
Google zem 

Stiahnutie a inštalovanie Google zem 

1. Spustite si internetový prehliadač (Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...). 

2. Pokiaľ nemáte ako domovskú stránku nastavený vyhľadávač Google, napíšte do 

adresného poľa: google.sk 

3. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte google zem . 

4. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na vami vybranú stránku ponúkajúcu stiahnutie 

aplikácie Gogle zem (optimálne zo slovenského servera): 

 
5. Z vybranej stránky si stiahnite inštalačný súbor (na každej stránke to môže byť trochu 

inak):  

6. Každý internetový prehliadač má nastavený špecifický postup sťahovania súborov: 

a. Firefox sa zvykne spýtať, či a kam má uložiť sťahovaný súbor 

b. Chrome stiahne súbor bez opýtania sa 

c. Edge sa na spodnej lište spýta, čo má so súborom spraviť 

7. Dokončite sťahovanie podľa použitého prehliadača. 

8. Spustite inštalačný súbor. Môžete to urobiť ihneď po stiahnutí. Spustenie je znova 

závislé od použitého prehliadača: 

a. Firefox má pravo hore modrú šípku znázorňujúcu stiahnutie súboru 

. Kliknutím na túto šípku sa zobrazia aktuálne stiahnuté 

súbory. Kliknite na inštalačný súbor . 

b. Chrome má vľavo dolu informáciu o stiahnutých súboroch. Kliknutím na 

názov inštalačného súboru  sa tento spustí. 

c. Edge sa už pri sťahovaní spýta, či má súbor stiahnuť a spustiť: 

 
kliknutím na Spustiť sa spustí inštalácia. 

9. OS Windows sa spýta, či chcete povoliť inštalačnému súboru urobiť zmeny. Pokiaľ 

máte práva administrátora, môžete to povoliť. 



10. Začne sťahovanie potrebných súborov z internetu a inštalácia aplikácie, po dokončení 

inštalácie sa spustí aplikácia 

. 

11. Do poľa Vyhľadávať napíšte kam chcete „zaletieť“ (napr. socha slobody). 

12. Gogle zem vám ukáže žiadanú lokalitu z pohľadu z vrchu 

. 

13. Pokiaľ máte v položke vrstvy vybrané zobrazenie Budovy 3D , 

stlačte koliesko na myši, podržte ho stlačené a potiahnite myšou smerom ku sebe. 



14. Vybraná lokalita sa zobrazí v 3D zobrazení 

. 

15. Pohybom myši (pri stlačenom koliesku na myši), si môžete priblížiť alebo oddialiť 

pohľad. 

16. Rovnakým postupom si môžete zobraziť ľubovoľné miesto na svete (Eifelovu vežu, 

pyramídy v Gize, Mount Everest, Kuala Lupmur, Dubaj, žilinský futbalový štadión, 

žilinský Aupark, ...). 

17. Aplikácia Google zem ponúka pohľady aj na: Oblohu, Mars, Mesiac. V takom prípade 

je potrebné na paneli s tlačidlami kliknúť na tlačidlo pripomínajúce Saturn 

. 

18. Zo zobrazenej ponuky kliknite na to, čo vás zaujíma:  

19. Pri vybranom zobrazení morského dna  sa zobrazia aj 

miesta, kde odpočívajú známe lode 

. 



 


