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Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS 

 
Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout algoritmus, kterým by bylo moţné vizualizovat digitální 

prostorová data metodou radiální geografické anamorfózy v prostředí GIS, a to jak data 

tematického obsahu mapy, tak data topografického obsahu. Pro data topografického obsahu 

mapy jsou diskutovány tři různé přístupy. Vedle algoritmu je navrhnuta i metodika 

zobrazení prostorových dat touto metodou. Jsou popsány problémy spojené s vyuţitím 

radiální geografické anamorfózy, vymezeny geografické jevy, které je moţné touto 

metodou vizualizovat, a také sepsány poţadavky na podobu vstupních digitálních dat. 

Praktickým výsledkem práce je soubor nástrojů (toolbox) umoţňující radiální geografickou 

anamorfózu dat v softwaru ArcGIS společnosti ESRI. 

Klíčová slova: radiální anamorfóza, kartografická transformace mapy, tematická 

kartografie 

 

Geographic unipolar anamorphosis with the use of GIS 

 

The aim of this thesis is to propose an algorithm for visualization of spatial digital 

geographic data, including both thematic and topographic content of a map, using unipolar 

anamorphosis method with the use of GIS. Three different approaches for transformation of 

topographic content of a map are discussed. In addition to the algorithm, a methodology of 

displaying spatial data using this method is presented. The problems associated with the use 

of geographic unipolar anamorphosis are described, geographic phenomena which can be 

visualized by this method are determined, and requirements for digital data input are 

defined. The practical output of this thesis is a toolbox for the ArcGIS software by ESRI 

which serves to visualize geographic data by unipolar anamorphosis method. 

Keywords: unipolar anamorphosis, cartographic transformation of a map, thematic 

cartography 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

 

Kartografie se v průběhu posledních sto let výrazně proměnila a stále proměňuje. Zásadní 

roli v této proměně sehrál vývoj výpočetní techniky a zapojení geoinformačních systémů 

(dále jen GIS). Kartografie tak byla nucena pracovat s jiným typem dat (místo analogových 

s digitálními) a upravit i metody práce. Samozřejmou součástí GIS se tak staly nástroje 

umoţňující tvorbu kartografických výstupů a realizující tradiční kartografické metody 

v digitálním prostředí (klasifikace, generalizace). Vstup výpočetní techniky umoţnil 

zrychlit tvorbu kartografických děl a kvalitně vizualizovat výsledky GIS analýz. Na druhou 

stranu ty kartografické metody, které nemají svůj ekvivalent v digitálním prostředí, jsou 

čím dál tím méně vyuţívány. Radiální anamorfóza (a radiální geografická anamorfóza 

zejména) je právě zástupcem těch metod, kterým hrozí odchod do „kartografického 

důchodu“. Coţ je ve své podstatě škoda, vzhledem k tomu, ţe metoda radiální anamorfózy 

je kartografům známá více jak 60 let a skrývá v sobě velký potenciál k tvorbě zajímavých 

produktů - například při vizualizaci dostupnosti místa, osobní dostupnosti, míry 

kontaminace okolí lokálního zdroje znečištění. Bohuţel protoţe kartografům chybí moţnost 

jak touto metodou zpracovat digitální data, je vůči jiným metodám předem diskvalifikována 

a v současnosti téměř nevyuţívána. 

 Cílem předkládané diplomové práce je vypracovat postup, kterým by bylo moţné 

zobrazit digitální data metodou radiální anamorfózy. Základní výzkumná otázka tedy zní: 

Jak vytvořit anamorfovanou mapu s využitím technologie GIS? Problematika vytvoření 

algoritmu pro radiální anamorfózu v sobě skrývá další otázky, na které je třeba nalézt 

odpověď. Úvodním úkolem, na kterém stojí celá tvorba algoritmu, je zodpovězení otázky 

Jak zní matematická rovnice geometrické transformace radiální anamorfózy?, neboli 

matematický popis způsobu, jakým radiální anamorfóza deformuje prostor mapy. Další 

otázkou, která bude muset být během tvorby algoritmu vyřešena, je: Jakým způsobem 

zajistit vizualizaci digitálních dat v odpovídajícím anamorfovaném měřítku? Respektive, 

jakým způsobem umoţnit uţivateli stanovit a dynamicky měnit měřítko anamorfované 
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mapy při zobrazení digitálních dat na displej počítače a posléze jak toto měřítko fixovat při 

převodu dat z digitální do analogové podoby.  

 Ve většině případů lze obsah tematických map, ke kterým jsou řazeny 

i anamorfované mapy, rozdělit na prvky tematické a topografické. Pokud je geometrická 

transformace u radiální geografické anamorfózy úzce spojena se zobrazovaným tématem, 

nabízí se otázka, jak bude tato geometrická transformace vypadat u prvků, které se 

zobrazovaným tématem mapy přímo nesouvisí. Neboli je moţné, a pokud ano, tak jakým 

způsobem, realizovat zakreslení dalších geografických prvků do anamorfované mapy, 

u kterých není známá hodnota zobrazovaného geografického jevu?  

Vedle teoretických otázek zaměřených spíše na metodu anamorfózy digitálních 

dat, je potřeba si klást i otázky ryze praktické: jak implementovat navrhnutý algoritmus 

do GIS? Je na místě se ptát proč zrovna v GIS; proč nevyuţít jiné (třeba i grafické) 

softwary? Zdůvodnění lze hledat v původu digitálních dat, která budou vizualizována 

metodou radiální anamorfózy. Pomocí radiální anamorfózy jsou často zobrazována data, 

která představují výsledek analytických nástrojů GIS. Tvrzení, ţe GIS nástroje jsou jedny 

z nejrozšířenějších a také z nejvyuţívanějších nástrojů pro práci s prostorovými daty 

(respektive s daty, která vedle prostorové sloţky mají i sloţku atributovou), také v kontextu 

dnešní reality není příliš troufalé. Z těchto důvodů se tak jeví jako logické začlenit nástroj 

pro vizualizaci dat do prostředí, ve kterém budou data s vysokou pravděpodobností 

zpracovávána.  

Výše uvedené otázky slouţily jako odrazový můstek pro následující výzkum. 

Pomohly vymezit oblasti, na které byla soustředěna pozornost během zpracování práce, 

a jejich rozpracování přineslo samozřejmě i otázky další. 

 

1.1 Struktura práce 

V první kapitole je nastíněn výzkumný cíl práce a jsou vymezeny výzkumné otázky. 

Rešeršní část práce obsahují kapitoly 2 a 3. Ve druhé kapitole je popsána problematika 

anamorfózy z pohledu tematické kartografie, je uvedeno dělení anamorfózy na dílčí typy, 

vyuţití anamorfózy, výhody a nevýhody této metody. Třetí kapitola se podrobně věnuje 

hlavnímu tématu práce – radiální anamorfóze. Jsou popsány matematické základy radiální 

anamorfózy, moţnosti vyuţití pro zobrazení geografických jevů a nutná omezení, které je 

třeba vzít v úvahu při práci s digitálními daty. V této kapitole je také specifikováno, jaký 

geografický jev bude vizualizován pomocí radiální anamorfózy a s jakými konkrétními 

digitálními daty bude v práci pracováno. 
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Ve čtvrté a páté kapitole jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe. Čtvrtá 

kapitola popisuje algoritmus pro anamorfózu prvků tematického obsahu mapy. V této 

kapitole je dále popsána implementace algoritmu do prostředí ArcGIS, podoba nástroje 

a zároveň jsou ukázány výsledky anamorfózy tematického obsahu mapy. Pátá kapitola se 

věnuje způsobu, jak anamorfovat i topografický obsah původní tematické mapy. Opět je 

uveden návrh algoritmu (respektive algoritmů, protoţe je rozpracováno více variant řešení), 

implementace do prostředí ArcGIS, popis vytvořených nástrojů a v neposlední řadě 

i zhodnocení výsledků anamorfózy a porovnání jednotlivých algoritmů. V šesté kapitole je 

provedeno tolik nutné kritické zhodnocení celé práce, tedy hodnocení jak byly 

zodpovězeny výzkumné otázky a nastíněna moţná vylepšení a směr dalšího výzkumu v této 

problematice. 

 

1.2 Metodika výzkumu 

V této části je popsáno, jakým způsobem bylo postupováno při zpracování předkládané 

diplomové práce. Po úvodním obecném seznámení s problematikou kartografické 

anamorfózy a stanovením výzkumných otázek následovala podrobná rešeršní práce s cílem 

vytvořit dostatečný teoretický znalostní základ o metodě anamorfózy, díky kterému by bylo 

moţné navrhnout algoritmus pro semi-automatické zpracování. Bylo důleţité seznámit se 

s příklady uţití radiální anamorfózy v konkrétních případech, pochopit výhody a rizika, 

které pouţití metody přináší. Zásadní pak bylo pochopení matematických základů 

anamorfózy a procesu tvorby anamorfované mapy u analogových dat tak, aby bylo moţné 

tento postup převést a modifikovat pro zpracování dat digitálních. S tím bylo spojeno, nejen 

studium kartografické literatury, ale i literatury matematické a informatické. 

Po rešeršní práci a získání dostatečného vhledu do problematiky radiální 

anamorfózy pak bylo moţné navrhnout algoritmus pro anamorfózu digitálních dat. V této 

fázi zpracování tak byl navrhnut konceptuální model algoritmu. Snahou bylo popsat 

problematická místa zpracování a navrhnout obecné předpoklady vstupních dat. Důleţité 

bylo stanovit ty části zpracování, které je moţné automatizovat, a ty, které naopak musí 

aktivně ovlivňovat kartograf. 

V okamţiku, kdy byl vytvořen obecný popis postupu transformace digitálních dat 

metodou radiální anamorfózy, bylo nutné najít způsob, jak postup realizovat v GIS 

prostředí (konkrétně v softwaru ArcGIS). S tím bylo spojeno podrobné prostudování 

funkcionality geoprocesingových nástrojů ArcGIS, moţnosti programovacího jazyka 

Python a modulu arcpy, který umoţňuje uţivatelům upravovat a rozšiřovat funkcionalitu 

softwaru ArcGIS. Navrţené skripty v jazyce Python pak byly testovány na reálných datech 
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a upravovány tak, aby pokud moţno budoucímu uţivateli umoţňovaly anamorfózu 

jakýkoliv dat relativně jednoduchým způsobem. Po testovací části byla na řadě závěrečná 

fáze implementace algoritmu do prostředí GIS, a to vytvoření grafického uţivatelského 

rozhraní pro snadné spouštění skriptů, tedy vytvoření nástrojů (tools) ArcGIS spolu 

s nápovědou. 

Vytvořením nástrojů byla ukončena aplikační část zpracování. Následně byly 

porovnány výsledky anamorfózy a zhodnoceny klady a nedostatky navrhnutého postupu 

anamorfózy digitálních dat. 
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KAPITOLA 2 

Anamorfované mapy v kartografii 

 

Třebaţe se tato práce cíleně věnuje radiální anamorfóze nelze se vyhnout obecnému popisu 

problematiky anamorfózy mapy. V této kapitole bude podrobněji rozepsána klasifikace 

anamorfózy, uvedeno, do které skupiny lze zařadit radiální anamorfózu a jaká jsou její 

specifika oproti jiným typům. Aby bylo moţné efektivně vyuţívat kartografické metody 

anamorfózy mapy, je třeba znát klady a zápory metody a především to, pro které jevy je 

vyuţití anamorfózy, respektive radiální anamorfózy, vhodné, pro které méně a pro které 

jevy je její pouţití kontraproduktivní.  

Problematika geografické a matematické anamorfózy sice nikdy nepatřila mezi 

dominantní témata kartografických výzkumů, přesto se výzkumné práce na toto téma 

objevují relativně kontinuálně. První zmínky o anamorfovaných mapách lze vysledovat uţ 

v 19. století (Tobler 2004), významněji se však anamorfované mapy objevují v 30. letech 

20. století (Raisz 1938 in Tobler 2004). Zlatá léta anamorfózy pak nastala v 60. a 70. letech, 

kdy se problematice věnovala řada autorů např. Tobler (1961), Bunge (1962), Murdych 

(1973), Olson (1976). Ti úspěšně vyuţili anamorfózu mapy pro znázornění řady 

geografických jevů, čímţ mimo jiné prokázali její opodstatnění v kartografii. Výsledkem 

jejich výzkumů bylo popsání matematických základů anamorfózy, techniky tvorby 

anamorfované mapy, odlišení různých typů anamorfózy a jejich vyuţití v geografii. Od 

poloviny 80. let, v souvislosti s nástupem výpočetní techniky v kartografii, se předmětem 

výzkumu stalo vytvoření algoritmů pro jednotlivé typy anamorfózy (podrobněji bude tato 

problematika rozpracována v části 2.3). 

 

2.1 Typy anamorfózy 

„Anamorfóza mapy představuje přeměnu matematických a geometrických základů mapy 

i jejího obsahu podle určitých pravidel tak, aby bylo umoţněno výraznější vyjádření 

tematického obsahu.” (Voţenílek 2001, s. 120), nebo téţ „…přeměnu geometrických 

základů mapy jiným způsobem neţ změnou kartografického zobrazovacího způsobu za 

účelem účinnějšího kartografického vyjádření.“ (Murdych 1973, s. 4). Z obou definic 

vyplývá, ţe podstatou anamorfózy je určitá deformace geometrické podstaty mapy, 
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respektive její transformace, tak aby více vyhovovala tematickému obsahu mapy. Podle 

způsobu transformace a příčiny zkreslení dělíme anamorfované mapy do několika skupin. 

Klasifikace anamorfovaných map, která je zde pouţita, vychází z klasifikace uvedené 

v práci Murdycha (1973) a rozšiřuje ji o nové typy anamorfózy s dodrţením jejího členění. 

Klasifikaci jednotlivých skupin přehledně ukazuje obrázek 1. 

Zdroj: Murdych (1973), upraveno 

Angloamerická a česká (potaţmo středoevropská) terminologie se výrazně liší, 

proto jsou během následujících odstavců za českými názvy v závorce uvedeny anglické 

ekvivalenty českých pojmů. Přesto nelze jednoduše poloţit rovnítko mezi českou 

a angloamerickou terminologii, protoţe i vymezení pojmu anamorfovaných map a druhů 

anamorfovaných map se v obou případech značně liší. 

Murdych dělí anamorfované mapy do dvou hlavních skupin: pravé anamorfózy 

a pseudoanamorfózy. Pseudoanamorfovaná mapa je sice vizuálně podobná anamorfované 

mapě, avšak vznikla podle odlišných pravidel. „ U pseudoanamorfovaných map nedochází 

ANAMORFÓZY 

pravé 
nepravé  

(pseudoanamorfózy) 

radiální 

(unipolar anamorphosis) 

neradiální 

matematické 

geografické 

osové 

obecné 

(cartogram) 

ekvivalentí plošné 

(rectangular cartogram) 

value-by-area 

souvislé nesouvislé 

souvislé nesouvislé 

všesměrné 

všesměrné různosměrné 

Dorling cartogram 

Obr.1: Klasifikace typů anamorfózy vycházející z klasifikace Murdycha  
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k přeměně celé plochy mapy, ale jen vybraných prvků zeměpisného obsahu, coţ je postup 

vedoucí k určité grafické schematizaci“ (Murdych 1973, s. 7). Jako příklad pseudo-

anamorfózy Murdych uvádí schematickou mapu městské hromadné dopravy. Skupina 

pravých anamorfovaných map se pak dále člení na anamorfózy radiální a neradiální 

(někdy téţ uváděno obecné), neradiální poté Murdych dělí na obecné a osové. 

Obecné anamorfózy (v angloamerické literatuře se pouţívá termín cartogram) 

jsou nejvyuţívanější a uţivatel se s nimi potká nejčastěji. Zkreslení originálu nelze určit 

vůči jednomu specifickému bodu, spíše se jedná o různé deformace tvaru, respektive 

rozlohy polygonů. Buď anamorfóza „pouze“ zjednoduší tvar polygonu aţ na primitivní 

geometrické útvary, avšak rozloha jednotlivých území zůstane zachována, nebo naopak 

plocha polygonu nereprezentuje rozlohu území, ale geografický jev (počet obyvatel, 

velikost armády, export automobilů,…), při čemţ dochází k deformaci původního tvaru 

polygonu. V prvém případě je anamorfóza nazývána jako ekvivalentní plošná 

anamorfóza (rectangular cartogram), ve druhém případě se jedná o value-by-area map
1
 

(Čerba 2006). Pro oba typy anamorfóz můţeme dále odlišovat, zda se jedná o souvislou 

(continuous) nebo nesouvislou (non-continuous) variantu anamorfózy, obě varianty 

ukazuje obrázek 2.  

 

Obr. 2: Ukázka nesouvislé a souvislé anamorfózy zobrazující populační velikosti států USA 

Zdroj: Henriques, Bacao, Lobo (2009) 

 

                                                      
1
 Často se setkáme s terminologickou nepřesností, nebo spíše nedůsledností, kdy se 

termínem obecná anamorfóza označují pouze value-by-area mapy. Podobně i v angloamerické 

literatuře bývá tento typ anamorfózy označován pouze termínem cartogram. 
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Jednodušší na konstrukci je nesouvislá varianta, kdy polygony tvoří izolované 

území bez společné hranice, avšak sousedství polygonů k sobě navzájem je dodrţeno. U 

souvislé varianty zůstává společná hranice naopak zachována, takţe se deformace jednoho 

polygonu projeví i v polygonu sousedním, coţ samozřejmě klade mnohem vyšší nároky na 

konstrukci. Přesto je tento typ anamorfózy velice populární a hojně vyuţívaný. 

Specifickým příkladem obecné anamorfózy jsou Dorling cartograms, které 

vytvořil Daniel Dorling (Dorling 1993). Kdy jednotlivá území jsou zakreslena 

jednoduchými geometrickými tvary (ve většině případů kruhem) a velikost těchto tvarů 

reprezentuje různé geografické jevy. Dorling tento typ anamorfózy pouţil pro vizualizaci 

socio-ekonomických charakteristik britského obyvatelstva. V rámci klasifikace lze Dorling 

cartograms řadit do obecné anamorfózy. 

Osová anamorfóza deformuje prostor podle předem dané osy. Proměnná, která 

určuje míru deformace, můţe být stanovena pomocí matematických pravidel, nebo určena 

hodnotou zobrazovaného jevu (místa se stejnou hodnotou budou od osy shodně vzdálena). 

Svoji podstatou se jedná o neradiální anamorfózu, přesto je natolik odlišná od předchozích 

metod, ţe se někdy vyčleňuje jako samostatná skupina anamorfóz. Obrázek 3 zobrazuje 

ukázky výše zmíněných typů anamorfózy. 

Obr. 3: Ukázky neradiálních anamorfóz. Ekvivalentní plošná (a), Dorling cartogram (b), 

Osová anamorfóza (c) 

a) b) 

 

 

Zdroj: Ekvivalentní plošná (Raisz 1934 in Tobler 2004); Dorling cartogram (Henriques, Bacao, 

Lobo 2009); Osová anamorfóza (Murdych 1973) 

c) 
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Radiální anamorfóza představuje deformaci prostoru vzhledem ke středovému 

bodu. Vlastní konstrukce probíhá podle soustředných křivek (nejčastěji kruţnic), které 

reprezentují konstantní hodnotu reálné proměnné. Všechny body, které mají stejnou 

hodnotu proměnné, se pak nachází na jedné kruţnici. Pokud je odstup křivek vypočítán 

podle matematického vzorce jedná se o matematickou radiální anamorfózu. Jestliţe tvar 

a rozmístění křivek podléhá konkrétnímu geografickému jevu (který musí být koncentrický, 

křivky mohou tvořit například časové údaje – izochrony), hovoříme o geografické radiální 

anamorfóze (Čerba 2006). Jedním s nejznámějších příkladů matematické anamorfózy jsou 

plány měst německého vydavatelství Falk, které jsou konstruovány pomocí hyperbolické 

projekce, coţ vede ke zvětšení prostoru v centrální části plánu. Plány byly ve své době 

populární u veřejnosti, takţe byly dokonce sériově reprodukovány.  

U geografické radiální anamorfózy většinou nelze průběh křivek popsat 

matematickou rovnicí, jejich průběh je odvozen od rozloţení zobrazovaného geografického 

jevu. Z tohoto důvodu je ve většině případů deformace prostoru v dílčích částech mapy 

různá. V takovém případě lze mluvit o různosměrné anamorfóze. Naopak pokud ve všech 

směrech od středu anamorfózy je zkreslení stejné, pak anamorfózu klasifikujeme jako 

všesměrnou. Obrázek 4 ilustruje rozdíl mezi různosměrnou a všesměrnou anamorfózou 

a také mezi matematickou a geografickou radiální anamorfózou. 

Zdroj: Matematická radiální anamorfóza (Čerba 2006); Geografická radiální anamorfóza (Bunge 

1960 in Tobler 1961) 

Matematická radiální anamorfóza 

mapy. Hyperbolickou projekcí 

došlo ke zvětšení Švýcarska 

a hraničních regionů sousedních 

států. Zkreslení se konstantně 

mění ve všech směrech. 

Geografická radiální anamorfóza 

na základě časové dostupnosti 

z centra. Izochrony (v levé části) 

byly transformovány do kruţnic. 

Zkreslení v anamorfované mapě 

je v jednotlivých směrech různé 

a mění se nepravidelně. 

Obr. 4: Příklady matematické a geografické radiální anamorfózy 
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2.2 Využití anamorfózy 

V tradičním pojetí představuje mapa zmenšený a značně generalizovaný model reality, jejíţ 

prostorový rámec je dán euklidovskou metrikou. Tobler (1961) však ve své práci správně 

upozorňuje, ţe geografie pracuje i s prostory, ve kterých euklidovská metrika selhává. 

Příkladem geografického prostoru, kterému nevyhovuje euklidovské pojetí, je například 

časoprostor. Vzdálenost dvou bodů v časoprostoru neodpovídá jejich metrické vzdálenosti, 

ale jejich časové vzdálenosti, respektive dostupnosti (time distance). Dalším moţným 

příkladem je ekonomická dostupnost místa, tj. cena, za kterou je moţné místa dosáhnout 

(v angličtině cost distance). Je nasnadě, ţe zachycení těchto geografických prostorů do 

mapy s vyuţitím tradiční metriky nebylo názorné. Tobler (1961) zkoumal moţnosti 

transformací euklidovského do geografického prostoru, při čemţ uvedl anamorfózu jako 

jednu z moţných metod. Praktickými moţnostmi vyuţití anamorfózy pro potřeby geografie 

se zabýval ve své dizertační práci Murdych (1973). Uvedl řadu konkrétních příkladů, kde 

anamorfóza měla jednoznačně pozitivní efekt na vizualizaci geografického jevu. Například 

při analýze lokalizace obchodů ve městě je při pouţití anamorfózy dobře vidět, ţe 

prostorové rozmístění obchodů koresponduje s rozloţením obyvatelstva města (viz obrázek 

5). 

Obr. 5: Rozmístění prodejen skla a porcelánu v Praze (zdroj: Murdych 1973) 

 

Poznámka: Kruţnice vymezují oblasti se stejnou koncentrací obyvatelstva; plocha mezikruţí 

odpovídá počtu obyvatel mezikruţí. 

 

Klasickým příkladem vhodného vyuţití anamorfózy, který je popisován 

v učebnicích kartografie, je zobrazení výsledků prezidentských voleb v USA (viz 
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obrázek 6). Během voleb mají různé státy federace rozdílný počet hlasů v závislosti na 

počtu obyvatel. Pro výsledek voleb je tedy důleţitější vyhrát v populačně silných státech. 

Pokud by výsledky voleb byly zobrazeny pomocí barevného odlišení států dle vítězného 

kandidáta, můţe být interpretace výsledků zavádějící, protoţe na první pohled se můţe 

zdát, ţe poraţený kandidát vyhrál ve více státech. Jestliţe však pouţijeme pro zobrazení 

anamorfózu value-by-area, kde rozloha státu odpovídá počtu jeho obyvatel, je reprezentace 

geografického prostoru (populační velikost státu) zřetelnější a interpretace výsledků 

jednodušší. Takto anamorfovaná mapa uţ ukazuje „územní“ převahu vítězného kandidáta, 

který sice na počet států prohrál, ale získal vítězství v populačně silných státech, které 

v anamorfované mapě zabírají větší plochu.  

 

Anamorfovaná mapa tak není pouze originálním produktem tematické kartografie, 

který je vizuálně zajímavý a atraktivní. Její hlavní výhoda spočívá ve výrazné a ve většině 

případů nepřehlédnutelné prostorové deformaci, která názorněji ilustruje zobrazovaný 

geografický jev oproti tradičnějším metodám tematické kartografie (kartogramy 

a kartodiagramy), coţ můţe usnadnit správnou interpretaci zobrazovaných jevů. Díky své 

Obr. 6: Vhodné využití anamorfózy pro vizualizaci výsledků prezidentských voleb v USA 

Zdroj: Kocmoud, House (1998) 
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názornosti představují anamorfované mapy zajímavou didaktickou pomůcku ve školní 

praxi, která neotřelou formou seznamuje ţáky s geografickým jevem. Anamorfovaná mapa 

můţe rovněţ lépe ilustrovat určité pravidelnosti či zvláštnosti zobrazovaných dat. Pro 

uţivatele bude pak snazší objevit souvislosti a určit, kam zaměřit případnou další analýzu. 

Právě názornost anamorfózy, která je úzce spojena s přeměnou euklidovského prostoru na 

prostor geografický, v sobě skrývá velký potenciál této metody. Murdych (1973) prokázal, 

ţe pokud změníme zobrazovaný prostor mapy (podstatu geometrické kostry mapy), tak lze 

lépe pochopit lokalizaci některých prvků, které se řídí spíše geografickým neţ 

euklidovským prostorem.  

 

2.3 Algoritmizace anamorfózy 

Anamorfóza mapy je metoda vyţadující značné kartografické znalosti a dovednosti, 

v případě ručního zpracování je navíc výpočetně a časově náročná. Z těchto důvodů nebyla 

anamorfóza masivně vyuţívána. Zapojení výpočetní techniky je pro širší vyuţívání metody 

anamorfózy nezbytné. Jednak výrazně zkracuje čas potřebný pro tvorbu anamorfované 

mapy, jednak automatizované zpracování umoţňuje vyuţití metody i kartograficky méně 

zkušeným uţivatelům.  

V současné době existuje několik algoritmů pro tvorbu souvislé obecné 

anamorfózy, podrobný přehled nejčastěji pouţívaných algoritmů vytvořili Gusein-Zade 

a Tikunov (1993). Na tento seznam se odvolává i řada jiných autorů, protoţe přehlednou 

formou popisuje a následně srovnává nejvýraznější algoritmy. V následujícím přehledu byl 

vyuţit popis algoritmů tak, jak jej uvádí dvojice Kocmoud a House (1998), kteří vycházejí 

z výsledků jiţ zmíněné práce Gusein-Zadea a Tikunova. Vzhledem k tématu diplomové 

práce nejsou jednotlivé algoritmy rozebírány do hloubky, přesto je třeba je zmínit, protoţe 

s tématem automatizace anamorfózy nepochybně souvisí a mohou slouţit jako odrazový 

můstek pro vytváření algoritmu pro radiální geografickou anamorfózu. 

Jeden z prvních algoritmů představil v roce 1973 americký kartograf W. Tobler pro 

vizualizaci populační velikosti jednotlivých států USA. Princip spočíval v úvaze, ţe kaţdý 

člověk je v mapě reprezentován bodem, originální mapa je transformována tak dlouho, 

dokud všechny body nejsou ekvidistantní. Tato metoda, Rubber Map Method
2
, rozdělí 

anamorfované území do pravidelné mříţky podle kartografických souřadnic. Pro kaţdý 

                                                      
2
 Názvy algoritmů jsou převzaté z práce Kocmoud a House (1998) a byly ponechány v originálním 

znění. Protoţe názvy charakterizují podstatu algoritmu, je český překlad názvu uveden v textu, který 

algoritmus popisuje. 
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čtyřúhelník je spočítána hustota zalidnění. Rohové vertexy čtyřúhelníků se následně 

posunou tak, aby minimalizovaly chybu v přiléhajících čtyřúhelnících. Proces relokace 

vertexů je ukončen v okamţiku, kdy nemůţe dojít ke zlepšení současného stavu, respektive 

kdy míra vylepšení je menší neţ stanovená prahová hodnota. Následně se do deformované 

souřadnicové sítě transformuje obsah originální mapy. Pro tento proces Tobler vyuţil 

dvojitou interpolaci (double bivariate interpolation). Výhodou algoritmu je jeho 

jednoduchost, která je ovšem vykoupena velkou plošnou nepřesností. 

Metoda Radial Expansion Method (Selvin et al. 1988) je někdy téţ uváděna jako 

Density Equalized Map Projection. Motivací pro vytvoření algoritmu byla potřeba 

vizualizovat epidemiologická data tak, aby byla moţná jejich další analýza. Pro kaţdý 

zobrazovaný region je vypočítán faktor zvětšení, respektive zmenšení plochy tak, aby 

výsledná hustota zobrazovaného jevu byla ve všech regionech shodná. Následně je vybrán 

jeden region a jeho vertexy jsou radiálně transformovány, střed transformace představuje 

centroid regionu a míru transformace udává dříve spočítaný faktor zvětšení. Přičemţ 

rozloha ostatních regionů zůstává nezměněna, namísto toho se změní jejich tvar. Tento 

výpočet se provede postupně pro kaţdý jednotlivý region v zobrazovaném území, aţ 

získáme výslednou anamorfovanou mapu, kde hustota jevu je v kaţdém území shodná. 

Díky radiální transformaci, která je v algoritmu pouţita, dochází k zakřivení rovných linií 

a výsledek pak budí dojem, ţe jednotlivé regiony „nabobtnaly“ v různých svých částech. 

Rubber Sheet Distortion Method je metoda vytvořená studenty Harwardské 

univerzity (Dougenik et al., 1985), jejíţ princip simuluje deformaci elastického papíru. 

Vychází z Toblerovy metody, avšak poskytuje mnohem lepší výsledky z hlediska 

prostorové chyby. Na rozdíl od metody Radial Expansion, v Dougenikově algoritmu 

radiální posun vertexů ovlivňují všechny regiony území. Síla vlivu je přímo úměrná změně 

plochy regionu a nepřímo úměrná vzdálenosti. Aby byla zachována souvislost území 

i v případě extrémních hodnot, pro vertexy, které se nacházejí blízko centroidu regionu, síla 

transformace lineárně klesá. Rozšíření počtu polygonů, které mají vliv na výsledný posun 

kaţdého z vertexů, pomáhá lépe zachovat tvar linií a potaţmo tvar jednotlivých regionů.  

Jiţ zmínění ruští vědci Gusein-Zane a Tikunov v roce 1993 vytvořili algoritmus 

zaloţený na matematické metodě křivkových intergálů (Line Integral Method). Metoda dělí 

území do nekonečně malých buněk. Následně je radiálně transformován bod nacházející se 

uvnitř buňky tak, aby v buňce byla hustota jevu rovnoměrná a vně buňky zůstala 

nezměněna. Posun bodu představuje součet všech vektorů vyjadřující translaci zbylých 

bodů v mapě. Na okrajích území je transformace určena jako liniový integrál podél hranice 

regionu.  

Constraint-Based Method je metoda, která se snaţí co nejvíce zachovat původní 

tvar regionu (Kocmoud a House 1998), vytvořil ji Kocmoud v roce 1997. Hlavní myšlenka 
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spočívá v odpovědi na otázku, jak pozměnit prostor regionu a při tom zachovat jeho tvar. 

Algoritmus představuje kompromis, kdy do určité měřítkové úrovně je zvětšována, nebo 

zmenšována rozloha území do poţadované velikosti bez ohledu na změnu tvaru a od jisté 

prahové hodnoty je tvar rekonstruován, tak aby rozloha zůstala nezměněna. Algoritmus 

dosahuje výborných výsledků oproti jiným metodám v zachování tvaru regionů (nedochází 

zde k „nafukování“ území jako při metodách zaloţených na radiální transformaci) při 

akceptovatelné plošné nepřesnosti. 

Obr. 7: Ukázky anamorfovaných map dle různých algoritmů 

a) Originální mapa USA b) Výsledek Radial Expansion Method 

  

c) Výsledek Rubber Sheet Distortion Method d) Výsledek Constraint-Based Method 

  

Zdroj: Originální mapa USA (Kocmoud a House 1998); Radial Expansion Method (Selvin et al. 

1988); Rubber Sheet Distortion Method (Dougenik et al. 1985); Constraint-Based Method 

(Kocmoud a House 1988) 

 

Daniel Dorling (1993) zaloţil algoritmus na odlišném přístupu. Nechal se 

inspirovat myšlenkou Johna Conwaye a jeho Hry ţivota (Dorling 1993) a navrhl 

algoritmus, který vyuţívá principu „buněčného automatu“. Cellular Automata Machine 

Method dělí území podle šachovnicové mříţky. Regiony, které jsou tvořeny malým počtem 

polí, získávají potřebná pole od sousedních regionů. Okrajová pole mají větší tendenci k 

přesunu, pokud daný region obsahuje nadbytek polí. Proces pokračuje, dokud kaţdý 

z regionů nezískal odpovídající počet polí. Bohuţel algoritmus málo zachovává původní 

tvar regionů, takţe po anamorfóze jsou některé regiony téměř nerozpoznatelné. 
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KAPITOLA 3 

Radiální anamorfóza 

 

Předchozí kapitola popisovala širší kartografický kontext problematiky anamorfózy a její 

automatizace. Tato kapitola se jiţ cíleněji věnuje hlavnímu tématu diplomové práce – 

radiální anamorfóze. Podstata radiální anamorfózy, její zařazení do systému metod 

anamorfózy a hlavní problémy spojené s prostorovou deformací mapy jiţ byly nastíněny. 

Na následujících stranách je celá problematika radiální anamorfózy podrobněji rozebrána 

a je tak vytvořen matematický a metodologický základ pro následnou algoritmizaci radiální 

anamorfózy v prostředí GIS. S tím je spojeno popsání matematických základů radiální 

anamorfózy, vymezení jevů, které lze touto metodou vizualizovat, a uvedení konkrétních 

příkladů vyuţití metody. Kapitola se zaměřuje i na popsání problémů radiální anamorfózy 

a jak se toto promítá do poţadavků na vstupní digitální data, která mají být anamorfována.  

Konkrétní realizace radiální anamorfózy bude provedena nad daty s časovou 

dostupností. Vizualizace dostupnosti pomocí radiální anamorfózy však v současnosti není 

jedinou pouţívanou metodou, a proto jsou v závěru kapitoly představeny i jiné metody 

vizualizace, které by radiální anamorfóza měla doplnit. 

 

3.1 Matematické základy radiální anamorfózy 

Radiální anamorfóza představuje transformaci euklidovského prostoru původní mapy do 

geografického prostoru mapy anamorfované. Zatímco v originální mapě euklidovská 

vzdálenost v mapě představuje taktéţ euklidovskou vzdálenost na referenční ploše, 

v anamorfované mapě euklidovská vzdálenost reprezentuje hodnotu zobrazovaného 

geografického jevu. V obou dvou případech tak mluvíme o euklidovské vzdálenosti bodu, 

ale v prvém případě (mapa) se jedná o euklidovskou vzdálenost v euklidovském prostoru 

a druhém případě (anamorfovaná mapa) o euklidovskou vzdálenost v geografickém 

prostoru. 
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Vzhledem k charakteru radiální anamorfózy je výhodné pouţívat pro lokalizaci 

bodů v mapě místo kartézských souřadnic (x, y) polární souřadnice (φ a ρ), kde ρ je 

vzdálenost bodu P ke středu anamorfózy S a φ udává úhel spojnice bodu a počátku od 

zvolené osy leţící v rovině. Radiální anamorfóza deformuje vzdálenost bodu ρ ke středu 

S a zachovává úhel φ. Tedy podobně jako u azimutálních zobrazení budou nové 

anamorfované souřadnice φ‘ a ρ‘ vypočítány z rovnic: 

φ‘ = φ 

ρ‘ =f (ρ) 

Anamorfovaná vzdálenost ρ‘ je funkcí euklidovské vzdálenosti ρ. U matematické 

anamorfózy je funkce f matematickou funkcí jako na příklad hyperbolická funkce.  

Funkci f u různosměrné geografické anamorfózy nelze jednoduše popsat. Protoţe 

hodnota funkce je proměnná nejen v závislosti na vzdálenosti ρ ale také na úhlu φ, navíc se 

v zobrazovaném území mění nepravidelně v závislosti na vlastnostech zobrazovaného 

geografického jevu. Popis funkce f u radiální geografické anamorfózy můţeme tedy 

zjednodušit na konstatování, ţe zajišťuje, aby body P1, P2 ,…, Pn se stejnou hodnotou G 

geografického jevu měly od středu S stejnou, nebo podobnou vzdálenost ρ‘. To lze 

matematicky zapsat jako: 

pro  P1 a P2:  G (P1)=G (P2) => ρ‘(P1)=ρ‘(P2). 

Hodnota geografického jevu G určuje, jak moc se zkrátí, případně prodlouţí původní 

euklidovská vzdálenost ρ. Na tomto místě je nutné zdůraznit, ţe transformace prostoru 

probíhá centricky, tedy ţe hodnotě geografického jevu odpovídá pouze a jenom 

vzdálenost bodu P ke středu anamorfózy S. Rozhodně nelze předjímat, ţe jakákoliv 

vzdálenost v anamorfované mapě odpovídá hodnotě zobrazovaného jevu. Ostatně 

i zobrazovaná veličina je vţdy vázána na středový bod (např. dostupnost měst 

Středočeského kraje vůči Praze místo dostupnost mezi městy Středočeského kraje). 

Poloha u digitálních prostorových dat je ve většině případů vyjádřena pravoúhlými 

souřadnicemi x, y. Převod na polární souřadnice (φ a ρ) můţe být proveden tradičně 

uváděným vztahem:  

22 yx , 
x

y
arctg  
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Jiný způsob vyjádření polárních souřadnic je pomocí směrového vektoru 
 

přímky 

protínající střed anamorfózy a lokalizovaný bod. Úhel φ  lze tak vyjádřit směrovým 

vektorem  a vzdálenost ρ velikostí vektoru | |. Převod z pravoúhlých souřadnic je pak 

vyjádřen vztahy 

 

 

kde xp je prostorová souřadnice lokalizovaného bodu P a xs je prostorová souřadnice středu 

S (podobně yp, ys). Kaţdý bod lze lokalizovat vztahem 

 

rozepsáno pro jednotlivé prostorové souřadnice 

Px = Sx + ux 

Py = Sy + uy, 

kde Px, Sx, jsou x-ové prostorové souřadnice bodu P a středu S a ux sloţka směrového 

vektoru . Lokalizací bodu pomocí středového bodu S, směrového vektoru a jeho velikosti 

odpadá výpočet funkce arkustangens, která nabývá stejných hodnot pro dva různé úhly 

v rozdílných kvadrantech. Pro potřeby práce s digitálními prostorovými daty je tato 

skutečnost výhodná, a proto je v práci pro určení polohy bodu pouţívána právě tato 

varianta. 

 U digitálních dat nelze z principu mluvit o měřítku, avšak při jejich převodu do 

analogového formátu se definování měřítka nevyhneme. Měřítko anamorfované mapy je 

vyjádřeno poměrem mezi hodnotou zobrazovaného jevu a vzdálenosti od středu 

anamorfózy v mapě. Tedy jaká hodnota zobrazovaného jevu odpovídá kolika centimetrům 

od středového bodu v mapě (např. 10 minut odpovídá 1 cm). Potom pro anamorfovanou 

vzdálenost ρa platí, ţe je rovna podílu hodnoty G zobrazovaného jevu a měřítka anamorfózy 

ma. Volba měřítka anamorfózy by měla zohlednit rozměry mapy 

ρa = G / ma. 

Změnu v poloze bodu před a po anamorfóze můţeme vyjádřit absolutně (jako rozdíl 

anamorfované vzdálenosti ρa a originální vzdálenosti ρ), nebo relativně (jako podíl 
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vzdáleností ρa a ρ). Kdyţ výše uvedené vyjádření relativního posunu bodu dosadíme do 

vztahu vyjádření polohy bodu pomocí vektorů, získáme: 

 

coţ je de facto popis transformace bodu z originální polohy P do polohy anamorfované 

P
ana

. Dosazením za ρa a rozepsáním transformace pro jednotlivé prostorové souřadnice 

dostaneme následující vztahy 

Px 
ana

= Sx + (G/ρ) ∙ (1/ ma)∙ ux   

Py 
ana

 = Sy + (G/ρ) ∙ (1/ ma)∙ uy , 

kde Px
ana

 je x-ová prostorová souřadnice anamorfované polohy bodu P, Sx je x-ová 

prostorová souřadnice středu anamorfózy, G hodnota zobrazovaného geografického jevu, 

ma měřítko anamorfózy, ux je x-ová sloţka směrového vektoru  a ρ originální vzdálenost 

bodu P, při čemţ ρ lze vyjádřit jako velikost vektoru | |. 

 

3.2 Využití radiální anamorfózy pro potřeby geografie 

Vyuţití radiální anamorfózy je odlišné u matematického nebo geografického typu. 

Matematická radiální anamorfóza deformuje prostor všemi směry stejně, této vlastnosti lze 

vyuţít například pro zvětšení prostoru v místech, kde je obsah mapy příliš zaplněn. 

Klasickým příkladem je zvětšení prostoru v centrech měst na úkor okrajových částí. Díky 

této úpravě je pak moţné zakreslit více informací, aniţ by byla výrazněji narušena 

přehlednost a čitelnost mapy. Dalším praktickým vyuţitím matematické radiální 

anamorfózy je zakreslení oblastí značně vzdálených od centra. Pomocí logaritmické funkce 

je snadné „přiblíţit“ je do rámu mapy (Murdych 1973). Matematická radiální anamorfóza 

tak představuje relativně jednoduchou metodu, jak se vypořádat s přílišnou koncentrací 

jevů v určitém místě, která přitom není závislá na podstatě zobrazovaných dat.  

 Při geografické radiální anamorfóze dochází k transformaci mapy do geografického 

prostoru. Coţ se vizuálně projeví změnou polohy jednotlivých bodů (přiblíţení, respektive 

oddálení od středu) v závislosti na hodnotě zobrazované proměnné. Murdych (1973) uvádí, 

ţe nejčastěji se radiální geografická anamorfóza vyuţívá v geografii dopravy pro 

vizualizaci dostupnosti míst. Fakt, ţe vzdušná vzdálenost místa se můţe výrazně lišit 

(a také se často liší) od vzdálenosti místa v síti komunikací, je pouţitím anamorfózy dobře 

zvýrazněn. Anamorfovaná mapa pak zobrazuje časovou dostupnost místa, případně 
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ekonomickou dostupnost místa od středového bodu. Ovšem není nutné redukovat pouţití 

geografické radiální anamorfózy pouze na dopravně-geografické jevy. Stejně tak můţe být 

anamorfóza vyuţita pro vizualizaci míry kontaminace okolí lokálního zdroje znečištění 

v mapách s environmentální tematikou, v demografii pro zobrazení koncentrace 

obyvatelstva měst (kdy se ve městě vymezí zóny s podobnou koncentrací obyvatelstva, při 

čemţ celé město představuje 100 % a procenta v jednotlivých zónách kumulativní součty 

od centra města). Geografickou radiální anamorfózu můţeme pouţít pro jakýkoliv 

geografický jev, který svojí podstatou má koncentrický charakter. 

3.2.1 Jevy vhodné pro vizualizaci metodou radiální anamorfózy  

Koncentričnost jevu je prvním a nejdůleţitějším faktorem při rozhodování 

o vhodnosti, respektive nevhodnosti pouţití radiální anamorfózy. Například pro vizualizaci 

populační velikosti území nebo hustoty zalidnění je vhodnější jiný neţ radiální typ 

anamorfózy. Dále je nutné zhodnotit charakter geografického jevu pro konkrétní 

zobrazovaný příklad. Časovou dostupnost lze svoji podstatou povaţovat za koncentrický 

geografický jev, nicméně v určitých situacích mohou mít izochrony takový průběh, který 

pouţití radiální anamorfózy vylučuje. Příkladem, jenţ ilustruje nevhodný průběh izochron, 

je mapa od Maxe Eckerta (in Tobler 1961), která zobrazuje izochrony časové dostupnosti 

z Berlína v roce 1909 za pouţití standardních dopravních prostředků té doby (viz 

Obr. 8: Časová dostupnost z Berlína 

Zdroj: Eckert (1909) in Tobler (1961) 

Obr. 9: Porušení prostorových vztahů vlivem 

anamorfózy 

a) před anamorfózou 

b) po anamorfóze 

Poznámka: bod A (dostupnost 60 min), bod B 

dostupnost (30 min), bod C (střed anamorfózy) 

C  

B 

A 

C

  

B 

A 
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obrázek 8). V případě Afriky dochází k situaci, kdy vnitrozemí je hůře dostupné neţ 

pobřeţní části a izochrony narůstají směrem do středu Afriky. Pokud by měla být takováto 

situace znázorněna pomocí radiální anamorfózy, musela by být Afrika zakreslena inverzně, 

coţ by vyvolalo dojem, ţe se „zhroutila“ sama do sebe. Výsledný tvar Afriky by byl natolik 

odlišný od ustálené představy, ţe orientace v mapě by byla příliš obtíţná.  

 Příklad „zhroucené Afriky“ dokumentuje jeden z hlavních nedostatků radiální 

geografické anamorfózy, který spočívá v nedodrţování prostorových vazeb mezi 

zobrazovanými prvky. Hodnota zobrazovaného jevu v daném bodě je důleţitější neţ 

vzájemná poloha prvků a vazby mezi nimi. Při vizualizaci dostupnosti můţe nastat situace, 

kdy město vzdálenější ve smyslu euklidovské vzdálenosti je díky své poloze v silniční síti 

rychleji dostupné neţ druhé město, které je blíţ. Jak ukazuje obrázek 9, město B leţící 

u dálnice je z města C rychleji dostupné neţ město A, do kterého vede pouze silnice niţší 

třídy, i kdyţ vzdušná vzdálenost města A k městu C je kratší neţ vzdušná vzdálenost 

dvojice měst B a C. Geografická radiální anamorfóza způsobí, ţe dojde k prohození pozic 

měst A a B, navíc pokud nebude anamorfován i topografický podklad bude město B 

v anamorfované mapě sousedit se silnicí niţší třídy, coţ neodpovídá skutečnosti.  

Tento problém se dá eliminovat poţadavkem, aby hodnota geografického jevu 

narůstala směrem od středu k okraji. Zároveň je přípustné, aby nárůst byl různý 

v jednotlivých směrech a  nebyl konstantní. V reálu ovšem velmi málo geografických jevů 

výše uvedenou podmínku beze zbytku splňuje, většinou se vyskytnou „ostrovy“ s výrazně 

vyšší hodnotou neţ jejich okolí (viz obrázek 10).  

Obr. 10: Rastr s ukázkou lokálních extrémů funkce popisující průběh hodnot dostupnosti  

 

Zde potom záleţí na zváţení kartografa, zda je pro účely mapy vhodné připustit 

ony prostorové změny, či nikoliv. Například v anamorfované mapě dostupnosti obcí 

středočeského kraje vůči Praze, která má slouţit jako učební pomůcka na střední škole, jsou 
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ony prostorové nesrovnalosti vítané, protoţe ještě více zdůrazní fakt, ţe časová dostupnost 

nezáleţí na vzdušné vzdálenosti města od Prahy.  

Dále je třeba zváţit mnoţství anamorfovaných prvků v mapě. Kaţdý geografický 

prvek má topografický vztah k prvkům ostatním, čím více prvků je zobrazeno, tím více 

vzájemných interakcí a prostorových vztahů mapa zachycuje. Pouţitím metod tematické 

kartografie ustupuje topografický obsah mapy obsahu tematickému, coţ vede ke 

generalizaci prostorových vztahů. Anamorfóza pak z tohoto pohledu představuje krajní 

metodu tematické kartografie, kdy můţe dokonce dojít k porušení prostorových vztahů 

mezi prvky. Z toho plyne, ţe čím více prostorových vztahů je v mapě zobrazeno, tím více 

roste pravděpodobnost, ţe vzájemné prostorové vztahy mezi prvky budou anamorfózou 

porušeny. Jinak řečeno, čím více prvků je anamorfováno, tím více se zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe výsledná anamorfovaná mapa nebude mít „rozumný vzhled“, 

tj. orientace v mapě bude díky porušeným prostorovým vztahům mezi prvky pro uţivatele 

příliš obtíţná.  

Výběr geografických prvků, které by měly být anamorfovány, souvisí s řádovostní 

úrovní geografického jevu (globální, makroregionální, mikroregionální) a měřítkem 

anamorfovaného prostoru mapy. Řádovost určuje, které prvky jsou významné pro 

zobrazení v mapě a které nikoliv. Měřítko potom ovlivňuje podrobnost anamorfované mapy 

a platí pro něj stejné zásady jako pro klasické metrické měřítko.  

 Výše uvedené odstavce by se daly stručně shrnout do následujícího přehledu. 

Kartograf při tvorbě geografické radiální anamorfózy zvaţuje (ne nutně v tomto pořadí): 

 vhodnost geografického jevu pro radiální anamorfózu,  

 účel výsledné anamorfované mapy,  

 geografickou úroveň zobrazovaného jevu (globální, makroregionální, 

mikroregionální), 

 mnoţství anamorfovaných prvků,  

 měřítko anamorfovaného prostoru.  

Anamorfóza je účinnou metodou tematické kartografie pro zvýraznění tematického 

obsahu mapy. Přes výhody anamorfózy, které souvisí s názornosti zobrazování, je třeba 

vyuţívat tuto metodu uváţlivě. Mnohdy je totiţ deformace původního euklidovského 

prostoru natolik velká, aţ vzniká reálné nebezpečí, ţe mapa bude pro uţivatele obtíţně 

čitelná. U geografických anamorfóz je třeba také pamatovat na vhodný výběr typu 

anamorfózy vzhledem k zobrazovanému jevu. Ne kaţdá metoda je vhodná pro jakýkoliv 

typ geografické veličiny. Proto je vţdy nutné odhadnout prostorovou podstatu 
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zobrazovaného jevu, uvědomit si, jak bude anamorfóza pravděpodobně prostor mapy 

deformovat, a uváţit, zda výsledná anamorfovaná mapa bude splňovat poţadovaný účel. 

 

3.3 Vstupní předpoklady anamorfovaných dat 

Jak jiţ bylo nastíněno, transformace z euklidovského do geografického prostoru metodou 

radiální anamorfózy má vliv na výsledný tvar prvku, prostorové vztahy mezi 

anamorfovanými prvky a potaţmo i na konečnou pouţitelnost anamorfované mapy. Zatím 

byl tento problém diskutován obecně, v následujících odstavcích budou konkretizovány 

podmínky, které by měla splňovat vstupní data, aby jejich anamorfóza v prostředí GIS byla 

smysluplná. 

Anamorfóza bodových prvků nevyţaduje ţádné zvláštní vstupní podmínky, 

jediným „rizikem“, kterého si musí být kartograf vědom, je změna polohy bodů nejen vůči 

středu anamorfózy, ale i k sobě navzájem. U liniových (reprezentovány geometrií polyline) 

a zejména plošných prvků (reprezentovány geometrií polygon) jiţ mohou díky anamorfóze 

nastat topologické chyby.  

Obr. 11: Ukázky topologických chyb v datech 

  

Zdroj: Převzato z ArcGIS Desktop Help 

Ukázky moţných topologických chyb jsou na obrázku 11, například linie protíná 

samu sebe (a), protínají se hranice u plošných prvků (b), plošné prvky překrývají jeden 

druhý (c), vznik štěpin (d) můţe dojít i ke špatnému vykreslení polygonu, kdy jednotlivé 

vertexy (body ze kterých je linie, nebo polygon sloţen) jsou vykresleny ve špatném pořadí. 

a) b) 

c) d) 
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Tyto situace lze eliminovat vhodným tvarem prvků, který je méně náchylný na vznik chyb, 

a charakterem zobrazovaného geografického jevu. 

Nejdůleţitější podmínkou je dobře známý poţadavek na topologickou správnost 

vstupních dat (například návaznost linií, uzavřenost polygonů, neexistence štěpin). 

Anamorfóza ve většině případů topologické chyby v datech neskryje, ale naopak ještě více 

zdůrazní (zejména nepřesné napojení polygonů). I v případě radiální anamorfózy tak platí 

věta z učebnic geoinformatiky: „ze smetí vznikne zase jenom smetí“. 

Následující podmínky se snaţí zabránit vzniku topologických chyb, které jsou 

způsobeny nevhodným průběhem zobrazovaného jevu nebo nevhodnou vstupní polohou 

vertexům, kterou anamorfóza ještě více umocní. 

 Koncentrický charakter jevu. Zobrazovaný geografický jev by měl mít 

koncentrický charakter (coţ je základní podmínkou pro pouţití radiální anamorfózy) 

a hodnota zobrazovaného jevu by měla vţdy růst od středu anamorfózy směrem k okrajům. 

To eliminuje situaci, kdy vzdálenější body se anamorfózou dostanou před body původně 

bliţší středu a dojde tím ke kříţení linií respektive hranice polygonu. Jednoduchou vizuální 

kontrolou je vykreslení izolinií zobrazovaného jevu.  

Hvězdicovitý tvar izolinií. Izolinie by měly být polygony hvězdicovitého tvaru 

(star-shaped). Polygon je povaţován za star-shaped jestliţe uvnitř polygonu existuje bod 

Z tak, ţe pro kaţdý bod O polygonu úsečka OZ leţí zcela uvnitř polygonu (Worboys, 

Duckham 2004). Oblasti, kde je porušena podmínka hvězdicovitého tvaru izoliníí, 

představují riziková místa, kde můţe dojít k porušení topologie anamorfovaných dat. 

Uţivatel tak má na výběr ze dvou moţností, jak předejít chybám v anamorfovaných datech: 

buď generalizovat hodnoty geografického jevu (zohlednit více globální hodnoty před 

lokálními), nebo zjednodušit tvar anamorfovaných prvků tak, aby jejich vertexy neleţely 

v rizikových oblastech. 

Jednoduchý tvar prvku. Čím blíţe jsou vertexy k sobě navzájem, tím více roste 

pravděpodobnost změny pořadí vertexů. Proto u detailně vykreslených prvků snadněji 

dochází k prohození vertexů a následným topologickým chybám ve výsledném 

anamorfovaném tvaru. Anamorfovaný prvek by tak měl mít co nejjednodušší moţný tvar 

vzhledem k měřítku mapy (lze uplatnit přístup kartografické generalizace).  

Data typu singlepart. Pro zjednodušení algoritmu je stanovena podmínka, aby 

vstupní data nebyla typu multipart, tj. nebyla sloţena z více oddělených částí. U multipart 

prvků je obtíţnější zachovat původní pořadí vertexů a znovu pak prvky správně 

rekonstruovat.  
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3.4 Vizualizace dostupnosti 

Jak jiţ bylo zmíněno, nejčastěji je metoda radiální anamorfózy vyuţívána v geografii 

dopravy pro vizualizaci dostupnosti míst. Proto i v této práci je konkrétní realizace radiální 

anamorfózy zpracována nad daty uvádějící dostupnost území. Dostupnost je vhodným 

geografickým jevem pro vizualizaci geografickou radiální anamorfózou nejen díky svému 

koncentrickému charakteru, ale i díky častému vyuţívání i v jiných oborech neţ je 

geografie dopravy.
3
  

Úvodem je třeba definovat pojem dostupnost a uvést, v jakém kontextu bude v této 

práci pouţíván. V odborné literatuře není pojem dostupnosti přesně vymezený a jednotliví 

autoři rozpracovávají různé koncepty, jak lze dostupnost vnímat a pracovat s ní. Hanson 

(2005, in Hudeček 2010) uvádí tři druhy dostupnosti: 

 dostupnost místa – jak snadno můţe být místo dosaţeno (z časového hlediska, 

cenového hlediska), 

 dostupnost obyvatel – jak snadno skupina lidí dosáhne místa v závislosti na 

vnějších podmínkách (vzdálenost, čas, otevírací doba, jízdní řád, atd.) 

 osobní dostupnost – mnoţství moţných aktivit v určitém prostoru od jedince 

V předkládané práci je pouţit koncept dostupností místa z časového hlediska (dále v práci 

jen jako dostupnost nebo časová dostupnost), a to konkrétně časová dostupnost obcí 

Středočeského kraje vůči Praze. 

Problematika modelování časové dostupnosti je jiţ delší dobu předmětem výzkumu 

dopravních geografů a za tuto dobu se téměř zdařilo převést celý proces modelování do 

prostředí GIS. Od vytvoření geodatabáze dopravní sítě aţ po vytvoření nejrůznějších 

modelů výpočtu dostupnosti.  

Výsledky modelování časové dostupnosti jsou v současné době zobrazovány spíše 

jinými metodami neţ prostřednictvím radiální transformace území. Nejběţněji se pouţívá 

vizualizace pomocí tematické mapy s vykreslenými izochronami, populární je téţ zonální 

metoda koncentrických polygonů odstupňovaných pomocí barevné škály, které vymezují 

oblast se shodnými intervaly dostupností a jejichţ hranice tvoří izochrony (viz obrázek 12). 

Izochrony a koncentrické polygony představují nejjednodušší metodu, jak znázornit 

v mapě časovou dostupnost míst. Jediným problematickým místem náročnějším na 

kartografické znalosti je vhodná volba barevné škály tak, aby správně odpovídala 

kvantitativní povaze zobrazovaného jevu. Tento způsob je v současnosti standardním 

vybavením GIS nástrojů, které počítají dostupnost prvků v síti.  

                                                      
3
 Například vyuţití dostupnosti jako faktoru při socioekonomické regionalizaci území. 
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Obr. 12: Vizualizace časové dostupnosti pomocí zón dostupnosti a izochron 

 

Zdroj: Geoportál Praha: Co je GIS? 

Další oblíbenou metodou vizualizace dostupnosti jsou shrinking maps (někdy téţ 

time-space maps nebo time-scaled maps). Ty dobře ilustrují další skutečnost, jeţ souvisí 

s časovou dostupností, a to „zmenšování“ časoprostoru, kdy čas potřebný k přesunu mezi 

městy se zkracuje, v mapě se pak jednotlivé lokality k sobě přibliţují a celkové území se 

„smršťuje“ (viz obrázek 13). 

Obr. 13: Vizualizace deformace časoprostoru pomocí time-space mapy 

 

Zdroj: Spiekermann, Wegener (1994) 

Time-space mapy byly pouţity pro vizualizaci vývoje dostupnosti a potaţmo vývoje 

infrastruktury v řadě výzkumů. Za všechny jmenujme výzkum dostupnosti japonských měst 

(Shimizu 1993), vývoj cestovních časů v evropské ţelezniční síti (Spiekermann a Wegener 
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1994), nebo výzkum vývoje dostupnosti ve Švýcarsku od Axhausena a Fröhlicha (2002). 

Na rozdíl od radiální anamorfózy, v time-space mapách jakákoliv vzdálenost mezi body 

reprezentuje vzájemnou dostupnost těchto míst. Jedná se tak o kompletní transformaci 

euklidovského prostoru do funkčního geografického prostoru. Vzhledem k omezenému 

počtu 3 dimenzí však nelze transformaci provést zcela a výsledná lokace bodů 

v časoprostoru je vţdy pouze přibliţná. Přesto jsou time-space mapy populární a v současné 

době existuje několik algoritmů, které umoţňují semi-automatizovanou tvorbu. Dobře 

rozpracovanou metodologii navrhli Axhausen et al. (2006), nebo Ahmed a Miller (2007). 

Při tvorbě time-space map je vyuţívána varianta lineární regrese pro porovnávání dvou 

dvourozměrných souborů, tzv. bidimensional regression a technika vícerozměrového 

modelování (multidimensional scaling MDS).  

Obr. 14: Varianta time-space mapy podle L‘Hostise 

 

Zdroj: L’Hostis (1997) 

Se zajímavou variantou time-space map přišel L’Hostis (1997), ukázka na obrázku 

14. Vyuţil třetí rozměr a do mapy tak mohl současně zaznamenat různou hodnotu časové 

dostupností v závislosti na zvoleném typu silniční komunikace, respektive dopravního 

prostředku. Metoda tak umoţňuje srovnání různých sítí a zároveň i zakreslení mezilehlých 

bodů mezi počáteční a cílovou stanicí. Nevýhodou metody je zobrazení do prostoru 2,5D 
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(místo plného 3D), coţ způsobuje, ţe některé úseky nejsou viditelné zcela, nebo je obtíţné 

odečíst jejich velikost. 

Na rozdíl od time-space map radiální anamorfóza zobrazuje dostupnost pouze 

k jednomu centrálnímu místu (dostupnost zázemí k vybranému místu). Díky zúţení 

problematiky jen na jeden rozměr (dostupnost k jednomu místu) je následně mnohem 

snazší přesněji určit polohu v časoprostoru, coţ je jedna z hlavních výhod radiální 

anamorfózy proti time-space mapám. Navíc metoda radiální anamorfózy umoţňuje 

vizualizovat i jiné koncentrické geografické jevy, které nejsou svoji podstatou vázány na 

geografickou síť. 
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KAPITOLA 4 

Radiální anamorfóza prvků tematického obsahu 

 

Teoretickému pozadí radiální anamorfózy se věnovaly předešlé kapitoly práce. V dalších 

kapitolách bude tento teoretický základ vyuţit k návrhu algoritmu pro semi-

automatizovanou tvorbu radiální anamorfózy v prostředí GIS.  

Výzkum a mimo jiné i empirické zkušenosti v digitální kartografii ukázaly, ţe 

i přes veškeré moţnosti (vymoţenosti) výpočetní techniky je osoba kartografa, jako 

člověka, který aktivně ovlivňuje proces kartografické tvorby, nenahraditelná. Ţádný 

geoinformatický ani kartografický nástroj nezaručuje vznik absolutně korektních výsledků. 

Kartograf tak aktivně ovlivňuje nejen nastavení parametrů nástroje, ale určuje i vhodnost 

nástroje, upravuje výsledky a průběţně vstupuje do procesu tvorby a koriguje mezivýsledky 

zpracování. Podobně i v algoritmu pro tvorbu radiální anamorfózy má osoba kartografa 

klíčové postavení a rozhodující vliv na konečnou podobu výsledku. 

Cílem tvorby algoritmu tak není plně nahradit roli kartografa; algoritmus ani 

nemůţe zaručit tvorbu vţdy nejlepších moţných výsledků pro jakákoliv vstupní data. 

Smyslem algoritmu je spíše vhodné zakomponování výpočetní techniky do procesu tvorby 

anamorfované mapy, v těch částech zpracování, kde je moţná a efektivní automatizace 

výpočtu (zejména při přepočítávání velkého mnoţství souřadnic nebo zápisu digitálních 

dat). Algoritmus však z kartografa nesejme hlavní odpovědnost za výběr vhodných 

vstupních dat (případně úpravy dat, tak aby bylo pouţití nástroje efektivní), kritické 

zhodnocení výsledku anamorfózy a provedení dalšího kartografického zpracování, je-li ho 

třeba. Proto je namístě zdůraznit, ţe navrţený algoritmus umoţňuje semi-automatizovanou 

(a ne plně automatizovanou) tvorbu radiální anamorfózy v digitálním prostředí GIS.  

Problematika algoritmizace anamorfózy je odlišná pro prvky tematického obsahu 

(prvky, u kterých je známa přesná hodnota zobrazovaného jevu) a pro prvky topografického 

obsahu (prvky mapového obsahu, u kterých je potřeba hodnotu geografického jevu 

aproximovat). V této kapitole bude popsána logika algoritmu pro anamorfózu prvků 

tematického obsahu mapy, tedy těch prvků, které v tematické mapě časové dostupnosti jsou 
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přímo spojené s tématem mapy (například obce, respektive body s časovou dostupností, 

izochrony, zóny dostupnosti).  

Dále je v kapitole popsána realizace algoritmu v prostředí ArcGIS 10, produkt 

společnosti ESRI a jeho aplikace na konkrétní data s časovou dostupností. V závěru 

kapitoly jsou diskutovány výsledky anamorfózy. 

 

4.1 Algoritmus 

Základní logiku algoritmu a jeho hlavní části jsou graficky znázorněny na obrázku 15, 

následující odstavce pak obsahují podrobnější komentář k jednotlivým částím. 

 

Obr. 15: Algoritmus anamorfózy prvků tematického obsahu 

 

 

Při automatizaci anamorfózy je potřeba vyřešit, jakým způsobem posunout 

jednotlivé body, respektive vertexy polygonů a linií do anamorfované polohy aniţ by došlo 

k chybám v topologii prvků. Je tedy třeba zrealizovat rozklad polygonů a linií na jednotlivé 
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vertexy (body, které tvoří polygon či linii), přepočítat jejich polohu dle rovnice radiální 

anamorfózy (viz část 3.1) a následně vertexy opětovně spojit při dodrţení vstupní 

topologie. U bodů se problém automatizace zjednodušuje pouze na výpočet nové 

anamorfované polohy a odpadá tak prvotní rozklad a finální rekonstrukce geometrie.  

Jedna vrstva (shapefile, feature class) v GIS prostředí můţe být sloţena z několika 

prvků shodné geometrie (bod, linie, polygon), ale s různou hodnotou časové dostupnosti. 

Jeden prvek tak odpovídá jednomu řádku v atributové tabulce vrstvy. Při anamorfóze jsou 

zpracovávány postupně (v cyklu) jednotlivé prvky vrstvy. Prvním krokem je získání 

přístupu ke geometrii prvku, aby bylo moţné odečíst prostorové souřadnice bodu, 

respektive vertexů. Prostorové souřadnice jsou postupně spolu s hodnotou dostupnosti 

ukládány do seznamu, který slouţí jako vstup pro druhou fázi algoritmu, tj. výpočet 

anamorfované polohy. Podobně jsou zpracovány prostorové souřadnice středu anamorfózy, 

jeţ jsou uloţeny do samostatného objektu. Druhá část algoritmu spočívá v načtení 

prostorových souřadnic středu anamorfózy, prostorových souřadnic bodu a odpovídající 

dostupnosti z prvního seznamu a dosazení těchto proměnných do rovnice anamorfózy. 

Vypočtené nové souřadnice jsou opět ukládány do nového seznamu, je tedy dodrţeno 

pořadí souřadnic v obou seznamech.  

V případě, ţe prvek je reprezentován polygonem nebo linií, pak je potřeba před 

finálním vytvořením anamorfovaného prvku zkontrolovat topologii vertexů a přesunout ty, 

které vlivem anamorfózy změnily polohu tak, ţe by po vykreslení porušovaly topologická 

pravidla (viz obrázek 16).  

Obr. 16: Vznik topologické chyby vlivem posunu vertexů 

  

Poznámka: Šipky naznačují posun vertexů vlivem anamorfózy vůči středu S, pro dodrţení topologie 

je třeba odstranit vertex č. 5, nebo změnit jeho pořadí. 

V topologicky korektním výstupu platí, ţe vertexy V jsou spojeny v takovém 

pořadí, aby nedocházelo ke kříţení linie sebe sama. Coţ lze v tomto případě zjednodušit na 
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poţadavek, aby úhel α mezi směrovým vektorem u0 centroidu prvku a prvním vertexem 

polygonu (respektive linie) a kaţdým dalším směrovým vektorem un centroidu prvku 

a dalších vertexů měl rostoucí velikost 

pro  Vn a Vn+1: αn ≤ αn+1. 

Ke kaţdému vertexu prvku je vypočten úhel mezi jeho směrovým vektorem 

a směrovým vektorem na první vertex prvku, následně jsou vertexy seřazeny tak, aby úhel 

byl rostoucí.  

Po korekci pořadí vertexů lze vytvořit vrstvu obsahující anamorfované prvky. Tedy 

kaţdý z prvků je zapsán jako jeden řádek atributové tabulky, při čemţ do pole obsahující 

geometrii prvku budou vloţeny anamorfované prostorové souřadnice jednotlivých vertexů, 

respektive jednoho bodu v případě bodového prvku. Algoritmus lze realizovat v cyklu, kdy 

jeden prvek postupně projde všemi fázemi (načtení geometrie, přepočítání, korekce pořadí, 

zápis geometrie) a aţ poté je zpracován další prvek vstupní vrstvy. Tento způsob je však 

náročný na výpočetní čas. Mnohem efektivnější je načtení geometrie všech prvků, poté 

přepočítání souřadnic, korekci topologie a následně zápis všech prvků do vrstvy. Aby byla 

zachována příslušnost bodů ke správnému prvku, jsou prostorové souřadnice vertexů spolu 

s hodnotou dostupnosti ukládány do samostatných objektů Feature (jeden objekt 

reprezentuje jeden prvek ze vstupní vrstvy) s atributy coord_list (seznam prostorových 

souřadnic) a accessibility (hodnota dostupnosti). Vyuţití objektů tak zefektivňuje 

předávání hodnot mezi jednotlivými fázemi algoritmu. 

4.1.1 Implementace algoritmu do prostředí ArcGIS 10 

Protoţe cílem práce je vytvoření extenze pro software ArcGIS 10 (licence ArcInfo), 

společnosti ESRI, bylo při implementaci algoritmu vyuţito programovacího jazyka 

Python 2.6 (moduly arcpy, math, os a sys) a funkcionality tohoto softwaru. V následujícím 

textu nebude popisován celý skript (příloha 1), ale pouze základní funkce skriptu, které jsou 

specifické pro jazyk Python 2.6 a modul arcpy. 

Stěţejní pro celý skript je import modulu arcpy, který umoţňuje pracovat 

s prostorovými daty formátů společnosti ESRI a vyuţívat nástroje geoprocesingu. 

Podrobný popis funkcionality modulu, včetně popisu tříd, funkcí a nástrojů geoprocesingu 

je obsaţen buď v desktopové variantě nápovědy ArcGIS, nebo na webových stránkách 

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html.  

Pro přístup ke geometrii dat je vyuţita funkce SearchCursor, která vytvoří 

objekt, jeţ dovoluje procházet řádky atributové tabulky, potaţmo tedy prvky vstupní vrstvy 

(ve skriptu inFile).  Procházení jednotlivých řádků je realizováno standardní syntaxí cyklu 
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 v jazyce  Python (for řádek in arcpy.SearchCursor(inFile):), a to 

i v případě, ţe vstupní vrstva obsahuje pouze jeden prvek. Zjistit název pole s geometrií lze 

pomocí vlastnosti funkce arcpy.Describe(inFile).shapeFieldName. 

Dotázáním na toto pole získáme objekt Geometry, který obsahuje seznam prostorových 

souřadnic daného prvku. Následně přes cyklus while  je moţné uloţit jednotlivé 

prostorové souřadnice do samostatných proměnných a zpřístupnit je tak pro další 

zpracování.  

V druhé a třetí části skriptu dochází k přepočítání prostorových souřadnic dle 

rovnice anamorfózy a výpočet úhlů mezi směrovými vektory (viz úvod kapitoly 4.1). 

Výsledkem je objektu typu Python list obsahující anamorfované souřadnice, které jsou 

uloţeny v pořadí zaručujícím topologicky korektní vykreslení prvku. Celý výpočet je 

realizován přes několik vnořených cyklů a opětovné uloţení prvků do nových seznamů 

a objektů Feature. 

V závěrečné části skriptu je vytvořena nová výstupní vrstva outFile (nástroj 

CreateFeatureClass), do které jsou zapsány anamorfované prvky. Pro zápis geometrie je 

nutné nejprve vytvořit pole obsahující prostorové souřadnice prvku, toto pole pak převést 

na Geometry objekt a přes funkci arcpy.InsertCursor(outFile) uloţit objekt 

Geometry do atributové tabulky vrstvy outFile a tím vytvořit nový prvek vrstvy. 

Kromě očekávané anamorfózy prvků, která nemění geometrii vstupní a výstupní 

vrstvy (bodová vrstva je anamorfována opět na bodovou, podobně liniová a polygonová 

vrstva), skript umoţňuje i transformaci bodové vrstvy na vrstvu liniovou nebo 

polygonovou. Lze předpokládat, ţe uţivatel bude mít k dispozici pouze body se známou 

hodnotou dostupnosti, avšak jako výstup by potřeboval linii, nebo polygon. Tato 

transformace by jistě šla provést i mimo skript vyuţitím geoprocesingových nástrojů 

ArcGIS (např. PointToLine), avšak integrací do skriptu uţivateli odpadá nutné 

předzpracování dat.  

4.1.2 Extenze v ArcGIS 10 

 Smyslem algoritmizace radiální anamorfózy je mimo jiné i zpřístupnění této 

metody geoinformaticky méně zdatným uţivatelům. Je zřejmé, ţe vedle skriptu samotného 

je potřeba vytvořit i uţivatelsky přívětivé grafické rozhraní, ze kterého by skript mohl být 

jednoduše spuštěn. Zde se projevuje další výhoda implementace algoritmu do prostředí 

ArcGIS. To nabízí snadné propojení skriptu s grafickým uţivatelským prostředím ArcGIS 

a umoţňuje tak vytvořit nástroj (tool) se standardním dialogovým oknem, které má 

přednastavenou základní funkcionalitu nástrojů ArcGIS, jako je například kontrola 

správnosti vstupů a výstupů, vypsání chybových zpráv v dialogovém okně apod. Z výše 
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popsaného skriptu byl vytvořen nástroj Anamorphing Thematic Features, který je součástí 

extenze, respektive skupiny nástrojů (toolboxu) umoţňující radiální anamorfózu prvků 

mapy (jak tematického tak topografického obsahu). Ukázka dialogové okna pro 

anamorfózu prvků tematického obsahu (nástroj Anamorphing Thematic Features) je na 

obrázku 17. Uţivatel zadává následující vstupní parametry: 

 InFile – vstupní vrstva prvků tematického obsahu mapy, které budou 

anamorfovány. Atributová tabulka musí obsahovat sloupec udávající časovou 

dostupnost prvku. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Field – pole z atributové tabulky vrstvy inFile, které obsahuje hodnotu dostupnosti. 

Uţivatel vybírá z nabídky polí vrstvy inFile.  

 Center – střed anamorfózy. Vrstva s jedním bodem, ke kterému je počítána 

dostupnost zbylých prvků. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 ScaleFile – měřítko anamorfózy. Vrstva s jedním bodem, který anamorfózou 

nemění svoji polohu (podrobněji je vysvětleno níţe). Uţivatel zadává cestu 

k souboru.  

 ScaleField - pole z atributové tabulky vrstvy ScaleFile, které obsahuje hodnotu 

dostupnosti. Uţivatel vybírá z nabídky polí vrstvy ScaleFile. 

 OutGeometry – geometrie výstupní vrstvy outFile, uţivatel tak má moţnost 

ovlivnit jaké geometrie (bod, linie, polygon) budou výsledné anamorfované prvky.  

 OutFile – výsledná anamorfovaná vrstva. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

Obr. 17: Dialogové okno nástroje Anamorphing Thematic Features 

 

  

Ještě zbývá vysvětlit, jakým způsobem je ve skriptu a potaţmo v nástroji zadáváno 

měřítko anamorfózy. V tradičním pojetí měřítko udává poměr zmenšení referenční plochy 

do prostoru mapy (papírová podoba, monitor PC). Měřítko anamorfózy však udává poměr 
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mezi euklidovskou vzdáleností bodu od středu anamorfózy a hodnotou dostupnosti 

(jednotka délky/ jednotka času).  

Je tedy moţné uvádět měřítko anamorfózy jako poměr vzdálenosti 

v anamorfované mapě (centimetry) a hodnoty dostupnosti (minuty). Takové měřítko je 

sice vhodné pro výstupy v analogovém formátu, ale pro data v digitálním prostředí jiţ 

méně. Vzhledem k tomu, ţe v digitálním prostředí lze dynamicky měnit měřítko mapy, tak 

vztahovat anamorfované měřítko na jednotkovou míru displeje je značně neefektivní, 

protoţe kaţdá změna pohledu by vyţadovala přepočítání měřítka anamorfózy. Navíc v GIS 

softwarech je poloha bodu uváděna v jednotkách nastaveného souřadného systému, a tedy 

i vzdálenost od středu je v těchto jednotkách (coţ nemusí a často ani nejsou centimetry). 

Uţivateli by se tak hůře odhadovalo, jaké měřítko anamorfózy odpovídá poţadovanému 

formátu anamorfované mapy.  

Jako lepší varianta se jeví definovat měřítko anamorfózy poměrem euklidovské 

vzdálenosti bodu od středu anamorfózy na referenční ploše (metry) a hodnoty dostupnosti 

v daném bodu (minuty). Uţivatel tak volí bod, který anamorfózou nezmění svoji polohu 

vůči středu anamorfózy. Měřítko anamorfózy se následně vypočte jako poměr časové 

dostupnosti a vzdušné vzdálenosti zvoleného bodu od středu anamorfózy (např. 10 minut 

odpovídá 1 km). Toto měřítko je neměnné vůči přiblíţení, respektive oddálení digitálních 

dat a v případě převodu digitálních dat do analogové podoby lze jednoduše upravit na 

obvyklejší tvar s centimetry.  

Měřítko anamorfózy není tedy v nástroji zadáváno jako jedno číslo, ale skrze 

soubor obsahující právě jeden bod, jehoţ poloha vůči středu nebude anamorfózou změněna. 

Vytvoření takového souboru, respektive vrstvy je pro uţivatele relativně snadnou 

záleţitostí. Buď vybere přímo jeden bod ze vstupních dat, nebo vytvoří bod, který 

reprezentuje průměrné hodnoty polohy a dostupnosti zvoleného prvku, respektive prvků. 

Tím se otevírá i moţnost pro kreativitu uţivatele jak vhodně zvolit měřítko anamorfózy. 

Během výpočtu je do atributové tabulky vrstvy s měřítkem anamorfózy přidán údaj 

o vzdálenosti bodu ke středu anamorfózy a měřítko samotné ve tvaru jednotka 

času/jednotka délky vstupních dat, takţe ho má uţivatel k dispozici i po ukončení nástroje.  

 

4.2 Použitá data 

K testování algoritmu byla pouţita tematická mapa, zobrazující pomocí izochron a barevně 

odstupňovaných zón dostupnosti časovou dostupnost obcí Středočeského kraje k hlavnímu 

městu pomocí automobilové dopravy (viz obrázek 18.). Cílem testu byla anamorfóza 
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jednotlivých datových vrstev, které tvoří mapu. Byly tedy potřeba následující datové 

vrstvy: 

 bodová vrstva obcí Středočeského kraje 

 bodová vrstva centra Prahy (vrstva s jedním bodem) 

 liniová vrstva významných vodních toků 

 polygonová vrstva zón dostupnosti 

 polygonová vrstva území ORP 

 model silniční sítě, nad kterým je moţné pomocí síťové analýzy provést výpočet 

časové dostupnosti míst 

Obr. 18: Tematická mapa časové dostupnosti obcí Středočeského kraje k Praze v roce 2001 

 

Poznámka: Pouţitá data z geodatabáze ArcČR 

Dostupnost míst byla spočítána pomocí nástroje OD Cost Matrix (extenze Network 

Analyst) v softwaru ArcGIS 10 nad modelem časové dostupnosti silniční sítě 

Středočeského kraje, který byl vytvořen v rámci projektu GAČR P404/10/P127 Analýza 

vývoje akcesibility v Česku v období 1921 – 2020. Podrobný postup tvorby tohoto modelu 

uvádí Hudeček (2008). Model je konstruován pro výpočet časové dostupnosti pomocí 

osobní automobilové dopravy. 

Vrstva obcí, včetně hlavního města Prahy, a vrstva administrativního území ORP 

byla převzata z geodatabáze ArcČR 500 od firmy ArcData. Polygonová vrstva zón 

dostupnosti byla vygenerována pomocí nástroje Service Area (extenze Network Analyst) 
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s vyuţitím stejného modelu časové dostupnosti silniční sítě jako v případě výpočtu časové 

dostupnosti jednotlivých obcí. Vrstva izochron je shodná s hranicemi zón dostupnosti, 

z tohoto důvodu není nutné vytvářet samostatnou liniovou vrstvu izochron. Izochrony jsou 

tedy reprezentovány hranicemi jednotlivých polygonů zón dostupnosti.  

Před samotným pouţitím byla data (zejména model časové dostupnosti silniční sítě) 

zkontrolována, zda jsou topologicky korektní. Dále byly provedeny potřebné síťové 

analýzy – výpočet OD Cost Matrix a Service Area a zkontrolována validita výpočtu. 

U výpočtu Service Area je navíc v rámci nastavení parametrů potřeba definovat vhodnou 

podobu výsledných polygonů zón dostupnosti. Vzhledem k dalšímu vyuţití polygonů 

v radiální anamorfóze je vhodné, aby byl nastaven generalizovaný tvar polygonů a nebyla 

zatrţena volba Trim polygons. Pro pozdější zpracování je také vhodnější, aby polygony 

byly typu Disk místo Ring. Nesplnění výše uvedených poţadavků není na překáţku 

následné anamorfóze polygonů, pouze výsledky anamorfózy budou pravděpodobně méně 

povedené oproti variantě, kdy byly poţadavky dodrţeny. Důvody jsou uvedeny v části 3.3.  

Po ukončení přípravy dat byly jednotlivé datové vrstvy postupně anamorfovány. 

Měřítko anamorfózy bylo vytvořeno z vrstvy obcí, konkrétně bylo zvoleno město Kladno 

jako bod, jehoţ poloha zůstane nezměněna. Toto měřítko zůstalo stejné pro anamorfózu 

všech prvků mapy. Vstupní parametry anamorfózy tak vypadaly takto (pro anamorfózu zón 

dostupnosti): 

 InFile: D:/data/serviceArea.shp 

 Field: ToBreak 

 Center: D:/arcdata/jtsk.mdb/Praha 

 ScaleFile: D:/data/scale.shp 

 Field (scale): Minuty 

 OutGeometry: POLYGON 

 OutFile: D:/vysledky/serviceArea_ana.shp 

 

4.3 Výsledky anamorfózy prvků tematického obsahu 

Z tematické mapy na obrázku 18 byla pouţitím navrhnutého nástroje vytvořena 

anamorfovaná mapa stejného tematického obsahu (viz obrázek 19).  

Jak je vidět z výsledků, izochrony a zóny dostupnosti byly transformovány do 

kruţnic a obce, reprezentované bodovými znaky, se přiblíţily, respektive vzdálily Praze 

v závislosti na vypočítané časové dostupnosti obce. Na této vrstvě je také nejvíce patrné, 

jak anamorfóza přeměnila původní euklidovský prostor tematické mapy, kdy například 
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Beroun se výrazně přiblíţil Praze oproti jiným městům, naopak Sedlčany se vzdálily, nebo 

ţe Beroun je z Prahy rychleji dostupný neţ Černošice. Uţivatel tak celkem snadno dokáţe 

identifikovat dobře a hůře dostupné oblasti v okolí Prahy. 

I kdyţ polygony zón dostupnosti nejsou hvězdicovitého tvaru, podařilo se 

eliminovat moţné topologické chyby, takţe i výsledná anamorfovaná data jsou topologicky 

validní. Projekt mxd, ve kterém jsou vizualizovány výše uvedené datové vrstvy, je 

k dispozici na přiloţeném CD. 

Obr. 19: Anamorfovaný tematický obsah původní tematické mapy  

 

Obrázek 19 zobrazuje anamorfózu prvků tematického obsahu původní mapy, tedy 

Prahy (jako bodu, ke kterému je dostupnost počítána), obcí (body s dostupností), izochron 

a potaţmo zón dostupnosti, které izochrony vymezují. Polygonová vrstva vnější hranice 

Středočeského kraje anamorfována nebyla, a to z toho důvodu, ţe hranice představuje spíše 

prvek topografického neţ tematického obsahu původní mapy. Moţnosti anamorfózy prvků 

topografického podkladu tematických map budou popsány v následující páté kapitole. 

Nicméně jistá nedokonalá anamorfóza je pro tento konkrétní případ moţná i s nástrojem 

pro anamorfózu prvků tematického obsahu. Bude při tom vyuţita moţnost nástroje získat 

jako výsledek anamorfovaný prvek jiné geometrie neţ má vstupní vrstva. 

Nejprve je nutné převést polygonovou vrstvu hranice na bodovou vrstvu. To lze 

provést s vyuţitím nástroje FeatureVerticesToPoints (toolbox Data Management), tím 

jednotlivé vertexy polygonu převedeme na samostatné body (typu single point, kdy kaţdý 

bod je reprezentován jedním řádkem v atributové tabulce). Dále je pro tyto body vypočtena 

jejich dostupnost vzhledem k Praze. Výpočet OD Cost Matrix byl opět proveden nad 
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stejným modelem silniční sítě, který byl pouţit v předchozích výpočtech. Během výpočtu je 

potřeba nastavit „rozumnou“ šíři okolí silnic, ve kterém budou body lokalizovány 

(například 500 m), velikost okolí je závislá na pouţitém měřítku. Bodům, které mají větší 

vzdálenost od silniční sítě neţ nastavené okolí, nebude dostupnost spočítána a budou 

odstraněny z dalšího zpracování. Selekcí tak získáme body leţící na hranici Středočeského 

kraje, které se zároveň nacházejí poblíţ silniční sítě a mají tak spočítanou svoji dostupnost 

vzhledem k Praze. Tyto body tak tvoří vstupní bodovou vrstvu InFile, která bude dále 

anamorfována. Mnoţství bodů celkem logicky ovlivňuje výpočetní délku algoritmu. 

Vstupní parametry anamorfózy jsou pak následující: 

 InFile: D:/data/hranice_body.shp 

 Field: Dostupnost 

 Center: D:/arcdata/jtsk.mdb/Praha 

 ScaleFile: D:/data/scale.shp 

 Field (scale): Minuty 

 OutGeometry: POLYGON 

 OutFile: D:/vysledky/hranice_ana.shp 

Díky nastavení parametru OutGeometry na POLYGON je výsledkem anamorfózy 

místo bodové vrstvy vrstva polygonová, konkrétně anamorfovaná polygonová vrstva vnější 

hranice Středočeského kraje (viz obrázek 20).  

Obr. 20: Anamorfovaný tematický obsah mapy spolu s vnější hranicí Středočeského kraje 
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Výše uvedený postup lze realizovat, pokud výstupem anamorfózy je vrstva 

s jedním polygonem nebo linií. V případě, ţe uţivatel poţaduje, aby výsledkem 

anamorfózy byla vrstva obsahující více polygonů, respektive linií, je nutné pouţít nástroje 

pro anamorfózu prvků topografického podkladu. Tyto nástroje jsou popsány v následující 

kapitole.
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KAPITOLA 5 

Radiální anamorfóza prvků topografického obsahu 
mapy 

 

Tobler (2004) ve svém článku nadnesl zajímavou myšlenku, ve které obhajuje začlenění 

prvků topografického podkladu původní mapy do mapy anamorfované. Zastává názor, ţe 

tyto prvky mohou uţivateli pomoci rychleji se zorientovat v anamorfovaném prostoru a to 

tím spíše, kdyţ je tvar topografického prvku dostatečně výrazný a uţivateli známý. Jako 

příklad uvedl zakreslení toku Mississippi do anamorfované mapy USA, podobně Murdych 

(1973) vyuţil toku Vltavy v anamorfované mapě Prahy a okolí.  

Obr. 21: Využití toku Vltavy jako pomocného orientačního prvku v anamorfované mapě 

 

Zdroj: Murdych (1973) 

Cílem anamorfózy topografických prvků tak není přesné vyjádření hodnoty 

geografického jevu v těchto prvcích (která mnohdy ani nelze přesně určit), ale zobrazení 

doprovodných prvků v anamorfovaném prostoru co nejsmysluplněji, aby uţivateli 

usnadnily orientaci v anamorfované mapě i za cenu přijatelné nepřesnosti v hodnotě 

zobrazovaného geografického jevu. Při výběru prvků k anamorfóze by tak kartograf měl 

mít stále na zřeteli hlavní účel topografických prvků v anamorfované mapě a toto zohlednit.  
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Při řešení úlohy radiální anamorfózy prvků topografického podkladu vyvstává 

zásadní problém, a to nalezení kompromisu mezi prostorovou deformací prvku 

v geografickém prostoru anamorfované mapy a zachováním prostorových vztahů v mapě 

spolu s jistou tvarovou podobností originálu a anamorfovaného výsledku. V ideálním 

případě by kartograf měl k dispozici posuvný kurzor, kterým by interaktivně určoval míru 

deformace a volil tak mezi dvěma póly – originální mapou na jedné straně 

a anamorfovanou mapou s co nejpřesnější aproximací geografického jevu (avšak 

s porušenými prostorovými vztahy mezi prvky mapy) na straně druhé. Prozatím má 

kartograf moţnost ovlivnit podobu výsledné anamorfované mapy charakterem vstupních 

dat. V tom spočívá i hlavní a nenahraditelná role kartografa v procesu anamorfózy, vybrat, 

případně upravit vstupní data k anamorfóze tak, aby výsledná anamorfovaná mapa 

splňovala svůj účel, tj. poskytla uţivateli názorné a snadno pochopitelné vyjádření 

zobrazovaného geografického jevu.  

Výsledek (z hlediska výše nastíněné problematiky) ovlivňují následující proměnné, 

z nichţ některé jiţ byly popsány v části 3.3: 

 Počet anamorfovaných prvků a tedy i počet prostorových vztahů mezi prvky. 

Velký počet prostorových vztahů, které je potřeba zachovat, sniţuje variabilitu 

transformace prostoru, mnohdy aţ tak, ţe transformace prostoru se zachováním 

prostorových vztahů není moţná.  

 Podrobnost prvku, respektive míra generalizace tvaru prvku. Mnoţství vertexů, ze 

kterého je prvek sloţen, ovlivňuje jednak výpočetní rychlost algoritmu, jednak 

pravděpodobnost vzniku topologických chyb, které znehodnocují výsledek 

anamorfózy. Při vyšším počtu vertexů je pravděpodobnost vzniku topologické 

chyby vyšší. 

 Popis geografického prostoru anamorfované mapy pomocí rastru s interpo-

lovanými hodnotami geografického jevu. Tedy kvalita bodového pole s hodnotou 

geografického jevu, výběr hodnoty k interpolaci a konečně pouţitá metoda 

interpolace ovlivňují charakter anamorfovaných dat. Podrobněji je tato proble-

matika rozebrána v části 5.2.1.  
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5.1 Různé přístupy realizace anamorfózy prvků topografického 

podkladu 

Jiţ bylo naznačeno, ţe pro prvky topografického obsahu mapy často není moţné určit 

přesnou hodnotu zobrazovaného geografického jevu, například protoţe leţí zcela mimo 

silniční síť (při vizualizaci časové dostupnosti). Otázkou tedy je, jakým způsobem odvodit 

anamorfovanou polohu prvků, respektive pomocí jakého atributu prvku lze anamorfovanou 

polohu vypočítat. Nabízí se následující 3 varianty řešení: 

1. Anamorfóza jen těch bodů (vertexů), které leží v blízkosti silniční sítě a pro 

které je možné spočítat hodnotu dostupnosti, a zbylé body (vertexy) odstranit. 

Nejprve jsou vertexy prvků převedeny na body; z bodů, které leţí v blízkosti silniční sítě, je 

vytvořena nová vrstva, která bude dále anamorfována, body, které jsou od silniční sítě 

vzdálené více neţ stanovený limit, jsou z výpočtu odstraněny. Bodům v nově vytvořené 

vrstvě je spočítána dostupnost pomocí nástroje OD Cost Matrix (extenze Network Analyst) 

a na základě této hodnoty jsou body anamorfovány a spojeny do původního prvku. 

Příkladem anamorfózy tímto způsobem byla anamorfóza hranice Středočeského kraje 

v předchozí kapitole. 

 

2. Aproximovat hodnotu dostupnosti pomocí interpolace známých hodnot 

v okolních bodech. 

Druhým způsobem, jak odvodit parametr pro výpočet anamorfované polohy vertexu, je 

pomocí interpolace hodnot dostupnosti z okolních prvků tematického obsahu mapy. Po 

výpočtu přibliţné hodnoty v kaţdém vertexu je jejich nová anamorfovaná poloha 

vypočítána dle rovnice anamorfózy. 

 

3. Vyjádřit prostorovou deformaci v okolí bodu a podle hodnoty zkreslení 

vypočítat anamorfovanou polohu. 

Třetí varianta namísto hodnoty dostupnosti analyzuje prostorovou deformaci v okolí bodu. 

Při analýze transformace prostoru z a do jednotlivých kartografických zobrazení se 

prostorová deformace bodu popisuje pomocí Tissotovy indikatrix, tedy zkreslením 

v poledníkovém a rovnoběţkovém směru. V případě radiální anamorfózy je charakter 

transformace bodu znám předem. Transformace probíhá na polopřímce bod P – střed 

anamorfózy S. Prostorovou deformaci anamorfózou je tedy moţné jednodušeji vyjádřit 

pomocí jednoho parametru jako velikost translace (posunu) T bodu ve směru ke středu 
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anamorfózy, respektive od středu anamorfózy, tedy jako rozdíl mezi původní (Po) 

a anamorfovanou polohou (Pa) bodu P. 

T = Po - Pa 

Velikost posunu na polopřímce je spočítána pro prvky tematického obsahu, 

u kterých lze přesně spočítat míru zkreslení, a následně je interpolací vytvořen rastr 

popisující velikost posunu v celém okolí prvků tematického obsahu. Pro kaţdý vertex 

prvku lze následně z rastru odečíst hodnotu translace, na základě které je odvozena jeho 

nová anamorfovaná poloha. 

První varianta představuje relativně jednoduchý způsob zpracování, kdy se uţivatel 

zcela spolehne na geoinformatické nástroje a vlastně ani nemá šanci nějak výrazně ovlivnit 

podobu výsledku. Velkou nevýhodou metody je zúţení počtu vertexů prvku jen na ty, které 

se nacházejí v blízkosti silniční sítě, coţ nezaručuje výběr tvarově důleţitých vertexů a tím 

pádem i sniţuje kvalitu výsledku anamorfózy. Ve druhé a třetí variantě jiţ nedochází 

k selekci vertexů, naopak hodnota pro následnou anamorfózu je aproximována pro všechny 

vertexy topografického prvku. To je však vykoupeno vyššími nároky na odbornou znalost 

kartografa při tvorbě interpolovaného rastru. Na druhou stranu má kartograf větší prostor 

zasáhnout do procesu anamorfózy a ovlivnit konečný výsledek.  

Anamorfózu pouze vybraných vertexů lze realizovat pomocí nástroje Anamorphing 

Thematic Features popsaného v kapitole 4. Nicméně vzhledem k omezení výpočtu jen na 

úzký počet vertexů, zde není předpoklad, ţe by metoda poskytovala podobně kvalitní 

výsledky jako zbylé dvě navrhované varianty zpracování. Proto také na rozdíl od zbylých 

variant nebyla tato dále podrobněji rozpracována. Pro druhou a třetí variantu anamorfózy 

topografických prvků byl dále navrţen algoritmus zpracování a nástroje v softwaru 

ArcGIS.  

 

5.2 Algoritmus a jeho implementace do prostředí ArcGIS 

Nejprve bude průběh anamorfózy prvků topografického obsahu popsán obecně bez 

podrobnějšího vysvětlování, aby čtenář získal představu o celkové logice algoritmu, 

provázanosti jednotlivých kroků a jejich důleţitosti v procesu. Klíčové části algoritmu, 

které vyţadují podrobnější vysvětlení, jsou popsány v dílčích podkapitolách. Grafický 

návrh procesu anamorfózy topografických prvků mapy je na obrázku č. 22. 
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Obr. 22: Návrh algoritmu pro anamorfózu prvků topografického obsahu  

 

Prvním krokem procesu anamorfózy je výběr a úprava vstupních dat k anamorfóze 

(například kontrola a korekce topologie, generalizace prvků, editace prvků). Tento krok 

provádí uţivatel sám s vyuţitím dostupných nástrojů GIS. Důleţitost a klíčové faktory této 

fáze jiţ byly v  práci popsány, a proto nebudou znovu rozepisovány.  

Druhým krokem zpracování je vytvoření bodového pole s hodnotami dostupnosti, 

které slouţí pro vytvoření rastru popisujícího hodnoty geografického prostoru 

anamorfované mapy. Bodové pole by mělo rovnoměrně pokrýt prostor anamorfované 

mapy, aby následná interpolace hodnot byla dostatečně přesná. S tím souvisí i doplnění 

bodové vrstvy o centrální bod anamorfózy s nulovou hodnotou geografického jevu, 
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případně umělé zahuštění původního bodového pole v oblastech s malým počtem hodnot. 

Následně jsou hodnoty bodového pole interpolovány a jednotlivé hodnoty pixelů pak slouţí 

k odvození anamorfované polohy prvků topografického obsahu. Vzhledem k potenciální 

variabilitě vstupních dat je i tento krok ponechán na kartografovi. Tímto byla vytvořena 

potřebná vstupní data (vybrané prvky k anamorfóze a rastr s interpolovanými hodnotami) 

k následné automatizované geometrické transformaci.  

U samotné realizace geometrické transformace přibývají k předchozím problémům, 

které byly zmíněny u algoritmu pro anamorfózu tematických prvků otázky, jak přiřadit 

hodnoty z rastru jednotlivým vertexům prvků a jak během rozkladu a opětovném skládání 

geometrie zachovat příslušnost vertexů k původnímu prvku. Pro odečítání hodnot z rastru 

nabízí ArcGIS nástroj ExctratValueToPoint (extenze Spatial Analyst), který bodové vrstvě 

přiřadí odpovídající hodnotu rastru. Proto je potřeba v úvodní části skriptu (část 

Preprocessing), v případě ţe vstupní vrstva má jinou neţ bodovou geometrii, 

přetransformovat prvek na bodovou vrstvu, a to v řetězci polygon – linie – bod. Následně je 

bodům pomocí nástroje ExctratValueToPoint přiřazena hodnota rastru. Jednotlivé body tak 

mají v atributové tabulce uloţenu rastrovou hodnotu a ID linie, jejíţ jsou součástí.  

V dalším kroku (část anamorphozedList) je poloha bodů přepočítána v závislosti 

na rastrové hodnotě a tyto nové souřadnice jsou, spolu s údaji o příslušnosti k prvku, 

uloţeny do nového seznamu ana_list (funkce createAnaList). Údaje v seznamu ana_list 

slouţí k vytvoření anamorfované výstupní vrstvy a zápisu geometrie jednotlivých prvků 

(část writingOutput).  

V případě, ţe je anamorfována bodová vrstva, tak je zápis geometrie snadnou 

záleţitostí. Z prostorových souřadnic je vytvořen objekt Point, který je poté vloţen do pole 

Shape, jenţ nese informace o geometrii prvku. Pokud je však anamorfována liniová nebo 

polygonová vrstva, pak je postup zápisu geometrie sloţitější. V takovém případě je 

postupně procházen seznam anamorfovaných prostorových souřadnic a do pole s geometrií 

jsou přidávány jen ty body, které náleţejí ke stejné linii. V okamţiku, kdy jsou do pole 

přidány všechny body ze seznamu se stejným ID linie, je linie uloţena, pole vyprázdněno 

a celý proces se opakuje. Takto jsou postupně vykresleny jednotlivé linie a potaţmo liniová 

anamorfovaná vrstva. U polygonové vrstvy je na závěr celého zápisu připojen nástroj 

FeaturesToPolygon, který liniové prvky transformuje na polygony. 

Zápisem geometrie je ukončena automatizovaná část zpracování, avšak součástí 

procesu anamorfózy je ještě závěrečná část, ve které kartograf kriticky hodnotí výsledek 

automatizované části, kontroluje topologii anamorfovaných prvků, edituje topologické 

chyby a vytváří konečnou podobu anamorfované mapy.  
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5.2.1 Interpolace hodnoty pro odvození anamorfované polohy 

Výsledná anamorfovaná podoba prvku je silně závislá na interpolované hodnotě, 

potaţmo tedy na metodě interpolace. Cílem interpolace hodnot je vytvořit rastr popisující 

hodnotu zobrazovaného geografického jevu, a to tak, ţe tato hodnota roste směrem od 

středu k okrajům území. Důvody pro toto omezení jsou popsány v kapitole 3.3. V případě 

anamorfózy topografických prvků tak není tolik důleţitá přesnost aproximace dostupnosti 

v daném bodě, jako spíš postihnutí celkového charakteru geografického jevu 

v zobrazovaném území. Interpolační metoda by tedy měla více zohlednit globální hodnoty 

a eliminovat lokální extrémy hodnot.  

Z tohoto důvodu nejsou vhodné metody, které zdůrazňují lokální hodnoty, 

například metoda IDW (Inverse Distance Wieghted), nebo Radial basis function. Tyto 

metody sice mohou velmi dobře popsat průběh dostupnosti v zobrazovaném území, avšak 

důrazem na lokální hodnoty před globálními podporují vznik lokálních extrémů v rastru, 

coţ je pro následnou anamorfózu problematické a můţe to vést k topologickým 

nepřesnostem (viz kapitola 3.3). Jako zástupce intepolační metody, která ve výpočtu 

zohledňuje globální hodnoty, můţeme jmenovat Global polynomial. Tato metoda však 

příliš generalizuje situaci, takţe při interpolaci mohou být vyhlazena charakteristická 

rozloţení dostupnosti. Kompromisem mezi metodami IDW a Global polynomial je 

interpolace metodou Local polynomial, která umoţňuje nastavit váhu globálních 

a lokálních hodnot v interpolačním modelu. Touto metodou je moţné ovlivnit míru 

generalizace a nastavit výběr bodů, ze kterých bude hledaná hodnota interpolována. 

Další často pouţívanou interpolační metodou je geostatistická metoda Kriging, 

která vyuţívá statistické analýzy vstupního souboru dat pro odhad vah v interpolačním 

modelu. Naneštěstí interpolované hodnoty dostupnosti nemají standardní metriku 

a rozloţení v prostoru, proto nastavení parametrů Krigingu není triviální záleţitostí. 

Nicméně a priori nelze tuto metodu zamítnout. 

Při empirickém testování interpolačních metod nad reálnými daty s dostupností 

(vrstva obcí s dostupností vůči Praze) byly nejvhodnější výsledky pro následnou 

anamorfózu získány pomocí metody Local Polynomial, která se i díky snadnému nastavení 

parametrů jeví jako vhodná metoda pro aproximaci hodnoty v prvcích topografického 

obsahu. Porovnání jednotlivých interpolačních metod ukazuje obrázek 23. Při testování 

metod byla pouţita extenze Geostatistical Analysis, jenţ uţivateli nabízí interaktivního 

průvodce interpolačními metodami, takţe ihned po nastavení parametrů vidí 

pravděpodobný výsledek interpolace a můţe tak snadno korigovat nastavení metody. 

Obecně platí, ţe volba metody závisí na povaze vstupních dat, a tedy nelze ţádnou 

metodu povaţovat za absolutně nevhodnou. Kartograf volí interpolační metodu tak, aby 
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výsledek interpolace představoval rastr, který na jedné straně představuje generalizovanou 

podobu průběhu geografického jevu a na straně druhé dobře popisuje hlavní charakter 

prostorového rozloţení dostupnosti v zobrazovaném území. 

Obr. 23: Ukázky rastrů s interpolovanými hodnotami časové dostupnosti obcí ve Středočeském 

kraji v roce 2001 dle různých metod interpolace 

 

 

 

Poznámka: Postupně z levého horního rohu výsledek metody IDW, Radial basis function, Global 

Polynomial, Local Polynomial, Kriging (varianta Ordinary), Kriging (varianta Universal) 
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5.2.2 Preprocessing 

Část preprocessing zajišťuje převedení polygonové a liniové vrstvy na vrstvu 

bodovou, coţ je klíčové pro moţnost vyuţití nástroje ExctractValueToPoint. Transformace 

v pořadí polygon – linie – bod je důleţitá pro zachování topologie. Jednotlivé části 

transformace jsou pro ilustraci popsány pro polygonovou vrstvu obsahující hranice ORP ve 

Středočeském kraji.  

V první fázi je polygon pomocí nástroje FeaturesToLine převeden na linii. Tímto 

převodem je zamezeno zdvojení bodů na hranicích prvků. Dále je třeba ošetřit problém, kdy 

ne všechny vertexy leţící na společné hranici polygonů jsou zapsány v geometriích obou 

sousedních prvků (viz obrázek 24, kde u Polygonu1 chybí údaje o vertexu 8 a 9). Tento fakt 

nemusí být při kontrole topologie viditelný a také ve většině případů neovlivňuje 

geoinformatické zpracování dat. Nicméně v případě změny polohy nebo počtu vertexů 

prvku (generalizace, anamorfóza) vznikají tímto topologické chyby mezi polygony (štěpiny 

a překrývání polygonů). 

Jako pojistka proti rozdílnému průběhu anamorfovaných hranic, vznikající díky 

výše uvedenému problému, byla do skriptu vloţena funkce SplitLineAtVertice, která 

umoţní podrobnější členění linií a tím i integraci všech vertexů. Tím je zajištěno, ţe změna 

průběhu hranice u jednoho polygonu se projeví i u polygonu sousedního. Teprve v tomto 

okamţiku je moţné provést převedení vertexů na body pomocí funkce 

FeatureVerticesToPoints. 

Obr. 24: Neúplnost geometrie a její vliv na výsledek anamorfózy 

 

Poznámka: Stav před anamorfózou (vlevo) a po anamorfóze (vpravo). 
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5.2.3 Výpočet anamorfované polohy 

Způsob výpočtu anamorfované polohy je samozřejmě rozdílný pro variantu 

s interpolací hodnot dostupnosti a pro variantu s interpolací hodnot translace. V obou 

případech jsou interpolované hodnoty představovány rastrem, který uţivatel zadává jako 

parametr nástroje. V obou případech je také kaţdému vertexu přiřazena hodnota z rastru 

a uloţena do atributové tabulky. Tento atribut (dostupnost, respektive translace) potom 

slouţí pro výpočet anamorfované polohy bodu.  

V případě, ţe parametrem anamorfózy je hodnota dostupnosti, pak výpočet 

anamorfované polohy probíhá podle standardního vzorce anamorfózy: 

 , 

kde P
ana

 je anamorfovaná poloha bodu, S poloha středu anamorfózy, G hodnota 

dostupnosti, ρ originální vzdálenost bodu ke středu anamorfózy, ma měřítko anamorfózy 

 a  směrový vektor bodu od středu anamorfózy. 

 Pokud parametrem anamorfózy je hodnota translace bodu, pak se nová 

anamorfovaná poloha vypočte jako: 

 , 

kde P
ana

 je anamorfovaná poloha bodu, S poloha středu anamorfózy, ρ originální vzdálenost 

bodu ke středu anamorfózy, T hodnota translace a  směrový vektor bodu od středu 

anamorfózy. 

 

5.2.4 Korekce topologie 

Důleţitým procesem v závěrečné části je kontrola a korekce topologie 

anamorfovaných prvků. Postup korekce topologie se liší v závislosti na geometrii 

anamorfované vrstvy. Pokud v případě bodové vrstvy uţivatel zjistí, ţe body nedodrţují 

prostorové vztahy k ostatním prvkům mapy, pak jediným řešením je přepočítání vstupního 

rastru s interpolovanými hodnotami a provedení celé anamorfózy ještě jednou od začátku. 

 Korekci topologických chyb u liniové vrstvy (kříţení linie sebe sama) je třeba 

provést pomocí editačních nástrojů (nejlépe odebráním problematických vertexů). Jestliţe 

dochází navíc i k porušení prostorových vztahů mezi liniovými a dalšími prvky, pak by měl 

kartograf zváţit jiný stupeň generalizace vstupních dat a vhodnější nastavení hodnot 

interpolace při tvorbě vstupního rastru.  
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Výše popsané postupy platí i pro vrstvu s polygonovou geometrií. Navíc je moţné 

pro úpravu výsledku anamorfózy pouţít i mezivýsledku - liniovou vrstvu semioutput.shp, 

která je skriptem uloţena do stejné sloţky jako finální anamorfovaná polygonová vrstva. 

V atributové tabulce vrstvy semioutput.shp jsou uloţeny informace, ze kterých lze odvodit 

příslušnost linie k původnímu polygonu. Lze tedy vymezit linie, které ohraničují jednotlivé 

anamorfované polygony a jejich promítnutím nad anamorfovanou polygonovou vrstvu 

vyhledat (nástroj Select by Location) dílčí polygony patřící do jednoho celku a následně je 

pomocí nástroje Dissolve (toolbox Generalization v Data Management) propojit v jeden 

celistvý polygon. Ke korekci drobných nepřesností lze pouţít i nástroj Eliminate (toolbox 

Generalization v Data Managment), kterým lze drobné polygony připojit k sousedním na 

základě největší délky společné hranice.  

Kontrolu a korekci topologických chyb se bohuţel nepodařilo zautomatizovat. Je 

sice moţné detekovat místa s potenciálním výskytem topologické chyby, avšak to samo 

o sobě neznamená, ţe zde topologická chyba nastane, nemluvě o automatické korekci. Pro 

konečnou podobu výsledku je pravděpodobně efektivnější ponechat korekci na 

kartografovi, který má k dispozici standardní nástroje ArcGIS. 

Posledním krokem v tvorbě anamorfované mapy je finální grafická úprava 

výsledku anamorfózy. Tedy úprava digitálních dat do poţadované kartografické podoby, 

tím je myšlena například kartografická generalizace (je-li třeba), vyhlazení linií, dodání 

barevné škály a znaků anamorfovaným prvkům.  

 

5.3 Extenze v ArcGIS 10 

Byly navrţeny tři nástroje pro anamorfózu prvků topografického obsahu. Jeden pro 

anamorfózu pomocí interpolace hodnot dostupnosti (Anamorphing Topo Features via 

Accessibility) a dva pro anamorfózu pomocí interpolace hodnoty translace (Calculating 

Translation, Anamorphing Topo Features via Translation). Při vyuţití nástroje 

Anamorphing Topo Features via Accessibility zadává uţivatel tyto parametry (ukázka 

dialogového okna je na obrázku 25): 

 InFile – vrstva, která bude anamorfována. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Center – střed anamorfózy. Vrstva s jedním bodem reprezentující střed 

anamorfózy. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Raster – rastr s interpolovanými hodnotami dostupnosti. Uţivatel zadává cestu 

k souboru. 
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 ScaleFile – měřítko anamorfózy. Vrstva s jedním bodem, který anamorfózou 

nemění svoji polohu (podrobněji vysvětleno v kapitole 4.1.2). Uţivatel zadává 

cestu k souboru.  

 Field (scale) - pole z atributové tabulky vrstvy ScaleFile, které obsahuje hodnotu 

dostupnosti. Uţivatel vybírá z nabídky polí vrstvy ScaleFile. 

 OutFile - výsledná anamorfovaná vrstva. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 

Obr. 25: Dialogové okno nástroje Anamorphing Topo Features via Accessibility 

 

Nástroje pro anamorfózu pomocí druhého přístupu (analýza prostorové deformace) jsou 

uloţeny v toolboxu Translation. Nástroj Calculating Translation vypočítá hodnoty 

translace pro bodovou vrstvu, která bude dále interpolována. Bodová vrstva musí obsahovat 

atribut s dostupností. Hodnota translace je po výpočtu uloţena do atributové tabulky 

vstupní vrstvy InFile do sloupce Translace. Dialogové okno ukazuje obrázek 26. Parametry 

nástroje jsou následující: 

 InFile – vstupní bodová vrstva, pro kterou bude spočítána hodnota translace. 

Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Field – pole z atributové tabulky vrstvy InFile, které obsahuje hodnotu dostupnosti. 

Uţivatel vybírá z nabídky polí vrstvy InFile. 

 ScaleFile – měřítko anamorfózy. Vrstva s jedním bodem, který anamorfózou 

nemění svoji polohu (podrobněji vysvětleno v kapitole 4.1.2). Uţivatel zadává 

cestu k souboru. 

 Field (scale) – pole z atributové tabulky vrstvy ScaleFile, které obsahuje hodnotu 

dostupnosti. Uţivatel vybírá z nabídky polí vrstvy ScaleFile. 
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Obr. 26: Dialogové okno nástroje Calculating Translation 

 

Po výpočtu hodnoty translace a vytvoření rastru s interpolovanými hodnotami je 

moţné pomocí nástroje Anamorphing Topo Features via Translation anamorfovat zvolené 

vrstvy obsahující prvky topografického obsahu mapy. V dialogovém okně (obrázek 27) 

nastavuje uţivatel parametry: 

 InFile – vrstva, která bude anamorfována. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Center – střed anamorfózy. Vrstva s jedním bodem reprezentující střed 

anamorfózy. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

 Raster – rastr s interpolovanými hodnotami translace. Uţivatel zadává cestu 

k souboru. 

 OutFile - výsledná anamorfovaná vrstva. Uţivatel zadává cestu k souboru. 

Obr. 27: Dialogové okno nástroje Anamorphing Topo Features via Translation 

 



Kapitola 5: Radiální anamorfóza prvků topografického obsahu mapy 

 

61 

 

5.3.1 Anamorfované vrstvy topografického obsahu mapy 

 Algoritmy popsanými v kapitole 5.2 byl anamorfován zbylý topografický 

obsah testovací tematické mapy (viz obrázek 18), tedy polygonová vrstva ORP 

Středočeského kraje a liniová vrstva toků tří významných řek Středočeského kraje – Vltavy, 

Labe a Berounky. Po tematickém obsahu tak byl transformován i zbylý obsah mapy. 

V předchozích kapitolách bylo několikrát zdůrazněno, ţe prvky topografického obsahu, 

které mají být anamorfovány, je třeba volit uváţlivě. Kartograf by měl mít ještě před 

anamorfózou ujasněno, jestli zvolené topografické prvky mohou uţivateli pomoci 

v orientaci v mapě, nebo naopak celou situaci ještě více znepřehlední. Kaţdou vrstvu, která 

by měla být anamorfována, by tak měl kartograf kriticky zhodnotit. Ilustrace takovéto 

diskuze je v následujících odstavcích. 

Vodní toky samy o sobě představují v krajině (a i v mapě) důleţité prvky, dle 

kterých se uţivatel mapy orientuje v prostoru. Uţivatel často vztahuje svoji polohu na jeden 

či druhý břeh řeky, všímá si výrazných meandrů a jiných nezvyklostí v toku řeky. Řeka je 

tak významnou dělící linií v mentální mapě uţivatele, a proto je často výhodné tuto linii 

převést i do anamorfovaného prostoru. Pro potřeby anamorfózy však můţe být příliš 

detailní zákres toku řeky, zejména pak úseků, kde řeka výrazně meandruje, problematický. 

V takovém případě pak velmi snadno můţe docházet k problému, kdy vlivem anamorfózy 

jedna část meandru „překříţí“ druhou a dojde tak k topologické chybě. Proto je třeba 

nejprve tok řeky generalizovat a zachovat jen výrazné změny toku řeky.  

Anamorfóza polygonové vrstvy území ORP umoţní dobře ilustrovat prostorovou 

deformaci území (i kdyţ pravděpodobně stejně dobře by tuto úlohu splnila čtvercová 

mříţka, tak jak je to obvyklejší u time-space map). Vedle ilustrace prostorové deformace 

území však také segmentuje vrstvu obcí do dílčích skupin (příslušnost k jednotlivým ORP) 

a umoţňuje uţivateli rychleji nalézt v mapě oblast jeho zájmu. Nevýhodou je relativně 

velké mnoţství prostorových vztahů, které vrstva nese. Ať uţ mezi samotnými ORP, tak 

mezi územím ORP a obcemi. Pro zachování tvarovosti a prostorových vztahů mezi 

jednotlivými územími ORP je potřeba zjednodušit průběh izochron a obecně zdůraznit 

globální hodnoty v dostupnosti. Coţ však v konfrontaci s vrstvou obcí, které je přiřazena 

přesná hodnota jevu a tím i přesná prostorová deformace, vede k potenciálnímu nebezpečí, 

ţe se obec ocitne mimo území ORP, kterému náleţí. To samozřejmě představuje neţádoucí 

efekt, který by orientaci v anamorfovaném prostoru komplikoval. Bohuţel nelze předem 

odhadnout, zda tato situace skutečně nastane a zdali bude moci být eliminována nalezením 

vhodných interpolovaných hodnot. Přesto důvody jsou, proč anamorfovat vrstvu ORP, 

dostatečné. 
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Vrstvy topografického obsahu byly převzaty z geodatabáze ArcČr od firmy 

ArcDATA. Před samotnou anamorfózou byly nejprve generalizovány a upraveny z důvodů, 

které jsou uvedeny v části 3.3. 

 

5.4 Výsledky anamorfózy topografického obsahu 

Podkladová data pro interpolaci představovala bodová vrstva, jeţ vznikla sjednocením 

bodové vrstvy obcí Středočeského kraje a Prahy. Pro tuto vrstvu byly spočítány hodnoty 

dostupnosti (Praha s dostupnosti 0 min) a hodnoty translace pro kaţdý bod, kdyţ bodem 

pro měřítko anamorfózy bylo zvoleno Kladno. V takovém případě nulovou hodnotu 

translace mají Praha a Kladno. Prostorové rozmístění obcí s hodnotami dostupnosti 

a translace jsou uvedeny v přílohách 2 a 3. Zcela záměrně bylo bodové pole ponecháno 

v původní podobě, včetně nedostatečného zaplnění administrativního území Prahy. Tím 

bylo moţné porovnat jaký vliv má kvalita vstupního pole na výsledky jednotlivých 

algoritmů. 

Pomocí metody Local Polynomial pak byly pro dostupnost a translaci vypočteny 

4 varianty rastrů s různě nastaveným poměrem globálních a lokálních hodnot, a to 

v poměrech 30 ku 70 %, 40 ku 60 %, 50 ku 50 % a 60 ku 40 % (dále v práci jako faktor 

GL; poměr 30 ku 70 % odpovídá GL = 30). Celkem tedy bylo vytvořeno 8 rastrů (4 

s hodnotami translace a 4 s hodnotami dostupnosti), jejich ukázky jsou v příloze 4. 

Následně byly z kaţdého rastru Anamorphing Topo Features via Accessibility 

a Anamorphing Topo Features via Translation vytvořeny anamorfované shapefile soubory 

pro vrstvu ORP a vrstvu vodních toků.  

V první části budou hodnoceny jednotlivé anamorfované prvky samostatně, bez 

vztahu k ostatním anamorfovaným prvkům. Naopak druhá část hodnocení jiţ zahrne 

i anamorfované prvky tematického obsahu. Obrázky anamorfózy jednotlivých prvků jsou 

ponechány v tom stavu, jak byly vytvořeny nástroji, tedy bez dalších kartografických 

úprav. Konečná podoba anamorfované mapy, včetně následné kartografické generalizace 

a editace, je zobrazena v příloze 5. 

5.4.1 Hodnocení anamorfózy samotných prvků topografického obsahu 

První část hodnocení sleduje a porovnává dva faktory. Jednak jak se do výsledné 

podoby anamorfovaného prvku promítá kvalita rastru s interpolovanými hodnotami (tedy 

konkrétně zohlednění globálních, respektive lokálních hodnot při interpolaci) a jednak jak 

moc (pokud vůbec) se liší výsledky algoritmů, při stejném nastavení interpolační metody.  



Kapitola 5: Radiální anamorfóza prvků topografického obsahu mapy 

 

63 

 

Obr. 28: Porovnání výsledků anamorfózy vrstvy ORP v závislosti na přesnosti interpolace 

a) Algoritmus vyuţívající interpolaci hodnot dostupnosti 

 

b) Algoritmus analyzující posun bodů 

 

 

Jak je vidět na obrázku 28, zcela se potvrdil předpoklad, ţe důraz na globální 

hodnoty během interpolace pomáhá zachovat tvar prvku, respektive posun na ose globální – 

lokální ovlivňuje míru deformace prostoru a potaţmo i pravděpodobnost vzniku 

topologických chyb. Důrazem na lokální hodnoty dochází ke zvýraznění rozdílů 

v deformaci území. Je dobře vidět, ţe v místech, které jsou více ovlivněny geometrickou 

transformací (například jihovýchodní část kraje), se postupným přidáváním významu 

lokálním hodnotám tato deformace ještě zvýrazňuje a stává se zřetelnější. Tento jev je 

stejný pro oba algoritmy (viz obrázky 28a, 28b).  

Při porovnání výsledků na obrázku 29 získaných z rozdílných algoritmů při stejné 

podobě vstupního rastru (myšleno stejný faktor GL při interpolaci) je patrné, ţe nejvíce se 

výsledky liší v centrální části, při hranicích s Prahou. Naopak na okrajích Středočeského 

kraje mají anamorfované hranice podobný průběh. Přitom tento rozdíl se sniţuje 

s přibývající přesností interpolovaných hodnot (viz srovnání 29a, 29b). Pokud jsou hodnoty 

odečítané z rastru, kde při interpolaci byl kladen větší důraz na lokální hodnoty (GL=30), 

pak jsou si výsledky anamorfózy velmi podobné. 
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Rozdílnost výsledků u anamorfózy, která vychází z generalizovaných 

interpolovaných hodnot, je pravděpodobně způsobena nedostatečným zahuštěním 

bodového pole na území Prahy. Z tohoto důvodu jsou interpolované hodnoty v centrální 

části nepřesné, coţ ovlivňuje průběh anamorfované hranice Prahy a sousedních ORP. 

S přesnější interpolací hodnot (větší důraz na lokální extrémy) pak tvar hranic k sobě 

konverguje, aţ se téměř ztotoţní. Zdá se, ţe oproti předchozí variantě, je algoritmus 

zaloţený na interpolaci hodnot translace méně závislý na kvalitě původního bodového pole 

pro interpolaci hodnot. 

Obr. 29: Porovnání výsledků anamorfózy vrstvy ORP v závislosti na použitém algoritmu 

a) Faktor interpolace GL = 60 

 

 

b) Faktor interpolace GL = 30 
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Tyto závěry potvrzuje i anamorfóza liniové vrstvy vodních toků. Jednotlivé 

výsledky anamorfózy v závislosti na kvalitě rastru a zvoleného algoritmu jsou ukázány na 

obrázku 30. Při vizuálním porovnání je patrné, ţe komentáře a závěry, které byly vysloveny 

při hodnocení výsledků polygonové vrstvy ORP, platí i v tomto případě. Závislost kvality 

výsledků na kvalitě bodového pole pro interpolaci u algoritmu vyuţívající interpolaci 

hodnot dostupnosti je ještě více patrná neţ u vrstvy ORP. Díky generalizovanému tvaru je 

vrstva více rezistentní vůči topologickým chybám i při relativně přesné interpolaci hodnot 

(GL=30) na rozdíl od polygonové vrstvy ORP.  

Obr. 30: Výsledky anamorfózy liniové vrstvy s vodními toky 

a) Algoritmus s interpolací hodnot dostupnosti  b) Algoritmus analyzující posun bodů  

 

 

5.4.2 Hodnocení vzájemné provázanosti topografických a tematických 

prvků 

Druhá část kritiky výsledků je zaměřena na hodnocení provázanosti 

anamorfovaného topografického a tematického obsahu mapy, zvláště pak na dodrţení 

vzájemných prostorových vztahů. Jako zástupce prvků tematického obsahu mapy byla 

vybrána vrstva obcí Středočeského kraje. Tato vrstva obsahuje 1145 prvků; jiţ předem lze 

odhadnout, ţe takovéto mnoţství prostorových vztahů nepůjde během anamorfózy dodrţet. 

Proto byly vybrány jen ty obce, které mají více jak 2000 obyvatel. Jejich počet byl tak 

redukován na 72 prvků (viz obrázek 31).  
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Obr. 31: Topografické a tematické prvky mapy před anamorfózou 

 

 

Uţ při letmém vizuálním porovnání (viz obrázky 32 a 33) je patrné, ţe prostorové 

vztahy mezi prvky jsou výrazně lépe zachovány při vyuţití rastru s přesnější interpolací 

hodnot (obrázky 32b, 33b). Tuto korelaci mezi zachováním prostorových vztahů mezi 

prvky a přesností interpolace lze nalézt u obou algoritmů, v případě anamorfózy pomocí 

aproximace hodnot dostupnosti je tato závislost ještě patrnější (viz obrázky 32a, 32b). 

Nejčastěji dochází k chybnému zakreslení obce do území ORP u těch obcí, které leţí na 

hranici administrativního území. V některých oblastech dokonce ani zachování 

prostorových vztahů není moţné. Na příklad v ORP Kralupy nad Vltavou je 

severovýchodní část díky dálnici výrazně rychleji dostupná neţ jiţní a zejména jihozápadní 

část. Přesnou anamorfózou bez generalizace by došlo k situaci, ţe tvar ORP by byl 

vykreslen téměř inverzně (severní část je v anamorfované mapě vykreslena blíţe Praze neţ 

jiţní část). I při mírné generalizaci lze pozorovat, ţe obce Kralupy nad Vltavou a Libčice 

nad Vltavou (v mapě pod číslem 1) jsou vykresleny v úplně jiném území, neţ by měly.  

Lze tedy říci, ţe posunem na ose globální - lokální při interpolaci hodnot kartograf 

ovlivňuje nejen velikost tvarové deformace prvku, ale zároveň i míru zachování 

prostorových vztahů mezi prvky. Pokud tedy kartograf předem ví, ţe potřebuje 

v anamorfované mapě zachovat více prostorových vztahů, pak toto musí zohlednit jiţ při 

tvorbě rastru a více zdůraznit lokální hodnoty.  
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Obr. 32: Anamorfované tematické a topografické prvky mapy pomocí algoritmu využívající 

interpolaci hodnot dostupnosti 

 

a) Faktor interpolace GL = 60 

 

 

b) Faktor interpolace GL = 40 
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Obr. 33: Anamorfované tematické a topografické prvky mapy pomocí algoritmu analyzující 

posun bodů 

 

a) Faktor interpolace GL = 60 

 

 

b) Faktor interpolace GL = 40 
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Při dostatečně přesné interpolaci se rozdíly mezi výsledky anamorfózy v závislosti 

na typu pouţitého algoritmu téměř stírají, tím pádem i kvalita zachování prostorových 

vztahů je podobná. U generalizované podoby interpolovaných hodnot (obrázky 32a a 33a) 

jsou rozdíly výraznější (v neprospěch algoritmu vyuţívající interpolaci hodnot dostupnosti, 

viz 32a), zejména pak pro vrstvu vodních toků, která v území Prahy zřetelně nedodrţuje 

prostorové vztahy s vrstvou obcí. Pro zbylé části mapy, kde bodové pole pro interpolaci 

bylo rovnoměrněji rozloţeno, nelze jednoznačně upřednostnit jeden typ algoritmu. Protoţe 

při detailním prozkoumání výsledků lze nalézt oblasti, kde lépe prostorové vztahy dodrţuje 

výsledek vzniklý pomocí interpolace hodnot dostupnosti (ORP Rakovník, ORP Kutná 

Hora), a jiné, kde naopak lépe situaci vykresluje výsledek druhého algoritmu vyuţívající 

interpolaci hodnot translace. Oblast, kde se tvar anamorfovaných prvků liší, je území Prahy 

a okolních ORP. V tomto případě lze konstatovat, ţe výsledek algoritmu vyuţívající 

hodnoty translace (obrázek 33) zachovává více prostorové vztahy neţ výsledek algoritmu 

druhého (obrázek 32), a proto je v tomto konkrétním případě vhodnější. 

Na závěr této kritiky výsledků anamorfózy prvků je třeba také zhodnotit, zda 

anamorfované prvky topografického podkladu opravdu usnadňují orientaci 

v deformovaném prostoru mapy. U vrstvy vodních toků je patrné, ţe se zpřesňující 

interpolací je zachováno více prostorových vztahů, aniţ by přitom došlo k výraznějším 

topologickým chybám. Její začlenění do anamorfované mapy by tak opravdu mohlo ulehčit 

základní orientaci v mapě, kdy určité obce budou pomocí této vrstvy snadněji lokalizovány. 

Vrstva ORP naopak dobře ilustruje prostorovou deformaci území. Vyniknou 

oblasti, kterými prochází dálnice D1, D5, D8 a další rychlostní komunikace, avšak 

prostorovou segmentaci obcí do jednotlivých administrativních území se jiţ nepodařilo 

zachovat. I při velmi přesné interpolaci nebudou prostorové vztahy mezi obcemi 

a hranicemi ORP zcela dodrţeny. Tyto chyby tak způsobují, ţe přidání anamorfovaných 

hranic ORP do mapy je pro uţivatele spíše matoucí. Pravděpodobně mnohem uţitečnější by 

bylo přidat do anamorfované mapy pouze vrstvu hranice Středočeského kraje (jak vnější, 

tak vnitřní hranici s Prahou) a pomocí ní jednak vymezit prostor anamorfovaného území 

a jednak znázornit prostorovou deformaci způsobenou anamorfózou. Ukázka anamorfované 

mapy s takto upraveným topografickým podkladem je na obrázku 34, její plná verze včetně 

zbylých kartografických náleţitostí je pak v příloze 5. 
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Obr. 34: Anamorfovaná mapa s vybranými tematickými i topografickými prvky původní 

tematické mapy 

 

 

5.4.3 Porovnání algoritmů pro anamorfózu topografických prvků mapy 

V úvodu této kapitoly byly popsány tři způsoby jak realizovat anamorfózu prvků 

topografického obsahu. První varianta redukovala anamorfózu jen na body (vertexy), pro 

které je moţné spočítat přesnou hodnotu dostupnosti, zbylé dvě pak hledaly řešení, jak 

anamorfovat všechny body (vertexy). V následujících odstavcích jsou kriticky zhodnoceny 

všechny tři metody, a to srovnáním kladů a nedostatků, kterými se jednotlivé metody 

vyznačují. Hodnocení jednotlivých metod je přehledně shrnuto v tabulce 1. 

Pozitivem první metody (v tabulce varianta č. 1) je fakt, ţe geometrická 

transformace prvků probíhá na základě přesné hodnoty geografického jevu. Nicméně to je 

jediný výrazný klad tohoto přístupu. Hlavním nedostatkem metody je reálné riziko, ţe 

během selekce bodů k anamorfóze nebudou vybrány ty body, které jsou důleţité pro 

zachycení tvaru anamorfovaného prvku a ţe následně budou deformované prvky jen 

obtíţně rozpoznatelné (viz výsledek anamorfózy vnější hranice kraje na obrázku 20). 

Dalším negativem je malá moţnost ovlivnit konečnou podobu anamorfovaného prvku 

kartografem, coţ v případě anamorfózy prvků topografického obsahu není zcela ţádoucí. 

V neposlední řadě pak příprava dat k anamorfóze vyţaduje extenzi pro výpočet dostupnosti, 

coţ limituje rozšíření nástroje vyuţívající tento algoritmus. Proto se tato varianta 

zpracování jeví jako nejméně vhodná ze všech tří navrţených metod. Vyuţití tohoto 
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přístupu je výhodné u prvků, které mají jednoduchý tvar, a zároveň u nich poţadujeme 

vysokou přesnost transformace.  

V kontrastu k výše uvedené první variantě realizace anamorfózy jsou zbylé dva 

algoritmy. Jejich společným hlavním nedostatkem je výpočet anamorfované polohy 

z aproximovaných (a tedy nepřesných) hodnot, coţ je však nutný ústupek pro zachování 

hlavních tvarových charakteristik anamorfovaných prvků.  

Výhodou algoritmu vyuţívající aproximaci přímo hodnot dostupnosti (v tabulce 

varianta č. 2) je jednoduchá realizace pomocí jednoho nástroje a tím i snadná tvorba 

výsledků pro různá měřítka anamorfózy. Naopak hlavním nedostatkem algoritmu je 

závislost kvality anamorfózy na kvalitě bodového pole pro interpolaci hodnot. V některých 

případech tak můţe příprava bodového pole stát mnohem více času neţ anamorfóza 

samotná. V takovém případě je pak mnohem efektivnější anamorfovat prvky pomocí 

algoritmu zaloţeném na popisu deformace prostoru (v tabulce varianta č. 3), který je 

odolnější vůči nedostatkům bodového pole. Nevýhodou tohoto algoritmu je relativně delší 

proces zpracování, kdy je nutné vyuţít dva nástroje; nejprve pro výpočet hodnot translace 

a poté pro anamorfózu samotnou. Tedy jakýkoliv poţadavek na změnu měřítka anamorfózy 

vede k opakování celého procesu – spočítání hodnot translace a anamorfózu, coţ značně 

prodluţuje dobu zpracování.  

Tab. 1: Porovnání algoritmů pro anamorfózu prvků topografického obsahu 

Algoritmus 

Přesnost 

geometrické 

transformace 

Zachování 

hlavních 

rysů tvaru 

prvku 

Možnost 

kartografa 

ovlivnit 

podobu 

výstupu 

Nezávislost 

na kvalitě 

bodového 

pole 

Snadnost 

změny 

měřítka 

anamorfózy 

Nutnost 

extenze pro 

výpočet 

dostupnosti 

varianta 

č. 1 
+ - - + + - 

varianta 

č. 2 
- + + - + +/- 

*)
 

varianta 

č. 3 
- + + + - + 

*)
 Pokud je třeba vylepšit bodové pole pro interpolaci, pak je extenze potřeba 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nelze jednoznačně určit lepší, či horší metodu 

anamorfózy. Kaţdá je svými vlastnostmi efektivní pro jiný druh situace. Proto má v extenzi 

uţivatel k dispozici všechny metody a je na jeho uváţení, aby si pro konkrétní případ 

anamorfózy prvků vybral tu nejvhodnější. 
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KAPITOLA 6 

Diskuze a závěr 

 

Cílem práce bylo najít způsob, jak vizualizovat digitální data metodou radiální geografické 

anamorfózy (konkrétně data časové dostupnosti místa) v prostředí GIS. Tento cíl se 

podařilo realizovat, o čemţ svědčí vytvoření funkčního nástroje (tool) v softwaru ArcGIS, 

který umoţňuje anamorfovat prostorová digitální data. Podařilo se tedy i nalézt alespoň 

částečné odpovědi na otázky formulované v úvodní kapitole práce; matematicky popsat 

podstatu geometrické transformace anamorfózy (viz část 3.1), navrhnout způsob, jak 

efektivně zadávat měřítko anamorfózy, aby bylo invariabilní na přibliţování a oddalování 

pohledu na digitální data a snadno vyjádřitelné i při převodu do analogového formátu. 

Nepochybně se i podařilo realizovat anamorfózu prvků topografického obsahu (prvků, 

u kterých není známá hodnota zobrazovaného geografického jevu), respektive jejich 

zakomponování do deformovaného prostoru anamorfované mapy. Nicméně vedle otázek, 

zda se podařilo realizovat vytčené cíle práce, je třeba se také ptát, v jaké kvalitě se realizace 

podařila a do jaké míry naplnila původní představy a záměry.  

 Původní idea vytvořit nástroj, který by umoţňoval snadnou anamorfózu mapového 

obsahu také laickým uţivatelům s minimálními kartografickými znalostmi, byla naplněna 

jen částečně. Ukázalo se, ţe metoda radiální anamorfózy není elementární a uţivatel 

(kartograf) musí vţdy vědět, za jakým účelem anamorfózu provádí, co chce anamorfovanou 

mapou zdůraznit a tomu přizpůsobit obsah mapy k anamorfóze. Samotné pouţití nástroje 

tak nezaručí vytvoření vţdy vhodných a pouţitelných výsledků. Kvalita výsledku je tedy ve 

velké míře ovlivněna zkušenostmi uţivatele a jeho schopností vybrat vhodný mapový 

obsah k anamorfóze.  

Za další nedostatek lze povaţovat citlivost nástrojů k podobě vstupních dat. 

Kartograf tak téměř vţdy musí před anamorfózou data zkontrolovat a případně je upravit 

(generalizovat, doplnit). Nepodařilo se zcela vyvinout způsob, jak by nástroj sám mohl 

korigovat a upravovat si vstupní data tak, aby poskytl rozumný výsledek. S tím je spojena 

i problematika korekce topologických chyb vzniklých anamorfózou. Je jistě ţádoucí, aby 

nástroj produkoval topologicky čistá data, respektive aby jiţ v průběhu zpracování uměl 
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rozpoznat místa, kde je porušena topologie a následně tyto chyby sám opravit. Současné 

GIS nástroje sice jiţ umí topologické chyby lokalizovat a popsat, avšak automatická oprava 

topologie je provedena pouze na úrovni geodatabáze (například pokud linie kříţí samu 

sebe, tak je rozdělena na 2 linie a takto do geodatabáze přidána). Potřebné překreslení 

vertexů je však ponecháno na uţivateli. Je tedy otázkou zda je moţné zajistit, aby chybová 

místa byla automaticky editována, a jestli by tyto automatické opravy byly efektivní. 

Vzhledem k velké variabilitě případů, které mohou vést k porušení topologie, a ke stejně 

velkému mnoţství variant jak topologickou chybu napravit (odstranit vertex, posunout, 

změnit jeho pořadí v polygonu) je pravděpodobné, ţe nakonec nejjednodušší 

a nejefektivnější způsob řešení bude pravděpodobně ponechání editace na uţivateli.  

Při anamorfóze více prvků je potřeba volit kompromis mezi zachováním 

prostorových vztahů mezi prvky a přesností geometrické transformace. V navrţených 

algoritmech je toto realizováno pomocí nastavení parametrů interpolace hodnot 

geografického jevu. V takovémto řešení však výsledek opět závisí na zkušenosti kartografa 

jak nastavit vhodné parametry interpolace. Pro méně zkušeného uţivatele hledání 

optimálního poměru mezi výše uvedenými póly (zachování prostorových vztahů versus 

přesnost transformace) tak můţe znamenat několikeré a zdlouhavé opakování celého 

procesu. Vyuţití interaktivních náhledů, které by ukazovaly pravděpodobný výsledek pro 

jednotlivá nastavení interpolace, by tak jednoznačně usnadnilo nalezení optimálního 

poměru. Nicméně vytvoření takovéto funkcionality je výzkumný úkol sám pro sebe, na 

jehoţ řešení nezbyl v rámci předkládané diplomové práce dostatek času. 

Veškeré dosud diskutované nedostatky se týkají spíše obecného návrhu nástroje 

a jeho funkcionality obecně neţ jeho konkrétního zpracování, přesto i zde je moţné přijít 

s jistými vylepšeními, která by ho činila ještě více uţivatelsky přívětivějším. Jedním 

z příkladů můţe být začlenění funkce Field Mapping (mapování polí atributové tabulky 

vrstvy) do skriptu. Tato funkce by umoţnila označit ty pole z atributové tabulky, která se 

přenesou i do atributové tabulky nové anamorfované vrstvy. Pravděpodobně by se našla 

další uţitečná vylepšení, nicméně tyto úpravy lze provádět i po konzultaci s uţivateli 

v testovacím období a nejsou klíčové pro základní funkcionalitu nástroje.  

Další výzkum v problematice anamorfovaných map lze realizovat ve dvou 

oblastech. První je více kartografická, v rámci níţ je moţné realizovat výzkum, který 

porovnává metodu anamorfózy s dalšími kartografickými metodami a jehoţ snahou je určit, 

pro které případy je metoda anamorfózy vhodnější neţ jiné metody. Případně potvrdit či 

vyvrátit tvrzení, která povaţují metodu anamorfózy za jiţ překonanou. Druhou oblastí, kde 

lze hledat výzkumné výzvy, je geoinformatika. Některé z moţných výzkumných otázek jiţ 

byly v diskuzi nastíněny. Podrobněji rozpracovat si jistě zaslouţí problematika autokorekce 

topologie, moţnost interaktivního zpracování, případně vytvoření vhodnější metody pro 
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odvození anamorfované polohy prvků topografického obsahu mapy, ať uţ podrobnějším 

rozpracováním problematiky interpolace, případně nalezení zcela jiného přístupu. Práce 

týkající se problematiky radiální anamorfózy zdaleka neskončila a ukrývá pro případné 

zájemce velký výzkumný potenciál v problematických oblastech. 

Předkládaná diplomová práce „prošlapuje první stezku“ v realizaci radiální 

geografické anamorfózy digitálních dat, která zdaleka není dokonalá. Avšak ukazuje moţný 

směr, po kterém mohou další zájemci jít a metodu zdokonalovat, aţ se podaří vytvořit 

téměř bezchybný nástroj umoţňující i laikům tvořit zajímavá a originální kartografická díla, 

jakými anamorfované mapy bezpochyby jsou. 
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Příloha 1:  CD s elektronickou verzí práce (Obsah) 

1. Elektronická verze práce ve formátu PDF 

2. Tools – složka obsahující toolbox s nástroji 

3. Skripty – složka obsahující zdrojové kódy 

4. Data – složka obsahující vstupní data a výsledky anamorfózy 

5. Projekt.mxd – projekt ArcGIS, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé vrstvy 
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Interpolace hodnot dostupnosti  
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Interpolace hodnot translace 

GL=60 GL=50 

  

GL=40 GL=30 
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