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Přehledné mapy malých měřítek. Bez geometrické
generalizace. Plně kompatibilní s vektorovými daty.

Mapy malých měřítek společnosti CEDA jsou digitální rastrové mapy pokrývající kompletně celé území České republiky. Jsou
kartografickými reprezentacemi geodatabází StreetNet, Zájmových bodů a jsou obohaceny o data velkoplošných chráněných
území AOPK.
Od mapy nejmenšího měřítka 1: 5 000 000 po mapu 1: 250 000 postupně přibývá mapový obsah tak, aby zůstala zachována
přehlednost mapy, ale zároveň byla mapa obsahově co nejbohatší. Přehledové mapy tak obsahují jen hlavní silniční síť,
nejvýznamnější sídla, administrativní hranice krajů, vodstvo a lesy. Nejpodrobnější mapa malého měřítka ČR 250 znázorňuje
síť komunikací až do úrovně místních komunikací, množství zobrazených prvků je významně větší a řada z nich je popsaná.
Mapy malých měřítek jsou tvořeny z prostorově negeneralizovaných dat geodatabází společnosti CEDA v designu
Mapových dlaždic. Sjednocený design umožňuje jejich efektivní kombinování digitálně i v tištěné podobě.

Základní údaje
Souřadnicový systém
Formát dat
Parametry rastru
Měřítko mapy

Vhodnost použití
S-JTSK
TIF + TFW, příp. EPS
508 dpi, 8 bit, PackBits
1: 250 000 | 1: 500 000 | 1: 1 000 000 |
1: 2 5000 000 | 1: 5 000 000

Zobrazování

*****

Analýza

*****

Lokalizace

*****

Navigace

*****

Obsah mapy
Využití map
Mapy jsou vhodnou přehledovou mapou základní
silniční sítě ČR, v kombinaci s dalšími rastrovými
mapami nebo vektorovými daty jsou ideální pro
mapové servery. Zároveň je dodáváme
v dostatečném rozlišení pro potřeby tisku.

Komunikace a popis čísel silnic
Dálniční exity
Železnice a metro
Využití půdy
Zastavěné území
Administrativní členění
Vodstvo a jeho popis

Aktualizace a termíny vydání
Mapy jsou vydávány dvakrát ročně v návaznosti
na vydání vektorových dat společnosti CEDA.

Ochrana přírody dle AOPK
Body zájmu (vybrané kategorie)

ČR 250











ČR 500

ČR
1mil.

 
  









-

-

ČR
2,5 mil.

ČR
5 mil.


-
-


-
-





-
-





-
-

Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 | www.ceda.cz
www.ceda.cz

Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 |

