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Návod na vkládání bodů do pocitových map 
 

Jsme studenti 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí na Střední škole zemědělské a přírodovědné 

Rožnov pod Radhoštěm. Zapojili jsme se do soutěže CO2 liga a chceme přispět ke zlepšení životního 

prostředí. V současné době vnímáme jako zásadní problém globální oteplování a s tím související 

klimatickou změnu, jejichž důsledky už můžeme pociťovat nyní, např. v podobě extrémních projevů 

počasí (sucho a povodně, přibývajících tropických dnů apod.). 

Jedním z našich úkolů v rámci soutěže je vytvoření pocitových map. 

Budeme označovat místa ve třech různých mapách (na území Rožnov pod Radhoštěm): 

1. Pocitová mapa HORKO – označte místa, kde je vám v létě horko, je vám zde hůře než na jiných 

místech. 

2. Pocitová mapa HROZBA POVODNĚ – označte na této mapě místa, kde se cítíte být ohroženi 

povodní, například v případě silných přívalových srážek, dlouho trvajících dešťů. 

3. Pocitová mapa ZDE SE CÍTÍM DOBŘE – na této mapě označte místa, na kterých se cítíte dobře, 

jsou pro vás v létě útočištěm, jdete se tam schladit. 

Tyto data budeme následně analyzovat a vybereme dvě místa, pro které vytvoříme návrh opatření, 

která povedou ke zlepšení. Během našich studií se budeme snažit, aby byl náš návrh realizován, 

případně zapojíme i další ročníky. 

Budeme rádi, když nám pomůžete a zapojíte se do našeho malého průzkumu. Zapojit se může celá 

rodina. 

Můžete pozorovat, jak postupujeme na webových stránkách ekoSOS (kvalitne.cz) a @co2liga1.b 

 

 

 

Jak to udělat? 

1. Klikněte na odkazy map. Zobrazí se vám mapa Rožnova p. R. 

 

Pocitová mapa: HORKO  https://mapy.cz/s/kafuvetoke 

Pocitová mapa: OHROŽENÍ POVODNĚMI  https://mapy.cz/s/lohamahege 

Pocitová mapa: ZDE SE CÍTÍM DOBŘE  https://mapy.cz/s/nererokuna 

 

 

 

 

 

http://ekosos.kvalitne.cz/Roznovske_kobry/index.html
https://mapy.cz/s/kafuvetoke
https://mapy.cz/s/lohamahege
https://mapy.cz/s/nererokuna
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2. Klikněte na „nástroje“ – viz červená šipka. 

3. Klikněte na „vlastní bod na mapě“. 

4. Klikněte myší na všechna místa, kde cítíte v létě velké vedro/ohrožení povodní/kde se cítíte 

v létě dobře (pro každou mapu zvlášť). Přejmenujte název bodu, podle vašeho pocitu 

(známka 1-5, 1 nejhorší, 5 nejlepší/žádná obava). 

Hodnota 
Textové 

vyjádření 

1 Obrovská 

2 Výrazná 

3 Mírná 

4 Výjimečná 

5 Žádná 

 

 

 

 

 

5. Jakmile označíte všechna místa, která považujete za důležitá, exportujte data v podobě GPX. 

Vložit číslo ze 

škály pocitů 1-5 

Uložte 
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6. Klikněte na „zobrazit ve složce“, soubor přejmenujte „vaše jmého_HORKO.gpx“. Jméno může 

být i fiktivní. Toto udělejte pro každou mapu zvlášť a soubory odešlete na emailovou adresu: 

ekosos@post.cz 

 

 

My následně zpracujeme data v geoinformačním programu a uděláme analýzu a nakonec návrh.  

 

Děkujeme za čas, který tomu budete věnovat. 

Tým 1.B, Rožnovské kobry. 

 


