
Mapy, prostorová data
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Mapy
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https://grapp.spravazeleznic.cz/

https://www.czela.net/https://www.windy.com/

https://grapp.spravazeleznic.cz/
https://www.czela.net/
https://www.windy.com/


Mapy
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https://atlas.mapy.cz/

https://mapy.cz/

https://atlas.mapy.cz/
https://mapy.cz/


• Kraje, města, obce

• Státní organizace

• Podnikatelé

• Sdružení, komunity, spolky,…

• Fyzické osoby

Uživatelé – co jim tato data přináší?
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• Veřejné zdroje

• Zainteresované subjekty

• Soukromé společnosti

Původ dat a přístup k mapám
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https://geoportal.gov.cz/web/guest/about-inspire

https://www.o2.cz/osobni/mapa-pokryti

https://www.smscr.cz/benefity/agis-dtm/

https://geoportal.gov.cz/web/guest/about-inspire
https://www.o2.cz/osobni/mapa-pokryti
https://www.smscr.cz/benefity/agis-dtm/


• Kraje, Města, Obce

• Státní správa, např. ČÚZK, ČSÚ, ŘSD, ČTÚ, SPÚ,..

Poskytovatelé dat – veřejné zdroje
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https://geoportal.gov.cz

https://geoportal.gov.cz/


• Ministerstva např. 

MV: Atlas veřejné správy

MZE: Portál farmáře

MŽP: Atlas krajiny

Poskytovatelé map, dat – veřejné zdroje
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https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/

https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/

https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/
https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr
https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
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https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2021

Poskytovatelé dat – veřejné zdroje

https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2021


Poskytovatelé dat – veřejné zdroje
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https://data.gov.cz/

https://data.gov.cz/


Poskytovatelé dat – veřejné zdroje
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• ČTÚ https://www.ctu.cz/

https://data.ctu.cz/

https://data.ctu.cz/
https://data.ctu.cz/


• GIS portál – členský vstup

• Komerční produkty (placená služba)

Poskytovatelé dat – členské portály
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https://www.smscr.cz/benefity/agis-dtm/

https://mawis.eu/utilityreport/
https://www.registrsiti.cz/

https://www.smscr.cz/benefity/agis-dtm/
https://mawis.eu/utilityreport/
https://www.registrsiti.cz/


NPERF - Pokrytí 3G/4G/5G  
https://www.nperf.com

Tematické mapy – samostatné weby, komunitní mapy
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https://mapakriminality.cz

https://www.kdebourame.cz

https://www.vymoly.cz

https://www.cenovamapa.cz

https://www.estudanky.eu

Mapa vysílačů 

https://www.mapavysilacu.cz

… a mnoho dalších…

… jako např. …

https://www.nperf.com/
https://mapakriminality.cz/
https://www.kdebourame.cz/
https://www.vymoly.cz/
https://www.cenovamapa.cz/
https://www.estudanky.eu/
https://www.mapavysilacu.cz/


Mapy sítí elektronických 
komunikací (SEK)
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Infrastruktura

- Operátoři

- Kraje

- Města

Mapy sítí elektronických komunikací (SEK)
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Služby

- Operátoři o své sítí

- Velkoobchodní hráči

- Státní správa

https://www.sitel.cz/sluzby/konektivita-a-opticke-trasy/ https://www.ceznet.cz/mapa-pokryti.html

https://www.sitel.cz/sluzby/konektivita-a-opticke-trasy/
https://www.ceznet.cz/mapa-pokryti.html


Mapy SEK – páteřní infrastruktura
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https://www.cdt.cz/media/filer_public/bb/73/bb730b0b-24b5-4753-b372-

1106a2b112d2/mapa-telekomunikacni_site_cz.pdf
https://hadaikum.dialtelecom.cz/opticka-sit/paterni-sit/

Operátoři

https://www.cdt.cz/media/filer_public/bb/73/bb730b0b-24b5-4753-b372-1106a2b112d2/mapa-telekomunikacni_site_cz.pdf
https://hadaikum.dialtelecom.cz/opticka-sit/paterni-sit/


Mapy SEK – páteřní infrastruktura
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Kraje

https://www.rowanet.cz https://mapy.plzensky-kraj.cz/gis/camelnet/

https://www.rowanet.cz/
https://mapy.plzensky-kraj.cz/gis/camelnet/


Mapy SEK – kde leží sítě?
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https://gis.kr-vysocina.cz/ostatni-mapy-c15

https://hradcany-prerov.gis4u.cz/

https://www.vlasimnet.cz

https://gis.kr-vysocina.cz/ostatni-mapy-c15
https://hradcany-prerov.gis4u.cz/
https://www.vlasimnet.cz/


• Územně analytické podklady – kapitola 9

• Digitální technická mapa

Mapy SEK – kde leží sítě?
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Mapy technické infrastruktury
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https://www.dtmcr.cz

https://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm/

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/

https://www.dtmcr.cz/
https://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm/
https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/


https://www.o2.cz/osobni/mapa-pokryti• Operátoři – mobilní sítě

Mapy SEK – služby / pokrytí
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https://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti-internetem/mobilni

https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/

https://www.o2.cz/osobni/mapa-pokryti
https://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti-internetem/mobilni
https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/


• ČTÚ - mobilní sítě

Mapa pokrytí a Portál pro vizualizaci telekomunikačních služeb

Mapy SEK – služby / pokrytí
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https://digi.ctu.cz/pokryti/pokryti/pokryti/pokryti/ https://qos.ctu.cz/

https://digi.ctu.cz/pokryti/pokryti/pokryti/pokryti/
https://qos.ctu.cz/


• Operátoři – pevné sítě

Mapy SEK – služby / pokrytí
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http://dragon.adent.cz/mapa-pokryti

https://neos.cz/

http://www.hovnet.cz/

http://dragon.adent.cz/mapa-pokryti
https://neos.cz/
http://www.hovnet.cz/


• Kraje 

– pevné sítě

Mapy SEK – služby / pokrytí
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https://www.21net.cz

https://www.21net.cz/


• Velkoobchod –
pevné sítě

Mapy SEK – služby / pokrytí
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https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti

https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti


• Dostupnost služby v pevných sítích

Mapy SEK – služby / pokrytí
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www.mapainternetu.cz

https://www.bconetwork.cz/MAPA/mapa_GSD2021_mi.html
http://www.mapainternetu.cz/


Srovnávací 
nástroje…
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• ČTÚ – Srovnávací nástroj cen a kvality

https://srovnavac.ctu.cz/

• NetTest

https://nettest.cz/

Srovnávací nástroje, měřící nástroje
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https://srovnavac.ctu.cz/
https://nettest.cz/


ČTÚ – Srovnávací nástroj cen a kvality
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https://srovnavac.ctu.cz/

Zobrazuje pouze veřejné nabídky, které operátoři sdělili ČTÚ.

https://srovnavac.ctu.cz/


ČTÚ – NetTest
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https://nettest.cz/

https://nettest.cz/


Běžně dostupná rychlost
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ČTÚ – NetTest
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https://nettest.cz/

https://nettest.cz/


BCO
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Mapa sběru dat - online
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https://www.bconetwork.cz/MAPA/mapa_GSD2021.html

www.bconetwork.cz

https://www.bconetwork.cz/MAPA/mapa_GSD2021.html
https://www.bconetwork.cz/MAPA/mapa_GSD2021.html
http://www.bconetwork.cz/


Mapa sběru dat - PDF
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Děkujeme za pozornost.
info@bconetwork.cz

www.bconetwork.cz
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Broadband Competence Office Česká republika

Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15

http://www.bconetwork.cz/

