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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové 

změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější. 

Práce navazuje na moji bakalářskou práci zabývající se vývojem toponym na starých mapách 

na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské 

práci byl proveden sběr dat o vývoji změn v osídlení na daném území a jednoduše 

kartograficky vizualizován pomocí tematických map. Diplomová práce tuto práci rozšiřuje 

o další kartografické moţnosti vyjádření těchto změn. Výstupem diplomové práce jsou 

tematické mapy vyjadřující změny ve vývoji toponym na analyzovaném území. 

 

Klíčová slova 

čas, dynamika, toponymum, stará mapa, tematická kartografie 

 

Abstract 

The diploma thesis examines the cartographic methods by which it is possible to express the 

temporal changes of spatial data. It focuses both on the methods historically older, the newer 

methods. The work follows on my bachelor thesis deals with the development toponyms on 

old maps in the administrative district Poběţovice. The work was carried out collecting data 

on development changes in settlement on given to territory and simply cartographically 

visualized using thematic maps. The diploma thesis extends the bachelor work of other 

cartographic possibilities of expression of these changes. The output of diploma thesis are 

thematic maps expressing changes in the development of toponyms in the analyzed area. 
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1 Úvod 

Vývoj mapových prvků na starých mapách mě inspiroval jiţ při výběru tématu mé bakalářské 

práce. Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou a ve směru vizualizace získaných dat ji 

rozšiřuje. Bakalářská práce se zabývala konkrétně vývojem toponym neboli místních jmen na 

zvoleném území. Právě toponyma patří k nejproměnlivějším mapovým prvkům starých map, 

neboť kaţdé místní jméno je spjato s určitým zeměpisným prostředím a dobou ve které 

vzniklo. Bylo by nepřehledné porovnávat na daném území všechna místní jména, proto byl 

v bakalářské práci porovnáván pouze vývoj názvů sídel. Přesněji byl zpracován vývoj názvů 

sídel na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, neboť na 

tomto území došlo kvůli jeho příhraniční poloze k velkým změnám během historického 

vývoje českého státu a tím i k zajímavým změnám ve vývoji toponym. Pro upřesnění obec 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice se rozprostírá na západě České republiky na území 

Českého lesa. Podkladem pro bakalářskou práci byly dostupné staré mapy analyzovaného 

území. Ze získaných dat byly vypracovány tabulky, grafy a tematické mapy. Vyjádření 

dynamiky bylo zpracováno pouze pomocí kartografické metody bodových znaků, popř. jako 

sekvence těchto map v určitých časech. V rámci zpracování bakalářské práce bylo získáno 

poměrně velké mnoţství zajímavých dat, které bylo škoda dále nezpracovat. Proto 

byla v diplomové práci právě tato data podrobněji zpracována z hlediska dynamické 

kartografické vizualizace, která je pro běţného uţivatele zajímavá. Cílem diplomové práce je 

tedy vytvořit ucelený přehled jednotlivých kartografických metod, pomocí kterých lze 

vyjádřit dynamiku prostorového jevu a aplikovat metody, pokud to je moţné na data získaná 

v rámci bakalářské práce. Nakonec jsou jednotlivé metody porovnány a zhodnoceny. 

Kartografické metody se s rozvojem informačních technologií neustále vyvíjí. V práci 

nejsou opomenuty ani metody historicky starší, které se v některých směrech vyrovnají 

metodám novějším. Je jen názor jednotlivých uţivatelů, které metody jsou pro ně a pro jejich 

potřeby zpracování dat výhodnější. Ne kaţdému vyhovují nejnovější technologie. Výstupem 

jednotlivých metod jsou tematické mapy. Ať uţ se jedná o mapy digitální převedené do 

analogové podoby, které někteří uţivatelé povaţují za zastaralé a nepraktické, tak o mapy 

digitální publikované v prostředí internetu. V diplomové práci není striktně oddělena část 

teoretická od praktické. Vţdy kaţdá z kartografických metod, pokud byla příslušná metoda 

vhodná, byla pouţita na vyjádření dynamiky na analyzovaných datech. 
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V druhé kapitole diplomové práce jsou definovány základní pojmy, které jsou pouţity 

dále v celé práci, hlavními z nich jsou pojmy čas, tematická kartografie a dynamika 

prostorového jevu. Třetí kapitola se zabývá popisem vizualizace dat v rámci bakalářské práce 

a stručnou rešerší literatury zaměřující se na vizualizaci dynamiky prostorového jevu. Čtvrtá 

a pátá kapitola popisují jednotlivé kartografické metody, které je moţné vyuţít k vyjádření 

časových změn prostorových dat. V šesté kapitole jsou jednotlivé metody shrnuty 

a porovnány. Jsou uvedeny ty metody, které jsou nejvhodnější k vyjádření časových změn na 

datech získaných v rámci bakalářské práce. Sedmá kapitola pouze uvádí pouţité programové 

vybavení a v závěrečné kapitole je uvedeno celkové zhodnocení práce a moţnost jejího 

vyuţití nebo dalšího rozšíření v budoucnu. 
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2 Čas a tematická kartografie 

Nejprve je nutné definovat základní pojmy, které budou v práci dále pouţity a zpracovány. 

Hlavním z definovaných termínů je pojem čas. Časem a způsoby jeho vizualizace pomocí 

metod tematické kartografie se zabývá celá tato práce. Proto je dalším z definovaných termínů 

tematická kartografie a její hlavní výstup tematická mapa. V následujících podkapitolách jsou 

dále uvedena dělení tematických map dle časového hlediska a popsány jednotlivé 

kartografické metody, pomocí kterých je moţné čas a jeho změny znázornit. S tím souvisí 

i poslední z definovaných pojmů, kterým je dynamika prostorového jevu a problematika 

kartografického znaku. 

2.1 Čas 

 „Čas – to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.“ 

John Archibald Wheeler, [14] 

Co je to vlastně čas? Je velice obtíţné si tento pojem představit. Na vysvětlení pojmu čas 

existuje mnoho rozdílných názorů, a proto je velice těţké napsat jeho přesnou definici. Časem 

jako pojmem k vyjádření trvání bytí se zabývali hlavně filozofové a aţ později i přírodovědci. 

Čas je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje, který je chápán jako sled událostí 

probíhajících na určitém místě. Čas se trvale mění, přesto jej lze jiţ v dnešní době velice 

dobře měřit. S jeho pomocí se měří vzdálenost mezi událostmi v časoprostoru. V běţných 

podmínkách je čas povaţován za jev lineární, jehoţ rychlost se objektivně vzato nemění. 

Rozdílné je však subjektivní vnímání rychlosti času, kdy při pro nás příjemných událostech se 

můţe zdát, ţe čas plyne mnohem rychleji neţ jindy. 

Během času se mění děj, coţ je sled událostí probíhající na určitém místě. Právě 

zachycení těchto časových změn se snaţí kartografové znázornit pomocí map. V minulosti se 

čas na mapách příliš neznázorňoval. Přibliţně do 70. let minulého století bylo vytvořeno 

velice málo takových kartografických děl. U některých neevropských národů ale neexistovalo 

oddělení času a prostoru v kartografii. Například aztécké písmo, které je obrázkové, bylo 

povaţováno za kartografický záznam místních dějin, rodopisu a zároveň plnilo funkci 

kalendáře. [34] Příkladem vyjádření času na starých mapách je měřítko, které můţe být 

vyjádřeno nejen délkově, ale i časově. Obvykle byl čas vyjádřen v hodinách chůze či jízdy, 
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v tzv. „Wegstunde“, např. kdy trasa pochodu vojska byla rozdělena na určité časové intervaly. 

Potřeba vyjádření času na mapě záleţí na tématu mapy. Čas je tedy nutný vyjádřit na mapách, 

které znázorňují určitou změnu prostorového jevu a chtějí vyjádřit vývoj daného jevu v čase. 

Z mapy lze obvykle vyčíst maximálně tři rozměry prostorových jevů, kterými jsou souřadnice 

objektu (např. rovinné nebo zeměpisné souřadnice) nebo šířka a délka objektu představující 

dvě dimenze. Třetí dimenzi tvoří výška objektu (např. zeměpisná výška). Čas je označován 

odborníky jako čtvrtá dimenze prostorového jevu. Zároveň se odborníci snaţí neustále nabízet 

co nejvhodnější metody tematické kartografie pro jeho vyjádření. Právě těmito metodami 

tematické kartografie se zabývá tato práce. 

2.2 Tematická kartografie a tematické mapy 

V práci jsou pouţívány metody tematické kartografie, proto je dobré na začátku uvést význam 

tohoto pojmu, který je obtíţně definovatelný a jeho definice se v různých publikacích liší. 

Podle Britské kartografické společnosti je tematická kartografie věda, technika a umění 

tvorby tematických map včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých 

výtvorů. [5] Výstupem tematické kartografie je tematická mapa. 

2.2.1 Tematická mapa 

Podle Mezinárodní kartografické asociace ICA je tematická mapa definována jako mapa, jejíţ 

hlavním obsahem je znázornění libovolných přírodních a socioekonomických jevů, ale také 

jejich vzájemných vztahů. Dříve se tematické mapy označovaly jako mapy s dodatkovým 

obsahem nebo jako speciální mapy. Nyní je tematická mapa chápána jako mapa, která je 

určena ke specifickému účelu a zobrazuje na topografickém podkladu jedno nebo více 

zvláštních témat na úkor nepodstatných témat. [5] Podle vyuţití slouţí tematické mapy ke 

dvěma hlavním účelům: [9] 

 jako zdroj informací, 

 jako prostředek prezentace výsledků geografického výzkumu. 

Tematické mapy lze rozdělit podle různých aspektů, např. podle účelu, koncepce, 

vzniku, atd. Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci časových změn, proto je níţe 

uvedeno dělení tematických map dle časového aspektu: [9] 
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 statické mapy – vyjadřující stav mapovaného jevu k určitému datu (nebo okamţiku), 

 dynamické mapy – vyjadřující změnu stavu mapovaného jevu v čase, 

 genetické mapy – vyjadřující vznik a vývoj jevu v čase i prostoru za určité období, 

 retrospektivní mapy – vyjadřují rekonstrukci stavu objektů nebo jevů v minulosti, 

 prognostické mapy – vyjadřují odhad vývoje jevu v budoucnosti. 

Retrospektivní mapy lze zařadit mezi mapy statické, neboť vyjadřují jev k určitému 

datu v minulosti. Naopak mapy genetické a prognostické lze zařadit mezi mapy dynamické, 

protoţe vyjadřují určitý vývoj jevu v čase. 

2.2.2 Metody tematické kartografie 

Pro vizualizaci časových změn existuje celá řada metod tematické kartografie. Jejich 

vyuţívání v aplikacích geoinformačních technologií není však příliš rozšířené. „Teprve 

v poslední době, v souvislosti s rozvojem mobilních a distribuovaných GIS (geografických 

informačních systémů), dochází nejen k častějšímu výskytu vyuţívání tradičních 

kartografických metod vyjádření dynamiky jevů, ale i k pokusům o vytváření metod nových.“ 

[33] Metody znázorňující dynamiku jevu je moţné rozdělit dle vzhledu výsledného 

znázornění:  

 metody statické, 

 metody dynamické. 

Pod statickými metodami si lze představit různá schémata, grafy, diagramy nebo 

např. tři a více map stejného území, kde se jev mění v čase, ale vizualizace zůstává stejná 

(nemění se). Statické metody se mohou dále členit podle umístění metody ve vědecké práci 

celkem do tří skupin: [33] 

 mimo mapu, 

 vně mapy i do mapy, 

 jen do mapy. 

V případě první skupiny jsou veškeré výsledky metod grafického zpracování 

dynamických dat vkládány mimo mapu. Jedná se obvykle o různá schémata časových soustav 

nebo o grafy pro znázornění závislosti dvou nebo tří proměnných, přičemţ jedna 
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z proměnných je čas. Grafy znázorňující závislost dvou proměnných mohou být např. grafy 

čárové, sloupcové, bodové, kruhové a v případě grafů znázorňujících tři proměnné se jedná 

o grafy trojúhelníkové nebo pseudoprostorové – viz kapitola 4.1. 

Druhá skupina je dána charakterem vstupních dat. Metody mohou být umístěny do 

textu, jako doplňkové informace k mapě nebo přímo do mapy. 

V případě třetí skupiny je jednoznačně určeno umístění metody do mapy. 

Znázorňovaný jev je dán prostorovým určením a změnou v čase. Výběr vhodné metody je 

ovlivněn lokalizací, zda se jedná o bodové, liniové nebo plošné určení prvku. Kromě 

lokalizace u výběru vhodné kartografické metody hraje důleţitou roli i moţnost metody 

znázornit pohyb, proces, vývoj, trend, změnu, rozvoj apod. v prostoru. Jedná se například 

o metody bodových znaků, liniových znaků, o metody kvalitativních nebo kvantitativních 

areálů – viz kapitoly 4.2,4.3, 4.4. 

Z důvodu technického rozvoje a přenosu kartografické tvorby do digitálního prostředí 

se otevírají nové moţnosti vyjádření dynamiky prostorových jevů. Dochází k tvorbě nových 

metod, které jsou označovány jako dynamické metody. Výstupem dynamické metody je 

dynamická mapa, u které dochází ke změně zobrazovaných dat. Mapa se automaticky 

generuje nebo je pouţito prvků interaktivity pro řízení změn mapy. Typickým příkladem 

dynamické metody je animace – viz kapitola 5. 

V kapitolách 4 a 5 jsou podrobně popsány jak statické, tak dynamické metody. 

Zároveň jsou v kapitole 3.1 uvedeny metody, které byly pouţity pro vizualizaci dat 

v bakalářské práci [12]. 

2.3 Dynamika prostorového jevu 

Dynamika je definována jako obor mechaniky studující pohyb těles a hmotných prostředí 

a jeho příčiny. [1] Z hlediska geomatiky a geoinformatiky je dynamika označována jako 

časová sloţka popisu prostorových dat. Můţe vyjadřovat změny různých jevů, např.: 

 změny polohy či velikosti objektu v čase, 

 změny prostorových vztahů v čase, 

 změny vlastností v čase. 
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Zkoumáním změn jevů v prostoru a zároveň v souvislosti s plynutím času se zabývají 

různé vědní disciplíny, jejichţ výsledky jsou stále častěji prezentovány pomocí map. [10] 

Proto je nutné, aby kartografie měla metody, kterými bude moci změny jevů v čase výstiţně 

znázornit. Touto problematikou se zabývá řada odborníků – viz kapitola 3.2. 

Objektivní realitu se lidé snaţili zaznamenávat uţ na nejstarších lidských výtvorech. 

Nejprve byly schématicky zakreslovány horstva, vodstvo, pobřeţní čáry či další ţivotně 

důleţité objekty např. jeskyně, místa lovu, sídla nebo komunikace. Znázornění objektů nebylo 

snadné. Je jasné, ţe nebylo moţné znázornit objekty v měřítku 1 : 1, proto postupem času 

docházelo ke zmenšování, generalizaci a pouţití symbolů či kartografických znaků. Právě 

zkoumáním kartografických znaků se zabývá nově vzniklé odvětví kartografie 

tzv. kartografická sémiologie
1
, jejímţ zakladatelem je francouzský kartograf J. Bertin. 

Kartografický znak je definován jako libovolný grafický prostředek nebo souhrn 

prostředků, který je schopen být nositelem významu a něco v kartografickém díle vyjadřovat. 

Kartografické znaky mohou být: [5] 

 kvalitativní – vyjadřují vlastnosti statistických jednotek prostorových jevů, které se 

popisují slovem (např. povolání, národnost, druh půdy), 

 kvantitativní – vyjadřují vlastnosti statistických jednotek, které jsou vyjádřené číselně. 

Kvantitativní údaje lze déle rozdělit na: 

 extenzivní – charakterizují objemové vlastnosti, 

 intenzivní – charakterizují úroveň vlastnosti, 

 spojité – nabývají různých hodnot v rámci daného intervalu, 

 nespojité (diskrétní) – nabývají pouze konkrétních hodnot. 

Roku 1974 navrhl J. Bertin grafické proměnné, jakoţto moţné parametry 

kartografického znaku – viz Obr. 1. 

                                                           
1
 Kartografická sémiologie se skládá z obecné sémiologie (vědě o znacích), teoretické kartografie, teorie 

informace, kybernetiky a inţenýrské psychologie. [5] 
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Obr. 1 Grafické proměnné podle J. Bertina, Zdroj [autor] 

 „Při analýze kartografického znaku, nebo i znaku obecně, jsou definované grafické 

proměnné charakterizovány hodnotami, jejichţ rozsah určují vizualizační teorie (rozsah barev, 

struktura vzorku, čitelnost apod.).“ [18] Výběr vhodných grafických proměnných je dán 

jednak jejich vzájemnou interakcí ve znaku a jednak interakcí s ostatními prvky. „Vztah 

grafických proměnných kartografického znaku k jeho významovému obsahu se můţe, ale 

nemusí promítat do výsledného vzhledu znaku. Obvykle je významový průmět vázán na znak 

jako na jednotnou grafickou entitu nebo na jednu či dvě jeho grafické proměnné.“ [18] Pro 

vyjádření dynamiky prostorového jevu lze pouţít všechny druhy grafických proměnných, 

nejpouţívanější je však velikost, barva a orientace. Při volbě grafických proměnných 

kartografického znaku samozřejmě závisí na druhu vizualizovaných dat a na pouţité 

kartografické metodě. 

V případě pouţití dynamických kartografických metod se seznam proměnných 

rozrůstá o další proměnné. V roce 1984 definoval S. Hayward tzv. základní proměnné 

animace, které rozlišuje na: [17] 

 proměnné grafických objektů – obdobné proměnným definovaným podle J. Bertina 

 velikost, tvar, textura, vzor, barva, poloha a orientace (jejich změny v čase)  
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 proměnné animačních prvků 

 rychlost – rychlost změny určité proměnné, 

 pohled („viewpoint“) – úhel pohledu, umoţňuje zaměřit pozornost uţivatele na 

dílčí aspekt změny, 

 vzdálenost – vzdálenost od pozorované scény, také umoţňuje zaměřit 

pozornost uţivatele na dílčí aspekt změny, 

 scéna – pouţití speciálních efektů při přechodu mezi jednotlivými snímky. 

V roce 1992 D. Dibiase definoval tzv. dynamické proměnné, kterými jsou: [26] 

 průběh („duration“) – doba trvání určitého snímku, 

 pořadí („order“) – pořadí snímků, 

 rychlost změny („rate of change“) – rozdíl v rozsahu změny za jednotku času pro 

kaţdý snímek ze sekvence. 

A o dva roky později A. MacEachren doplnil další tři typy dynamických proměnných, 

kterými jsou: [26] 

 frekvence („frequency“) – např. moţnosti blikajících bodových prvků na snímku, 

 čas zobrazení („display date“) – čas, ve kterém je zahájena změna zobrazovaných dat, 

 synchronizace („synchronization“) – synchronizace několika časových řad. 

Další podrobné informace ohledně dynamických proměnných lze nalézt na 

následujících odkazech: [26], [23] nebo [30]. 

„Přenos kartografické tvorby do digitálního prostřední s sebou přinesl především 

moţnost relativně rychlé změny „vizáţe“ mapy.“ [18] Hlavní podstatou dynamické 

vizualizace je snaha o zobrazení podstatných prvků pro konkrétní situaci, přičemţ je 

poţadavek aplikován jak na mapový podklad, tak na „tematickou nadstavbu“. [18] 

Zajímavým řešením dynamické vizualizace kartografického znaku je vyuţití principu 

polyfunkčního skladebného kartografického znaku, který spočívá v provázání několika 

atributů s konkrétními grafickými proměnnými znaku. Snadno si lze princip přestavit na 

příkladu bodových kartografických znaků, které jsou barevně odlišeny podle roku vzniku 

sídel, a různé druhy obrysu bodového znaku doplňuje informace o roku zániku sídla. 
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3 Vizualizace dat v bakalářské práci a rešerše 
literatury 

Před popisem jednotlivých kartografických metod, pomocí kterých je moţné vyjádřit 

dynamiku a vyuţít je zároveň pro vyjádření vývoje toponym, je nutné uvést, jak byla data 

vizualizována v bakalářské práci [12]. Následně je uvedena rešerše literatury zabývající se 

kartografickou vizualizací časových změn prostorových dat. 

3.1 Vizualizace dat v bakalářské práci 

V bakalářské práci byl zpracován vývoj toponym sídel na území správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. Podkladem pro získání dat byly dostupné staré 

mapy analyzovaného území. Byly voleny ty mapy, které jsou digitalizované a volně přístupné 

na internetových stránkách. Celkem bylo vybráno 24 mapy včetně mapy v roce vyhotovení 

bakalářské práce aktuální. Byly vybrány následující mapy: 

1 Klaudyánova mapa Čech (1518) 13 I. vojenské mapování - Čechy (1764 - 1767) 

2 Crigingerova mapa Čech
2
 (1568) 14 Mapa Plzeňského kraje Homannových dědiců (1769) 

3 Aretinova mapa Čech (1619) 15 Mollova mapa Čech (1809) 

4 Sadelerova mapa Čech (1620) 16 Kreibichova mapa Plzeňského kraje (1830) 

5 Vogtova mapa Čech (1712) 17 Kreibichova mapa Klatovského kraje (1832) 

6 Müllerova mapa Čech (1720) 18 Friedova mapa Čech (1835) 

7 Seutterova mapa Čech (1730) 19 II. vojenské mapování - Čechy (1842 - 1852) 

8 Schenkova mapa Čech (1. pol. 18. st.) 20 Kummersbergova mapa Čech (1844) 

9 Lidlova mapa Čech (1740) 21 III. vojenské mapování - Čechy (1877 - 1880) 

10 Mapa Čech Covense a Mortiera (1744) 22 Mapa Protektorátu Čechy a Morava (1943) 

11 Mapa Čech Homannových dědiců (pol. 18. st.) 23 Administrativní mapa ČSSR (1960) 

12 Lotterova mapa Čech (1758) 24 Aktuální mapa - mapy.cz (2010) 

Přesné názvy jednotlivých map s jejich popisem lze nalézt v bakalářské práci [12]. 

Následně byl proveden sběr dat. Jednotlivá toponyma byla ukládána do přehledných tabulek 

a poté byly zpracovány jejich změny. Změny toponym jsou ovlivněny různými událostmi, 

proto byly rozděleny do několika různých kategorií. Kategorie byly voleny v průběhu 

porovnávání map. Bylo nalezeno celkem dvanáct forem změn, které byly následně barevně 

rozlišeny. V případě, ţe se jednalo o příbuzné změny, byly pouţity barvy podobné – viz 

Obr. 2. 

                                                           
2
 Po analýze Crigingerovy mapy Čech bylo zjištěno, ţe neobsahuje ţádné ze sídel z území správního obvodu 

obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, proto se dále v práci neobjevuje. 
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Obr. 2 Formy změn toponym, Zdroj [autor] 

Nejprve byla porovnávána toponyma na mapách tak, jak šly mapy časově za sebou. 

Pro kaţdou po sobě jdoucí dvojici map byla vytvořena tabulka, ve které byla znázorněna 

toponyma na předchozí a na následující mapě společně s krátkým statistickým vyhodnocením 

(příloha C bakalářské práce). Poté byl vytvořen další typ tabulek, kde byl porovnán celkový 

souhrn změn toponym. Tyto tabulky byly vytvořeny pro kaţdé sídlo, které se vyskytuje či se 

vyskytovalo na analyzovaném území. Tabulky jsou doplněny opět krátkým statistickým 

vyhodnocením (příloha E bakalářské práce). 

Po shromáţdění všech potřebných dat a jejich analýze bylo moţné data vizualizovat 

pomocí tematických map. Veškeré mapy v bakalářské práci byly vyhotoveny 

v Souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) v programu 

ArcGIS verze 9.3 od společnosti ESRI (Environmental Systems Research Institute), 

konkrétně v jeho aplikaci ArcMap. Výsledkem bylo několik přehledových map, které 

znázorňují, o jakou analyzovanou oblast se jedná a kde se nachází.  Dále byly vytvořeny 

mapy znázorňující historické události či první znázornění sídel na mapách. Následně byly 

vyhotoveny mapy s přesným vývojem toponym a s celkovým souhrnem změn. Výstupem 

bakalářské práce byly celkem 32 mapy: 

 přehledová mapa č. 1 (příloha A bakalářské práce) – znázorňuje, kde se analyzované 

území nachází, 
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 přehledová mapa č. 2 (příloha A bakalářské práce) – znázorňuje, jak je území 

Poběţovic členěno na obvody jednotlivých obcí, včetně znázornění dnes jiţ zaniklých 

sídel, 

 přehledová mapa č. 3 (příloha A bakalářské práce) – znázorňuje přibliţný průběh 

ţelené opony procházející analyzovaným územím, opět včetně znázornění dnes jiţ 

zaniklých sídel, 

 přehledová mapa č. 4 (příloha A bakalářské práce) – znázorňuje porovnání prvního 

znázornění sídel na starých mapách s jejich prvními písemnými zmínkami na 

analyzovaném území, 

 mapy porovnání toponym zpracovávaného území (příloha D bakalářské práce, celkem 

22 mapy) – znázorňují postupný vývoj toponym na analyzovaných mapách, 

 mapy souhrnů změn toponym sídel (příloha F bakalářské práce, celkem 5 map) – 

znázorňují celkový souhrn změn toponym sídel, 

 mapa souhrnu změn toponym obcí (příloha F bakalářské práce) – znázorňuje celkový 

souhrn změn toponym v jednotlivých obcích. 

Většina z těchto map obsahuje vyjádření určitých časových změn a dynamiky. Jsou 

jimi přehledové mapy obsahující informaci o zániku sídel (přehledová mapa č. 2 a 3). 

V těchto případech je časová změna prostorového jevu vyjádřena metodou bodových znaků 

pomocí jedné z grafických proměnných a to pomocí barvy. Přehledová mapa č. 2 obsahuje 

zároveň jeden z nadstavbových kompozičních prvků mapy – tabulku. V tabulce je mimo jiné 

vyjádřen celkový počet zaniklých sídel v jednotlivých obcích. Další z nich je mapa 

zobrazující porovnání prvního znázornění sídel na starých mapách s jejich prvními 

písemnými zmínkami na analyzovaném území (přehledová mapa č. 4). Pro vyjádření 

časových změn je opět pouţita metoda bodových znaků. Jednotlivá sídla, která představuje 

geometrický kartografický znak – kruh, jsou barevně rozlišena podle druhu staré mapy. 

Zároveň je u těch sídel, u kterých byla data získána, doplněna dubleta
3
 obsahující informaci o 

roku vzniku sídla podle písemných pramenů. Další z map bakalářské práce vyjadřující časové 

změny prostorového jevu jsou mapy znázorňující postupný vývoj toponym na analyzovaných 

mapách. Časové změny jsou v tomto případě vyjádřeny pomocí sekvence map. Na kaţdém 

mapovém listu jsou znázorněny vţdy dvě mapy, kde mapa nalevo představuje starší mapu neţ 

                                                           
3
 Dubleta (dvojtvar) – název uvedený obvykle malým písmem v závorce, který je umisťován pod originál. 
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mapa napravo. Na levé mapě jsou zobrazena vţdy všechna toponyma, naopak na mapě pravé 

jsou toponyma, která jsou zobrazena na obou mapách a jejich změny – výjimkou je pouze 

poslední porovnání a to mezi mapou administrativní a mapou aktuální, mapa v pravé části 

znázorňuje jiţ všechna toponyma na mapě aktuální. Změny toponym jsou vyjádřeny 

kvalitativně pomocí kartografické metody bodových znaků. Bodovými znaky jsou jednotlivá 

sídla, která jsou vyjádřena opět geometricky pomocí kruhu, který svojí barvou výplně 

znázorňuje druh formy změn. Poslední z map jsou mapy souhrnů změn toponym sídel a obcí 

vyjadřující dynamiku i přesto, ţe na nich není vyjádřen ţádný časový údaj. Mapy znázorňují 

celkový počet změn toponym sídel v různých časových rozmezích. Počátkem je vţdy rok 

vyhotovení staré mapy, na které byla sídla poprvé vyobrazena a koncem je rok vyhotovení 

poslední mapy, na které byla sídla naposledy znázorněna. Souhrn je vyjádřen pomocí 

kartografické metody součtového kartodiagramu. Kartodiagramy jsou vztaţeny k jednotlivým 

sídlům, popř. k obcím a jsou vyjádřeny obdélníky. Změny toponym jsou opět rozlišeny 

pomocí barev. Ukázky těchto map vyjadřující dynamiku jsou pro lepší představu zároveň 

přílohou diplomové práce [Příloha A]. 

V diplomové práci byly hledány a testovány vhodnější kartografické metody pro 

vizualizaci těchto dat a byla vyjádřena dynamika ještě z dalších hodnot získaných z dat 

bakalářské práce a to vyjádřením počtu změn toponym sídel v jednotlivých stoletích. Zároveň 

byly změny aktualizovány. Bylo porovnáno, zda nedošlo ke změně toponym sídel. Porovnání 

bylo provedeno opět prostřednictvím webové aplikace http://www.mapy.cz/
4
 [32]. Bylo 

zjištěno, ţe k ţádné změně nedošlo, proto bylo datum aktuální mapy upraveno na rok 2012. 

Data jsou aktuální k datu 31. 1. 2012, kdy bylo provedeno porovnání. 

3.2 Rešerše literatury 

Kartografickými metodami znázorňující změnu či vývoj určitého prostorového jevu se zabývá 

v současné době řada odborníků. Většina z nich se však snaţí vyuţívat nejmodernější 

technologie a historicky starší kartografické metody často opomíjejí. Pro práci byly proto 

pouţity i publikace popisující historicky starší kartografické metody tematické kartografie. 

Byly prostudovány následující publikace: 

                                                           
4
 Pro kontrolu změn toponym byla zároveň vyuţita webová aplikace katastru nemovitostí: 

 http://www.katastr2.cz/ [16]. 

http://www.mapy.cz/
http://www.katastr2.cz/
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 Tematická kartografie, J. Kaňok, (1999) [5] 

 Aplikovaná kartografie I., V. Voţenílek, (2001) [9] 

 Metódy mapového vyjadrovania, klasifikácia a ukážky, J. Pravda, (2006) [7] 

 Metody tematické kartografie, vizualizace prostorových jevů, V. Voţenílek, J. Kaňok 

a kol., (2011) [10] 

Jednotlivé publikace často nepopisují přímo metody slouţící k vyjádření časových změn 

prostorových jevů, ale často upozorňují na moţnosti či modifikace kartografických metod pro 

vyjádření dynamiky prostorového jevu. 

Nejpouţívanějšími kartografickými metodami pro vyjádření dynamiky jsou 

v současné době animace a různé moţnosti interaktivity. Animace i interaktivní prvky mapy 

lze vytvořit pomocí různých technologií. Právě jimi a jejich tvorbou v různých prostředích se 

odborníci často zabývají. 

Obecnou problematikou animací prostorových dat, zejména dynamických popř. 

animačních proměnných je publikována v [26], [23], [30] nebo [17]. Odborníci zabývající se 

tvorbou animovaných map či vyjádřením dynamiky pomocí interaktivních prvků jsou např.: 

 M. Kraak [24], X. Li [27] 

 Z. Yovcheva, C. Elzakker, B. Köbben [42] 

 T. Becker, C. Blok, B. Köbben [11] 

 F. Omerling, J. MacKinlay, W. Carthwright, P. Peterson, A. MacEachren, atd. 

Tvorba animací či moţností vyjádření změn pomocí interaktivity je řešena i v řadě 

bakalářských nebo diplomových prací. Znázorněním času jako čtvrté kartografické dimenze 

a tvorbou časových legend se zabývá L. Vít ve své diplomové práci. [34] Tvorbu časových 

animací starých map s vyuţitím různých technologií řeší M. Mikloš ve své bakalářské práci 

[28]. Na jednu konkrétní technologii se zaměřuje F. Jung ve své bakalářské práci, a to na 

vyuţití SVG pro tvorbu animované mapy městské hromadné dopravy Přerova. [22] Naopak 

Z. Zapletalová se ve své diplomové práci zabývá analýzou vývoje Olomouce pomocí 

územních plánů a jeho vizualizaci a dává pro vyjádření časových změn přednost klasickým 

kartografickým metodám. [43] 
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Dalšími studijními materiály byly příspěvky z mezinárodních kartografických 

konferencí pořádaných Mezinárodní kartografickou asociací ICA (International Cartographic 

Association). V nejnovějších příspěvkách jsou často preferovány tvorby webových 

geografických aplikací. V Paříţi v roce 2011 na mezinárodní kartografické konferenci 

francouzští odborníci představili webovou aplikaci s řadou interaktivních prvků zobrazující 

historické události. [19] Naopak projekt, který představili brazilští kartografové v roce 2009 

na konferenci v Santiagu, se zabývá vývojem města Rio de Janeiro a vyuţívá pro vyjádření 

vývoje klasických metod tematické kartografie v kombinaci pouţití sekvence map. [15] 

Mnoţství kartografických metod pro vyjádření dynamiky je skutečně rozsáhlé. 

Diplomová práce se proto zabývá shrnutím jednotlivých metod, pomocí kterých je moţné 

časové změny vyjádřit. 
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4 Statické metody pro popis časových změn 

Při tvorbě tematických map je důleţité se seznámit se znázorňováním jak kvalitativních nebo 

kvantitativních údajů do map, tak s tvorbou doplňkových způsobů prezentace dat do map. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny statické metody, pomocí kterých lze vyjádřit 

časové změny prostorových dat. Charakteristickým rysem statických metod je, ţe pomocí 

nich lze vyjádřit jev měnící se v čase, ale vizualizace zůstává stále stejná. Mezi metody 

statické se řadí klasické metody tematické kartografie. Jsou popsány statické metody, 

zabývající se znázorněním dynamiky jevu na mapách, ale i jako součást nadstavbových 

kompozičních prvků. V kapitole nejsou popsány všechny statické metody, je kladen důraz na 

ty, které bylo moţné aplikovat na data získaná v rámci bakalářské práce. 

4.1 Metody jako součást nadstavbových kompozičních prvků 
mapy 

Pro ucelený souhrn metod vyjadřující dynamiku prostorového jevu je nutné uvést i metody, 

které jsou součástí nadstavbových kompozičních prvků mapy. Nadstavbové prvky slouţí ke 

zvýšení informační hodnoty tematické mapy. Vhodné pouţití nadstavbových prvků vede ke 

zlepšení čitelnosti, přehlednosti a názornosti mapy. Metody, které mohou být součástí 

nadstavbových kompozičních prvků mapy a zároveň mohou slouţit k vyjádření dynamiky 

prostorového jevu, jsou schémata, tabulky, grafy nebo diagramy.  

Prvním z metod jsou schémata, která jsou určena k zobrazení kvalitativních údajů. 

Slouţí buď k popisu vnitřní struktury vizualizovaného jevu, nebo ke znázornění vazeb 

jednotlivých mapovaných jevů. Podrobnější dělení schémat je popsáno v [5]. Pro vyjádření 

rozmístění jevů v čase se pouţívají schémata časových soustav (chronogramy). V kombinaci 

chronogramu s dalším typem schémat, kterým je schéma prostorových soustav (topogram)
5
 

zobrazující umístění jevů v prostoru lze dosáhnout vizualizace dynamiky prostorových jevů. 

Je ale důleţité si poloţit otázku, zda není tvorba schémat zbytečná, kdyţ existuje celá řada 

jiných vhodnějších kartografických metod, které jsou uvedeny v následujících kapitolách. Při 

pouţití schémat na všechna časová a prostorová data z území Poběţovic by bylo výsledkem 

                                                           
5
 Podkladem topogramu můţe být mapa nebo plán. 
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pouze jedno velké nepřehledné schéma. Na následujícím obrázku je znázorněn chronogram 

sídla Eisendorfská Huť – viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Chronogram – vývoj toponym sídla Eisendorfská Huť, Zdroj [autor] 

Další z metod jsou tabulky, které slouţí k reprezentaci statistických výsledků. Jedná 

se zejména o číselné údaje, které jsou systematicky a logicky uspořádané. Tabulky jsou 

určeny ke znázornění většího mnoţství statických údajů, které by bylo obtíţné vyjádřit jinými 

metodami. Pomocí tabulek lze jednoduše znázornit časové údaje. Následující mapa je tomu 

důkazem. Jsou na ni znázorněny časové údaje vzniku a zániku sídel na území obce Bělá nad 

Radbuzou pomocí jednoduché tabulky [Příloha B – mapa č. 1]. 

Pro znázornění závislosti dvou nebo více proměnných slouţí grafy. Výběr vhodného 

typu grafu závisí na vstupních datech, se kterými souvisí i vhodný výběr zvoleného měřítka 

velikosti grafu nebo volba stupnice. Grafy se dělí podle různých parametrů uvedených 

například v publikaci [5]. Na následujících obrázcích jsou uvedeny tři varianty grafů 

zobrazující vţdy stejná data, a to četnost změn toponym sídel na území správního obvodu 

obce Bělá nad Radbuzou. Vstupními daty jsou počty změn toponym v jednotlivých stoletích 

(17. – 21. století) a názvy všech sídel na daném území. Prvním grafem je graf čárový, kde 

kaţdá z čar přestavuje jeden časový údaj. První časové rozmezí je 17. – 18. století. 

V 17. století nedocházelo k ţádným změnám u všech sídel na správním území obce Bělá nad 

Radbuzou, a proto jsou v podstatě hodnoty přičteny k hodnotám v 18. století a znázorněny 
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pouze jednou čarou. Stejně tomu tak je i u časového rozmezí 20. – 21. století, kde v 21. století 

nedocházelo k ţádným změnám. Obdobným způsobem jsou vytvořeny ostatní grafy – viz 

Obr. 4. 

 

Obr. 4 Čárový graf – četnost změn toponym sídel na území správního obvodu obce Bělá nad 

Radbuzou, Zdroj [autor] 

Druhým grafem je graf sloupcový. Sloupcové grafy jsou podobné grafům čárovým, 

odlišují se od sebe pouze grafickou formou a diskrétním zobrazením jevů. Pro čtenáře jsou 

jednodušší na srovnání jednotlivých vizualizovaných veličin – viz Obr. 5. Posledním z grafů 

je graf kruhový. Kruhové grafy jsou konstruovány pomocí polárních souřadnic, kde je síť 

sloţena z polopřímek, které vycházejí z jednoho centrálního bodu – viz Obr. 6. 
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Obr. 5 Sloupcový graf – četnost změn toponym sídel na území správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou, Zdroj [autor] 

 

Obr. 6 Kruhový graf – četnost změn toponym sídel na území správního obvodu obce Bělá nad 

Radbuzou, Zdroj [autor] 
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Pro znázornění času je nejvhodnější pouţít grafy čárové nebo sloupcové, popř. jejich 

modifikaci pomocí pseudoprostorových grafů
6
 z důvodu jednoduché čitelnosti. Čtenář nemusí 

dlouho přemýšlet, jak jsou data vizualizovaná a můţe z nich rychle odečíst konkrétní 

hodnotu. Další moţností vyjádření času je pouţití prostorových grafů, které je v současné 

době poměrně rozšířené. Speciálním druhem prostorového grafu je model časoprostorové 

krychle – viz kapitola 4.12. Ke znázornění četnosti toponym v jednotlivých stoletích není 

prostorový graf příliš vhodný, protoţe by docházelo k překryvu sídel s niţším počtem změn 

toponym vyššími a dynamika by musela být vyjádřena několika prostorovými grafy vedle 

sebe. 

Posledním z metod nadstavbových kompozičních prvků jsou diagramy. Diagram je 

strukturované grafické znázornění zejména statistických dat, které slouţí k přehlednému 

objasnění vztahů vstupních dat. Nejčastěji jsou jimi geometrické obrazce, kde pro znázornění 

závislosti dvou proměnných má diagram tvar obvykle kruhu, mezikruţí, čtverce, trojúhelníku, 

sloupců, čárového grafu, růţice nebo mnohoúhelníků. Často pouţívanými jsou také 

pseudoprostorové diagramy. Pro znázornění tří proměnných se vyuţívají prostorové 

diagramy, jako jsou např. kvádry nebo koule. Diagramy se jako součást nadstavbových 

kompozičních prvků mapy příliš nepouţívají pro vyjádření dynamiky, jejich vyuţití je při 

tvorbě dynamického kartodiagramu – viz kapitola 4.5. Na následujícím obrázku jsou 

zobrazeny příklady jednotlivých diagramů – viz Obr. 7. 

                                                           
6
 Pseudoprostorový graf – dvourozměrný graf, který je pouze prostorově narýsovaný 
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Obr. 7 Druhy diagramů, Zdroj [35] 

4.2 Metoda bodových znaků 

Výše uvedené metody, byly metody součástí nadstavbových kompozičních prvků mapy, 

nacházející se mimo mapové pole. V této a ve všech následujících kapitolách se jedná 

o metody, které jsou jiţ součástí vlastní mapy. Metoda bodových (figurálních) znaků se 

pouţívá pro vyjádření bodového nebo plošného jevu. Pomocí bodových znaků je moţné 

vyjádřit jak kvalitativní, tak kvantitativní stránku objektu. Vyjádření dynamiky pomocí 

metody bodových znaků je právě na tomto dělení závislé. Při vyjádření dynamiky 

kvalitativních jevů se bude znak například barevně odlišovat a při vyjádření kvantitativních 

jevů bude znak měnit svoji velikost. Zajímavé znázornění dynamiky za pouţití bodových 

znaků je uvedeno na následujícím obrázku – viz Obr. 8. 
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Obr. 8 Ukázka použití metody bodových znaků pro vyjádření dynamiky, Zdroj [7] 

Typickým příkladem vyjádřením časového údaje v mapě je pouţití kombinace 

symbolického a alfanumerického bodového znaku pro znázornění bitvy s popisem roku bitvy 

– viz Obr. 9. Je nutné si ale uvědomit, ţe znak vyjadřuje pouze konkrétní časovou hodnotu, 

nedochází k vyjádření dynamiky, tj. nejsou znázorněny časové změny. 

 

Obr. 9 Kombinace symbolického a alfanumerického figurálního znaku – bitva, Zdroj [autor] 

Právě pomocí bodových znaků, popř. v kombinaci tvorby sekvence map byla 

v bakalářské práci vyjádřena dynamika – viz kapitola 3.1. Byla vytvořena mapa znázorňující 

vznik sídel na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice 

pomocí geometrických figurálních znaků [Příloha B – mapa č. 2]. Obsahuje dva typy 

geometrických tvarů. Kruh, který znázorňuje sídla stále existující a čtverec, který znázorňuje 

sídla v současné době zaniklá. Výplň bodových znaků představuje konkrétní století vzniku 

sídla. Výplň je vyjádřena pomocí barev kvantitativně. 

4.3 Metoda liniových znaků 

I u liniových znaků je vybírán znak podle potřeby znázorňovaného objektu nebo jevu, 

tj. opět z hlediska kvalitativního a kvantitativního. Dělení liniových znaků se v různých 
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publikacích liší. Podle [7] jsou liniové znaky děleny na kvalitativní lineární znaky a na znaky 

směrové. Naopak v publikaci [10] jsou rozděleny podle významu liniového jevu na 

identifikační, hraniční a pohybové. Nejvhodnější metodou pro vyjádření dynamiky je však 

podle [5] pouţití pohybových liniových znaků, které vyjadřují změny určitého jevu s místem 

a časem. Dle [7] by tato kategorie spadala pod směrové liniové znaky. Liniovým 

kartografickým znakem jsou v této metodě obvykle šipky, ale je moţné se setkat i s pásy nebo 

klíny vyjadřující směr či skladbu určitého pohybu. Pomocí pohybových liniových znaků se 

obvykle vyjadřuje zobrazení směrů mořských proudů, průběh vojenských taţení, stěhování 

národů nebo jiných historických událostí – viz Obr. 10. Pouţití liniových znaků nebylo 

vhodné vyuţít pro vizualizaci časových dat z bakalářské práce. 

 

Obr. 10 Ukázka použití metody dynamických pohybových liniových znaků pro vyjádření 

dynamiky, Zdroj [8] 

4.4 Metoda plošných znaků 

Metoda plošných znaků je jednou z často pouţívaných kartografických metod. Podrobné 

dělení metody plošných znaků je publikováno v [5] nebo v [7]. Vyjádření dynamiky pomocí 

plošných kartografických znaků se pouţívá u zobrazení historických událostí, např. vývoj 

území státu. Pro výplň při vyjádření dynamiky jevu je dle publikace [5] obvykle volen 
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půltónový rastr. Pouţití metody plošných znaků opět nebylo vhodné vyuţít pro vizualizaci 

časových dat z bakalářské práce. 

4.5 Metoda kartodiagramu 

Metoda kartodiagramu (metoda diagramových znaků) je v současné době velmi pouţívanou 

kartografickou metodou. Je moţné se s ní setkat nejen v propagačních publikacích, ale také 

v různých vědních oborech, jako je např. geografie, demografie nebo ekonomie. Je určena 

výhradně ke znázornění kvantitativních dat. Pouţívá se pro znázornění absolutních hodnot 

jevu. Kartodiagramy se dělí podle různých hledisek a také podle názoru různých autorů, např. 

[5], [7]. Pro tuto práci je ale nejdůleţitějším faktem dělení kartodiagramů na kartodiagramy 

statické a dynamické. Právě dynamickými kartodiagramy, které ukazují vývoj sledovaného 

jevu v čase, se bude tato kapitola zabývat. Podle druhu znázornění vizualizovaných dat se 

kartodiagramy dále rozlišují na bodové, liniové a plošné. Definice jednotlivých kartodiagramů 

jsou publikovány v [5], [7], [10] nebo [2]. 

Podle [10] by měl dynamický kartodiagram znázorňovat minimálně tři časové údaje 

o jevu – viz Obr. 11. Příklad dynamického kartodiagramu s pouţitím sloupců jako 

výrazového prostředku bylo vhodné vyuţít pro znázornění počtu změn toponym na území 

správního obvodu obce Bělá nad Radbuzou za jednotlivá století [Příloha B – mapa č. 3]. Po 

prozkoumání ostatních druhů kartodiagramů bylo zjištěno, ţe je moţné dynamiku vyjádřit 

i kartodiagramy součtovými, srovnávacími, strukturními, sloţenými nebo jednoduchými. 

Vyjádření časových změn pomocí těchto metod kartodiagramu je v některých případech 

moţné, ale ne vţdy nejvhodnější. Nelze například vţdy vyjádřit minimálně tři časové údaje 

o jevu. Přesto je moţné tyto druhy kartodiagramů zařadit mezi kartodiagramy dynamické. 
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Obr. 11 Dynamické diagramy, Zdroj [autor] 

Při pouţití součtového kartodiagramu se pomocí vnitřní struktury jevu znázorní čas 

a pomocí velikosti sledovaného jevu celková dynamika. Příklad součtového kartodiagramu 

s pouţitím kruhu jako výrazového prostředku bylo vhodné vyuţít pro znázornění počtu změn 

toponym na území správního obvodu obce Bělá nad Radbuzou za jednotlivá století [Příloha B 

– mapa č. 4]. 

Srovnávací kartodiagram je sloţen ze dvou či z více kartodiagramů. Pomocí pouţití 

většího mnoţství kartodiagramů je moţné vyjádřit čas a velikostí sledovaných jevů dynamiku. 

Příklad srovnávacího kartodiagramu s pouţitím kosočtverce jako výrazového prostředku bylo 

vhodné vyuţít pro znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou za jednotlivá století [Příloha B – mapa č. 5]. 

Dalším z moţných kartodiagramů, které lze pouţít je strukturní kartodiagram, 

pomocí kterého je moţné vyjádřit pouze časové změny vnitřní strukturou jevu. Nelze však 

zjistit absolutní hodnotu jevu, protoţe součet všech dílčích částí je u strukturního 

kartodiagramu vţdy sto procent. Příklad strukturního kartodiagramu s pouţitím také kruhu 

jako výrazového prostředku bylo moţné vyuţít pro znázornění vývoje změn toponym na 

území správního obvodu obce Bělá nad Radbuzou za jednotlivá století [Příloha B – mapa 

č. 6]. 

Poslední z moţných, ale ne příliš vhodných kartodiagramů, které je moţné pouţít, jsou 

kartodiagramy jednoduché a sloţené. V případě jednoduchého kartodiagramu je moţné 

vyjádřit pouze jeden jev, tedy např. celkový počet změn toponym sídel vztahující se 
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k celkovému analyzovanému časovému rozmezí. To lze napravit kartodiagramem 

složeným, který se skládá z několika jednoduchých kartodiagramů. Pro vyjádření časových 

změn však také není příliš vhodný. Kaţdý z časových okamţiků by musel být vyjádřen 

jedním jednoduchým kartodiagramem. V případě, ţe by bylo nutné vyjádřit větší mnoţství 

časových okamţiků, by se stala mapa nečitelná, byla by graficky přetíţena. 

Dalším moţným kartodiagramem pro vyjádření časových změn prostorových dat je 

dynamický kartodiagram stuhový, jak je publikováno v [5]. Je vhodný např. k porovnání 

mnoţství dopravních spojů v rozdílném čase. Tento druh kartodiagramu však nelze pouţít pro 

znázornění časových změn vývoje toponym na Poběţovicku, kde jsou data lokalizována 

pomocí bodů. 

4.6 Metoda teček 

Nejvhodnější metodou pro znázornění prostorového rozmístění jevu uvnitř sledovaných 

jednotek je metoda teček, která se zejména pouţívá ke znázorňování nerovnoměrně 

rozmístěných nespojitých jevů. Kromě teček jako výrazových prostředků, je moţné vyuţít 

jiných geometrických obrazců, např. trojúhelníků, čtverců, atd. Kvantitativní vlastnosti teček 

jsou vyjádřeny pomocí váhy teček, kdy jeden symbol vyjadřuje určité mnoţství 

vizualizovaného jevu, např. 1 tečka = 1000 osob. Vyjádření časových změn a dynamiky je 

závislé na lokalizaci vizualizovaných dat. Pokud se jedná o data, která jsou v časových 

obdobích lokalizována jinak, pak lze časové změny vyjádřit do jedné mapy např. s barevným 

rozlišením teček. Pokud se ale jedná o data, která jsou v časových obdobích lokalizována 

stejně, jako je tomu v případě počtu změn toponym sídel, je nejlepším způsobem pro 

vyjádření časových změn pouţití několika map, kdy kaţdá mapa znázorňuje data v určitém 

časovém okamţiku, tzv. sekvenci map. V případě znázornění dat z různých časových období 

na jedné mapě by docházelo k překrytí jednotlivých teček a tím by byla mapa špatně čitelná. 

Metodu teček bylo moţné pouţít pro zpracování časových dat z bakalářské práce. Byly 

vytvořeny mapy znázorňující počty změn toponym na území správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice v jednotlivých stoletích. Tečky na mapách jsou 

lokalizované do skutečné koncentrace jevu a váha tečky je zvolena 

následovně: 1 tečka = 1 změna toponyma [Příloha B – sekvence map č. 7]. 
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4.7 Metoda kartogramu 

Metoda kartogramu je jednou z nejpouţívanějších metod tematické kartografie. „Kartogram je 

mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická 

data (relativní hodnoty), většinou geografického charakteru.“ [5] Relativními hodnotami jsou 

data, která jsou přepočítána na jednotku plochy konkrétního územního celku. Při znázornění 

časových údajů si je lze představit jako počet změn toponym v obcích v určitém časovém 

okamţiku v přepočtu na km
2
. Kartogramy, které mají data přepočítána na jednotku plochy, se 

nazývají pravé kartogramy. Ty, u kterých tento přepočet chybí, se nazývají nepravé 

kartogramy. Kartogramy pravé i nepravé mohou být několika druhů, podrobný popis 

jednotlivých druhů lze nalézt v [5] nebo [10]. Pro vyjádření časových změn a dynamiky se 

nejčastěji pouţívá jednoduchý kartogram. Jednoduchý kartogram slouţí k zobrazení pouze 

jednoho jevu, ale i přesto se pomocí něj ve většině případů znázorňují časové změny, ale 

pouze s pouţitím sekvence map. Příklad pouţití metody jednoduchého kartogramu jsou mapy 

znázorňující počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice [Příloha B – sekvence map č. 8]. 

Méně častým druhem je složený kartogram, který by bylo moţné pouţít pro 

znázornění dynamiky v případě nepříliš velkého mnoţství vizualizovaných časových 

okamţiků nebo intervalů. Se stále větším mnoţstvím vizualizovaných časových hodnot by se 

kartogram stal špatně čitelným. Příklad pouţití metody sloţeného kartogramu je mapa 

znázorňující počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice [Příloha B – mapa č. 9]. 

4.8 Dasymetrická metoda 

Dasymetrická metoda se pouţívá pro znázornění oblastí se stejnou intenzitou jevu a hlavně 

pro zaznamenání proměnlivosti jevu. Je často označována jako dasymetrický kartogram, 

protoţe má s kartogramem mnoho vlastností společných. Oproti kartogramům se 

dasymetrická metoda zbavuje uměle vytvořených administrativních jednotek, např. krajů, 

okresů nebo obcí. Slouţí tedy k přesnějšímu určování geografického rozloţení statistických 

hodnot. Stupnice u dasymetrické metody mají obvykle větší rozsah neţ v případě kartogramu. 

Vymezení dílčích areálů se provádí kombinací dvou typů dat, kterými jsou data 

vizualizovaného jevu a tzv. pomocná data. Pomocnými daty mohou být např. tečkové mapy, 
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mapy vytvořené pomocí metody izolinií, statistické údaje, krajinný pokryv popř. vyuţití 

hustoty obyvatelstva. Dalším typem vymezení dílčích areálů je pouţití automatických nebo 

poloautomatických metod, např. pouţití binární metody pro odfiltrování ploch 

s nevyskytujícím se jevem nebo pouţití metody IDM (Intelligent Dasymetric Mapping) 

vycházejících z metody kartogramu. Další podrobnější informace jsou publikovány v [10]. 

Pro vyjádření časových změn a dynamiky není však dasymetrická metoda příliš 

vhodná, stejně jako metoda kartogramu. Vyjádření dynamiky prostorových jevů je 

nejvhodnější provést stejným způsobem jako v případě metody jednoduchých kartogramů, 

tj. pouţitím sekvence map, kde kaţdá mapa bude zobrazovat data v konkrétním časovém 

okamţiku, popř. intervalu.  Příkladem pouţití dasymetrické metody jsou mapy znázorňující 

počet změn toponym v 17. – 21. století na území správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Poběţovice [Příloha B – sekvence map č. 10]. 

4.9 Metoda izolinií 

Metoda izolinií
7
 je speciálním druhem liniových znaků, které zobrazují kvantitativní hodnoty. 

Izolinie jsou čáry, které spojují místa o stejné hodnotě jevu. Ty, které znázorňují jev 

s plynulým přechodem hodnot, se nazývají pravé. Naopak izolinie znázorňující nespojité jevy 

se nazývají nepravé. Konstrukce izolinií se provádí pomocí interpolace. Jejich podrobný 

popis s uvedenými druhy je publikován v [10]. V případě vyplnění místa mezi dvěma 

izoliniemi se jedná o tzv. izoplety. Pro znázornění dynamiky je nutné pouţít opět sekvenci 

několika map znázorňující data v určitých časových okamţicích, popř. intervalech. Pomocí 

sekvence map izolinií společně s izoplety byl znázorněn průběh změn toponym v 17. – 21. 

století na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice [Příloha B 

– sekvence map č. 11]. 

4.10 Metoda kartografické anamorfózy 

„Anamorfóza
8
 mapy je přeměna geometrické kostry mapy i jejího obsahu podle určitých 

pravidel tak, aby bylo umoţněno výraznější vyjádření tematického obsahu.” [9] Jejím 

                                                           
7
 Metoda izolinií je často označována jako izočárová popř. izogradační metoda. 

8
 Slovo anamorfóza pochází z řeckého anamorphosis, které znamená přetvoření – v případě map jde většinou o 

částečné přetvoření polohopisu. Cílem anamorfózních map je dosaţení její lepší čitelnosti, zvýšení atraktivnosti 

popř. uvolnění prostoru pro znázornění jiných dat. 
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hlavním poţadavkem je podobnost s originálem. Je nutné, aby všechny zkreslené prvky byly 

dobře rozlišitelné. Existuje mnoho druhů kartografické anamorfózy. Podrobné dělení je 

moţné nalézt zde [10]. Metoda kartografické anamorfózy pro vyjádření dynamiky není příliš 

rozšířena, přesto např. pomocí radiální geografické anamorfózy lze vyjádřit dynamiku časové 

dostupnosti. Pro vizualizaci časových dat získaných z bakalářské práce nebyla tato metoda 

vhodná. 

4.11 Sekvence map 

Pod sekvencí map si lze představit určitý soubor map zobrazující vţdy stejné území, stejného 

měřítka a podobného vzhledu. Mapy mohou obsahovat jakoukoli metodu tematické 

kartografie, popřípadě kombinaci několika metod vhodně zvolenou pro vizualizovaná data. 

Kaţdá z map sekvence vizualizuje data k určitému časovému údaji k tzv. time slices. 

Jednotlivé mapy mohou vyjadřovat stav buď v pravidelných časových odstupech, nebo 

v konkrétních časových okamţicích. Časové okamţiky jsou častějším případem, neboť nejsou 

vţdy k dispozici podrobnější data. Pro čtenáře mapy jsou samozřejmě vhodnější sekvence 

map v pravidelných časových odstupech. V případě časových okamţiků musí čtenář 

odhadnout stav v mezidobí. Typickým příkladem sekvence map jsou mapy vytvořené v rámci 

diplomové práce pomocí metody teček, kartogramu, dasymetrické metody nebo pomocí 

metody izolinií – viz kapitoly 4.6-9. 

4.12 Časoprostorová krychle 

Koncem 60. let přišel prof. Torsten Hägerstrand se zajímavým vyjádřením času pomocí 

tzv. časoprostorové krychle. Hägerstrandův model je označován jako počátek studie geografie 

času. Jedná se o model krychle, kde na podstavě (statické mapě) jsou vyjádřeny pravoúhlé 

souřadnice x, y a na souřadnici z je vyjádřen čas – viz Obr. 12. Spojením souřadnic z je 

vyjádřena časová trajektorie, tzv. spice-time-path. 
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Obr. 12 Časoprostorová krychle, Zdroj[25] 

Při zkoumání jevu v čase můţe docházet k situacím, kdy si čtenář musí domýšlet 

změny při poskytnutí informací pouze v několika časových okamţicích – viz kapitola 4.11. 

Takový pohled se pro čtenáře můţe jevit jako málo dynamický aţ stacionární. Zároveň je 

jasné, ţe z klasické mapy nelze obvykle snadno vyčíst informace o prostorovém působení 

konkrétního jedince. Hägerstrandův model časoprostorové krychle je k tomu určen. Řeší 

problém zkoumání jedince v prostoru a čase. Pohyb jedince se přitom zobrazí jako trajektorie. 

Jedincem mohou být lidé, kde začátkem trajektorie je místo a datum narození a koncem je 

místo a datum úmrtí. Trajektorie v tomto případě představuje lidské dráhy, které mohou být 

pozorovány různě dlouhou dobu např. denní, roční nebo celoţivotní. Dalšími moţnými 

jedinci mohou být např. konkrétní autobusové linky nebo linky letadel. [31] 

Kdyţ byl model přestaven, bylo jeho vyuţití omezené moţnostmi vyjadřovacích 

prostředků. V následujících letech se stále dokonalejšími vyjadřovacími prostředky byl model 

časoprostorové krychle několikrát vylepšen, základní myšlenka však zůstává stále stejná. 

Hägerstrandův model je stále předmětem zkoumání odborníků, je zejména doplňován o prvky 

interaktivity, např. o moţnost pohledu na krychli z jakéhokoliv směru, nebo vizualizace 

časových změn na základě posunu časové osy. 
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4.13 Ostatní metody 

S vývojem GIS vznikají nové metody vizualizace dynamiky prostorového jevu. Častým 

způsobem je vyjádření dynamiky v souvislosti s uměle vytvořeným povrchem. Jedním z nich 

je znázornění časové dostupnosti pomocí metody povrchu dostupnosti
9
, kde na vytvořeném 

povrchu mají místa stejnou časovou dostupnost, pokud mají stejnou souřadnici z. Další 

moţností je např. vyjádření ceny půdy za m
2
, opět pomocí souřadnice z. Dynamiku je ale 

v těchto případech nutné vyjádřit sekvencí několika vytvořených povrchů v různých časových 

okamţicích – viz Obr. 13 vlevo. 

 

Obr. 13 Ukázky použití dalších statických metod vyjadřující dynamiku, Zdroj [6] 

Dalším příkladem je vyuţití barevného rozlišení k vyjádření dynamiky vzniku budov. 

Budovy jsou 3D objekty a jejich barva rozlišuje jejich časový interval vybudování – viz 

Obr. 13 vpravo. Těmito moţnostmi vizualizace dat se zabývají např. odborníci na univerzitě 

v Tokiu
10

. 

Na datech z bakalářské práce bylo moţné také vyuţít tvorby povrchu pro vizualizaci 

časových dat. Byl vytvořen povrch změn toponym v 18. století, kde souřadnice z odpovídá 

počtu změn toponym. Při tvorbě různých povrchů, ať je to např. povrch dostupnosti nebo 

                                                           
9
 metoda povrchu dostupnosti je spíše známé pod anglickým termínem „accessibility surface“ 

10
 Jejich další druhy výzkumu jsou uvedeny zde: [13]. 
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povrch změn toponym se naskýtá moţnost porovnat tyto povrchy se skutečným digitálním 

modelem terénu a zjistit tak, zda je např. počet změn toponym závislý na terénu dané oblasti. 

Nejprve je však nutné vytvořit porovnatelné modely. Při převodu počtu změn toponym do 

digitálního modelu by byla maximální souřadnice z jen 8 metrů a tím by počet změn na 

rozlohu území Poběţovicka nebyl patrný. Proto bylo nutné počet změn vynásobit konstantní 

hodnotou. Nejprve byla zvolena konstanta 100, protoţe po vynásobení maximálního počtu 

změn se hodnota přibliţně rovná nejvyššímu bodu na území Poběţovicka, který má 870 

metrů. Po vytvoření obou povrchů nebyly však výšky dostatečně čitelné, proto bylo nutné je 

zvýraznit, a to tak, ţe byl digitální model terénu dvojnásobně vyvýšen a povrch četnosti změn 

toponym byl vynásoben konstantou 200 místo konstanty 100. Při porovnání digitálního 

modelu terénu území Poběţovicka s povrchem četnosti změn toponym v 18. století je patrné, 

ţe k většímu počtu změn toponym docházelo spíše v oblastech níţin – viz Obr. 14. Dynamiku 

by bylo moţné vyjádřit pomocí tvorby modelů povrchu četnosti změn toponym v různých 

stoletích. 

 

Obr. 14 Porovnání digitálního modelu terénu a povrchu četnosti změn toponym v 18. století, 

Zdroj [autor] 

Dalším moţným znázorněním dynamiky je vyuţít tzv. „change maps“, kde 

v mapovém poli jsou vyobrazeny pouze změny, které vznikly v analyzovaných datech mezi 

určitými časovými okamţiky. Tato metoda má však řadu nedostatků, hlavním z nich je 

absolutní ztráta dat, ze kterých je vycházeno. [34] 
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5 Dynamické metody pro popis časových změn 

Dynamické mapy, jak jiţ bylo řečeno výše, mění svůj obsah v čase. Jinými slovy, mapa je 

opětovně překreslována. Dynamické mapy oproti statickým mapám jsou tvořeny vţdy 

v digitální podobě. Do analogové podoby je moţné převést jen určité časové intervaly nebo 

okamţiky a vytvořit tak sekvenci map – viz kapitola 4.11. 

Existují dvě základní dynamické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové 

změny prostorových dat. Prvním z nich je vyjádření dynamiky pomocí prvků interaktivity. 

Druhým hlavním představitelem dynamických kartografických metod jsou animace. 

Slovo animace pochází z latinského slova animare znamenající „přivést k ţivotu“. Dle 

definice je „animace vytváření iluze pohybu při zobrazování, dosahované rychlým střídáním 

jednotlivých obrazů.“ [1] Pouţití animovaných map má široké rozpětí. Animace je moţné 

pouţít pro šíření informovanosti veřejnosti (např. animované mapy předpovědi počasí) aţ po 

publikaci výsledků vědecké činnosti. [3] Animace se poprvé začaly vyuţívat v kartografii 

v šedesátých letech minulého století pouze na experimentální úrovni. Aţ rozvoj informačních 

technologií v osmdesátých letech minulého století umoţnil další vývoj v této oblasti, který 

probíhá neustále a je výrazně ovlivněn moţnostmi současných geografických informačních 

systémů. [21] Z kartografického hlediska dělí na časové a nečasové. Časové znázorňují 

změny v závislosti na čase a nečasové znázorňují změny v závislosti na jiné veličině neţ je 

čas. V práci budou dále řešeny pouze animace časové. Animace je moţné dále rozdělit na 

„fixní“ a „interaktivní“. [21] V případě fixních uţivatel nemá moţnost ovlivnit průběh 

animace, např. animovaný GIF (Graphic Interchange Format) nebo AVI (Audio Video 

Interleave). Typických příkladem pouţití fixní animace je vývoj meteorologických podmínek 

v průběhu 24 hodinovém intervalu. Naopak je tomu u interaktivních animací, kde si uţivatel 

můţe nastavit animaci podle svých potřeb, např. vybrat pouze určitá data, která chce animovat 

nebo upravit rychlost animace. 

5.1 Čas v dynamických metodách 

Na vyjádření času lze nahlíţet z několika hledisek: [34] 

 čas reprezentace – čas, ve kterém si uţivatel prohlíţí animaci, 

 absolutní čas (světový, reálný), 
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 relativní čas – čas určitého časového rozpětí v rámci zobrazovaných událostí (pouţívá 

se zejména ve sportu, např. 10. minuta fotbalového utkání), 

 čas animace – čas plynutí animace, od jejího počátku po její konec. 

Další moţné druhy času uvádí [3], a to: 

 lineární čas – čas plyne konstantě, 

 cyklický čas – čas má určitou periodicitu. 

Podrobnější popis moţných časů s uvedenými dalšími druhy lze nalézt [3] nebo [34]. 

5.1.1 Způsob vyjádření času 

Výběr vhodného způsobu vyjádření času na dynamických mapách závisí právě na povaze 

časových údajů. Čas je moţné vyjádřit: 

 alfanumericky, 

 časovou osou, 

 zvukem. 

Alfanumerické vyjádření
11

 je nejjednodušším vyjádřením času v dynamických 

mapách. Můţe být dvou odlišných druhů. Buď můţe představovat jeden z typů časové 

legendy – viz Obr. 15, kdy je v mapovém poli obvykle v horním pravém rohu umístěn číselný 

časový údaj měnící se podle průběhu animace, nebo můţe být alfanumerickým 

kartografickým znakem. Alfanumerický kartografický znak sám o sobě nevyjadřuje 

dynamiku, v kombinaci s animací tomu tak ale je – viz kapitola 4.2. 

 

Obr. 15 Alfanumerické vyjádření časové legendy, Zdroj [autor] 

Časová osa je nejpouţívanějším způsobem vyjádření času v dynamických mapách. 

Oproti alfanumerickému vyjádření zobrazuje celkové časové rozpětí. Představuje další z typů 

                                                           
11

 Alfanumerické vyjádření času – někdy označované jako „textové“ nebo „číselné“ vyjádření času. 
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časové legendy. Je na ni moţné nahlíţet ze dvou různých hledisek, buď jako na informační 

prvek, nebo jako na navigaci během animace.[34] Časová osa můţe být lineární, kdy čas 

plyne po celou dobu animace stejně rychle. Tento způsob je nejčastěji pouţíván. Další 

moţností je nelineární plynutí času animace, které se zejména vyuţívá v případech, kdy jsou 

k dispozici nerovnoměrně časově rozloţená data. Pokud v určitém časovém intervalu nejsou 

data k dispozici, animaci je moţné pomocí interaktivních prvků zrychlit. Naopak, kdyţ je 

v určitém časovém intervalu velké mnoţství rychle se měnících dat, pak je moţné animaci 

zpomalit, aby si čtenář mohl měnící se data lépe prohlédnout. Pouţití nelineární časové osy je 

obtíţnější v přepočítání zpomalení času animace. Problém s nerovnoměrně časově 

rozloţenými daty je moţné vyřešit i pomocí lineárního plynutí času animace a to tak, ţe bude 

v časovém intervalu, kde je k dispozici větší mnoţství dat, změněna velikost časové jednotky 

– viz Obr. 16. 

 

Obr. 16 Časové osy, Zdroj [autor] 

Další moţností je pouţití cyklické časové legendy pro vyjádření cyklického času – viz 

Obr. 17. 

 

Obr. 17 Cyklická časová legenda, Zdroj [autor] 
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Vyjádření času pomocí zvuku můţe být doprovodným prvkem časové osy nebo 

alfanumerického vyjádření času, nebo můţe být přímo jejich náhradou. Doprovodné zvukové 

vyjádření je častějším způsobem, můţe jím být upozornění na změnu časového údaje, která je 

provedena např. tónem, skladbou nebo přímo přečtením konkrétního časového údaje. 

Výhodou vyjádření času pomocí zvuku jako doprovodného prvku je ta, ţe se čtenář můţe 

plně věnovat vizualizaci dat, aniţ by musel zároveň sledovat časovou osu nebo alfanumerické 

vyjádření času. Vyjádření času pouze pomocí zvuku si lze představit tak, ţe např. po kliknutí 

na určité sídlo v mapě se spustí zvuk s informacemi o jeho vzniku, počtu změn toponym nebo 

popř. o jeho datu zániku. Nevýhodou obou moţností znázornění času pomocí zvuku je ta, ţe 

právě zvuk můţe být v některých případech rušivým elementem. 

Vyjádření času nemusí být vţdy provedeno běţnými způsoby, které byly popsány 

výše. Čas je moţné vyjádřit i např. pomocí předmětů k záznamu času nebo podle přírodních 

zákonitostí. Předměty jsou přístroje, které jsou tradičně spojeny s během času, např. otáčející 

se kalendář nebo ciferník hodin. Znázornění času pomocí přírodních zákonitostí je např. 

střídání dne a noci, které je provedeno zesvětlením a ztmavením celé scény nebo přidáním 

Měsíce nebo Slunce. Moţností je i doplnění sněhové pokrývky do mapy v zimním období. Je 

nutné však mít na paměti v jakých geografických podmínkách je konkrétní zobrazované 

území. Znázornění času pomocí přírodních zákonitostí nebo např. pomocí otáčejícího se 

kalendáře se řadí do podpůrných nástrojů pro vyjádření času na mapě. Obvykle je doplněn 

o jeden z běţných způsobů vyjádření času, např. o časovou osu. [34] 

S příchodem animací jako nové metody pro vyjádření dynamiky prostorového jevu 

vznikají zároveň i nové problémy. Hlavním úkolem při čtení mapy je porovnání např. barev 

na mapě s barvami uvedenými v legendě. Při čtení statických map je tento úkol triviální. 

Pokud však bude mapa animovaná, stane se tento základní úkol obtíţnějším, protoţe prvky na 

mapě se budou neustále měnit. S tímto problémem souvisí i následující, kterým je špatné 

rozlišení jemných detailů, kterých by si čtenář u statické mapy, při pouţití vhodné 

kartografické metody, všiml. V literatuře se často uvádí, ţe statické mapy slouţí k vyjádření 

právě všech detailů a naopak mapy dynamické slouţí k získání celkového pohledu na 

vizualizovaná data. [3] 

Animace lze v současné době vytvořit v řadě odlišných prostředí. První moţností je 

její tvorba v komerčních programech určených pro tvorbu geografických informačních 
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systémů. Jejím dnes nejpouţívanějším zástupcem je software ArcGIS. Druhou moţností je 

vyuţití volně dostupných interaktivních mapových aplikací, jako je například v současné době 

také nejrozšířenější virtuální glób Google Earth. Třetí moţností je tvorba internetových 

animací např. pomocí škálovatelné vektorové grafiky SVG (Scalable Vector Graphics) nebo 

pomocí grafického vektorového programu Adobe Flash. Poslední moţností je kombinace 

výše uvedených moţností. V následujících kapitolách je popsána tvorba animací v prostředí 

ArcGIS, Google Earth a SVG včetně jejich moţností konverze. 

5.2 Animace v ArcGIS 

Software ArcGIS patří v současné době k nejvíce pouţívaným komerčním programům 

v oboru geoinformačních technologií. Tvorba map a jejich animací je pouze jednou z mnoha 

činností, které umoţňuje. ArcGIS je tvořen dvěma základními aplikacemi ArcMap 

a ArcCatalog. ArcMap slouţí k tvorbě map, zobrazování dat či k jejich analýze. ArcCatalog 

slouţí pro správu, tvorbu a organizaci geografických a tabelárních dat. 

Funkce pro tvorbu animací byla nejprve součástí nadstaveb ArcGIS 3D Analyst 

v aplikaci ArcScene, resp. ArcGlobe, ale v současné době je obsaţena přímo v aplikaci 

ArcMap. Pomocí nástroje pro tvorbu animace v ArcMap byla vytvořena animace zobrazující 

první znázornění sídel na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Poběţovice (dále označována zkráceně jako animace prvního znázornění 

sídel na starých mapách na Poběţovicku). Jednotlivé kroky tvorby animace jsou popsány 

v následující kapitole. 

5.2.1 Postup tvorby animace 

Aplikace ArcMap obsahuje nástroj pro tvorbu animací – Animation (Customize – 

toolbars – Animation), který nabízí moţnost tvorby časové (Time Animation) i nečasové 

animace (Group Animatoin). 

V případě časové animace je nejprve nutné přidat časovou sloţku do atributu
12

 

vizualizovaných dat – viz Obr. 18. Jedná se tedy o vytvoření dvou nových atributových 

sloupců typu date obsahující časový údaj začátku a konce animace. Zadání konce animace 
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 Atribut – vlastnost popisující geometrickou, topologickou, tematickou nebo jinou charakteristiku entity [36] 
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není nutné. Při jeho nezadání se konec automaticky nastaví podle koncového času začátku. 

Časový údaj můţe být uveden ve formátech s rozlišením od roků po sekundy. Atribut Zacatek 

představuje rok vzniku staré mapy a atribut Konec představuje ukončení doby trvání animace. 

Poslední sídlo bylo vyobrazeno na mapě III. vojenského mapování, které probíhalo v Čechách 

v letech 1877 – 1880, proto rok 1880 je časovým údajem konce animace. 

 

Obr. 18 Atributová tabulka animovaných dat, Zdroj [autor] 

K vytvořené animaci je moţné přistupovat pomocí nástroje Animation Manager, který 

ale slouţí spíše k úpravě nečasových animací. Nastavení všech parametrů časové animace se 

nejjednodušeji provede ve vlastnostech vizualizované vrstvy, v záloţce Time – viz Obr. 19. 

Uvede se začátek a konec animace, krok animace, popř. se zvolí časové pásmo apod. 
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Obr. 19 Nastavení vlastností vizualizované vrstvy, Zdroj [autor] 

V případě animace několika vrstev zároveň se parametry nastaví ve vlastnostech 

vrstev zcela stejným způsobem. Potřeba je pouze povolit moţnost animace většího mnoţství 

vrstev současně. Spuštění animace se provede pomocí posuvníku času tzv. „Time Slider“, 

jehoţ ikona je umístěna v hlavním panelu aplikace ArcMap – viz Obr. 20. 

 

Obr. 20 Posuvník času v ArcGIS, Zdroj [autor] 



 

 

40 

Jak je vidět na Obr. 20 posuvník času udává alfanumerické vyjádření času společně 

s lineárně plynoucí časovou osou, která obsahuje interaktivní jezdec. Pomocí nástrojů 

posuvníku času je moţné upravit následující parametry animace: 

 rychlost animace pomocí posuvného jezdce, 

 ruční nastavení výsledného času animace, např. 20 s, 

 nastavení cyklické animace, 

 úprava počátečního a koncového času animace, tj. moţnost animace pouze určitého 

období, např. animace sídel, která byla na mapách vyobrazena jen v 18. století, 

 nastavení kroku animace, tj. nastavení časového měřítka, 

 nastavení časového pásma. 

Zrychlení či zpomalení animace nelze provést pouze na určitém časovém intervalu, 

vţdy se provede celkově. Stejně tomu je i v případě nastavení kroku animace. 

Pro úpravu nečasových animací slouţí nástroj Animation Manager. Do animace 

vstupují všechny vrstvy, které se v dané chvíli nacházejí v ArcMap dokumentu. Zobrazování 

vrstev při animaci probíhá po jednotlivých vrstvách, jak jsou v dokumentu zobrazeny 

(shora dolů). Dále je moţné opět nastavit parametry animace jako počáteční a koncový čas 

animace či dobu trvání kaţdé ze zobrazovaných vrstev. Pod záloţkou Time View jsou 

uvedeny vlákna vlastní animace – viz Obr. 21. Kaţdá vrstva představuje jedno vlákno, 

červená barva – dobu, kdy se vrstva nevizualizuje, naopak zelená – dobu, kdy je vrstva 

viditelná. 
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Obr. 21 Animation Manager – Time View, Zdroj [autor] 

Dalším přístupem k animacím v ArcMap je pomocí nástroje Animation Controls, díky 

kterému se provede spuštění nečasové animace. Uţivatel si můţe nastavit celkový čas 

animace, počet vizualizovaných obrazů
13

 a jejich dobu tvání. Výše uvedený postup tvorby 

animace v aplikaci ArcMap se provede stejným způsobem v aplikacích ArcScene a ArcGlobe. 

Výsledná animovaná mapa byla doplněna o základní kompoziční prvky mapy 

a následně exportována. 

5.2.2 Export animace 

Vytvořené animace je moţné exportovat do formátu AVI nebo jako sekvenci několika 

obrázků. Export obou moţností se provede z nástroje posuvníku času v případě časové 

animace nebo z nástroje Animation v případě nečasové animace. Při exportu animace do 

sekvence obrázků je moţné nastavit jejich výsledný formát (BMP (Microsoft Windows 

Bitmap) nebo JPEG (Joint Photographic Experts Group)) a počet exportovaných obrázků za 

sekundu. Export pomocí sekvence obrázků není v případě tvorby animace prvního znázornění 

sídel na starých mapách na Poběţovicku ţádoucí, přecházelo by se opět mezi metody statické 

– viz kapitola 4.11, proto byl zvolen export animace do formátu AVI. Při tomto exportu lze 
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 Je vhodné volit stejný počet vizualizovaných obrazů jako je počet vrstev.  
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zároveň u obou druhů animací nastavit kvalitu komprese výsledné animace. Při exportu 

časové animace prvního znázornění sídel na starých mapách na Poběţovicku je ale kvalita 

výsledné animace na první pohled nedostačující [Příloha C – animovaná mapa č. 1]. Při 

animaci dochází k vizualizaci bodových znaků – sídel, která jsou doplněna o popisky názvů 

jednotlivých sídel. Popisky v exportované animaci jsou zcela nečitelné, stejně tomu je 

i v případě legendy a tiráţe celkové mapy. I v případě změny kvality komprese na maximální, 

je výsledek stále nečitelný. Dalším problémem je doba běhu animace. Čas animace, který byl 

předem nastavený, neodpovídá exportovanému. Je přibliţně pětkrát rychlejší. 

Moţností prohlédnutí animované mapy vytvořené v aplikaci ArcMap v čitelné kvalitě 

je moţné buď přímo v aplikaci ArcMap nebo v dalších aplikacích firmy ESRI podporující 

tvorbu animace, tj. ArcGlobe nebo ArcScene. Zároveň ale vzniká opět problémem, protoţe 

formát MXD
14

 nelze otevřít v jiné aplikaci firmy ESRI. V aplikacích ArcGlobe nebo 

ArcScene je moţné zobrazit pouze vrstvu obsahující atribut s časovým datovým typem a opět 

je nutné nastavit animaci stejným způsobem, jak je uvedeno výše pro aplikaci ArcMap. 

Z aplikace ArcMap je moţné zároveň uloţit nastavení animace ve formátu AMA
15

, ale opět 

jej nelze pouţít pro aplikaci ArcScene ani ArcGlobe. Hlavním nedostatkem je tedy ztráta 

základních kompozičních prvků mapy. 

Velkou nevýhodnou tvorby animovaných map v aplikaci ArcMap je nedostačující 

moţnost exportu výstupních map. Uţivatelé, kteří nevlastní licenci programu ArcGIS si 

nemohou animované mapy prohlédnout. Proto byly prozkoumány další moţnosti exportu. 

První z nich byla, zda je moţné exportovat animované mapy vytvořené v aplikaci ArcMap do 

formátu KML (Keyhole Markup Language), který je určen pro zobrazení dat v aplikaci 

Google Earth. Program ArcGIS nabízí nástroje pro převod dat ze SHP (Shapefile) do KML, 

přesněji do formátu KMZ, který je komprimovanou verzí formátu KML. ArcMap nabízí 

moţnost převodu buď pouze jednotlivé vrstvy pomocí nástroje Layer To KML, nebo převod 

celého mapového dokumentu z formátu MXD do formátu KMZ pomocí nástroje Map To 

KML. Oběma způsoby se převede zároveň animace. Při pouţití převodu vytvořené animované 

mapy doplněné o základní kompoziční prvky (tj. při převodu celého mapového dokumentu ve 

formátu MXD) ale nedoje ke správnému převodu základních kompozičních prvků mapy. 
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 MXD – výstupní formát aplikace ArcMap 
15

 AMA – speciální formát pro animaci vytvořenou v aplikaci ArcMap 
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Ţádoucí je hlavně legenda, která se převede, ale zobrazí se pouze jako prázdný bílý obdélník. 

Ostatní kompoziční prvky, jako je nadpis, titulek, měřítko nebo tiráţ se nepřevedou vůbec. 

Proto byl zvolen převod pouze animované vrstvy pomocí nástroje Layer To KML.  

Výhodou moţnosti exportu vrstvy ve formátu SHP je export všech viditelných atributů 

vrstvy. Nepotřebné atributy je moţné ve vlastnostech vrstvy jednoduše vypnout, nebo naopak 

nějaké doplnit. V případě tvorby animace prvního znázornění sídel na starých mapách na 

Poběţovicku byly vytvořeny tři nové atributy typu String obsahující: 

 název mapy a rok jejího vyhotovení, 

 vznik sídla podle písemných pramenů, 

 zánik sídla podle písemných pramenů. 

Všechny ostatní atributy byly před exportem vypnuty. Kód výstupního souboru 

formátu KMZ byl následně manuálně doplněn o některé ze základních kompozičních prvků. 

Podrobné informace o úpravě formátu KML včetně ukázky exportu jsou uvedeny v kapitole 

5.3.3. 

Další moţností exportu animace vytvořené v aplikace ArcMap byla, zda je moţné 

výsledné animované mapy exportovat do formátu SVG. Export mapy aplikace ArcMap 

podporuje, ale animaci do formátu SVG nepřevede. Proto byla prozkoumána moţnost 

doplnění animačních prvků do mapy pomocí SVG – viz kapitola 5.4.4. 

5.3 Animace v Google Earth 

Google Earth je v současné době nejznámějším 3D virtuálním glóbem. Jedná se o interaktivní 

mapovou aplikaci, která umoţňuje uţivatelům pracovat s virtuální podobou Země nebo 

jinými tělesy sluneční soustavy nebo hvězdné oblohy. Google Earth byl původně nazývan 

Earth Viewer a byl vytvořen společností Keyhole, Inc. V roce 2004 byla společnost Keyhole, 

Inc. zakoupena společností Google a zároveň byl Earth Viewer přejmenována na Google 

Earth a vydán v následujícím roce. Společnost Google v současné době vydává aplikaci 

Google Earth pod třemi různými licencemi a to pod bezplatnou licencí nabízející 

nejaktuálnější aplikaci Google Earth 6 a pod zpoplatněnými licencemi nabízející aplikace 

Google Earth Pro nebo Google Earth Enterprise. [20] Zpoplatněné aplikace nabízejí 

nadstandardní funkce, které nejsou součástí nezpoplatněné aplikace Google Earth 6. Animace, 
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kterými se bude dále zabývat tato kapitola, je moţné vytvářet jiţ v nezpoplatněné aplikaci, 

proto se zpoplatněnými aplikacemi nebude práce dále zaobírat. 

5.3.1 Struktura KML dokumentu 

Pro publikaci geografických dat byl firmou Keyhole, Inc. vytvořen vlastní formát KML 

zaloţený na značkovacím jazyku XML (Extensible Markup Language). Tento formát byl 

14. dubna 2008 schválen členy OGC (Open Geospatial Consortium) jako standard OpenGIS® 

KML 2.2 Encoding Standard. Formát KML se tak stal mezinárodním standardizovaným 

jazykem pro popis a vizualizaci geografických data a je v současné době podporován mnoha 

dalšími aplikacemi, jako jsou např. Microsoft Virtual Earth, Microsoft WorldWide Telescope, 

Nasa WorldWind nebo ESRI ArcGIS Exporer. Díky formátu KML je moţné zároveň 

jednoduše vyjádřit dynamiku prostorového jevu a to pomocí animace nebo pomocí 

interaktivity. 

KML musí obsahovat na prvním řádku hlavičku dokumentu, která je uzavřena ostrými 

závorkami společně s otazníky. Obsahuje tři atributy, kterými jsou version (povinný atribut, 

který definuje číslo verze XML), enconding (nepovinný atribut, který definuje druh kódování 

celého dokumentu) a standalone (také nepovinný atribut slouţící k moţnosti připojení 

externího souboru). Verze XML je dle OGC řízena specifikacemi W3C konsorcia
16

 (World 

Wide Web Consortium) a to pouţitím verze XML 1.0. Kódování dokumentu je nastaveno na 

UTF-8 (Unicode Transformation Format). Atribut standalone je defaultně nastaven na 

hodnotu "yes", znamenající nepouţívání externího souboru. Dále následuje deklarace 

jmenných prostorů atributem xmlns, který obecně slouţí k moţnosti pouţívat více typů tagů 

z různých schémat. V případě KML se jedná o deklaraci KML schématu. 

Celý dokument bude uzavřen do párového elementu
17

 <kml>, jehoţ tag bude na jeho 

začátku i konci. Koncové tagy jsou doplněny zpětným lomítkem, např. </kml>. V KML se 

definuje další párový kořenový element <Document>, který obsahuje všechny elementy 

včetně všech jejich potomků. Pro popis geografických objektů se v KML pouţívá element 

<Placemark>, který obsahuje další potomky, kterými jsou: 
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 W3C konsorcium se stará o specifikace standardů pro web. 
17

 Element – základní prvek jazyka XML vyznačující se pomocí počátečního a koncového tagu. Jednotlivé 

elementy mohou být do sebe vnořené, mají tedy svoje potomky. 
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 název objektu – <name> 

 popis objektu – <description> 

 geometrie objektu, která můţe být několika druhů: 

 <Point> 

 <LineString> 

 <LinearRing> 

 <Polygon> 

 <Model> 

 <MultiGeometry> 

Všechny druhy geometrie musí obsahovat zároveň další element <coordinates> 

obsahující zeměpisné souřadnice vytvořeného objektu. 

Ukázka struktury KML souboru je uvedena níţe – viz Kód 1. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 

xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"> 

<Document> 

  <name>Sídla</name> 

    <Placemark> 

      <name>Babice</name> 

      <description>Popis sídla Babice</description> 

      <Point> 

        <coordinates>12.782229,49.608342,0</coordinates>    

      </Point> 

    </Placemark> 

</Document> 

</kml> 

Kód 1 Struktura KML souboru, Zdroj [autor] 

5.3.2 Elementy animace 

Pro tvorbu animace objektů se vyuţívají další elementy, které jsou potomky elementu 

<Placemark>, jsou tedy spojeny s konkrétním prostorovým datovým typem objektu. Jedná se 

o elementy pracující s časovou sloţkou <TimeStamp> nebo <TimeSpan>. První moţností 

znázorněním času prostorových dat je pouţití elementu <TimeStamp>
18

 jehoţ potomkem je 

element <when> obsahující konkrétní hodnotu času. Objekt se bude tedy zobrazovat v předem 

                                                           
18

 Element <TimeStamp> je známý pod českým ekvivalentem „časové razítko“. 
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nadefinovaném časovém okamţiku. Druhou moţností znázornění času prostorových dat je 

pouţití elementu <TimeSpan>, coţ je element podobný elementu <TimeStamp> pouze s tím 

rozdílem, ţe je čas zadán jako časové rozmezí. Jeho potomky jsou tedy elementy <begin> 

udávající začátek animace konkrétního prvku a <end> udávající konec animace prvku. 

Hodnota času můţe být v rozmezí let po sekundy. Nutností je ale zadání času ve 

standardizované podobě, jinak by se animace nevytvořila
19

.   

Při otevření KML souboru obsahujícího alespoň jeden z výše uvedených elementů 

času a se zadaným časem ve standardizované podobě se v aplikaci Google Earth automaticky 

zobrazí posuvník času – viz Obr. 22. Posuvníkem času v aplikaci Google Earth je lineárně 

plynoucí časová osa, která obsahuje dva interaktivní jezdce. Jezdci jsou dva z toho důvodu, 

aby si uţivatel mohl prohlédnout data v jakémkoli časovém intervalu. Po kliknutí na ikonu 

klíče v pravém horním rohu lze upravit následující parametry animace: 

 rychlost animace pomocí posuvného jezdce, 

 nastavení cyklické animace, 

 nastavení časového pásma (má smysl pouze při animaci dat v reálném čase). 

Další nastavení parametru rychlosti animace je uvedeno v levém horním rohu (ikona 

lupy). Pomocí něj je moţné animaci „přiblíţit“ nebo „oddálit“
20

. Po kliknutí na přiblíţení 

bude animace plynout pomaleji. Čas bude přiblíţen z roků na měsíce, dny, hodiny, minuty 

a nakonec aţ na vteřiny. Nastavení parametru rychlosti animace záleţí na charakteru 

vstupních dat. Právě na tyto změny vizualizovaných dat reaguje kaţdý uţivatel jinak. Při 

animaci názvů sídel je nutné rychlost animace nastavit tak, aby byly názvy sídel dostatečně 

čitelné. 

 

Obr. 22 Posuvník času v Google Earth, Zdroj [autor] 

                                                           
19

 Všechny moţné podoby standardizovaných časových formátů je moţné nalézt zde [40]. 
20

 Tento způsob je označován jako „časový zoom“. 
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Způsob vizualizace animovaných prvků se zadává obdobně jako u statických prvků 

a to pomocí elementu <Style> obsahující další potomky, kterými mohou být například 

<IconStyle>, <LabelStyle>, <LineStyle> apod. podle toho, jaké prvky je nutné 

formulovat. Styl se uvádí buď u všech vizualizovaných prvků samostatně, nebo se provádí 

odkazem pomocí elementu <styleUrl> na jiţ výše vytvořený element <Style>, coţ je 

častější způsob. Níţe je uveden příklad stylu v KML kódu na zbarvení popisku prvku – viz 

Kód 2. 

<Style id="Time_Style">  

    <LabelStyle> 

     <color>ff0000cc</color> 

    </LabelStyle>     

</Style>  

Kód 2 Ukázka použití elementu <Style>, Zdroj [autor] 

5.3.3 Tvorba animace v KML exportem z ArcGIS 

V kapitole 5.2.2 byla popisována moţnost exportu animované vrstvy formátu SHP pomocí 

nástroje Layer To KML aplikace ArcMap do formátu KMZ. Po zobrazení dekomprimovaného 

souboru KMZ, tedy po přečtení KML kódu bylo zjištěno, ţe jsou jednotlivá sídla převedena 

do elementu <Placemark> obsahující další potomky. Prvním nejdůleţitějším potomkem je 

element <TimeSpan>, díky kterému je tvořena animace. Tento element je pouţit, protoţe jsou 

sídla v animaci po zobrazení viditelná aţ do jejího konce. Element <name> obsahuje název 

sídla a element <description> obsahuje hodnoty všech atributů příslušející konkrétnímu 

sídlu. Atributy jsou převedeny do formátu HTML (HyperText Markup Language) zapsaného 

v KML souboru pomocí sekce CDATA, která je potomkem elementu <description>. 

Posledním důleţitým elementem je element <Point> definující geometrie sídla. Tento 

elementu zároveň obsahuje potomka <coordinates> definující zeměpisné souřadnice sídla 

v pořadí (zem. délka, zem. šířka). I přesto, ţe byla sídla v aplikaci ArcMap v Souřadnicovém 

systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), byl automaticky proveden jejich 

převod do souřadnicového systému WGS84 (World Geodetic System 1984), který Google 

Earth pouţívá. Dále je uvedena ukázka výstupu exportu sídla Bělá nad Radbuzou v KML – 

viz Kód 3. 
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    <Placemark id="ID_10000"> 

      <TimeSpan><begin>1619-01-01T00:00:00Z</begin><end>1877-01-

01T00:00:00Z</end></TimeSpan> 

      <name>Bělá nad Radbuzou</name> 

      <Snippet></Snippet> 

      <description><![CDATA[<html 

xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:msxsl="urn:schemas-

microsoft-com:xslt"> 

<head> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html"> 

</head> 

<body style="margin:0px 0px 0px 

0px;overflow:auto;background:#FFFFFF;"> 

<table style="font-family:Arial,Verdana,Times;font-size:12px;text-

align:left;width:300;border-collapse:collapse;padding:3px 3px 3px 3px"> 

<tr style="text-align:center;font-weight:bold;background:#9CBCE2"> 

<td>Bělá nad Radbuzou</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<table style="font-family:Arial,Verdana,Times;font-size:12px;text-

align:left;width:300;border-spacing:0px; padding:3px 3px 3px 3px"> 

<tr> 

<td>Název mapy a rok jejího vyhotovení:</td> 

<td>Aretinova mapa Čech (1619)</td> 

</tr> 

<tr bgcolor="#D4E4F3"> 

<td>Vznik sídla podle písemných pramenů:</td> 

<td>1121</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Zánik sídla podle písemných pramenů:</td> 

<td>Sídlo stále existuje</td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

]]></description> 

      <styleUrl>#IconStyle10</styleUrl> 

      <Point> 

        <coordinates> 12.718420,49.591926</coordinates> 

      </Point> 

    </Placemark> 

Kód 3 Ukázka výstupu exportu sídla Bělá nad Radbuzou v KML, Zdroj [autor] 

Dále bylo ještě nutné doplnit do souboru KML některé z kompozičních prvků mapy. 

Byly doplněny legenda, nadpis a tiráţ (ve formě loga studijního oboru Geomatika). 

Kompoziční prvky byly vyhotoveny v grafickém programu Corel DRAW X5 

a vyexportovány do formátu PNG (Portable Network Graphics). Následně byly tyto prvky 
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doplněny do KML souboru v editoru PSPad
21

 pomocí elementu odkazu <href> v elementu 

<Icon>, který je potomkem elementu <ScreenOverlay> – viz Kód 4. 

<ScreenOverlay> 

     <name>Nadpis</name> 

     <Icon> 

             <href>nadpis.png</href> 

     </Icon> 

  <screenXY x="0.8" y="0.98" xunits="fraction" 

yunits="fraction"/> 

  <overlayXY x="0.8" y="0.98" xunits="fraction" 

yunits="fraction"/> 

</ScreenOverlay> 

Kód 4 Ukázka doplnění kompozičních prvků do animované vrstvy v KML, Zdroj [autor] 

Poslední úprava KML kódu spočívala v doplnění lokalizace území. Lokalizace byla 

provedena pomocí elementu <LookAt> obsahující potomky zeměpisné délky, šířky a výšky 

nad povrchem
22

. Povrch, nad který je výška
23

 vztaţena, udává potomek <altitudeMode>. 

Hodnota "relativeToGround" definuje zemský povrch – viz Kód 5. 

    <LookAt> 

      <longitude>12.71</longitude> 

      <latitude>49.54</latitude>   

      <altitude>30000</altitude> 

      <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode> 

    </LookAt> 

Kód 5 Ukázka doplnění lokalizace v KML, Zdroj [autor] 

Výsledná animovaná mapa zobrazující první znázornění sídel na starých mapách na 

Poběţovicku, která byla vytvořena exportem animované vrstvy z aplikace ArcMap 

a doplněním kompozičních prvků a lokalizace, je přílohou diplomové práce [Příloha C – 

animovaná mapa č. 2]. 

                                                           
21

 PSPad – open source editor, určený k editaci a formátování textu, lze jej nalézt zde:  

http://www.pspad.com/cz/download.php 
22

 Byly zvoleny zeměpisné souřadnice přibliţného středu území správního obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem Poběţovice. 
23

 Výška je zadána v metrech. 

http://www.pspad.com/cz/download.php
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5.3.4 Manuální tvorba animace v KML 

Pomocí KML kódu byla vytvořena další animace zobrazující podrobný vývoj toponym na 

starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice 

(dále pouze vývoj toponym na starých mapách na Poběţovicku). Vytvoření této animace by 

bylo pomocí aplikace ArcMap poměrně obtíţné, protoţe kaţdé sídlo by muselo obsahovat 

tolik atributových sloupců se zadanými časy animace, kolikrát bylo vyobrazeno na starých 

mapách. Proto bylo jednodušší vytvořit animaci manuálně s pouţitím pouze zeměpisných 

souřadnic objektů z jiţ vytvořené animace prvního znázornění sídel na starých mapách na 

Poběţovicku.  Pro psaní KML kódu byl zvolen opět PSPad editor. 

Jednotlivá sídla byla rozdělena do sloţek, přičemţ kaţdá ze sloţek obsahuje soubor 

elementů <Placemark>. Elementy <Placemark> jsou vztaţeny vţdy ke konkrétnímu 

toponymu sídla na dané mapě. Potomkem elementů <Placemark> je element <TimeSpan>, 

který definuje čas počátku a konce zobrazení daného sídla. Obsahuje tedy potomky <begin> 

a <end>. Element <begin> obsahuje rok vyhotovení staré mapy a element <end> obsahuje 

dobu ukončení zobrazovaného sídla. Doba ukončení zobrazovaného sídla je ovlivněna datem 

zobrazení sídla na další staré mapě. Hodnoty času jsou z důvodu správného zobrazení 

animace v aplikaci Google Earth zadány v řádech dnů, tj. vyhotovení staré mapy je uvedeno 

vţdy k 1. 1. konkrétního roku a doba ukončení zobrazovaného sídla je zadána vţdy k 31. 12. 

roku předchozího od data vzniku následné staré mapy. Pouze v případě sídel stále existujících 

je uvedeno datum konce animace k 31. 1. 2012, neboť k tomuto datu jsou toponyma aktuální. 

Dalším důleţitým potomkem elementu <Placemark> je element <name> obsahující 

toponymum, tedy konkrétní název sídla na staré mapě. Dále je uveden potomek <styleUrl>, 

coţ je element odkazující na definovaný styl sídla. Element <description> obsahuje 

informace o názvu konkrétní staré mapy a o roku jejího vyhotovení. Element <Point> 

obsahuje zeměpisné souřadnice sídla. Zeměpisné souřadnice jsou převzaté z animace 

vytvořené exportem z aplikace ArcMap. Souřadnice u konkrétního sídla jsou stále stejné, 

mění se pouze jeho styl, popis a toponymum. Níţe je uvedena ukázka části KML kódu pro 

zobrazení sídla Bělá nad Radbuzou – viz Kód 6. 

<Folder> 

  <name>Bělá nad Radbuzou</name> 

  <Placemark> 

      <TimeSpan id="ID"> 

        <begin>1619-01-01</begin> 
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        <end>1619-12-31</end> 

      </TimeSpan>  

      <name>Biela</name> 

      <styleUrl>#Style2</styleUrl> 

      <description>Aretinova mapa Čech (1619)</description> 

      <Point> 

        <coordinates>12.718420,49.591926,0</coordinates> 

      </Point> 

  </Placemark>     

    

  <Placemark> 

      <TimeSpan id="ID"> 

        <begin>1620-01-01</begin> 

        <end>1711-12-31</end> 

      </TimeSpan>  

      <name>Biela</name> 

      <styleUrl>#Style3</styleUrl> 

      <description>Sadelerova mapa Čech (1620)</description> 

      <Point> 

        <coordinates>12.718420,49.591926,0</coordinates> 

      </Point> 

   </Placemark> 

Kód 6 Ukázka části animace sídla Bělá nad Radbuzou v KML, Zdroj [autor]  

Styl zobrazení bodového znaku sídla je ovlivněno druhem staré mapy, které jsou od 

sebe barevně odlišeny. Element <LabelStyle> definuje barvu a měřítko popisku bodového 

znaku, element <IconStyle> obsahuje odkaz na bodový znak ve formátu PNG a informaci 

o jeho barvě a měřítku. Barvy včetně nastavení jejich průhlednosti jsou vyjádřeny 

v hexadecimální soustavě. Informaci o průhlednosti odpovídají první dvě hodnoty. Pro převod 

dat z modelu RGB (Red Green Blue) do hexadecimálního vyjádření barev včetně průhlednosti 

v KML byl pouţit jednoduchý program KML color converter
24

. V následující ukázce je 

uveden KML kód pro definování stylu všech sídel, která byla vyobrazena na Aretinově mapě 

Čech – viz Kód 7. 

  <Style id="Style2"> <!--Aretinova mapa Čech--> 

    <LabelStyle> 

      <color>ffffffff</color> 

      <scale>0.85</scale> 

    </LabelStyle> 

    <IconStyle> 

    <color>ff0f2e4d</color> 

    <scale>0.5</scale> 

      <Icon><href>bodovy_znak.png</href></Icon>   

    </IconStyle> 

                                                           
24

 KML color converter – open source program určen k převodu barev v KML, který lze nalézt zde: 

 http://www.sgrillo.net/kml_color/ 

http://www.sgrillo.net/kml_color/


 

 

52 

</Style> 

Kód 7 Ukázka použití elementu <Style>, Zdroj [autor] 

Vytvořený KML soubor stejně jako u předchozí animace obsahuje nadstavbové 

kompoziční prvky mapy vytvořené opět v programu Corel DRAW X5 a lokalizaci. 

Animovaná mapa vývoje toponym na starých mapách na Poběţovicku je přílohou diplomové 

práce [Příloha C – animovaná mapa č. 3]. 

5.4 Animace v SVG 

S rychlým rozvojem informačních technologií a zejména s tvorbou internetu se začaly 

vytvářet digitální mapy publikované na webových stránkách. Všechny digitální mapy je 

moţné publikovat v prostředí internetu, je však nutné zvolit vhodný formát pro jejich 

publikaci. Jedním z nejvhodnějších je formát SVG. Jedná se o otevřený formát, který je 

nezávislý na operačním systému a jednom typu software. SVG je značkovacím jazykem 

a formátem souboru pro popis dvourozměrné vektorové grafiky zaloţené na formě XML. Je 

vyvíjen od roku 1993 pod záštitou konsorcia W3C. Aţ roku 2001 byla poprvé zpřístupněna 

první standardizovaná verze SVG 1.0. O dva roky později vyšla verze SVG 1.1, která 

rozděluje specifikaci SVG 1.0 na menší části v zájmu implementace SVG na méně 

výkonných zařízení, kterými jsou PDA (Personal Digital Assistant) a mobilní telefony. 

V současné době je k dispozici druhé vydání verze SVG 1.1
25

. 

Formát SVG je jiţ v současné době poměrně rozšířený. Většina firem ho jiţ 

zakomponovala do svých programů, např. Corel, ArcGIS, Adobe, atd. Animace v SVG lze 

vytvořit i pomocí programů přímo určených k tvorbě animací SVG, např. Ikivo Animator, 

XStream RapidSVG, Beatware Mobile Designer 2 nebo SVG Developer. 

Zaloţení SVG na formě XML má velkou výhodu, kterou je moţnost jeho provázání 

s různými formáty zaloţenými také na formě XML. Důleţitými formáty pro moţnost tvorby 

dynamiky v SVG jsou: 

                                                           
25

 Podrobnosti o jednotlivých verzích lze nalézt zde: [38]. 
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 DOM (Document Object Model) – platformově a jazykově neutrální rozhraní, které 

umoţní programům a skriptům dynamické zpřístupnění a aktualizaci obsahu 

a struktury dokumentu. Byl vyvinut také konsorciem W3C. Přistupuje ke stromové 

struktuře XML dokumentu prostřednictvím skriptovacího jazyka ECMA Script 

(European Computer Manufacturers Association Script) a umoţňuje ji měnit. 

 ECMA Script – ECMA Script je skriptovací jazyk, který je vkládán do kódu stránky 

nebo je volán jako samostatný dokument. Byl vyvinut organizací ECMA dle standardu 

ECMA-262. 

 SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) – značkovací jazyk zaloţený 

na formě XML. Umoţňuje integrovat multimediální objekty, např. hudbu, video nebo 

rastrovou grafiku do SVG. Pracuje tedy s jiţ hotovými multimediálními a textovými 

objekty, které vkládá do SVG dokumentu, vymezuje jim prostor a určuje, kdy se má 

který zobrazit. SMIL byl také vyvinut konsorciem W3C a v současné době je 

k dispozici verze SMIL 3.0. Pomocí značkovacího jazyka SMIL jsou tvořeny tzv. 

deklarativní animace, coţ jsou animace vytvořené bez nutnosti pouţití skriptů. Tento 

způsob je také označován anglickým termínem „time-based“, protoţe umoţňuje 

definovat přesně načasovanou změnu téměř jakéhokoliv parametru grafiky, kterým 

mohou být např. změna rozměru, polohy, barvy, průhlednosti popř. změna 

transformačního atributu. 

Dynamiku je tedy v SVG moţné vyjádřit buď pomocí skriptovacího jazyka ECMA 

Script v kombinaci s DOM, nebo pomocí značkovacího jazyka SMIL implementovaného do 

SVG. Při pouţití skriptovacího jazyka ECMA Script je moţné vyjádřit dynamiku buď tvorbou 

animací, nebo pouţitím interaktivních prvků, tj. moţnost odkazů, dotazů, změn datových 

vrstev. Vyjádření dynamiky pomocí interaktivních prvků si lze snadno představit na datech 

získaných v rámci bakalářské práce. Mohlo by se jednat o moţnost změn vizualizovaných 

vrstev, které by zobrazovaly toponyma na různých mapách. Uţivatel by si tak mohl zobrazit 

a porovnat toponyma sídel v různých časových okamţicích, např. by si mohl zobrazit 

toponyma na Müllerově mapě Čech a na mapě III. vojenského mapování. Při větším mnoţství 

dat je toto výhodné, protoţe data mohou být uloţena v databázi a pomocí interaktivních prvků 

je moţné vytvořit dotazy nad konkrétní databází. Vyjádření dynamiky pomocí skriptovacího 

jazyka ECMA Script v kombinaci s DOM nebyla v této práci řešena, jedná o tak rozsáhlou 
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problematiku, ţe by vydala na samostatnou práci. Proto by bylo vhodné tímto směrem v práci 

v budoucnu pokračovat. 

5.4.1 Struktura SVG dokumetnu 

Formát SVG vychází z XML, proto jeho struktura je podobná formátu KML vycházejícího 

také z XML, který byl v dřívější kapitole popisován. SVG objekt můţe tvořit samostatný 

soubor nebo můţe být vloţen pomocí tagu <embed> do HTML, XHTML (Extensible 

HyperText Markup Language) nebo XML dokumentu. 

Fragment <svg> (kořenový element dokumentu) je párový, jeho tag bude na začátku 

a na konci celého dokumentu. Prostor mezi počátečním a koncovým tagem <svg> obsahuje 

tedy všechny části dokumentu. Do tohoto prostoru se zapisují veškeré prvky grafiky. Ukázka 

struktury SVG souboru je uvedena níţe – viz Kód 8. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" 

 "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">  

<svg width="400" height="400" version="1.1" 

 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<!—vlastni kod - ukazka tvorby ctverce--> 

<rect x="50" y="50" width="50" height="50"/> 

</svg> 

Kód 8 Struktura SVG dokumentu, Zdroj [autor] 

5.4.2 Elementy animace 

Při tvorbě deklarativní animace tvůrce animace definuje, ţe bude konkrétní atribut objektu 

animován v definovaném rozmezí hodnot v konkrétním čase. Velkou výhodou deklarativní 

animace je ta, ţe animace mohou být na sobě zcela nezávislé, doba jejich trvání či opakování 

se můţe různě lišit. Existuje řada moţností jak elementy grafiky či jejich atributy 

rozpohybovat. V této kapitole jsou shrnuty jednotlivé moţnosti. 

Značkovací jazyk SMIL implementovaný do SVG nabízí následující elementy 

animace [4]:  

 <animate> – element slouţící ke změně všech číselných hodnot atributů v čase. 

Typickým příkladem pouţití elementu <animate> je dynamické zvětšování či 
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zmenšování velikosti objektu v čase. Z kartografického hlediska vyjádření dynamiky 

prostorových jevů v čase je element <animate> klíčovým elementem. 

 <set> – element podobný elementu <animate>. Slouţí ke změně hodnoty nečíselných 

atributů v čase, nastaví atribut na danou hodnotu v předem nadefinovaném čase. 

Typickým příkladem je změna průhlednosti objektu. (pozn. s tímto atributem nelze 

pracovat aditivně ani komulativně – viz dále) 

 <animateMotion> – element umoţňující pohyb objektu podél zvolené animační 

křivky definující dráhu pohybu v čase. 

 <animateColor> – element určený ke změně barvy objektu v čase. Nabízí moţnost 

postupného barevného přechodu v průběhu času. 

 <animateTransform> – element určený ke změně transformačních atributů v čase. 

Jedná se například o moţnost změny polohy objektu, měřítka, rotace nebo úhlu 

zkosení. 

Je důleţité upozornit, ţe vţdy pomocí jednoho elementu animace je moţné v čase 

měnit právě jeden atribut animovaného objektu. 

5.4.3 Struktura zápisu animace 

Veškeré výše uvedené elementy animace obsahují atributy popisující konkrétní prvky 

animace. Nejprve je nutné definovat, který vytvořený objekt v SVG bude animován. 

Nastavení animovaného objektu se provede buď tím, ţe element animace bude součástí 

animovaného objektu, nebo bude element umístěn mimo počáteční a koncový tag 

animovaného objektu a animace bude provedena na základě odkazu na animovaný objekt. 

Vhodnějším způsobem je pouţití odkazu pomocí atributu xlink:href, neboť tímto způsobem 

je moţné animovat větší mnoţství objektů vytvořených v SVG zároveň. Dále je potřeba určit 

atributy, které se mají v animaci měnit. Určení animovaného atributu se provede pomocí 

atributu attributeName. Dalším atributem je attributType, který slouţí pouze k určení 

jmenného prostoru XML výsledného atributu. Defaultní hodnota atributu je nastavena na 

hodnotu auto. Tímto parametrem není nutné se dále zaobírat. Důleţitou roli hraje určení 

rozsahu hodnot, proto které jsou definovány následující druhy atributů: 

 from – nastavení počáteční hodnoty. 
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 by – změna hodnoty vůči počáteční hodnotě. V případě, ţe je nastavena hodnota 

atributu by nepouţívá se konečná hodnota atributu to a naopak. 

 to – konečná hodnota animovaného atributu. 

Nejdůleţitější roli hrají atributy určené k nastavení času animace
26

: 

 begin – definuje počátek animace. Animace můţe být spuštěna několika moţnými 

způsoby: 

 spuštění animace po načtení SVG dokumentu (např. begin="0s"), popř. 

po definované době po načtení dokumentu (např. begin="10s"). 

 spuštění animace po ukončení či spuštění animace předchozí (např. 

begin="id_predchozi_animace.end", 

begin="id_predchozi_animace.begin"). 

 spuštění animace po určité době běhu předchozí animace (např. 

begin="id_predchozi_animace.start+5s"). 

 spuštění animace po určitém opakování spuštěné cyklické animace (např. 

begin="id_cyklicka_animace.repeat(3)"). 

 spuštění animace po kliknutí na určitý objekt vytvořený v SVG (např. 

begin="button.click"). 

 spuštění animace po najetí kurzorem na určitý objekt vytvořený v SVG 

(např. begin="mouseover"). 

 spuštění animace po stisknutí určité klávesy (např. 

begin="id_animace.accessKey('x')"). 

 spuštění animace v přesně definovaném reálném čase, atd. 

 dur – nastavuje dobu trvání animace. 

 end – ukončuje animaci, moţné způsoby ukončení animace jsou obdobné s popsanými 

způsoby u spouštění animace. 

 restart – umoţňuje restartovat animaci a spustit ji znovu od začátku. 

 repeatCount – nastavuje moţnost cyklické animace. 

 repeatDur – definuje dobu opakování základního cyklu animace. 

                                                           
26

 Hodnoty času animace musí být vyjádřeny ve standardizované formě definované dle specifikace SMIL, kterou 

lze nalézt zde: [39]. 
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 calcMode – definuje plynutí času animace, kterým můţe být např. lineární plynutí 

času animace, skoková změna času nebo plynutí času definované pomocí kubické 

Bézierovy křivky. V případě nenastavení atributu calcMode je jako výchozí nastaveno 

lineární plynutí času. 

Pro vyjádření dynamiky je moţné vyuţít další dodatečné atributy, které pouze upravují 

některé jiţ výše uvedené atributy: 

 values – nastavení hodnot, kterých bude animace průběţně nabývat. Jednotlivé 

hodnoty je nutné oddělit středníkem. Při pouţití toho atributu není moţné zároveň 

pouţít atributy from, by a to. 

 keyTimes – atribut, který se vztahuje k atributu values a slouţí k nastavení časů 

animace, které musí být také odděleny středníky. Díky tomuto atributu je tedy moţné 

měnit rychlost změny v průběhu animace. Jedná se v podstatě o modifikaci atributu 

calcMode nastaveného na skokovou změnu času. 

 keySplines – atribut obdobný atributu keyTimes. Díky němu je také moţné měnit 

rychlost změny v průběhu animace s tím rozdílem, ţe nejsou definovány časy, ale 

řídící body, které pomocí algoritmu tvorby Bézierových kubických křivek definují 

dynamiku změny hodnoty. Jedná se v podstatě o modifikaci atributu calcMode 

nastaveného na plynutí času pomocí Bézierových křivek. 

Po definování rozsahu hodnot a atributů určených k nastavení času animace následují 

další dodatečné atributy ovlivňující animaci: 

 fill – moţnost zachování výsledku animace. Po nastavení atributu fill na hodnotu 

"freeze" se zachová výsledek animace. Pokud bude nastavena hodnota "remove" 

vrátí se hodnota po skončení animace do její výchozí podoby. 

 additive – moţnost přičtení animované hodnoty k počáteční hodnotě pomocí 

hodnoty atributu "sum". 

 accumulate – moţnost přičtení konečné hodnoty z předchozího cyklu animace také 

pomocí hodnoty atributu "sum". Vyuţije se v případě tvorby cyklické animace. 

Moţnost tvorby animací v SVG je skutečně rozsáhlý. Nabízí řadu moţností tvorby 

animace, které nejsou k dispozici ve dříve popsaných animací vytvořených pomocí aplikace 
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ArcMap nebo Google Earth. Několik příkladů různých druhů animací v SVG je uvedeno 

v příloze [Příloha D]. 

5.4.4 Tvorba animace v SVG exportem z ArcGIS 

Všechny vytvořené tematické mapy lze v aplikaci ArcMap exportovat do formátu SVG. 

I přesto, ţe nejsou zachovány animační prvky, je moţnost exportu map do formátu SVG 

velkou výhodou. Pomocí SVG s implementovaným značkovacím jazykem SMIL lze snadno 

animační prvky, popř. interaktivní prvky doplnit. Proto byla jako příklad vytvořena tematická 

mapa zobrazující první znázornění sídel na starých mapách na správním území obce Bělá nad 

Radbuzou v aplikaci ArcMap a následně exportována do formátu SVG. Všechny objekty 

grafiky se exportují do elementu <path>
27

, kromě sídel jako kartografických bodových znaků, 

ty jsou exportovány do elementu <text> – viz Kód 9 spolu s ostatním textem uvedeným na 

mapě. 

<g font-family="'ESRI Default Marker'" font-size="1" 

kerning="0" font-weight="400" fill="#732600" clip- 

path="url(#SVG_CP_3)" xml:space='preserve'> 

<text transform="matrix(9.60013 0 0 9.60109 379.68496 

 483.41464)"><tspan x="0 ">!</tspan></text> 

</g> 

Kód 9 Export bodového kartografického znaku z ArcGIS do SVG, Zdroj [autor] 

Tím se samozřejmě moţnost doplnění animačních prvků zesloţiťuje, nelze např. 

pouţít element <animate> pro dynamickou změnu poloměru kartografického bodového 

znaku – viz Kód 10. Je nutné pracovat s bodovými znaky stejně jako s textem. 

Následně byly do SVG kódu doplněny další prvky grafiky, kterými byly spouštěč 

animace a časová osa. SVG dokument byl stejně jako KML dokument upraven v textovém 

editoru PS Pad. Spouštěč animace byl vytvořen manuálně pomocí SVG kódu – viz Kód 10. 

<!--spoustec animace--> 

<g id="button" transform="translate(10,480)"> 

  <defs> 

   <linearGradient id="Gradient1"> 

   <stop offset="0%" stop-color="#A05842" /> 

  <stop offset="100%" stop-color="white" /> 

                                                           
27

 Element <path> - určen pro obecné kreslení v SVG, je překládán jako tvorba cest popř. tahů. Podrobnější 

informace o elementu <path> lze nalézt zde: [37]. 
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  </linearGradient> 

  </defs> 

  <rect x="10" y="10" width="95" height="20" rx="2" ry="2" 

  fill="url(#Gradient1)" stroke-width="1" stroke="black"/> 

  <text x="13" y="24" font-family="Arial" font-size="12" font- 

  weight="bold" fill="black">Spustit animaci</text> 

</g> 

Kód 10 Tvorba spouštěče animace, Zdroj [autor] 

Časová osa spolu s jezdcem byla vyhotovena v grafickém programu Corel Draw X5, 

který také umoţňuje export grafiky do formátu SVG. Není nutné pouţívat přímo program 

Corel Draw X5, lze pouţít jakýkoliv jiný program podporující export do formátu SVG, např. 

program Inkscape
28

. Je však vhodnější jednoduché grafické prvky manuálně vytvořit pomocí 

SVG kódu, protoţe pokud se pouţije export z jakéhokoliv programu, je kód mnohem sloţitěji 

zapsán, většinou opět pomocí elementu <path>. Pouze pro porovnání, pokud byla časová 

legenda vytvořena v programu Corel Draw X5 exportovaný SVG kód obsahoval „pouze“ 

65 řádků kódu a při pouţití programu Inkscape obsahoval 323 řádků kódu. Proto byl zvolen 

program Corel Draw X5. Pro správné umístění spouštěče animace i časové osy v mapě bylo 

nutné pouţít element <transform> – viz Kód 10. 

Následně byly moţné do mapy doplnit animační prvky. Nejprve bylo ale nutné prvky, 

které se měly zobrazit ve stejném časovém okamţiku, seskupit pomocí elementu <g>. Poté 

byl doplněn element <animateTransform> pro jezdce časové osy a nastaveno spuštění 

animace kliknutím na grafický objekt v SVG (spouštěč animace) – viz Kód 11. 

<!--animace casove osy-->   

  <path class="fil3 str3" d="M62.0729 29.5422l5.659 0 -2.8295 3.8084 

 -2.8295 -3.8084zm2.8295 0m1.4148 1.9041m-2.8295 0"> 

  <animateTransform id="anim1" attributeType="XML" 

  attributeName="transform" type="translate" 

  from="0,0" to="194.309,0" 

  begin="button.click" dur="8s" fill="freeze"/>       

  </path>  

Kód 11 Animace časové osy, Zdroj [autor] 

Celkový čas animace byl nastaven na 8 sekund a nebyl uveden atribut clacMode, 

tj. bylo provedeno lineární plynutí jezdce na časové ose. Všechny prvky, které jsou seskupeny 

                                                           
28

 Inkscape – open source vektorový grafický editor, je moţné jej nalézt zde: 

 http://inkscape.org/index.php?lang=cs 

http://inkscape.org/index.php?lang=cs


 

 

60 

elementem <g> jsou označeny jednotným id, aby bylo moţné je současně animovat. Čas 

animace jednotlivých seskupených prvků je rozpočítán dle roků vzniku příslušných starých 

map. Jsou animovány bodové znaky sídel (BZ) a jejich popisky (P). Na následující ukázce je 

znázorněno seskupení bodových znaků, které byly poprvé zobrazeny na Vogtově mapě Čech, 

další seskupení představují popisky. Jednotlivé prvky si postupně odpovídají – viz Kód 12. 

<!--Vogtova mapa Cech-sidla--> 

<g id="Vogtova_Mapa_BZ" visibility="hidden" font-family="'ESRI 

 Default Marker'" font-size="1" kerning="0" font-weight="400" 

 fill="#E60000" clip-path="url(#SVG_CP_1)" xml:space='preserve'> 

 

<text transform="matrix(9.60013 0 0 9.60109 666.7287 

 195.86214)"><tspan x="0 ">!</tspan></text> 

 

<text transform="matrix(9.60013 0 0 9.60109 724.08945 

 168.73907)"><tspan x="0 ">!</tspan></text> 

 

 <text transform="matrix(9.60013 0 0 9.60109 193.68253 

 396.04477)"><tspan x="0 ">!</tspan></text> 

</g> 

 

<!--Vogtova mapa Cech-popisky--> 

<g id="Vogtova_Mapa_P" visibility="hidden" font-family="'Arial'" 

font-size="1" kerning="0" font-weight="700" fill="#000000" clip- 

 path="url(#SVG_CP_1)" xml:space='preserve'> 

 

<text transform="matrix(9.84013 0 0 9.84111 674.52881 

 189.93624)"><tspan x="0 0.73178 1.29281 1.85384 2.14656 

 ">Čečín</tspan></text> 

 

<text transform="matrix(9.84013 0 0 9.84111 670.68876 

 162.09309)"><tspan x="0 0.73178 1.29281 1.6831 2.31731 2.87834 

 3.17105 3.90283 4.53704 4.92732 ">Černá Hora</tspan></text> 

 

<text transform="matrix(9.84013 0 0 9.84111 201.36263 

 391.07897)"><tspan x="0 0.6586 0.95132 1.51235 ">Pleš</tspan></text> 

</g> 

Kód 12 Seskupení animovaných prvků (Vogtova mapa Čech), Zdroj [autor] 

Poté co byly veškeré prvky rozděleny, bylo moţné provést jejich vlastní animaci. 

Nejprve byla v příslušném čase po spuštění první animace, tj. po kliknutí na objekt spouštěč 

animace, spuštěna animace sídel a jejich popisků na Aretinově mapě. Postupně na sebe dále 

navazují animace ostatních sídel a jejich popisků na dalších mapách. První animace byla 

provedena pomocí elementu <set>, který slouţí k viditelnosti animovaných prvků. Dále bylo 

provedeno dynamické zvětšení bodových znaků sídel pomocí elementu <animate>, protoţe 

jsou bodové znaky exportovány do elementu <text> bylo provedeno dvojnásobné zvětšení 
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a následné zmenšení velikosti fontu prvku. Posledním z animovaných prvků je nastavení 

viditelnosti popisků. Maximální doba běhu animace všech prvků je 0,5 sekundy – viz Kód 13. 

 <set xlink:href="#Vogtova_Mapa_BZ" attributeName="visibility" 

 attributeType="XML" to="visible" begin="anim1.begin+4.48s" 

 dur="0.5s" fill="freeze"/>           

  

<animate xlink:href="#Vogtova_Mapa_BZ" attributeName="font-size" 

 attributeType="XML" from="1" to="2" begin="anim1.begin+4.48s" 

 dur="0.25s" fill="degree"/>    

  

<animate xlink:href="#Vogtova_Mapa_BZ" attributeName="font-size" 

 attributeType="XML" from="2" to="1" begin="anim1.begin+4.73s" 

 dur="0.25s" fill="freeze"/> 

 

<set xlink:href="#Vogtova_Mapa_P" attributeName="visibility" 

 attributeType="XML" to="visible" begin="anim1.begin+4.48s" 

 dur="0.5s" fill="freeze"/> 

Kód 13 Animace prvků, Zdroj [autor] 

Výsledná animace prvního znázornění sídel na starých mapách na území správního 

obvodu obce Bělá nad Radbuzou je přílohou diplomové práce [Příloha C – animovaná 

mapa č. 4]. 

5.4.5 Možnosti zobrazení animací SVG v internetových prohlížečích 

Tvorba animací v SVG sebou přináší i řadu problémů, kterými jsou moţnosti jejich zobrazení 

v různých internetových prohlíţečích. Ucelený souhrn typů internetových prohlíţečů, které 

podporují SVG, včetně animací vytvořených pomocí integrovaného značkovacího jazyka 

SMIL, je uveden na následujícím obrázku – viz Obr. 23. 
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Obr. 23 Seznam internetových prohlížečů podporující SVG animace pomocí SMIL, Zdroj [41] 

5.5 Další dynamické metody 

Tvorba dynamických map je v současné době skutečně rozsáhlá. V práci byly uvedeny 

příklady tvorby dynamických map pomocí animací v aplikacích ArcMap, Google Earth 

a pomocí SVG. Tyto moţnosti však nejsou vyčerpávající, animace lze vytvořit i v jiných 

grafických formátech nebo programech, např. AVI, animovaný GIF, Adobe Flash, SVG 

Developer atd. Animace zároveň nejsou jedinou dynamickou metodou. Další moţností je 

vyjádření dynamiky pomocí prvků interaktivity, které jsou často zakomponovány do 

webových aplikací. Zajímavým a jednoduchým řešením je tvorba interaktivních dynamických 

map vyuţitím standardu OGC WMS-T (Web Map Services – Time). Implementaci tohoto 

standardu nabízí knihovna OpenLayers
29

, která je knihovnu funkcí zaloţených na ECMA 

Scriptu určenou pro tvorbu webových geografických aplikací. Pomocí této knihovny 

OpenLayers lze snadno publikovat interaktivní dynamické mapy na internetu. Knihovna 

nabízí různé příklady aplikací, které je moţné po dodrţení licenčních podmínek vyuţít. 

Jedním z příkladů je vyuţití generování dat měnících se v čase s vyuţitím standardu WMS-T: 

                                                           
29

 Open Layers – podrobnější informace lze nalézt zde: [29]. 
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http://openlayers.org/dev/examples/wmst.html. Další moţností vyjádření časových změn je 

tvorba map multimediálních, coţ jsou digitální mapy, které představují kombinaci více typů 

médií na jediném nosiči, např. kombinace textu, zvuků, statické grafiky a dynamické grafiky.  

Tyto mapy poskytují uţivateli nejširší informace o studované problematice. Problematikou 

multimediálních map prezentovaných na internetu by bylo vhodné se v budoucnu dále 

zabývat. 

  

http://openlayers.org/dev/examples/wmst.html
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6 Shrnutí a porovnání metod 

V práci jsou popsány jednotlivé metody pro vizualizaci časových změn. Zvolení vhodné 

kartografické metody je samozřejmě závislé na druhu vizualizovaných dat a k čemu se data 

vztahují. Je nutné nejprve zhodnotit, zda jsou k dispozici data kvalitativní nebo kvantitativní 

a jestli jsou vztaţena k bodům, liniím či plochám. V rámci diplomové práce byla k dispozici 

následující data vztahující se k sídlům (bodovým znakům): 

 roky vzniku popř. zániku jednotlivých sídel (kvantitativní data), 

 roky prvního znázornění sídel na starých mapách (kvantitativní data), 

 toponyma na jednotlivých mapách u všech analyzovaných sídel včetně forem změn 

(kvalitativní data), 

 počet změn toponym v jednotlivých stoletích (kvantitativní data). 

Na těchto získaných datech v rámci bakalářské práce bylo moţné vyjádřit časové 

změny prostorového jevu. Nejprve byly uvedeny statické metody, které jsou součástí 

nadstavbových kompozičních prvků mapy. První byly uvedeny schémata, které jsou vhodné 

pro vyjádření změn, ale pouze v případě malého mnoţství dat. Pro vyjádření změn sídel 

celého analyzovaného území jsou tedy nevhodné. Dále byly uvedeny grafy, tabulky 

a diagramy. Grafy jsou vhodné pro vyjádření kvantitativních dat, byly tedy vhodnou metodou 

pro vyjádření četnosti změn toponym v jednotlivých stoletích. Pomocí nich lze data jednoduše 

porovnat. Tabulky byly vhodnou metodou pro vyjádření kvalitativních dat, tj. vzniku a zániku 

sídel podle písemných pramenů [Příloha B – mapa č. 1]. Pro čtenáře mapy jsou grafy 

a tabulky jako metody, které jsou součástí nadstavbových kompozičních prvků mapy 

jednoduchými a snadno pochopitelnými metodami. Další výhodou je jejich snadná tvorba. 

Vyjádření změn pomocí diagramů není pro analyzovaná data vhodné, jejich vyuţití je 

v případě tvorby kartodiagramů. 

 Dalšími uvedenými metodami byly jiţ metody kartografické. Nejprve byly popsány 

metody historicky nejstarší, kterými jsou metody bodových, liniových a plošných znaků. 

Metoda bodových znaků byla vhodná k vyjádření vzniku sídel podle písemných pramenů 

v různých stoletích, kde byly jednotlivé časové horizonty vyjádřeny kvantitativně pomocí 

barev. Zároveň bylo vyuţito principu polyfunkčního skladebného kartografického znaku, 

tj. ty sídla, která jsou v současné době zaniklá, mají odlišný tvar znaku. Pomocí metody 
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bodových znaků jsou vyjádřeny dvě hlediska dynamiky – existence sídel a jejich vznik podle 

písemných pramenů v různých stoletích, proto se jedná o vhodnou metodu pro vyjádření 

časových změn analyzovaných dat [Příloha B – mapa č. 2]. Mapu lze porovnat s mapou 

vytvořenou v rámci bakalářské práce znázorňující porovnání prvního znázornění na starých 

mapách s prvními písemnými zmínkami. Tato mapa je také vytvořena pomocí metody 

bodových znaků [Příloha A – mapa č. 3]. Ve srovnání s první mapou obsahuje přesný rok 

vzniku sídel a informaci o první staré mapě, na které bylo sídlo poprvé vyobrazeno. Nová 

mapa obsahuje informaci o existenci sídel na rozdíl od mapy vytvořené v rámci bakalářské 

práce. 

Metoda liniových znaků má velké vyuţití při vyjádření dynamiky prostorového jevu. 

Vyuţívá se zejména pro vyjádření průběhu vojenského taţení, zobrazení směrů mořských 

proudů nebo stěhování národů. Pro vyjádření časových změn analyzovaných dat je však 

nevhodná. Stejně je tomu i v případě metody plošných znaků, pomocí které se často vyjadřují 

různé historické události, např. územní vývoj státu. 

Velkou roli pro kartografické vyjádření dynamiky hraje metoda dynamického 

kartodiagramu, která je určena výhradně ke znázornění kvantitativních dat. Výrazovými 

prostředky dynamického kartodiagramu jsou dynamické diagramy, které mají velký význam 

v pouţitelnosti metody. Volba pouţitého výrazového prostředku je závislá na vizualizovaných 

datech, neboť při zvolení jiných neţ sloupcových nebo liniových dynamických diagramů je 

pouţití metody omezeno. V případě čtvercového, kruhového nebo trojúhelníkového diagramu 

je moţné vyjádřit pouze jednosměrný kvantitativní vývoj znázorňovaného jevu. Pokud by 

byly hodnoty různorodé, stejně jako je tomu v případě vývoje počtu změn toponym, není 

moţné tyto diagramy pouţít, protoţe by docházelo k jejich překrytí. Proto pro vyjádření počtu 

změn toponym bylo nutné pouţít sloupců jako výrazových prostředků [Příloha B – mapa 

č. 3]. 

V práci bylo ověřeno, ţe je moţné dynamiku vyjádřit i kartodiagramy součtovými, 

srovnávacími, strukturními, sloţenými nebo jednoduchými a zařadit je tak mezi 

kartodiagramy dynamické. Pomocí součtového kartodiagramu bylo moţné vnitřní strukturou 

jevu znázornit jednotlivá století a pomocí velikosti sledovaného jevu celkový počet změn 

toponym [Příloha B – mapa č. 4]. Při pouţití srovnávacího kartodiagramu bylo moţné 

vyjádřit časové změny sloţenými diagramy, kde kaţdý z diagramů přestavuje určité století 
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a velikost jednotlivých diagramů znázorňuje počet změn toponym [Příloha B – mapa č. 5]. 

Velkou výhodou srovnávacího a součtového kartodiagramu je moţnost porovnání počtu změn 

toponym v jednotlivých stoletích. Všechny výše uvedené druhy kartodiagramů byly pro 

vizualizaci počtu změn toponym v jednotlivých stoletích vhodné. 

Při zvolení strukturního kartodiagramu se vhodnost vyuţití metody pro vyjádření 

časových změn sniţuje. V tomto případě lze vyjádřit pouze vnitřní strukturou jednotlivá 

století a procentuální hodnotu změn toponym. Pouze pro porovnání s výše popsanými druhy 

kartodiagramů byl vytvořen i kartodiagram strukturní znázorňující vývoj změn toponym na 

území správního obvodu obce Bělá nad Radbuzou [Příloha B – mapa č. 6]. Moţností je 

pouţití i dynamického kartodiagramu jednoduchého nebo sloţeného. Pomocí jednoduchého 

kartodiagramu nelze ale vyjádřit ani vnitřní strukturou jevu více časových okamţiků. Tento 

problém lze vyřešit kartodiagramem sloţeným, který se skládá z několika jednoduchých 

kartodiagramů a kaţdý kartodiagram můţe představovat pouze jeden časový okamţik. Při 

vyjádření většího mnoţství časových okamţiků by mapa obsahovala zbytečně velké mnoţství 

kartodiagramů. Proto pouţití jednoduchého a sloţeného dynamického kartodiagramu pro 

vyjádření časových změn prostorových dat je moţné, ale není příliš vhodné. 

Výhodou tvorby map pomocí metody kartodiagramu, je ta, ţe bylo moţné stejně jako 

u metody bodových znaků vyuţít principu polyfunkčního skladebného kartografického znaku 

pro vyjádření existence sídel, tj. bylo vyuţito obrysu popř. transparentnosti kartodiagramů 

u zaniklých sídel. 

Poslední druh kartodiagramu uvedený v práci pro vyjádření dynamiky prostorového 

jevu je dynamický stuhový kartodiagram. Tato metoda je však vztaţena k liniím, a proto 

nebylo moţné ji pouţít na analyzovaná data. Pomocí této metody se vyjadřuje např. 

porovnání mnoţství dopravních linek v rozdílném čase. 

Další metody, pomocí kterých lze vyjádřit časové změny kvantitativních dat, jsou 

metoda teček, kartogramu, dasymetrická a izolinií. Pro vyjádření dynamiky ale nejsou tyto 

metody příliš vhodné. Dynamiku je ve většině případů nutné vyjádřit pomocí sekvence map. 

Pouze v případě metody kartogramu je moţné, oproti pouţití sekvence u jednoduchého 

kartogramu, pouţít kartogram sloţený. Jeho pouţití se ale při vyjádření většího mnoţství 

časových okamţiků sniţuje, neboť pak by se mapa stala nečitelnou [Příloha B mapa č. 9]. Pro 
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porovnání byly aplikovány všechny tyto metody na analyzovaná data. Byly tedy vytvořeny 

mapy znázorňující počet či průběh změn toponym na území správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. Z map je patrné, ţe vhodnou metodou pro 

vyjádření počtu změn toponym v jednotlivých stoletích je metoda teček, neboť tečky jsou 

lokalizovány do skutečné koncentrace jevu [Příloha B – sekvence map č. 7]. Naopak metoda 

pravého kartogramu není příliš vhodná. Počet změn toponym je vztaţen k ploše obcí 

správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, ale analyzovaná data 

nemají k administrativním jednotkám ţádný vztah [Příloha B – sekvence map č. 8]. Proto byla 

vyuţita metoda dasymetrická, jejíţ velkou výhodou je zbavení uměle vytvořených 

administrativních jednotek [Příloha B – sekvence map č. 10]. Pomocí metody izolinií bylo 

moţné vyjádřit průběh změn toponym v jednotlivých stoletích [Příloha B – sekvence map 

č. 11]. Nevýhodou metody izolinií je její závislost na zvoleném druhu interpolace. 

Dalšími analyzovanými metodami byla metoda kartografické anamorfózy a metoda 

povrchu dostupnosti, které nebyly pro analyzovaná data vhodné. Jejich moţné vyuţití je 

v souvislosti s vyjádřením dynamiky časové dostupnosti. 

V práci jsou uvedeny i moţnosti vyjádření dynamiky pro rozlišení 3D objektů podle 

barev nebo vyuţití principu časoprostorové krychle pro sledování objektů v čase. Tyto 

metody také nebylo moţné aplikovat na data získaná v rámci bakalářské práce. Poslední 

aplikovanou statickou metodou, pomocí které lze vyjádřit časové změny je tvorba modelu 

povrchu. Tato metoda není přímo určena k vyjádření dynamiky prostorového jevu. Dynamiku 

by bylo nutné opět vyjádřit pomocí sekvence map. Jako příklad pouţití metody byl vytvořen 

model počtu změn toponym v 18. století na území správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Poběţovice – viz Obr. 14. Výhodou modelu povrchu je moţnost jeho 

porovnání se skutečným digitálním modelem terénu. 

Výše jsou shrnuty veškeré statické metody, pomocí kterých lze dynamiku vyjádřit. 

Charakteristickým rysem statických metod je, ţe pomocí nich lze vyjádřit jev měnící se 

v čase, ale vizualizace zůstává stále stejná.  

Dalšími metodami pro vizualizaci časových změn prostorových dat jsou metody 

dynamické, u kterých dochází oproti metodám statickým ke změně zobrazovaných dat. 

Dynamickými metodami jsou animace popř. řízení změn pomocí prvků interaktivity. V práci 
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je podrobně popsána tvorba animací. I přesto, ţe jsou animované mapy přímo určené 

k znázornění časových změn prostorových dat, pro uţivatele mapy nastává řada problémů. Při 

tvorbě animací hraje důleţitou roli, pro koho je mapa určena. Kaţdý uţivatel můţe vnímat 

rychlost animace rozdílně, pro někoho můţe být příliš rychlá, pro někoho naopak příliš 

pomalá. 

V práci jsou podrobně popsány postupy tvorby animací ve třech vybraných 

prostředích, kterými jsou ArcGIS (konkrétně aplikace ArcMap), Google Earth a formát SVG. 

Bylo zjištěno, ţe animace v aplikaci ArcMap lze vytvořit, ale její moţnosti publikace jsou 

nedostačující [Příloha C – animovaná mapa č. 1]. Proto byla prozkoumána moţnost exportu 

animovaných map vytvořených v aplikaci ArcMap do formátu KML a SVG. 

Moţnost exportu animovaných map do KML lze pouze v případě exportu animované 

vrstvy. Je tedy nutné do KML ručně doplnit kompoziční prvky mapy. Tato moţnost konverze 

animované vrstvy je ale velkou výhodou pro uţivatele, kteří nemají k dispozici komerční 

program ArcGIS. Animovanou vrstvu lze tedy jednoduše zobrazit v bezplatné aplikaci 

Google Earth. Příkladem pouţití exportu animované vrstvy z aplikace ArcMap do KML 

včetně doplnění základních kompozičních prvků mapy je animovaná mapa zobrazující první 

znázornění sídel na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem Poběţovice [Příloha C – animovaná mapa č. 2]. Tato moţnost tvorby animované 

mapy je velmi jednoduchá a rychlá. Není nutné znát podrobně značkovací jazyk KML. Pro 

doplnění kompozičních prvků mapy se pouţije pouze element <ScreenOverlay> včetně jeho 

potomků, které jsou uvedeny v práci. Pouţití elementu pro lokalizaci analyzované oblasti není 

nutná. Dále je v práci podrobně popsána manuální tvorba animované mapy v KML. V případě 

tvorby této animace je nutné ovládat značkovací jazyk KML a to zejména elementy animace. 

Příkladem je animovaná mapa vývoje toponym na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice [Příloha C – animovaná mapa č. 3]. 

Dále bylo zjištěno, ţe konverze animované mapy z aplikace ArcMap do formátu SVG 

není moţná. Do SVG lze převést pouze statickou mapu vytvořenou v aplikaci ArcMap. 

Animační prvky je nutné do SVG doplnit. V práci jsou představeny moţnosti tvorby 

deklarativních animací, coţ jsou animace bez nutnosti pouţití skriptů. Jedná se o elementy 

animace, které lze jednoduše do SVG doplnit. Výhodou tvorby animovaných map v SVG je 

nezávislost na programovém vybavení. Další výhodou je, ţe mapy lze zobrazit pouze pomocí 
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internetového prohlíţeče. Příkladem pouţití exportu statické mapy vytvořené v aplikaci 

ArcMap do formát SVG včetně doplnění prvků animace je mapa zobrazující první znázornění 

sídel na starých mapách na území správního obvodu obce Bělá nad Radbuzou [Příloha C – 

animovaná mapa č. 4]. 

Tvorba deklarativních animací v SVG umoţňuje vytvořit téměř jakoukoli animaci. 

Pokud bychom chtěli ale do animované mapy doplnit více prvků interaktivity (např. časový 

zoom nebo interaktivní časovou osu), bylo by nutné vyuţít programovacího jazyku ECMA 

Script. Nevýhodou je, ţe i pouze tvorba deklarativních animací vyţaduje alespoň základní 

znalost SVG. Při porovnání obtíţnosti tvorby animací vytvořených v prostředích ArcMap, 

Google Earth a SVG, se jejich obtíţnost zvyšuje ve stejném pořadí, jako jsou zde uvedeny. 

Důleţitým hlediskem při porovnání animovaných map je to, zda animovaná mapa 

obsahuje ovládací prvky, díky kterým si uţivatel můţe nastavit optimální rychlost prvků 

animace. Ovládat prvky animace lze jednoduše bez nutnosti jejich tvorby v aplikacích 

ArcMap i Google Earth. V SVG je nutné ovládací prvky animace doplnit, buď pomocí 

integrovaného značkovacího jazyka SMIL, nebo je naprogramovat pomocí ECMA Scriptu, 

coţ můţe být pro někoho komplikované. 

Dalším hlediskem je způsob zobrazení času. V aplikacích ArcMap i Google Earth je 

čas vţdy zobrazen pouze jako lineárně plynoucí interaktivní časová osa. V SVG lze pomocí 

SMIL čas vyjádřit jakýmkoli způsobem, např. pomocí cyklické nebo nelineárně plynoucí 

časové osy, alfanumericky nebo pomocí zvuku. SVG nabízí tedy širší škálu moţností tvorby 

animací na úkor jejich obtíţnosti. 

Při porovnání vhodnosti vytvořených animovaných map s mapou statickou lze 

konstatovat, ţe mapa zobrazující porovnání prvního znázornění sídel na starých mapách 

s prvními písemnými zmínkami vytvořená pomocí metody bodových znaků v rámci 

bakalářské práce [Příloha A – mapa č. 3], je srovnatelná s následujícími animovanými 

mapami: 

 animovanou mapou prvního znázornění sídel na starých mapách vytvořenou 

v ArcMap [Příloha C – animovaná mapa č. 1]. Tato mapa však lze zobrazit pouze 
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v aplikaci ArcMap, protoţe při její publikaci dochází k výrazné ztrátě kvality výsledné 

animované mapy. Proto není příliš vhodná. 

 animovanou mapou exportovanou z ArcMap do KML a doplněnou o základní 

kompoziční prvky mapy [Příloha C – animovaná map č. 2]. U animované mapy je 

velkou výhodou zobrazení dalších podrobnějších informací po kliknutí na konkrétní 

sídlo. Podrobnějšími informacemi jsou název staré mapy s rokem jejího vyhotovení 

a vznik popř. zánik sídla podle písemných pramenů. Oproti statické mapě je do 

animované mapy tedy navíc doplněna informace o existenci sídel, proto povaţuji 

animovanou mapu za nejvhodnější. 

 animovanou mapou prvního znázornění sídel vytvořenou exportem z ArcMap do 

formátu SVG a doplněnou o prvky animace [Příloha C – animovaná mapa č. 4]. Tato 

mapa neobsahuje ani informace o roku vzniku popř. roku zániku sídel nebo 

interaktivní prvky jako je např. interaktivní časová. Proto není pro vyjádření dynamiky 

příliš vhodná, jedná se tedy pouze o ukázkovou mapu. 

Poslední animovanou mapou je vyjádření vývoje toponym na analyzovaném území 

[Příloha C – animovaná mapa č. 3]. Tato mapa je srovnatelná se souborem statických map 

zobrazující porovnání toponym analyzovaného území vytvořených v rámci bakalářské práce. 

Statické mapy oproti mapě animované obsahují navíc informaci o formě změny toponym. 

V diplomové práci bylo uvedeno celkem 25 metod. Z celkového počtu metod bylo 

15 metod aplikováno na data získaná v rámci bakalářské práce. Na následujícím grafu je 

zobrazena vhodnost jednotlivých metod pro vyjádření časových změn dat získaných v rámci 

bakalářské práce. Čím vyšší číslo vhodnosti, tím je metoda lepší. Z grafu je patrné, ţe i ty 

metody, které nejsou přímo určené k vyjádření dynamiky prostorového jevu, jsou pro 

vyjádření časových změn analyzovaných dat vhodné. Jedná se o metodu teček a metodu 

dasymetrickou – viz Obr. 24. 
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Obr. 24 Vhodnost použitých metod pro analyzovaná data, Zdroj [autor] 

 Výstupem diplomové práce je celkem 16 map z čehoţ 75% tvoří mapy statické a 25% 

mapy dynamické. Veškeré mapy jsou přílohou diplomové práce. 
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7 Programové vybavení a datové zdroje 

Veškeré tematické mapy, které jsou výstupem statických kartografických metod, jsou 

vytvořeny v Souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Mapy byly vyhotoveny v programu ArcGIS verze 10.0 do firmy ESRI, konkrétně v jeho 

aplikaci ArcMap popř. byla zároveň vyuţita aplikace ArcCatalog. Tento program byl zvolen 

nejen z důvodu jeho znalosti z předmětu Úvod do geografických informačních systémů, 

vyučovaném na Katedře matematiky Západočeské univerzity, ale také díky jeho snadnému 

a intuitivnímu ovládání. Při studiu a při tvorbě tematických map vyhotovených v rámci 

bakalářské práce jsem se seznámila s jeho funkcemi, moţnostmi a vyuţitím. Pro vytvoření 

tematických map v rámci diplomové práce byl tento program z mého pohledu optimální. 

Pouze v případě tvorby srovnávacího kartodiagramu bylo nutné vyuţít jeho rozšíření, protoţe 

moţnost tvorby srovnávacího kartodiagramu není v současné době standardně v aplikaci 

ArcMap umoţněno. Existuje moţná nadstavba programu ArcGIS pro jejich tvorbu nazývající 

se Diagram map creator
30

. Díky ní je moţné v aplikaci ArcMap vytvořit i dynamické 

kartodiagramy pomocí jiných výrazových prostředků neţ je sloupec, který je moţné 

standardně vytvořit v aplikaci ArcMap. Nabízí tvorbu dynamických kartodiagramů pomocí 

kruhu, čtverce, trojúhelníku a pětiúhelníku. 

Dále byla vyuţita digitální vektorové geografické databáze pro území České republiky 

ArcČR 500 verze 2.0 od firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o. Tato databáze umoţňuje 

zpřístupnění geografických informací o České republice uţivatelům GIS a dále umoţňuje 

tvoření prostorových analýz z propojení grafických a tabelárních dat. Byly vyuţity stejné 

vrstvy jako v případě tvorby tematických map v bakalářské práci [12] doplněné o vrstvy: 

 liniová vrstva vrstevnic (vrstev.shp), 

 bodová vrstva výškových bodů (vysky.shp), 

 polygonová vrstva lesů (lesy.shp). 

Poslední vyuţitou aplikací v případě tvorby statických map byla aplikace ArcScene, 

která je také součástí programu ArcGIS verze 10.0. Pomocí této aplikace bylo moţné vytvořit 

                                                           
30

 Diagram map creator – nadstavba programu ArcGIS, byla vyhotovena v rámci diplomové práce Tomáše 

Valenta na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci a je moţné ji 

nalézt zde: http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/valent10/index.php?page=diagram 

http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/valent10/index.php?page=diagram
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a vizualizovat digitální model terénu a povrch počtu změn toponym v průběhu 18. století na 

území obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. 

Po vytvoření jednotlivých tematických map byly některé mapy upraveny pomocí 

grafického programu Corel Draw X5, byly např. doplněny o nadpis apod. Výsledné tematické 

mapy byly exportovány do formátu PDF a naleznete je v příloze diplomové práce. 

Mapy, které jsou výstupem dynamických kartografických metod, vyuţívají stejných 

datových zdrojů jako mapy statické. Pro jejich tvorbu a úpravu byly vyuţity aplikace 

ArcMap, Google Earth, textový editor PSPad a grafický program Corel Draw X5. Výstupy 

dynamických metod naleznete také v příloze diplomové práce.  
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo prozkoumání kartografických metod, pomocí kterých je 

moţné vyjádřit časové změny prostorových dat. V současné době lze časové změny vyjádřit 

pomocí statických nebo dynamických metod. Dynamické metody byly vyvinuty aţ 

s rozvojem informačních technologií a se vznikem internetu. Pro některé uţivatele je 

příjemnější pracovat stále s mapami analogovými a právě pro vyjádření časových změn na 

těchto mapách je nutné vyuţívat i starší kartografické metody, které spadají pod metody 

statické. Předmětem zkoumání byly metody, kterými lze vyjádřit časové změny prostorových 

dat. Zejména byl kladen důraz na ty metody, které je moţné aplikovat na data získaná v rámci 

bakalářské práce. Ta se zabývala vývojem toponym na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské práci byl proveden sběr 

dat o vývoji změn v osídlení na daném území a jednoduše kartograficky vizualizován pomocí 

tematických map. Diplomová práce tuto práci rozšířila o další kartografické moţnosti 

vyjádření těchto změn. Bylo vypracováno celkem 12 statických map vizualizujících časové 

změny analyzovaných dat. Při zhodnocení těchto map bylo zjištěno, ţe i metody, které nejsou 

přímo určené k vyjádření dynamiky prostorového jevu, jsou v některých případech vhodnější 

neţ metody k tomu naopak přímo určené. 

Větší pozornost byla v práci věnována metodám dynamickým, které jsou metodami 

novějšími a stále se rozvíjejícími. Metody dynamické jsou přímo určené k vyjádření časových 

změn prostorových dat a pro mnohé uţivatele jsou i jejich výstupy zajímavější neţ výstupy 

statických metod. Přesto o těchto metodách toho nebylo v odborné literatuře zatím mnoho 

napsáno. Diplomová práce se zaměřuje konkrétně na tvorbu animací v různých prostředích. 

Stejně jako u statických metod byla pouţita data získaná v rámci bakalářské práce. Celkem 

byly vyhotoveny 4 animované mapy, které se liší především pouţitými technologiemi. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno i z toho důvodu, ţe není nikde publikován 

ucelený souhrn metod pro vyjádření časových změn prostorových dat. Ani tato práce nemůţe 

obsáhnout všechny existující a stále nově vznikající metody, ale seznamuje čtenáře alespoň 

s nejznámějšími a nejpouţívanějšími metodami. Mapy, které jsou výstupem diplomové práce, 

jsou pouze ukázkové a ne všechny mají ideální vyuţití. Také na těchto mapách samozřejmě 

nejsou vyčerpány všechny moţnosti vyjádření časových změn analyzovaných dat. Všechny 

vytvořené statické mapy by bylo moţné například zanimovat. Ve výzkumu by se dalo 
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pokračovat fungováním času obecně nebo by se dalo zabývat vyjádřením časových změn 

pomocí zvuku. Podle názoru autorky by se práce dala alespoň částečně vyuţít pro výuku 

tvorby vizualizace časových dat. Zároveň by bylo moţné jednotlivé metody aplikovat na jiná 

časová data, neţ jsou uvedena v této práci. 
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Přílohy 

Struktura přiloţeného CD: 

Adresář Diplomova_prace obsahuje text diplomové práce – Text_DP.pdf a Přílohy A, B a D 

obsahující mapy nebo ukázky tvorby animací v SVG ve formátu PDF včetně zdrojových dat. 

Součástí diplomové práce je i Příloha C, která obsahuje mapy vytvořené pomocí 

dynamických metod včetně pouţitých zdrojových dat a je pouze na přiloţeném CD. 

Příloha A 

Mapy vyjadřující časové změny prostorových dat vytvořené v rámci bakalářské práce: 

 Mapa č. 1 – Poběţovice správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 

(přehledová mapa č. 2 Přílohy A bakalářské práce), 

 Mapa č. 2 – Poběţovice správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem (průběh 

ţelezné opony), (přehledová mapa č. 3 Přílohy A bakalářské práce), 

 Mapa č. 3 – Porovnání prvního znázornění sídel na starých mapách s prvními 

písemnými zmínkami (na území správního obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem Poběţovice), (přehledová mapa č. 4 Přílohy A bakalářské práce), 

 Mapa č. 4 – Porovnání toponym zpracovávaného území, (ukázka map Přílohy D 

bakalářské práce), 

 Mapa č. 5 – Souhrn změn toponym sídel, (ukázka mapy správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou Přílohy F bakalářské práce), 

 Mapa č. 6 – Souhrn změn toponym obcí, (ukázka mapy Přílohy F bakalářské práce). 

Příloha B 

Mapy vyjadřující časové změny prostorových dat vytvořené pomocí statických metod: 

 Mapa č. 1 – Vznik a zánik sídel podle písemných pramenů na území správního 

obvodu obce Bělá nad Radbuzou, 

 Mapa č. 2 – Znázornění vzniku sídel na území správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Poběţovice, 
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 Mapa č. 3 – Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou, 

 Mapa č. 4 – Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou, 

 Mapa č. 5 – Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 

nad Radbuzou, 

 Mapa č. 6 – Vývoj změn toponym na území správního obvodu obce Bělá nad 

Radbuzou, 

 Sekvence map č. 7 – Počet změn toponym v 17. – 21. století na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, 

 Sekvence map č. 8 – Počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, 

 Mapa č. 9 – Počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního obvodu 

obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, 

 Sekvence map č. 10 – Počet změn toponym v 17. – 21. století na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice, 

 Sekvence map č. 11 – Průběh změn toponym v 17. – 21. století na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. 

Příloha C 

Mapy vyjadřující časové změny prostorových dat vytvořené pomocí dynamických metod: 

 Animovaná mapa č. 1 – První znázornění sídel na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice ve formátu AVI, 

 Animovaná mapa č. 2 – První znázornění sídel na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice ve formátu KMZ, 

 Animovaná mapa č. 3 – Vývoj toponym na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice ve formátu KMZ, 

 Animovaná mapa č. 4 – První znázornění sídel na starých mapách na území správního 

obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice ve formátu SVG. 

Veškeré animované mapy jsou uvedeny pouze v digitální podobě na přiloţeném CD. 
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Příloha D 

Ukázky tvorby animací v SVG 



 

 

 

 

Příloha A 

 

Mapy vyjadřující časové změny 
prostorových dat vytvořené 

v rámci bakalářské práce 

  



Mapa č. 1 
Poběžovice správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 
(přehledová mapa č. 2 Přílohy A bakalářské práce) 

Mapa č. 2 
Poběžovice správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem (průběh 
železné opony), (přehledová mapa č. 3 Přílohy A bakalářské práce) 

Mapa č. 3 
Porovnání prvního znázornění sídel na starých mapách s prvními 
písemnými zmínkami (na území správního obvodu obce s pověřeným 
obecním úřadem Poběžovice), (přehledová mapa č. 4 Přílohy A 
bakalářské práce) 

Mapa č. 4 
Porovnání toponym zpracovávaného území, (ukázka map Přílohy D 
bakalářské práce) 

Mapa č. 5 
Souhrn změn toponym sídel, (ukázka mapy sídla Bělá nad Radbuzou 
Přílohy F bakalářské práce) 

Mapa č. 6 
Souhrn změn toponym obcí, (ukázka mapy Přílohy F bakalářské práce) 
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Poběžovice
správní obvod obce 

s pověřeným obecním úřadem
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Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 2.1. 2010
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0, 
příloha bakalářské práce

[

Státní hranice

Hranice správních obvodů obcí na území obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice

Legenda

Pozn. Obec Poběžovice je rozdělena na tři územní celky.

Název  obce
Počet
částí 
obce

Počet
zaniklých 

sídel

Celkov ý 
počet 
sídel

Bělá nad Radbuzou 11 13 25
Drahotín 0 1 2
Hora Sv atého Václav a 2 0 3
Hostouň 11 0 12
Hv ožďany 0 0 1
Mnichov 2 0 3
Mutěnín 3 1 5
Nov ý Kramolín 0 1 2
Otov 0 0 1
Pařezov 2 0 3
Poběžov ice 6 1 8
Rybník 1 21 23
Vlkanov 0 0 1

! Zaniklá sídla
! Existující sídla
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Poběžovice
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Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 18.3. 2010
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha bakalářské práce

St. Pař. - Starý Pařezov
Pař. - Pařezov
N. - Nový Pařezov

Legenda:
Zaniklá sídla
Existující sídla
Státní hranice
Průběh železné opony
Hranice správního obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice
Obast ve vzdálenosti cca 2 km od železné opony
Obast ve vzdálenosti cca 10 km od železné opony

správní obvod obce 
s pověřeným obecním úřadem

!

!

[
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Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 15.4. 2010
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha bakalářské práce

Porovnání prvního znázornění sídel
na starých mapách s prvními písemnými zmínkami

[na území správního obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem 

Poběžovice

Legenda
Rok vyhotovení a název staré mapy:

Správní obvod obce
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice

Hodnoty uvedené v závorkách znázorňují první písemné zmínky o sídlech. 
Tam, kde není údaj uveden se jej nepodařilo zjistit z dostupných pramenů.

Státní hranice

1764 - 1767 - I. vojenské mapování (Čechy)
1842 - 1852 - II. vojenské mapování (Čechy)
1877 - 1880 -  III. vojenské mapování (Čechy)

1720 - Müllerova mapa Čech1518 - Klaudyánova mapa Čech
1619 - Aretinova mapa Čech
1620 - Sadelerova mapa Čech
1712 - Vogtova mapa Čech !(
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!(

!(



Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 21.3. 2010
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha bakalářské práce

18 - II. vojenské mapování
1842 - 1852

19 - Kummersbergova mapa Čech
1844

Legenda:

[

Formy změn:
Změna toponyma
Stejné toponymum!

!

Porovnání toponym
zpracovávaného území

Státní hranice
Správní obvod obce s pověřeným 
obecním úřadem Poběžovice
(na starší a novější mapě)
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Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 1.4. 2010
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0, 
příloha bakalářské práce
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Souhrn změn toponym sídel
na území obvodu obce

Bělá nad Radbuzou [

Legenda
Formy změn:

Změna toponyma
Přepis
Spojení slov
Oddělení slov

Počeštění

Počeštění a dubleta
Poněmčení

Návrat k něm. názvu
Návrat k něm. názvu a přepis

Správní území obce
Bělá nad Radbuzou
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Pař. - Pařezov
Pob. - Poběžovice

pozn. Obec Poběžovice je rozdělena na tři územní celky.

Legenda
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Mapy vyjadřující časové změny 
prostorových dat vytvořené 

pomocí statických metod 

  



Mapa č. 1 
Vznik a zánik sídel podle písemných pramenů na území správního 
obvodu obce Bělá nad Radbuzou 

Mapa č. 2 
Znázornění vzniku sídel na území správního obvodu obce s pověřeným 
obecním úřadem Poběžovice 

Mapa č. 3 
Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 
nad Radbuzou 

Mapa č. 4 
Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 
nad Radbuzou  

Mapa č. 5 
Znázornění počtu změn toponym na území správního obvodu obce Bělá 
nad Radbuzou 

Mapa č. 6 
Vývoj změn toponym na území správního obvodu obce Bělá nad 
Radbuzou 

Sekvence map č. 7 
Počet změn toponym v 17. – 21. století na území správního obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice 

Sekvence map č. 8 
Počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Poběžovice 

 



Mapa č. 9 
Počet změn toponym obcí v 17. – 21. století na území správního obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Poběžovice 

Sekvence map č. 10 
Počet změn toponym v 17. – 21. století na území správního obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice 

Sekvence map č. 11 
Průběh změn toponym v 17. – 21. století na území správního obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Poběžovice 
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Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 9. 2. 2012
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha diplomové práce

Vznik a zánik sídel podle písemných pramenů
[

Název sídla Rok vzniku sídla Rok zániku sídla
Bärentanz 1764 - 1767 1877 - 1880
Bělá nad Radbuzou 1121 existuje
Beraní Dvůr 1764 - 1767 1877 - 1880
Bystřice 1591 existuje
Čečín 1532 existuje
Černá Hora 1407 existuje
Doubravka 1379 existuje
Eisendorfská Huť 1591 1945
Frančina Huť 1764 1950-1960
Karlova Huť 1692 existuje
Lískovec 1581 postupně po r. 1945
Nový Dvůr 1789 existuje
Pleš 1606 1951
Rabov 1718 postupně po r. 1945
Rosendorf 1735 postupně po r. 1945
Ruštejn 1629 1950 - 1960
Seperlhütte 1764 - 1767 1832
Smolov 1645 existuje
Újezd Sv. Kříže 1352 existuje
Václav 1763 1950
Viehhütte 1764 - 1767 1832
Walddorf 1696 1950 - 1960
Železná 1591 existuje

Seznam sídel spadajících pod obec
Bělá nad Radbuzou:

pozn. U šedě označených sídel nejsou známy jejich přesné roky vzniku a zániku
podle písemným pramenů. Sídla byla objevena na starých mapách, proto je
u těchto map uveden rok vyhotovení konkrétní staré mapy na které bylo sídlo
poprvé a naposledy vyobrazeno.

na správním obvodu obce Bělá nad Radbuzou

Legenda
! Sídla

Státní hranice
Správní obvod obce Bělá nad Radbuzou
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Znázornění vzniku sídel
na území správního obvodu obce s pověřeným

obecním úřadem Poběžovice

[

Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 18. 1. 2012
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha diplomové práce

Beraní Dvůr

Liščí Hora

Hr.

Fr.

0 2 4 6 81
  km

Pozn. U sídel u kterých nejsou dochovány informace o vzniku je
uvedeno století vzniku staré mapy na které je poprvé vyobrazeno.

! 12. století
! 13. století
! 14. století
! 15. století
! 16. století
! 17. století
! 18. století
! 19. století

Legenda
Stoleti vzniku sídel
podle písemných
pramenů:

Zaniklá sídla
Státní hranice
Správní obvod obce s pověřeným obecním
úřadem Poběžovice

)  
Existující sídla(
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POČET ZMĚN TOPONYM OBCÍ
V 17. - 21. STOLETÍ

na území správního obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem

Poběžovice

Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 30. 3. 2012
Zdroj dat: ArcČR 500 v. 2.0,
příloha diplomové práce
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pozn. V 21. století nedošlo ke změnám toponym,
proto je časový interval spojený s 20. stoletím.

[
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Pař. = Pařezov
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obecním úřadem Poběžovice
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Legenda
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Legenda
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Státní hranice

Počet změn toponym
na km  v 17. století:2

Počet změn toponym
na km  v 18. století:2

na území správního obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem Poběžovice

Hora Sv. Václava = Hora Svatého Václava
Pob. = Poběžovice
Pař. = Pařezov
V 18. století nedošlo ke změně toponym,
proto je časový interval spojený
s předchozím čas údajem,
stejně tomu je i v případě 21. století.

Obce

Počet změn
toponym na km
v 19. století:

2
Počet změn
toponym na km
v 20. - 21. století:

2
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Poběžovice

Vyhotovila: BRAŠNOVÁ Klára
Dne: 30. 3. 2012
Zdroj dat: ArcČR 500 v.2.0,
příloha diplomové práce
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pozn. V 21. století nedošlo ke změnám toponym,
proto je časový interval spojený s 20. stoletím.
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Legenda
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na území správního obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem

Poběžovice
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Dne: 2. 4. 2012
Zdroj dat: ArcČR 500 v.2.0,
příloha diplomové práce
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Ukázky tvorby animací v SVG 
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1 

Animace změny viditelnosti objektu 

Nejprve jsou definovány dva objekty (obdélník a kruh), přičemž jeden z objektů je 

neviditelný. Následně je použit element <set> pro změnu viditelnosti objektu po kliknutí na 

již viditelný objekt (obdélník) – viz Kód 1. 

<!--obdelnik--> 

<rect id="ctverec" x="10" y="10" width="30" height="20" fill="green" 

 stroke-width="2" stroke="black"/> 

<!--kruh--> 

<circle id="kruh" cx="100" cy="100" r="10" fill="green" 

 stroke="black" stroke-width="2" visibility="hidden"/> 

<!--animace1--> 

<set id="animace1" xlink:href="#kruh" attributeName="visibility" 

to="visible" begin="ctverec.click" dur="1s" fill="freeze"/> 

Kód 1 Animace změny viditelnosti pomocí elementu <set>, Zdroj [autor] 

 

Obr. 1 Animace podle Kódu 1, Zdroj [autor] 

Postupné zvětšení nově viditelného objektu 

Další ukázkou je použití elementu <animate> pro postupné zvětšení nově viditelného objektu 

– viz Kód 2. 

<!-- animace2--> 

<animate id="animace2" xlink:href="#kruh" attributeName="r" from="10" 

to="50" begin="animace1.end" dur="2.5s" fill="freeze"/> 

Kód 2 Animace změny velikosti kruhu pomocí elementu <animate>, Zdroj [autor] 

 

Obr. 2 Animace podle Kódu 2, Zdroj [autor] 



 

2 

Změna barvy výsledného objektu 

Změna barvy výsledného objektu z předchozí animace se docílí využitím elementu 

<animateColor> – viz Kód 3. 

<!-- animace3--> 

<animateColor id="animace3" xlink:href="#kruh" attributeName="fill" 

from="green" to="orange"  

begin="animace2.end" dur="2.5s" fill="freeze"/>  

Kód 3 Animace změny barvy kruhu pomocí elementu <animateColor>, Zdroj [autor] 

 

Obr. 3 Animace podle Kódu 3, Zdroj [autor] 

Změna polohy a současné zmenšení objektu 

Pomocí elementu animace <animateTransform> lze provést změnu polohy objektu a pomocí 

elementu <animate> je možné velikost objektu zároveň zmenšit – viz Kód 4. 

<!-- animace4--> 

<animateTransform id="animace4" xlink:href="#kruh" 

 attributeName="transform" type="translate" from="0,0" to="-50,50"  

 begin="animace3.end" dur="2.5s" fill="freeze"/> 

 

<!-- animace5--> 

<animate id="animace5" xlink:href="#kruh" attributeName="r" from="50" 

 to="10" begin="animace3.end" dur="2.5s" fill="freeze"/> 

Kód 4 Animace změny polohy kruhu pomocí elementu <animationTransform> a změny 

velikosti pomocí elementu <animate>, Zdroj [autor] 

 

Obr. 4 Animace podle Kódu 4, Zdroj [autor] 



 

3 

Pohyb objektu po definované křivce 

Poslední ukázkou je použití elementu <animateMotion>, který umožní pohyb nově 

vytvořeného objektu po definované křivce – viz Kód 5. 

<!--novy kruh--> 

<circle id="kruh1" cx="" cy="" r="10" fill="orange" stroke="black" 

stroke-width="2"/>  

<!--krivka--> 

<path id="krivka" d="M50,150 C 100,25 150,225, 200 125" fill="none" 

 stroke="grey"/> 

<!--animace6--> 

<animateMotion id="animace4" xlink:href="#kruh1" begin="animace5.end" 

 dur="3s" repeatCount="3"> <mpath xlink:href="#krivka"/> 

<animateMotion/> 

Kód 5 Animace objektu podél křivky, Zdroj [autor] 

 

Obr. 5 Animace podle Kódu 5, Zdroj [autor] 


