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Anotace:
Mapa byla vytvořena v rámci projektu Webová aplikace pro dynamizaci
prostorových dat industriálních památek formou location-based services
(TD03000079) Technologické agentury České republiky. Zobrazuje technické
památky tří vybraných lokalit v České republice, dále je klasifikuje a poskytuje
přehled o dalších sebraných informacích k bodům zájmu.
Annotation:
The map was created thanks to a project No. TD03000079 Web application for
the dynamism of spatial data representing industrial monuments through
location-based services of the Technology Agency of the Czech Republic. It
shows sites of industrial heritage in three regions in the Czech Republic and
sorts them into classes and shows some additional information to selected
points.

Popis:
Mapový list je tvořen třemi mapovými poli, přehledkou a doplňujícími
informacemi. Každé ze tří mapových polí zobrazuje jeden z krajů, kde proběhlo
terénní mapování (v roce 2016). Jedná se o kraj Plzeňský, Liberecký a
Moravskoslezský. V rámci nich jsou zobrazena místa s industriálními
památkami, ty jsou ještě dále rozděleny do 5 kategorií (továrny, železniční
stavby, vojenské objekty, vodní díla a ostatní). K vybraným bodům je připojena
a zobrazena tabulka se sebranými informacemi.
Podkladová data ArcČR 500, referenční souřadnicový systém S-JTSk East-North.
Description:
The whole Map includes three maps views, overview map of the Czech
Republic and additional information. Each of three map views shows one of
selected region (Pilsen Region, Liberec Region and Moravian-Silesian Region),
where the mapping was held in 2016. Each map shows industrial heritage sites
divided in five categories (factories, railway constructions, military objects,
waterworks and others) and contains a few additional tables with information
to selected points.
Base layer data is ArcČR 500, reference coordinate systém S-JTSk East-North.
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