
Tvorba mapy vo webovej aplikácii Mapme.com  

 

Mapme.com je bezplatná mapová aplikácia založená na Google Maps, pomocou ktorej môžete vytvárať 

svoje vlastné mapy a mapové príbehy rýchlo a jednoducho. V nasledovných krokoch si priblížime postup, 

ako si takúto mapu môžete vytvoriť aj vy. 

 

1. Otvorte si webstránku www.mapme.com a zaregistrujte sa (vytvorte si vlastné konto). Postup je 

jednoduchý - kliknite na tlačidlo Login v pravom hornom rohu obrazovky  

 

V otvorenom okne Log In (náhľad nižšie vľavo) kliknite na možnosť Create an account naspodu. 

Následne vyberte ako sa chcete registrovať – ak cez e-mail, vyplňte zobrazené okno Sign Up (náhľad 

nižšie vpravo). Najrýchlejšou je registrácia cez Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem vpíšte svoje meno 

Sem vpíšte e-mailovú adresu 

Prihlasovacie heslo 

Potvrdenie hesla 

Zaškrtnite políčko 

Vytvorenie konta. 

Vytvorenie konta cez FB 

Vytvorenie konta cez e-mail 
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http://www.mapme.com/


2. Po úspešnej registrácii vás Mapme.com automaticky prihlási na web. V prehliadači odporúčame 

zaškrtnúť možnosť zapamätať si prístupové údaje – to znamená, že v budúcnosti nebudete musieť 

pri prihlasovaní opakovane vypĺňať prihlasovacie meno a heslo. Ak áno, vždy sa prihlasujete cez 

tlačidlo Log in. Na obrazovke vidíte po prihlásení informáciu o tom, že ste zatiaľ nevytvorili žiadnu 

mapu. Ak chcete začať s tvorbou svojej prvej mapy – kliknite na modrý nápis create one. 

 

3. Zobrazí sa okno na vyplnenie základných informácií o vašej mape (náhľad nižšie). Do políčka Name 

your map vpíšte názov mapy, ktorú idete vytvoriť. Názov by mal byť priliehavý a odzrkadľovať tému 

mapy. V políčku Write a short description mapu stručne opíšte niekoľkými vetami. Keď je už všetko 

vyplnené, stlačte tlačidlo Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konečne ste sa dostali k samotnej mape. Do horného políčka napíšte názov štátu (mesta, 

svetadielu), pre ktorý idete mapu tvoriť. Aplikácia vám vycentrujte mapu na vami uvedenú oblasť. 

 

 

 

 

 

 



5. Vytvorte kategórie prvkov, ktoré bude vaša mapa obsahovať. V náhľade nižšie vidíte dve vytvorené 

kategórie prvkov – hrady a zámky. Novú kategóriu pridávate kliknutím na tlačidlo +Add. Kategórie 

nazývate vpísaním ich názvu do políčka vpravo od ikonky. Kliknutím na ikonku koša môžete danú 

kategóriu v prípade potreby zmazať. Postup je zobrazený aj na obrázku nižšie vľavo. Obrázok vpravo 

ukazuje ako sa vyberajú (menia) ikonky pre jednotlivé kategórie v mape. Nebojte sa, nové kategórie 

sa dajú do mapy vkladať aj neskôr. Kategórií môže byť na mape mnoho. Ak napr. tvoríte mapu 

o pamiatkach vášho mesta (regiónu), môžete mať kategórie ako kostoly a kaplnky, historické 

budovy, sochy, pamätníky, parky, múzeá a pod. Pre každú kategóriu môžete vybrať nielen farbu, ale 

aj piktogram ikonky, ktorou budú jej prvky v mape vyznačené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dostávame sa do fázy tvorby mapy, v ktorej budete do mapy vkladať vami želané prvky (to, čo 

chcete mať v mape vyznačené). Jednotlivé prvky vkladáte do mapy vždy cez Add a pin. V ľavom 

paneli Add a pin musíte každému vami vkladanému prvku zadať jeho základné informácie. V Title 

napíšte jeho meno (napr. Trenčiansky hrad), v Address zas jeho adresu. Stačí ak uvediete názov 

mesta (obce).  
 

Finálnu polohu prvku môžete nastaviť posúvaním jeho ikonky v mape po kliknutí na Locate on map. 

Po vhodnom priblížení mapy môžete týmto spôsobom vyznačiť presnú polohu prvkov aj v rámci 

jednej obce. V políčku Description napíšte (vložte) opis vkladaného prvku. Jeho dĺžka môže byť len 

niekoľko viet, môže však ísť aj o niekoľko odstavcov. Tento opis sa spolu s názvom a fotografiou 

zobrazia na mape po kliknutí na ikonku daného prvku. V Category je dôležité vybrať správnu 

kategóriu, pod ktorou sa má prvok zobrazovať. Ak napr. práve vytvárame prvok Trenčiansky hrad, 

vyberieme kategóriu Hrady a nie kategóriu Zámky. V Logo vložte fotografiu vami značeného prvku 

kliknutím na modré tlačidlo or select file a následným vyhľadaním fotografie na pevnom disku (tam 

si ju musíte najskôr stiahnuť z internetu). Do položky Website vložte celú adresu webstránky, na 

ktorú chcete odkazovať. Na tejto webstránke si užívateľ mapy môže napr. prečítať viac informácií, 

alebo si pozrieť video na Youtube. Keď máte všetko vyplnené, stlačte zelené tlačidlo Add pin. Vami 

vytvorený prvok sa práve vložil do mapy. Tvorbu mapového prvku si môžete pozrieť aj na náhľade 

na ďalšej strane. 

Názov kategórie 

Názov ďalšej kategórie 

Vytvorenie 

novej kategórie 

Zmena ikonky 

Tu si vyberáte farbu 

Ak ste v ponuke nenašli, čo potrebujete, skúste zadať v angličtine,  

čo hľadáte. V tomto prípade hľadáme ikonku hradov = castle 

Takto zatiaľ vyzerá 

vaša ikonka 



 
 

7. Po vytvorení prvku mu môžete pridať viacero fotografií, ktoré sa pri ňom budú v mape spúšťať 

v podobe galérie. Fotografie pridávate kliknutím na ikonku + Upload photos a ich následným 

nájdením na pevnom disku. V náhľade nižšie vidíme, že Trenčiansky hrad má už pridaných päť 

fotografií (na štvrtej je +1).  

 

 

 

8. Všetky ďalšie prvky vkladáte do mapy rovnakým spôsobom. Nezabudnite pritom na správne 

kategórie, aby sa vám nestalo, že budete mať napr. park zaradený v kategórii kostoly. 

 

9. Zaujímavou možnosť, ktorú Mapme.com umožňuje je tvorba jednej mapy viacerými autormi. Ak na 

tvorbe mapy pracujete v skupine viacerí žiaci, je to ideálne na to, aby ste si mohli vašu prácu 

rozdeliť. Každý z vás napr. vytvorí prvky pre jednu mapovú kategóriu. Ako na to? Vytvorte najskôr 

prázdnu mapu (môžete ju mať, samozrejme, aj rozpracovanú) a pošlite vašich spolupracovníkov 

Vkladanie fotografií do galérie 



pozvánku, aby sa stali tiež editormi mapy. Pozvánku pošlete na ich e-mailové adresy a nájdete ju 

pod Manage map owners v Settings v ľavom okraji obrazovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mapa sa v Mapme ukladá vždy automaticky. Prácu na svojej mape sa tak nemusíte báť kedykoľvek 

prerušiť a opätovne sa k nej vracať. Ak chcete vo vami už vytvorených mapových prvkoch čokoľvek 

zmeniť, nie je problém. Stačí, keď kliknete na ich ikonku v mape, na zobrazenom okne zvolíte More 

info a cez ikonku ozubeného kolieska vyberiete možnosť Edit. 

 

 



11. Vami vytvorenú mapu môžete verejne zdieľať na internete. Je to veľmi jednoduché. Stačí, že 

skopírujete jej adresu z internetového prehliadača (napr. https://mapme.com/hrady-a-zámky-

slovenska) kam potrebujete – Facebook, e-mail, web atď.  

 

12. Mapme umožňuje vytvárať aj vizuálne zaujímavé tzv. mapové príbehy (Story maps). Vyskúšajte 

ako bude vaša mapa vyzerať v podobe takéhoto príbehu. Stačí, ak pred adresu vašej mapy 

v prehliadači dopíšete story (napr. https://story.mapme.com/hrady-a-zámky-slovenska). 

V mapovom príbehu sa rušia kategórie, ktoré sa spoja do jednej. Ak tvoríte mapu prvkov len jednej 

kategórie, je určite vhodné použiť mapový príbeh. Mapový príbeh na tému Mestské pamiatkové 

rezervácie môže vyzerať napr. takto: https://story.mapme.com/mestské-pamiatkové-rezervácie-

na-slovensku/  

 

 

Veľa šťastia a príjemne strávených chvíľ pri tvorbe vašej mapy!  

 

 

 

 

www.lepsiageografia.sk  
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