pro rodiny s dětmi

◦ Pro začínající turisty

◦ Střední obtížnost

 Trasy v jednotlivých kategoriích 
jsou uvedeny ve výpisu, bohužel 
nejsou řazeny abecedně podle 
názvu

Obr. 7: Nabídka turistických tras



 Každá turistická trasa je podrobně 
popsána

 Dozvíte se řadu zajímavostí nejen 
o přírodě, ale také o historii
regionu

 Vždy je uvedena:
◦ Časová náročnost

◦ Délka trasy

◦ Region, kudy je trasa vedena

◦ Kategorie trasy (např. pěšky, na kole)

 Podrobnější informace o trase je 
možné zobrazit přes odkaz na web

 Trasu je možné také ukázat na 
mapě

Obr. 8: Charakteristika vybrané turistické trasy



 Užitečnou pomůckou v sekci 
Služby turistům jsou jízdní řády

 Můžete využít:
◦ Cyklobusy

◦ Turistické autobusy

◦ Turistické vlaky

◦ Lodní dopravu

 Doprava je možná i přes hranice 
do Německa

Obr. 9: Můžete využít autobus, vlak i loď



Naplánujte tři varianty jednodenního pěšího výletu do 
Českého Švýcarska.



Naplánujte itinerář týdenní dovolené v Českém Švýcarsku. 
Dovolená by měla obsahovat pěší výlety, výlety na kole, 
návštěvu zajímavých přírodních i historických a kulturních 
lokalit.



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 9: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace České Švýcarsko ve verzi pro tablety s operačním 

systémem Android. Miloš Bukáček, 2014


