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ABSTRAKT 

 

Kartografická tvorba map prošla za posledních několik desetiletí velkými změnami. 

Významnou roli sehrála výpočetní technologie, která přinesla například rychlejší způsob tvorby 

map, ale také možnost vytvářet skutečně dynamické mapy. Zachycení dynamických procesů 

pomocí dynamických map poskytuje lepší náhled na děje probíhající okolo nás než ten, který by 

bylo možné získat ze statických map. 

 Cílem diplomové práce je vytvoření animovaných map, které budou dokumentovat 

průběh městské dopravy v Kladně. 

 Úvodní část je věnována charakteristice dynamických prvků se zaměřením na animaci, 

která je hlavní náplní vlastní práce. Dále následuje literární rešerše, která podává přehled 

kartografických děl domácí i zahraniční produkce obsahující prvky kartografické animace a 

dynamických map. Rovněž je poskytnut přehled kartografických děl obecného charakteru nebo 

tematické kartografie. Vytvořená rešerše se však neomezuje pouze na kartografické publikace, 

ale také se zabývá klasifikací a popisem animací umístěných na internetu. Navazující metodika 

poskytuje přehled použitých metod a postupů při tvorbě kartografické animace. Praktická část 

popisuje vytvoření animovaných map městské dopravy města Kladna z hlediska obsahu, 

kompozice, softwarového zajištění nebo samotné funkcionality animace. Ovládání animační 

extenze je zdokumentováno ukázkami dialogových oken. 

 Závěr práce je věnován polemice o vhodnosti či nevhodnosti použitého software        

pro tvorbu animovaných map, vzniklým problémům nebo zhodnocení výsledných animací. 

Vytvořené animace jsou přiloženy k diplomové práci v digitální formě. 
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ABSTRACT  

 

Over the few last decades the maps cartography has gone through big changes. The 

significant role in this process played a computer technology that has brought for instance a 

quicker way of creating maps but also the possibility to create really dynamic maps. Capture of 

dynamic processes through dynamic maps provides a better insight into what is happening 

around us than what might be obtained from the statistic maps. 

The aim of the dissertation is to create animated maps that will be documenting the 

course of the transport in Kladno. 

The introduction part is concerned with the characteristics of dynamic features, with the 

focus on animation, which is the main subject of the dissertation. This followed by literature 

search providing an overview of both domestic and foreign cartographic works containing the 

features of a cartographic animation and dynamic maps. There is also provided an overview of 

general cartographic works or thematic cartography. However, the search made is not limited 

only to cartography publications but it is also concerned with classification and the description 

of animations placed on the Internet. A linked methodology provides an overview of the used 

methods and procedures when making cartographic animation. The practical part describes 

creating animated maps of the transport in Kladno from the content, composition, software 

provision or animation functionality point of view. Animation extension control is documented 

by the display of dialogue windows. 

The conclusion of the dissertation focuses on the dispute concerning suitability or 

unsuitability of the used software for creating of animated maps, on the problems occurred or 

final animations evaluation. The animations made are attached to the dissertation in the digital 

form.  
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1. ÚVOD 
 

 Tvorba map je nedílnou součástí lidského života již od nepaměti. V průběhu dob se 

vyvíjela stejně jako sama lidská společnost a její potřeby. Přestože došlo ke značným změnám, 

například v použitých materiálech, výrobních procesech, vzhledu, ale i samotném obsahu map, 

jejich podstata zůstává stejná – zachycení a poznávání reality. Bez jejich pomoci by se tedy 

člověk neobešel ani dříve, natož pak dnes, kdy jejich uplatnění zasahuje do mnoha vědních 

oborů a lidských činností.  

 Až do nedávné minulosti byla mapa pouze statickým produktem, přestože svět okolo 

nás je dynamický. Zásadní změna nastala s rozvojem výpočetní technologie a internetu. Ten 

umožnil mapě, aby se stala jakýmsi dynamickým systémem, který dokáže přijímat nová data, 

reagovat na jejich změny nebo spolupracovat s jinými médii. 

Dnes je naprostá většina map tvořena prostřednictvím počítačů. V podstatě můžeme 

dnešní kartografii označit za kartografii digitální. Jejím výsledkem jsou mapy digitální, ale také 

papírové. Digitální mapy lze klasifikovat z několika hledisek. Jedním z možných způsobů je 

klasifikace podle dynamických vlastností map na mapy statické a dynamické. U dynamických 

map dochází na rozdíl od statických ke změnám zobrazovaných dat.  

 Diplomová práce je zaměřena na vytvoření map městské hromadné dopravy (MHD) 

pomocí animace jako jednoho z možných prostředků tvorby dynamických map. Jejím 

prostřednictvím je zachycen celodenní průběh jednotlivých linek MHD ve městě Kladně. 

Lokalita byla vybrána s ohledem na relativně hustou síť MHD a k dostupnosti potřebných 

materiálů.  

 Pohyb po městě a využití veřejné dopravy je nedílnou součástí života každého jedince. 

Ne vždy se však pohybujeme ve známém prostředí. V takovémto případě se spoléháme právě  

na mapu, jako na zdroj potřebných informací. Avšak ty bývají pro MHD značně omezené. 

Zachycená „realita“ v podobě animovaných map MHD Kladna poskytuje uživateli rychlý 

přehled o dopravní obslužnosti města v průběhu dne a další informace, které lze získat pouze 

kombinací více zdrojů. 

Nezbytným pomocníkem v kartografii (digitálním zpracování map) jsou geografické 

informační systémy (GIS). GIS je informační systém (komplex nástrojů) vytvořený pro práci 

s prostorovými daty. Jejich služeb bylo využito při tvorbě grafické přílohy diplomové práce. 
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2. CÍLE PRÁCE 
 

 Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření souboru animovaných map městské 

hromadné dopravy na příkladu města Kladna pomocí kartografického nástroje ArcGIS 9.2, 

podporující tvorbu animací.  

Nedílnou součástí práce je sestavení metodického postupu tvorby animace 

v kartografickém prostředí, který zahrnuje programové zajištění samotné tvorby animovaných 

map společně s ukázkami jednotlivých kroků. 

Výsledná podoba animovaných map městské hromadné dopravy města Kladna vychází 

ze vzoru animace: Animated Atlas: Air Traffic over North America (Michael P. Peterson & 

Jochen Wendel). 

Dalším úkolem diplomové práce bylo sestavení literární rešerše zaměřené jednak         

na kartografická díla domácí i zahraniční produkce, které obsahují prvky kartografické animace 

a dynamických map, a jednak na zhodnocení internetových zdrojů obsahující animované mapy.   

V závěru práce je věnován prostor diskusi nad vhodností či nevhodností použití daného 

produktu pro tvorbu animovaných map, problémům, které se vyskytly během tvorby, 

zhodnocení výsledků se vzorovou animací (Michael P. Peterson & Jochen Wendel) atd. 
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3. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 
 

3.1. Mapa 
  

 S uměleckým dílem (mapou) se ve všedním životě setkáváme dnes a denně. Výklad 

pojmu je možné nalézt v různých publikacích. 

 „Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi 

nebo ve vesmíru, sestrojené v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů“ (Čapek 1992, 

s. 18). 

 Taktéž je možné setkat se s definicí mapy od Mezinárodní kartografické asociace (ICA) 

nebo s národní definicí (ČSN 730402). 

Definice podle ICA vymezuje pojem mapy takto: „mapa je zmenšené zevšeobecněné 

zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle 

matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a 

vlastnosti objektů vázaných na jmenované povrchy“ (Veverka 1995, s. 13). 

Národní definice mapy uvádí, že „mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz 

Země, nebeských těles, kosmu, či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky 

definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, 

stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů“ (Veverka 1995,      

s. 13). 

Vzhledem k obrovské produkci map vytvářených pro nejrůznější účely, je nezbytné 

jejich systematické třídění. Hledisek, podle kterých je možné mapy třídit do skupin, je hned 

několik (např. měřítko, obsah, účel, časový aspekt nebo územní rozsah). 

Mapa městské dopravy je tematicky zaměřenou mapou. „Pod všeobecně užívaným 

pojmem „dopravní mapy“ zahrnujeme v podstatě dva druhy map: mapy komunikací /dopravní 

sítě/ a mapy vlastní dopravy. V prvním případě jde jen o technické podmínky sloužící dopravě, 

v druhém o dopravu jakožto funkci, jíž se realizuje pohyb osob, zboží atd.“ (Murdych 1988,     

s. 134). Dopravní mapy mohou znázorňovat veškerou dopravu nebo pouze některé druhy. 

Podle Voženílka (2001) je možné chápat tematickou mapu jako mapu, která znázorňuje 

jedno nebo více témat na topografickém podkladu a slouží ke specifickému účelu. 

Klasifikace tematických map lze provádět nejrůznějšími způsoby podobně jako třídění 

map. Z hlediska obsahu je možné rozdělit tematické mapy na mapy přírodních jevů 

(fyzickogeografické), mapy společenských jevů (socioekonomické) a ostatní tematické mapy. 

Dopravní mapy spadají do kategorie socioekonomických map. 
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3.2. Digitální mapa 
  

Rozvoj výpočetní technologie a především internetu dal vznik nové podobě map 

(digitální mapě). Jedná se o digitální záznam mapy, jejíž obsah je možné upravovat a 

vizualizovat prostřednictvím počítače. Jednotlivé digitální mapy lze klasifikovat do skupin 

podle následujících hledisek (typu zdrojových dat, míry ovlivnění obsahu uživatelem, způsobu 

vizualizace dat a v neposlední řadě podle dynamických vlastností mapy). 

Podle míry ovlivnění mapového obsahu uživatelem rozlišujeme mapy na interaktivní a 

„pouze k prohlížení“. Interaktivní mapy „disponují možnostmi pro komunikaci aplikace (mapy) 

a uživatele, kdy uživatel může pomocí ovládacích prvků mapou pohybovat, zvětšovat či 

zmenšovat apod.“ (http://gis.zcu.cz/studium/pok/Materialy/Book/index.html). Jak už sám název 

napovídá, mapy „pouze k prohlížení“ nepovolují uživateli žádnou změnu mapového obsahu. 

Přesto se tento typ map objevuje na internetu nejčastěji. 

Na základě dynamických vlastností rozdělujeme mapy na statické a dynamické.            

U statických map nedochází ke změně zobrazovaných dat. Dynamické mapy se na rozdíl          

od statických vyznačují automatickou změnou zobrazovaných dat. K dosažení efektu změn se 

používá dynamických prostředků (zvuku, animace, virtuální reality nebo dynamických znaků).  

Oba typy map (statické i dynamické) mohou být vytvořeny jak v podobě „pouze 

k prohlížení“, tak v podobě interaktivní (obr. 1). 

 

Obr. 1: Klasifikace map webového prostředí 
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Animované mapy jsou postupně zobrazovanými sériemi map. Jejich účel spočívá 

v zachycení změny, která nastala v průběhu času nebo byla způsobena jinou proměnnou 

veličinou (Peterson 2003).  

V rámci této skupiny lze rozdělit animované mapy na dvě části (mapy s interaktivní a 

mapy s neinteraktivní animací). Příkladem neinteraktivních animací jsou tzv. GIF animace, 

které zachycují sled GIF obrázků přednastavenou rychlostí. Uživatel může animaci pouze 

sledovat nikoliv ovlivňovat. Známým příkladem tohoto způsobu znázornění je otáčející se 

zeměkoule. 

Animované mapy, které používají ke svému zobrazení mediální přehrávače typu AVI, 

MPEG či Quick formát, můžeme považovat za mírně interaktivní. Ovládací funkce těchto 

animací jsou často omezeny bez rozdílu, zda se jedná o webové nebo stolní prostředí                

na převíjení dopředu, převíjení zpět a pauzu (Kraak, Brown 2001). 

Nejvyšší úrovní internetových map jsou dynamické interaktivní mapy. Vytvoření 

takovéto animované mapy je možné pouze prostřednictvím programovacích jazyků jako je 

například Java, JavaScript, VRML, X3D a další. 

Za nejnáročnější druh dynamických map lze považovat multimediální mapy, které 

spojují multimediální prvky s mapou. „Multimedia jsou definována jako interaktivní 

integrovaný zvuk, animace, text a (video) obrazy“ (Kraak, Ormeling 2003, s. 171). Tímto 

uživatel získává větší množství informací a snazší pochopení prostorových vztahů.  

 

3.2.1. Animace 

  

 Možnosti statických papírových map jsou omezeny nejen velikostí papíru jako nositele 

informace, ale také schopností zachytit pouze určitý okamžik. Oproti tomu poskytuje výpočetní 

technologie a s ní související digitální mapy nové možnosti zachycení geografického prostoru. 

K novým způsobům zobrazení prostoru patří například animace.  

 Jak bylo výše popsáno, animaci je možné chápat jako způsob či techniku zobrazení,    

při které dochází ke chronologickému znázornění map popisující změnu v čase, poloze nebo 

atributech. Prostřednictvím animace lze nejen zachytit děj, ale také vysvětlit (pochopit) 

vzájemné vztahy a procesy, popřípadě naznačit budoucí vývoj. 

 Z hlediska ovlivnění průběhu uživatelem lze animované mapy dělit na neinteraktivní a 

interaktivní animace. Neinteraktivní animace neobsahují žádné funkce, které by umožnili jejich 

ovlivnění. Typickým příkladem jsou tzv. GIF animace, hojně používané ve webovém prostředí. 

Naopak funkce v interaktivních animacích umožňují uživateli ovlivnit její průběh či obsah 

podle svých potřeb. Stupeň interakce závisí na způsobu tvorby animace. Podrobněji byly 
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interaktivní a neinteraktivní animované mapy popsány v předchozí podkapitole 3.2. (Digitální 

mapa).  

 

 Dalším způsobem jak klasifikovat animaci, je dělení na časové a nečasové animace. 

 Časové animace: Tímto pojmem jsou označeny animace, které zachycují změny, jež 

nastaly v průběhu času. Jednoduše řečeno, animace ukazuje spojitost mezi zobrazeným a 

reálným časem. Časovými jednotkami mohou být sekundy, minuty, dny atd. Příkladem mohou 

být animace, které zachycují změny územních jednotek, počasí atd. 

 Nečasová animace: Pod tímto pojmem se skrývají animace, které presentují prostorové 

vztahy bez spojitosti s časem. Mezi nečasové animace jsou řazeny například přelety               

nad terénem, ve kterých dochází pouze ke změnám pohledu. Na rozdíl od časových animací se 

nečasové dále dělí na animace s postupnou tvorbou jevu nebo na animace zobrazující změny 

presentací.  

Animace s postupnou tvorbou jevu se používají například k pochopení uspořádání,      

ve kterých se využívá způsobu postupného doplnění obsahu jednotlivými vrstvami (hydrografie, 

infrastruktury, zástavby atd.). Dalším příkladem mohou být tematické animace zachycující 

rozložení určitých hodnot. 

U animací, které zobrazují změny presentací, jsou podle Cartwrighta, Petersona a 

Gartnera (2007) zachycena stejná data pomocí různých grafických či klasifikačních způsobů. 

Mezi používané způsoby patří například (blikající znaky, různé klasifikační metody, simulace 

letů nebo změny kartografického zobrazení). 

 

Dynamické proměnlivosti v animaci 

 

 Dynamické proměnlivosti lze chápat jako parametry animace, které ovlivňují její 

průběh. Mezi jednotlivé proměnlivosti patří trvání, frekvence, zobrazení času, rychlost změny, 

synchronizace a řád. Za nejdůležitější proměnlivosti jsou označovány řád a trvání, jež lze použít 

k vyjádření animačního charakteru.  

 

Trvání: časový úsek animace, ve kterém nedochází ke změnám. 

Frekvence: četnost změn za časovou jednotku. 

Zobrazení času: okamžik, který spouští změnu animace. 

Rychlost změny: Kraak a Ormeling (2003) popisují rychlost změny jako rozdíl velikosti změny 

během časové jednotky pro každý obraz. 
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Synchronizace: časový soulad několika mapových sérií. 

Řád: určuje posloupnost zobrazovaných scén. 

 

 Voženílek (2005) však upozorňuje na závislost mezi dynamickými proměnlivostmi a 

neinteraktivitou animace. Neboť prostřednictvím interaktivity uživatel získává schopnost měnit 

animaci včetně dynamických proměnlivostí. 

Tvorba animací včetně dynamických proměnlivostí je tedy zcela závislá na použitých 

softwarových nástrojích. 

 

Legenda 

 

Nezbytnou součástí každé mapy je legenda, která podává vysvětlení všech použitých 

vyjadřovacích prostředků. V animaci má legenda své významné místo, protože se může stát 

částí uživatelského rozhraní. Díky tomu má legenda nejen vysvětlovací funkci, ale také získává 

schopnost animaci řídit. Uživateli je tímto způsobem dána možnost měnit obsah animace podle 

svých potřeb a získat větší množství informací o prostorových změnách. Aktivní legendou může 

být například výběr zobrazovaných vlastností nebo umožnění pohybu v čase.  

Animace pouze poskytuje prostor pro interaktivní legendu. Využití však závisí na tvůrci 

animace. 

 

Shrnutí 

 

 Animace poskytují možnost názorně presentovat dynamické procesy probíhající okolo 

nás, které by jiným způsobem byly zachyceny jen velice těžko nebo vůbec ne. Jejich nespornou 

výhodou je schopnost pojmout obrovské množství dat, která jsou uživateli předána přehledným 

a snadněji pochopitelným způsobem. 

Uživatel touto metodou získává přehled o prostorových změnách, které nastaly 

v průběhu času nebo byly vyvolány jinou veličinou. Animace se však neomezují pouze na popis 

změn a jejich vztahů, ale také mohou naznačovat prognózy vývoje. 

Informace jsou uživatelům poskytovány v různých podobách. Nejjednodušší animace 

využívají pasivního předávání poznatků, které neumožňují zásah do jejich průběhu. Naopak 

složitější typy zapojují uživatele do animací prostřednictvím různých interaktivních funkcí.  

 Hlavním distribučním médiem animací se stalo webové prostředí. 
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3.2.2. Dynamické znaky 

 

 Dalším způsobem dynamického vyjádření obsahu mapy jsou dynamické znaky. Jejich 

cílem je upoutat pozornost uživatele k zobrazovanému objektu či jevu. Celkem rozlišujeme čtyři 

typy dynamických znaků (dynamické bodové znaky, dynamické liniové znaky, dynamické 

plošné znaky a blikající znaky).  

Dynamické bodové znaky: Používají se k zachycení objektů reálného světa (například maják, 

mlýn). Parametry znaků (velikost, barva, tvar, struktura a další) se cyklicky mění. Příkladem 

dynamického bodového znaku může být zobrazení vlající vlajky. 

Dynamické liniové znaky: Tento typ znaku je používán k zachycení objektů, které mají liniový 

charakter (například řeka). Dynamiky je docíleno postupnou změnou barvy, jasu, sytosti nebo 

struktury. Příkladem může být proud vody v řece. 

Dynamické plošné znaky: Používají se k zobrazení změny objektů, které mají plošný charakter. 

Typickým příkladem dynamického plošného znaku je změna krajiny. 

Blikající znaky: Jsou nejpoužívanějším typem dynamických znaků, které vyvolávají změnu 

pomocí barvy nebo frekvence. Využívají se k upozornění na určitý objekt nebo slouží 

k upoutání pozornosti uživatele. 

 

3.2.3. Zvuk 

 

 Dynamického vyjádření mapy lze dosáhnout také pomocí zvuku, který má 

v multimediálních mapách čtyři způsoby využití. Mezi tyto způsoby patří: navození příjemné 

atmosféry ke studiu mapy (hudba na pozadí), zachycení zvuků okolního světa (ukázáním na znak 

bude přehrán jeho zvuk jako například déšť, zvuk tramvaje atd.), poskytnutí prostorových 

informací (při výběru státu bude přehrána hymna) nebo předání informací o objektech či 

k orientaci a navigaci v prostoru (při výběru objektu může být poskytnuta informace, jak se 

k němu dopravit). 

 Zvuk je významným pomocníkem multimediálních map, který doplňuje informace 

obsažené v mapách, aniž by docházelo k jejich přeplnění. Nevhodné použití zvuku však 

vyvolává rušivý dojem. 
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3.2.4. Virtuální realita 

 

 Posledním dynamickým prostředkem je virtuální realita, která slouží k simulaci 

skutečného světa. Pomocí virtuální reality lze nejen presentovat obraz trojrozměrného světa, ale 

také zachytit účinky vzájemného působení objektů. Takto vytvořený obraz „reality“ je            

pro uživatele lépe zapamatovatelný, neboť sami vnímáme svět trojrozměrně. 

 „VRML (Virtual Reality Modelling Language) je programovací jazyk (podobný jazyku 

HTML), určený pro vytváření trojrozměrných modelů a jejich zobrazování v prostředí WWW 

(World Wide Web)“ (http://gis.vsb.cz/seminarWWW/VRML/vrml/vrml.htm).  

 Přestože je virtuální realita poměrně mladou technologií, předpoklady jejího využití 

jsou velké. Její uplatnění lze nalézt v lékařství, herním průmyslu, konstrukcích, kartografii a 

dalších. 
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4. LITERÁRNÍ REŠERŠE 
 

 Historický vývoj animace je možné stručně rozdělit do tří fází. Počátky první etapy 

sahají do 60. let 20. století. Prvotní práce využívaly podobného postupu jako při výrobě 

kresleného filmu. Taktéž se prováděly experimenty s televizí a filmem. Druhá fáze animace 

souvisí s technologickým vývojem (využití počítačů) v průběhu 80. let. V současné době 

probíhá třetí fáze, ve které získaly významnou roli při tvorbě animací GIS nástroje (Kraak, 

Ormeling 2003). 

 Na přelomu 50. a 60. let navrhl Thrower metodu filmové animace. První animovanou 

mapu, která zachycuje dopravní nehody ve městě Chicago, vytvořil Moellering (Cartwright, 

Peterson, Gartner 2007). 

 Ve webovém prostředí se můžeme setkat s náhledovými GIF animacemi nebo 

s interaktivními animacemi, ať už v podobě samostatných animací přehrávaných v mediálních 

přehrávačích nebo animacemi, které jsou součástí multimediálních map. Tímto způsobem 

zobrazení reality získává uživatel lepší přehled o prostorových vztazích. Stupeň interaktivity 

map pak určuje míru ovlivnění průběhu animací. Digitálním mapám a charakteristice 

jednotlivých dynamických prostředků se zaměřením na animaci je věnován prostor                  

ve 3. kapitole. 

 Mezi hlavní představitele zabývající se kartografickou animací a prvky dynamických 

map patří M. P. Peterson, W. Cartwright, M. J. Kraak, F. Ormeling a další. Z domácích autorů 

lze jmenovat pouze V. Voženílka, popřípadě J. Votápka, který se dynamickou vizualizací 

zabýval ve své diplomové práci. 

  

V této kapitole budou informační zdroje o animovaných mapách rozděleny do dvou 

skupin. První skupinu tvoří literární zdroje zabývající se kartografickou tematikou. Ta je 

rozdělena podle obsahové stránky jednotlivých zdrojů do dvou podskupin, a to na kartografické 

publikace I. (kartografická díla obecného charakteru nebo tematické kartografie) a kartografické 

publikace II. (kartografická díla obsahující prvky kartografické animace a dynamických map). 

Druhou skupinu tvoří internetové zdroje s kartografickými animacemi. V následujícím textu 

jsou jednotlivé animace charakterizovány, klasifikovány do skupin a doplněny statickou 

ukázkou dokumentující grafické změny obrazu.  
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4.1. Internetové zdroje 
 

4.1.1. Multimediální mapy 

 

Vznik státu 

Obecné údaje: Animovaný atlas americké historie vytvořil Peter Mays v roce 2002. Zdarma 

dostupný desetiminutový záznam zachycuje formování USA od roku 1783 do roku 1959.  

Popis: Záznam je možné spouštět, zastavovat, převíjet nebo posouvat pomocí interaktivní 

časové osy do libovolných úseků promítání. Dynamika je zachycena různými způsoby 

(blikajícími objekty, objevování nadpisů s historickými milníky, pozvolným vystupováním 

statických obrázků, dynamickými liniemi, barevnou změnou, zachycením rozpínajících se ploch 

atd.). Změny se odehrávají jak na hlavní mapě, tak na objevujících se vnořených mapách. 

Ojedinělé není ani kombinování více dynamických prvků (např. pohybující se lokomotiva, která 

vypouští dým a houká). Pro upoutání pozornosti autor použil výrazných barev a popisků. Celý 

animovaný atlas je pak doplněn četnými zvukovými efekty, které podtrhují vizuální vjem 

obrazu, čteným textem se stručným výkladem historie a aktivními plochami, které poskytují 

doplňující informace.  

Hodnocení: Jedná se o velice kvalitní animovaný atlas, který využívá - až na virtuální realitu - 

všech dynamických prostředků. Interaktivita atlasu navíc umocňuje jeho kvalitu. Za nepříliš 

povedené lze označit vnořené mapy, které nejsou na takové grafické úrovni jako hlavní mapa. 

Z kartografického hlediska je taktéž možné vytknout chybějící měřítko a směrovou růžici.  

 

Obr. 2: Vnořená mapa 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.animatedatlas.com/movie2.html, staženo 28. 2. 2007 

 

Na náhledu (obr. 2) je zachycena animace vnořené mapy, která znázorňuje vymezení 

oblasti zájmu s následným přiblížením pohledu na Havajské ostrovy. 
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Počátky osídlování 

Obecné údaje: V roce 2003 vytvořil Peter Mays pro studijní účely animovaný atlas, který 

zachycuje počátky osídlování Ameriky. Na internetu se vyskytují dvě přibližně minutové 

ukázky z tohoto díla (Jamestown a zátoka Chesapeake, osada v zátoce Massachusetts). 

Popis: Vzhledem k existenci dvou odlišných ukázek, je možné zachytit více použitých 

prostředků, než by bylo možné z jedné minutové presentace. Dynamiky je docíleno pomocí 

liniových znaků, objevováním a posunem statických obrázků, vystupováním důležitých popisků 

nebo znázorněním vnořené mapy s podrobnějším náhledem. Atlas je doplněn čteným textem 

s výkladem historie, popřípadě je ještě podbarven hudbou. Přesto lze předpokládat, že je 

v atlasu použito více dynamických prostředků, než je znázorněno v těchto ukázkách. Časová osa 

je nahrazena občasným znázorněním ikony s významným letopočtem. Zásah do průběhu ukázek 

je omezen na spouštění, přetočení, pauzu, popřípadě zastavení. 

Hodnocení: Nepříliš kvalitní grafická stránka, rušivá hudba a kartografické hledisko (chybějící 

měřítko nebo směrová růžice) společně snižují celkovou kvalitu animovaného atlasu. 

 

Obr. 3: Animace plavby (Jamestown a zátoka Chesapeake) 

 

 
 
 

 

zdroj: http://www.animatedatlas.com/ecolonies/ecoloniespreview.html, staženo 28. 2. 2007 

 

 Na náhledu plavby (obr. 3) jsou zachyceny dva prvky tvořící dynamiku animovaného 

atlasu. Prvním je pohybující se červená linie okolo východního pobřeží, druhým je objevující se 

popisek ostrova Roanoke na druhém a třetím snímku. 

 Na internetové adrese (http://www.animatedatlas.com/allpreviews.html) jsou k vidění 

další animované atlasy, které vytvořil Peter Mays ke studijním účelům. Jedná se o ukázky 

animovaných atlasů: Revoluční válka, Expanze západu a mexická válka, Přehled 1. světové 

války. 
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4.1.2. Animované mapy 

 

GIF animace 

 

Hranice USA 

Obecné údaje: V roce 1996 (13. 7.) vytvořil Ed Stephan náhledovou GIF animaci zachycující 

vývoj hranic USA v letech 1650 až 1907. Celou animaci tvoří 47 postupně zobrazovaných map 

s vybranými roky.  

Popis: V necelé minutové animaci je vývoj hranic zaznamenán prostřednictvím liniových 

znaků. Jiný grafický prvek není použit. Časový přehled je poskytnut skrze zobrazení číselníku. 

Hodnocení: Vývoj hranic je jednoduchá pěkná náhledová animace. Její nevýhoda spočívá 

v chybějícím popisu jednotlivých států, bez kterého nemá animace pro uživatele bez dobré 

znalosti administrativního členění USA téměř žádný smysl. Dalším nedostatkem je 

nepřítomnost měřítka, směrové růžice a legendy, která by osvětlovala barevně odlišné vyjádření 

hranic.  

 

Obr. 4: Administrativní členění 

 

  

 

 

zdroj: http://www.ac.wwu.edu/~stephan/48states.html, staženo 28. 2. 2007 

 

 Náhled na poměrně jednoduchou animaci (obr. 4) zachycuje změnu polohy, tvaru a 

barvy liniových znaků tvořících hranice mezi jednotlivými státy v letech 1800, 1803 a 1804. 

 

GIF animace 

Obecné údaje: Nepojmenovanou náhledovou GIF animaci, která znázorňuje administrativní 

formování USA, vytvořil v roce 1997 (19. 4.) Ed Stephan. Změny administrativního členění 

území mezi lety 1650 až 1983 jsou zachyceny prostřednictvím 21 postupně zobrazovaných map. 

Celková délka animace je 21 sekund.  

Popis: Od výše uvedeného díla (Hranice USA) se liší pouze svou podrobností, časovým 

rozsahem (1650 – 1983), nižším počtem map tvořících animaci a použitím dalších 
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kartografických vyjadřovacích prostředků (liniových znaků, rastrů a barvy). Čas je zachycen 

číselníkem. 

Hodnocení: Vizuálně pěkná náhledová animace opět postrádá měřítko i směrovou růžici. 

Zásadním nedostatkem je však nepřítomnost popisků a legendy, což znemožňuje pochopení 

tohoto díla. Uživatel se tak může pouze domnívat, co vše je asi v animaci zachyceno. 

 

Obr. 5: Podrobné administrativní členění 

 

 

 

 

zdroj: http://www.ac.wwu.edu/~stephan/Animation/us.gif, staženo 28. 2. 2007 

  

Sled snímků (obr. 5) zachycuje změny liniových znaků tvořících administrativní hranice 

v letech 1790, 1800 a 1810. Patrné jsou také změny rastrů (obzvláště na druhém a třetím 

snímku). 

 

Východní fronta, listopad 1942 – duben 1944 

Obecné údaje: GIF animace vytvořena neznámo kým a neznámo kdy znázorňuje postup 

východní fronty v období listopad 1942 – duben 1944. Tato animace je jednou z mnoha, které 

zachycují na webové stránce (http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/map/index.html) 

události druhé světové války. Průběh animace trvá pouze 2 sekundy. 

Popis: Dynamiky je docíleno plynulým rozpínáním ploch, které představují postup vojsk. 

Časový rámec událostí poskytuje legenda, ve které jsou popsány typy zobrazených vojsk 

společně s obdobím jejich postupu. 

Hodnocení: Jedná se o zdařilou náhledovou animaci, která ve velice krátkém časovém úseku   

(2 sekundy) zachycuje plynulý vývoj východní fronty. Zpracování legendy je pojato zajímavým 

způsobem, ve kterém dochází k postupnému zobrazování barevných ikon. Navíc jako jediná    

ze všech obsahuje měřítko. Za nevýhodu lze označit rychlost přehrání celé animace, kterou 

nelze ovlivnit. 
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Obr. 6: Východní fronta 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/map/anim/orosz_2_anim.html, staženo 28. 2. 2007 

 

 Na snímcích (obr. 6) je vyobrazen jediný prvek animace (rozpínající se plochy). 

K jejich odlišení a časovému zařazení slouží animovaná legenda, ve které se postupně objevují 

barevné ikony v závislosti na aktuálním obsahu animace (rozdílná legenda na prvním a druhém 

snímku). 

 

Kontinentální posuny 

Obecné údaje: GIF animaci kontinentálních posunů vytvořil C. R. Scotese v roce 2002. 

Animace zachycuje pohyb tektonických desek během 750 mil. let (od počátku starohor            

do konce třetihor). Celková délka promítání (76 obrazů) je 7 sekund. 

Popis: Změny kontinentálních posunů jsou zachyceny v intervalech 10 mil. let. Součástí 

animace, je také číselník a pohybující se šipka, která na sloupci s geologickými érami 

vyznačuje, v jakém období došlo ke kontinentálním posunům.  

Hodnocení: Velice zajímavé zpracování této náhledové animace tkví v tom, že animace 

v presentaci počítá s prvkem, který stojí mimo ni. Tímto prvkem je sloupec znázorňující 

jednotlivá geologická období, který navíc zastává funkci tzv. klikacích map. Stejně jako            

u naprosté většiny výše popsaných animací chybí měřítko a další kartografické náležitosti. 

 

Obr. 7: Posun pevnin 

 

 

 

 

zdroj: http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/anim1.html, staženo 28. 2. 2007 
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Náhled (obr. 7) zachycuje změnu polohy pevniny ve dvou po sobě jdoucích časových 

intervalech druhohor. 

 

Animovaná mapa bojiště Antietam 

Obecné údaje: GIF animace, kterou vytvořil nejspíše Thomas Shrader neznámo kdy, zachycuje 

formace vojsk Unie a Konfederace na bojišti Antietam v průběhu jednoho dne. Animace je 

tvořena pouze šesti obrazovými sekvencemi o celkové délce 12 sekund. 

Popis: Obsahová stránka animace je tvořena pouze barevně odlišitelnými bodovými znaky 

v podobě obdélníků. U každého snímku je uvedeno časové rozpětí, legenda a místo, ke kterému 

se vztahuje daná formace. 

Hodnocení: Velice jednoduchá animace na nekvalitním mapovém podkladu nepůsobí příliš 

kladným dojmem. Navíc nízký počet obrazů neumožňuje její plynulé přehrávání. I zde je 

animace ochuzena o kartografické náležitosti jako např. měřítko nebo směrová růžice. 

 

Obr. 8: Mapa bojiště Antietam 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.alleghenymountain.org/antamap.htm, staženo 28. 2. 2007 

 

 Snímky bojiště (obr. 8) zachycují skokové změny polohy jednotlivých bodových znaků 

(obdélníků), které představují formace dvou vojsk. 

 

Formování New Yorku v letech 1683 – 1915 

Obecné údaje: Náhledová animace zachycující formování New Yorku mezi lety 1683 až 1915 

byla vytvořena neznámým autorem, neznámo kdy. Grafický ráz animace je podobný 

administrativnímu formování USA (Ed Stephan). Další údaje nelze získat, neboť v průběhu 

práce byl webový odkaz s animací odstraněn. 

 23 

http://www.alleghenymountain.org/antamap.htm


Popis: Dynamika je v animaci zajištěna převážně použitím liniových znaků, ojediněle            

pak použitím rastru nebo barvy. Grafika je doplněna popisem jednotlivých území a textovou 

částí s vysvětlujícími informacemi o územních změnách. Časovou osu nahrazuje číselník           

s letopočty územních změn. 

Hodnocení: Jedná se o poměrně zdařilou GIF animaci, která obsahuje popis území a jejich 

změny. Za nevhodné lze považovat použití zkratek k popisu územních jednotek. I v tomto 

případě se autor nejspíše spoléhá na uživatelovu dobrou znalost členění města. Již tradičně je 

animace bez kartografických prvků typu měřítko, legenda nebo autor. 

 

Obr. 9: New York 

 
 

 

 

 

 

zdroj: http://www.marist.edu/summerscholars/97/animated.htm, staženo 28. 2. 2007 

 

 Na náhledu (obr. 9) jsou zachyceny změny ve vývoji administrativních hranic města a 

vymezení indiánského území (rozdílný první a druhý snímek) v letech 1717, 1764 a 1766. 

 

Interaktivní animované mapy 

 

Animovaný atlas africké historie 1879-2002 

Obecné údaje: Animovaný atlas africké historie byl vytvořen v roce 2004 jako kolektivní dílo 

autorů (Nancy Jacobs, Rolando Peñate). Atlas zachycuje politické, správní, konfliktní a 

demografické uspořádání Afriky v jednotlivých letech od roku 1879 až do roku 2002. 

Popis: Obsah mapy tvoří pět zapínatelných vrstev: politické uspořádání, konflikty, pojmenování 

států, demografický ukazatel (od roku 1960) a statická mapa území dnešní Jihoafrické republiky 

(od roku 1976). Politické změny jsou zachyceny skrze výměnu barev jednotlivých území. Místa 

konfliktů a jejich význam znázorňují bodové znaky. Demografický ukazatel je charakterizován 

jako sloupcový graf umístěný u jména státu. Veškeré změny jsou v atlasu zachyceny 

prostřednictvím dynamických jevů v čase. Podle potřeby může uživatel urychlit přehrávání 

animovaného atlasu až trojnásobně, kdykoli pozastavit nebo posunout na požadovaný letopočet. 

K orientaci mezi jednotlivými lety slouží číselník.  
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Hodnocení: Opomeneme-li nepřítomnost měřítka a směrové růžice, jedná se o velice kvalitní 

mapové dílo, které podrobně dokumentuje více než 120 let africké historie. K vysvětlení změn 

je použito velice zajímavé zpracování legendy. Ta je tematicky uspořádána do několika 

mnohoúhelníků, které je možné libovolně přesouvat po mapě pro porovnání barev. 

 

Obr. 10: Afrika 

 

 

 

 

zdroj: http://www.brown.edu/Research/AAAH/map.htm, staženo 28. 2. 2007 

 

 Na snímcích Afriky z let 1974 - 1976 (obr. 10) jsou pomocí červených křížů zachyceny 

místa konfliktů a změny jejich významu podle velikosti grafického vyjádření. Barevné změny 

ploch pak dokumentují vývoj politického uspořádání. 

 

Mandžusko 1583 – 1660 

Obecné údaje: V roce 1998 vytvořil tým ACL mírně interaktivní animaci, která znázorňuje 

vybudování dynastie Ching mezi lety 1583 - 1660. Ve skutečnosti však zobrazuje časové 

rozpětí let 1550 až 1659. Animace o celkové délce 14 sekund byla vytvořena ve formátu AVI   

o objemu 750 kB. Mandžusko je jednou z mnoha animací umístěných na webové stránce 

(http://www.timemap.net/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=147). 

Popis: Animace zachycuje budování dynastie Ching prostřednictvím měnících se ploch. Časová 

osa je nahrazena ikonou s časovačem, ve kterém jsou zobrazeny všechny roky zmiňovaného 

období. Průběh animace je možné ovlivnit prostřednictvím funkce spuštění, zastavení nebo 

posunu dopředu či zpět. 

Hodnocení: Nevýhodou jinak pěkně provedené animace je nepřítomnost legendy, která by 

vysvětlila barevně odlišné plochy. Kromě již zmiňované legendy v animaci chybí například 

měřítko i směrová růžice.  
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Obr. 11: Dynastie Ching 

 

 

 

 

zdroj: http://www.timemap.net/indepth/movie/manchu.avi, staženo 28. 2. 2007 

 

 Na náhledech (obr. 11) jsou zachyceny postupné změny dvou jasně odlišitelných ploch 

a jejich průniku ve třech po sobě jdoucích letech (1644, 1645 a 1646). 

 

Změna populace 

Obecné údaje: V roce 2006 byla neznámým autorem vytvořena animace, která zachycuje 

změnu populace USA mezi lety 1800 až 2000. Jednotlivé změny jsou zachyceny vždy 

v intervalu deseti let. Animaci trvající 22 sekund tvoří 21 postupně zobrazovaných map. 

Popis: Vývoj populačního růstu je zachycen změnou ploch (jejich velikostí a barvou)              

po desetiletých intervalech. Součástí animace je číselník s vyznačeným datem a legenda s deseti 

intervaly hustoty osídlení. 

Hodnocení: Jedná se o zajímavou animaci, která byla vytvořena k ukázce schopnosti 

animačního nástroje v prostředí ArcGIS 9.2. Nevýhodou této animace je nepříliš vysoká kvalita 

grafiky a zbytečně mnoho intervalů hustoty, jejichž barva je špatně odlišitelná. Mezi další 

nedostatky patří nepřítomnost měřítka, autora atd., přestože se jedná o animaci vytvořenou 

v kartografickém prostředí, která je navíc umístěna na pomocné webové stránce ESRI. 

 

Obr. 12: Změna velikosti populace 

 

 

 

 

 

zdroj: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Population_change_over_time,  

staženo 28. 2. 2007 

 

 Na náhledu (obr. 12) je zachycena dynamika populačního růstu v letech 1840 a 1850. 

Zaznamenána je změna barvy (stupeň osídlení) i růst ploch. 
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Animovaný atlas letecké dopravy nad Severní Amerikou 

Obecné údaje: Animovaný atlas letecké dopravy byl vytvořen jako kolektivní dílo autorů 

(Michael P. Peterson, Jochen Wendel) v roce 2006. Volně dostupná ukázka ve formátu AVI      

o objemu 13,2 MB předvádí jednu z více než sedmdesáti animací tvořících atlas. Mírně 

interaktivní animace, trvající 48 sekund, zachycuje leteckou dopravu v průběhu jednoho dne, 

která směřuje na nebo vychází z letiště v Atlantě.  

Popis: Dynamika je tvořena pomocí ikon letadel, jejichž pozice se mění s časem. Barva ikony 

letadel slouží k odlišení jednotlivých leteckých společností. Změnou výplně (prázdnou ikonou) 

jsou označena letadla, která během určité doby nezaslala informaci o své poloze. Časový 

přehled je podán prostřednictvím ručičkových hodin. Průběh animace lze ovlivnit funkcemi 

spuštění, zastavení a posunutí dopředu nebo zpět.  

Hodnocení: Jedná se o velice kvalitní animaci, která poskytuje podrobný a tudíž plynulý 

záznam letecké dopravy v Atlantě. Podklad animace je vhodně omezen pouze na zobrazení 

obrysů hranic jednotlivých států. Nedostatkem jinak precizního díla, je stejně jako u naprosté 

většiny výše popsaných animací nepřítomnost mapových prvků jako je například měřítko, 

legenda. 

 

Obr. 13: Letiště Minneapolis/St. Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://maps.unomaha.edu/AnimatedFlightAtlas/ 

animace: http://maps.unomaha.edu/AnimatedFlightAtlas/ExampleAnimation.html, staženo 28. 2. 2007 

 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné uložit náhled animace do žádného z běžně 

používaných obrazových formátů, byl použit obrázek z webové stránky presentující tento atlas. 

Náhled (obr. 13) zachycuje leteckou dopravu vztaženou k letišti Minneapolis/St. Paul o víkendu 

v 0:52 hodin. Letecké společnosti jsou barevně odlišeny, avšak nejsou vysvětleny ani               

na náhledu, ani v samotné animaci. 
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Shrnutí 

 

 Příklady uvedených animací poskytují přehled o prostředcích a možnostech 

kartografické animace. Navíc umožňují získat povědomí o tom, co by mělo být součástí nebo 

čeho se v animaci vyvarovat. 

 Nejčastěji se vyskytujícím typem animací umístěných na webových stránkách jsou GIF 

animace. Výhoda tohoto typu je dána dostupností nástroje pro tvorbu animace, která otevírá 

možnosti tvorby široké veřejnosti, malému objemu dat (vhodnému pro webové prostředí) a 

v neposlední řadě pak možností přehrání animace bez potřeby instalovat určitý typ přehrávače. 

Složitější kartografické animace jsou tvořeny ve formátech AVI, QuickTime nebo MPEG, které 

umožňují uložení jedné nebo více datových stop. Daní za vyšší kvalitu je však velký objem dat. 

Výjimečně se lze setkat s ukázkami multimediálních map, které jsou tvořeny ke komerčním 

účelům. 

 Naprostá většina animací se zaměřuje pouze na zachycení prostorové změny a opomíjí 

kartografické náležitosti, které mají v mapě své opodstatněné místo. K uživateli se tak              

ve většině případů dostávají značně omezené informace. 

Za nejzajímavější animace lze považovat Vznik státu s velkým množstvím použitých 

prostředků, Změnu populace, která byla vytvořena v prostředí ArcGIS verze 9.2 nebo animaci 

Letecké dopravy nad Severní Amerikou s plynulým pohybem letadel a jejich rozlišením. 

 Naopak mezi nejméně zdařilé lze označit Animovanou mapu bojiště Antietam, která je 

ke svému účelu dostačující, ale z hlediska kartografického a hlavně estetického zcela 

nedostatečná. 

 Všechny získané poznatky budou využity při tvorbě vlastních animací předložené 

diplomové práce. 

 

4.2. Kartografické publikace I. 
 

Publikace R. Čapka a kol. (1992) je systematicky vytvořený studijní materiál, který 

podává přehled o samotné kartografii, mapách a jejich obsahu, způsobech, jakými je možné 

převádět zakřivený zemský povrch do roviny, stručně seznamuje s geodetickými pracemi 

(přístroji a způsoby) nebo dálkovým průzkumem Země. Opomenuty nejsou ani ukázky 

rozdílných výpočtů prováděných na kouli a elipsoidu. Největší pozornost je však věnována 

samotným mapám, mapovému obsahu a jejich zpracování. Mapy jsou podrobně 

charakterizovány a rozčleněny na základě určitých kritérií. Jednotlivé obsahové prvky mapy a 

kartografické vyjadřovací prostředky jsou velice podrobně popsány a doplněny obrazovou 
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přílohou. Tematickým mapám je však přidělen pouze malý prostor. Závěr publikace je věnován 

kartografickým dílům a dějinám. Pro snazší pochopení a zapamatování jednotlivých informací 

je celý text vhodně doplněn množstvím obrázků. 

 Skripta s podobným obsahem napsal B. Veverka (2004). Svou náplní se jedná               

o upravené a rozšířené vydání skript z roku 1995. Taktéž podávají přehled o samotné 

kartografii, mapách a jejich obsahu, představují různé souřadnicové systémy, seznamují             

s kartografickými díly nebo s historií kartografie. Pozornost je také zaměřena k tematickým 

mapám. Popsáno je, jak samotné třídění map, tak metody znázorňování tematického obsahu. 

V této části je pak pozornost věnována především diagramům a kartodiagramům (diagramové 

měřítko, velikostní stupnice atd.). Součástí skript je i přehled informačních fondů, které 

poskytují kartografická díla a literaturu. Závěr je věnován počítačové kartografii s vysvětlením 

rozdílného způsobu presentace dat a s nimi souvisejícími pojmy, použitím počítačové 

kartografie. Skripta jsou doplněna množstvím obrázků a vzorců. 

 Publikace, která se zabývá stejnou problematikou, jako výše uvedené knihy, je 

kolektivním dílem V. Nováka a Z. Murdycha (1988). Taktéž pojednává o samotné kartografii, 

jakož to vědním oboru, funkci mapy a její geometrické podstatě nebo jednotlivých 

kartografických vyjadřovacích prostředků. Značný prostor je však věnován kartografickým 

zobrazením, terénnímu mapování a tvorbě map. Jednotlivá zobrazení jsou podrobně popsána, 

vzájemně porovnána a doplněna grafickými náhledy a vzorci. Již tradičně publikaci uzavírá 

přehled domácí mapové tvorby a kartografických dějin. Množství obrázků (včetně barevné 

přílohy) pak vhodným způsobem doplňuje, popřípadě vysvětluje psaný text. 

 Starší publikace s obdobnou tematikou pochází od J. Kovaříka a B. Veverky (1980). 

Stejně jako výše popsaná díla i tato publikace seznamuje s kartografickým oborem, pojmy, 

obsahem map a jejich tříděním, poskytuje přehled kartografických děl nebo kartografické 

historie. Již standardně je pozornost věnována podrobnému popisu jednotlivých kartografických 

vyjadřovacích prostředků, avšak největší prostor je vymezen postupu tvorby kartografických děl 

a její automatizace. Velice stručně, přesto zajímavě jsou taktéž charakterizovány jednotlivé 

způsoby vyjádření reliéfu. Zcela netradičně je publikace ukončena krátkým hodnocením 

kartografických děl, metodami poznávání a výzkumem skutečnosti.  

 Z. Murdych (1988) se ve svém upraveném vydání dvoudílného skripta z roku 1983 

zaměřuje pouze na tematickou kartografii. Celou publikaci je však možné rozdělit na tři části. 

První část podává vysvětlení pojmů tematické kartografie, přehled jakým způsobem je možné 

mapy třídit nebo jaké jsou vyjadřovací prostředky. Právě jim (kartografickým vyjadřovacím 

prostředkům) je věnována značná pozornost. Opomenut není ani podrobný popis postupu        

při samotné tvorbě tematických map. Ve druhé části jsou přehledně popsány jednotlivé 

kategorie a tematické mapy v nich obsažené. Součástí je i přehled tematických atlasů. Poslední 
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část zachycuje způsob zpracování a využití kvantitativních metod. Celá publikace je doplněna 

množstvím obrázků a také barevnou přílohou s ukázkami tematických map domácí produkce. 

Další publikace, jejíž obsah je zaměřen na tematické mapy pochází od V. Voženílka 

(2001). Systematicky tvořená skripta uvádějí přehled tematických map, shrnuje zásady správné 

tvorby, seznamuje s obsahem a tvorbou tematických map nebo způsoby jakými je zemský 

povrch převáděn do roviny. Taktéž je pozornost věnována samotnému obsahu tematických map 

a jednotlivým kompozičním prvkům. Součástí popisu jsou i informace o vhodném umístění 

nebo případných problémech s jednotlivými prvky. Hlavní část skript pak tvoří samostatné 

kapitoly s podrobným popisem vybraných prvků či metod obsahu tematických map (např. 

barva, legenda, kartodiagramy). V závěru je uveden přehled státních mapových děl, tematických 

map a atlasů domácí produkce. Stejně jako výše uvedené publikace i tato skripta obsahují 

množství doprovodných obrázků a vzorců. 

O tematické kartografii taktéž pojednává dílo J. Kaňoka (1999). Ani v této publikaci 

nechybí přehled samotných tematických map, jejich obsahu nebo kartografických vyjadřovacích 

prostředků a jejich použití v mapách. Výjimečná pozornost je zaměřena na grafické metody 

znázorňující kvantitativní údaje (tabulky, grafy, diagramy atd.). Jejichž podrobný rozbor je 

doplněn množstvím ukázek. Zajímavou součástí je mapová stylistika, ve které jsou 

presentovány funkční styly map, způsob klasifikace nebo samotné stylotvorné faktory. Závěr 

publikace je ponechán vybraným mapám a atlasům s tematickou náplní. Již standardně je 

neodmyslitelnou součástí kartografických děl množství doprovodných obrázků. 

Specificky zaměřená publikace na tvorbu, obsah a vzhledovou stránku map je dílem    

Z. Murdycha (1978). Mapová tvorba je rozebrána jak z hlediska konstrukčních a kompozičních 

prvků, tak z hlediska jejich použití, použitých přístrojů nebo činností v kartografickém podniku. 

Ani zde nechybí podrobný popis jednotlivých kartografických vyjadřovacích prostředků. 

Přehled pomůcek a materiálů pak uzavírá publikaci. 

 

4.3. Kartografické publikace II. 
 

 Mapa byla vždy významným pomocníkem poskytující přehled o prostorových vztazích. 

Vizualizační schopnosti tradičních (papírových) map byly vždy omezené. Změna v jejich 

možnostech a distribuci nastala až s pokrokem výpočetní technologie. Voženílek (2005) 

poukazuje na směry vývoje a schopnosti tvůrců map, které přinesl pokrok výpočetní technologie 

v posledních dvaceti letech. 

 Počítače se tak staly nezbytnou součástí při tvorbě map, ať už v digitální či papírové 

podobě, ale také při jejich samotném šíření. Kraak a Ormeling (2003) upozorňují na fakt, že se 
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WWW, jakož to grafická část internetu, stalo nejenom nástrojem k šíření prostorových dat, ale 

také prostředím, které umožňuje zahrnout do procesu tvorby map každého, kdo má k němu 

přístup. 

 Schopnosti internetu napomáhají k tvorbě dynamických a interaktivních map. 

Všeobecně lze mapy webového prostředí rozlišovat na statické a dynamické. Obě kategorie se 

dají dále členit na mapy „pouze k prohlížení“ a mapy interaktivní (obr. 1). Podle Kraaka a 

Browna (2001) není tato klasifikace map neměnná, neboť existují příklady, které se do daných 

kategorií nehodí. Jiný pohled na mapy na internetu poskytuje Peterson (2003), který rozlišuje tři 

typy takto dostupných map (statické, interaktivní a animované mapy). 

 Většina map na WWW je statického charakteru, přestože jsou dynamické mapy         

pro uživatele zajímavější už z hlediska způsobu zpracování. Dynamické procesy mohou být    

ve webovém prostředí zachyceny například pomocí animace, která popisuje změnu 

prostorových dat.  

 Animované mapy jsou ve většině publikací charakterizovány způsobem, který popisuje 

spíše jejich vhodnost či důvod k použití (Cartwright, Peterson, Gartner 2007, Voženílek 2005, 

Kraak, Ormeling 2003). Jasnou definici toho, co si představit pod tímto pojmem, poskytuje 

Peterson (2003). 

 Přestože se kartografové věnují animaci již od 60. let 20. století, přehled historického 

vývoje je v publikacích zpravidla velice strohý nebo není vůbec uváděn. Pakliže je historie 

animace uvedena, omezuje se na rozdělení do tří fází, kde je každá fáze stručně 

charakterizována časovým vymezením a tím, co je pro ni typické (Kraak, Ormeling 2003, 

Cartwright, Peterson, Gartner 2007). Třetí fáze je podle Cartwrighta, Petersona a Gartnera 

(2007) výsledkem webového prostředí. Kraak a Ormeling (2003) ji naopak vnímají jako fázi,  

ve které došlo k zahrnutí GIS technologií do procesu tvorby animace. 

 Cartwright, Peterson a Gartner (2007) mimo jiné uvádějí jména autorů, kteří stojí         

za vznikem metody filmové animace a první animované mapy. Shodou okolností se první 

animovaná mapa taktéž zaměřuje na zachycení dopravy ve městě, i když z jiného úhlu než je 

příslušná diplomová práce. 

 Animace jsou dynamickou formou presentace, pomocí kterých lze zobrazovat změny 

v prostoru, atributech nebo čase. Kraak a Brown (2001) vnímají kartografickou animaci jako 

způsob, který umožní lepší pochopení procesů zobrazených změn. 

 Dynamická presentace obsahu mapy plní podle Voženílka (2005) dva úkoly. Prvním 

úkolem je vyvolání uživatelovy pozornosti, druhým pak zobrazení dočasných procesů reálného 

světa nebo zobrazení jiných nedočasných procesů. 
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 Kategorii kartografických animací můžeme dále dělit do dvou skupin podle způsobu 

propojení zobrazených změn s časem (Kraak, Brown 2001, Cartwright, Peterson, Gartner 2007, 

Kraak, Ormeling 2003). Nejčastěji se vyskytujícím typem kartografické animace jsou časové 

animace (Cartwright, Peterson, Gartner 2007). Klasifikace na časové a nečasové animace není 

posledním způsobem dělení. Nečasové animace lze totiž podle způsobu zobrazení změn třídit  

do dalších dvou podskupin (Kraak, Ormeling 2003, Cartwright, Peterson, Gartner 2007). 

 Charakteristiku jednotlivých dynamických proměnlivostí, které lze chápat jako 

parametry animace, poskytují Kraak a Ormeling (2003). Letmo se o těchto proměnlivostech 

zmiňuje Voženílek (2005), který na rozdíl od dvojice autorů Kraak, Ormeling, poukazuje        

na závislost mezi dynamickými proměnlivostmi a neinteraktivitou animace. 

 Důležitou součástí mapy jsou taktéž vizuální proměnlivosti, které jsou hojně využívány 

v animaci a obzvláště pak u dynamických znaků. Popis vybraných vizuálních proměnlivostí 

podává Voženílek (2005). 

Podle Voženílka (2005) vzniká propojením animačních technik s vizuálními a 

dynamickými proměnlivostmi mapová informace, která je dostupná na globální úrovni. 

 K vysvětlení použitých mapových symbolů potřebují animované mapy stejně jako 

ostatní mapy svou legendu. V animaci má však legenda významné postavení, neboť může 

zastávat dvojí funkci (Cartwright, Peterson, Gartner 2007, Kraak, Ormeling 2003, Kraak, 

Brown 2001). Příklad praktického využití aktivní legendy v animaci poskytuje Voženílek 

(2005). 

 Pro uživatele kartografických animací je rovněž důležité, aby měli dostupné nástroje, 

které mu umožňují ovlivnit průběh animace. Programy k prohlížení animací často nabízí funkce 

jako je rychlý posun vpřed, rychlý posun vzad a pauza (Cartwright, Peterson, Gartner 2007, 

Kraak, Brown 2001). Kraak a Ormeling (2003) považují tyto vyjmenované funkce                    

za požadované minimum pro přehrání animací. Animace, které uživatelům nabízí možnost 

interakcí dle Cartwrighta, Petersona, Gartnera (2007) umožňují lepší způsob zkoumání 

zobrazovaných jevů. Voženílek (2005) upozorňuje na existenci dvou bodů, ve kterých musí být 

interaktivní animace srozumitelná. 

Interaktivní kartografie změnila dosavadní způsob zpracování kartografických 

informací. Uživatel mapy se stává dominantním členem, který podle svých požadavků mění 

zpracování kartografické informace (Voženílek 2005). 

 Distribuce animací je snadněji zprostředkována skrze nové kartografické médium 

(WWW) (Kraak, Ormeling 2003). Webové prostředí umožňuje zobrazit různé typy 

animovaných map. Popis kartografických animací s uvedením příkladů poskytuje Peterson 

(2003), Kraak a Ormeling (2003) nebo Kraak a Brown (2001). 
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 Formátům k vytváření nebo presentování animací se věnuje Peterson (2003) nebo Kraak 

a Brown (2001). 

 Animace jsou pro uživatele přitažlivým způsobem zachycení změn. Někdy však dochází 

k jejich přetížení, při kterých se animace stává důležitější než samotný obsah (Voženílek 2005). 

 Při obrovském množství prostorových dat je nutné mít k udržení čtivého stavu mapy 

tvořivý přístup. Toto je důležité právě při vysvětlování prostorových procesů (Cartwright, 

Peterson, Gartner 2007). Schopnost pojmout a následně presentovat obrovské množství 

prostorových dat dává animaci velké možnosti. Její využití neslouží pouze k zachycení změn či 

vzájemných vztahů, ale také umožňuje ukázat budoucí vývoj (Kraak, Ormeling 2003, Peterson 

2003, Cartwright, Peterson, Gartner 2007, Voženílek 2005). Animace jsou tedy dobrým 

způsobem jak názorně presentovat uživatelům minulé, současné nebo budoucí dynamické 

procesy, které probíhají v našem prostředí.  

Internet láká širokou veřejnost pomocí poutavých map k jejich intenzivnímu používání 

a porozumění (Peterson 2003). Webové prostředí, které slouží ke snadné distribuci a 

zobrazování map, má rovněž své nevýhody. Tvorba webových map musí vycházet z určitých 

úvah (Kraak, Ormeling 2003). 

Kraak a Brown (2001) polemizují nad vhodností internetu k využívání webových map 

provozu. Plánováním cest prostřednictvím internetu a jeho praktickým použitím se zabývá 

Peterson (2003). 

Ve srovnání s délkou vývoje papírových map je kartografie ve statických internetových 

mapách i interaktivních mapových animacích na počátku svého vývoje (Voženílek 2005). 

Kromě animace lze dynamické presentace mapy dosáhnout pomocí dynamických 

symbolů, zvuku nebo virtuální reality. Spojení těchto multimediálních prvků s mapou dává 

vznik multimediální mapě. 

Způsoby použití zvuku v multimediální mapě společně s uvedenými příklady podává 

Voženílek (2005), Kraak a Ormeling (2003). Kraak a Brown (2001) se na zvuk zaměřují 

převážně z hlediska zvukových formátů, které následně charakterizují. 

Popis jednotlivých typů dynamických znaků i s příklady uvádí Voženílek (2005). 

Stručnou charakteristiku posledního dynamického prostředku (virtuální reality) 

poskytuje Voženílek (2005). Použití tohoto prostředku může uživateli přinést lepší pochopení 

životního prostředí a dopadů lidské činnosti (Peterson 2003). Skrze programovací jazyk VRML 

představuje virtuální realitu Kraak a Brown (2001).  

Cílem propojení multimediálních prvků s mapou je lepší způsob pochopení jevu jako 

celku (Kraak, Ormeling 2003). Multimediální povaha produktů podporuje uživatele k jejich 

použití (Cartwright, Peterson, Gartner 2007). 
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 Instrukce o tvorbě animací v prostředí ArcGIS 9.2 jsou uvedeny na pomocné webové 

stránce firmy ESRI: 

(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome). 
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5. METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 
 

 K dosažení jednotlivých cílů, které byly stanoveny na začátku diplomové práce, bylo 

nezbytným úkolem definovat metody a samotný postup zpracování. 

 

5.1. Metody 
  

 Sběr dat a informací: Na základě této metody byla ze všech středně velkých měst České 

republiky vybrána vhodná lokalita, pro kterou byly vytvořeny animované mapy městské 

dopravy. Zvolenou územní jednotku představuje město Kladno.  

Studium odborné literatury a ostatních pramenů: Dosažení cíle diplomové práce 

(vytvoření animovaných map) zahrnuje mimo jiné seznámení s odbornou literaturou, která 

poskytuje přehled o dané problematice. Naprostá většina informací o animacích pochází          

ze zahraničních prací (M. P. Peterson, M. J. Kraak, W. Cartwright atd.). Z čehož vyplývá, že se 

touto problematikou téměř nikdo z domácích autorů nezabývá. Odborná literatura, ať už 

zaměřená na kartografické publikace obecného charakteru, tematickou kartografii nebo 

kartografické publikace s prvky kartografické animace a dynamických map, se stala 

nepostradatelným zdrojem informací právě při tvorbě obsahové, kompoziční a charakterové 

stránky jednotlivých animovaných map. Podrobný popis kartografické literatury poskytuje       

4. kapitola. 

Vyhledání animací na internetu: Všechny vyhledané animace byly charakterizovány   

ve třech bodech (obecné údaje, popis obsahu a subjektivní hodnocení). Získané poznatky           

z existujících animací a jejich možnosti se staly pomocným materiálem při tvorbě vlastních 

animovaných map. Přehled internetových animací je taktéž podán ve 4. kapitole. 

 Vizualizace: Ke tvorbě animovaných map městské dopravy Kladna byl použit 

kartografický software ArcGIS 9.2 od firmy ESRI, který na rozdíl od předchozí verze 9.1 již 

obsahuje extenzi (Animation) zajišťující tvorbu animací. Metodický postup tvorby kartografické 

animace v jeho prostředí je použitelný i pro jiné animované mapy. 

 Studium programového zajištění: Prvotní povědomí o funkčnosti extenze (Animation) 

bylo poskytnuto skrze pomocnou webovou stránku firmy ESRI a pomocný manuál programu. 

Kromě množství získaných informací se osvědčenou metodou k pochopení tvorby animace 

v daném prostředí stal starý známý způsob „pokus, omyl“. 

 Metody tematické kartografie: Tyto metody byly použity při samotné tvorbě 

animovaných map. Přehled o kompozici jednotlivých kartografických prvků v mapě, vhodnosti 
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použitých barev a dalších náležitostí podává například Čapek a kol. (1992), Voženílek (2001) 

nebo Veverka (2004). 

 

5.2. Postup zpracování animovaných map 
 

 1. Důvody tvorby: Hromadná doprava ve městě je složitý systém, který se neustále 

mění. Čím je město větší, tím je jeho systém dopravy složitější. Pohyb po městě z jednoho místa 

do druhého se tak stává mnohdy problematickým úkolem i pro místního obyvatele (pakliže 

určitou část města nezná), natož pak pro cizího návštěvníka. Důvodem tvorby animovaných 

map městské dopravy je zachycení komplexní informace, která by usnadnila a zpřehlednila 

městskou dopravu. 

2. Výběr města: K počátečnímu kritériu velikosti lokality (středně velké město) byly 

postupně přidány další požadavky (existence relativně husté sítě MHD, dostupnost potřebných 

materiálů). Na základě zmíněných požadavků a získaných informací se vybranou lokalitou stalo 

město Kladno. 

 3. Shromáždění poznatků: Velice důležitým bodem celého postupu zpracování bylo 

proniknutí do problematiky animovaných map skrze sběr a následné studium odborné literatury 

a ostatních pramenů. Její pomocí byla získána představa o animacích, jejich tvorbě a 

možnostech, ale i způsobu zpracování dat. Význam této fáze je patrný ze samotného vlivu       

na ostatní etapy. 

 4. Sběr dat: Dalším důležitým krokem byl sběr potřebných dat k tvorbě animovaných 

map městské dopravy. K tomuto účelu byla získána data ze dvou zdrojů (digitální výstup 

digitální mapy Kladna z Magistrátu města Kladna, podkladová data DMÚ 25 z geoportálu 

Cenia). Tato data byla dále doplněna na základě vlastního terénního průzkumu a získaných 

informací. Podrobnější informace o použitých datech jsou obsaženy v podkapitole 5.3. Data.  

 5. Zpracování dat: Podle očekávání se tato část práce ukázala jako nejnáročnější fáze 

z hlediska času a pozornosti. Kromě editace výše zmíněných dat bylo nezbytným úkolem 

nejprve zdigitalizovat trasy a zastávky autobusové dopravy ve městě. Následně pak byly 

převedeny jízdní řády všech sedmnácti autobusových linek po minutovém intervalu                 

do bodových vrstev (SHP). Náročnost převodu jízdních řádů spočívá nejen v množství 

vytvořených záznamů (23590), ale také v přidělení časových informací, díky kterým jsou 

tvořeny animované mapy městské dopravy. K přípravě a usnadnění zápisu časové informace 

byla použita aplikace Microsoft Excel. Další dílčí kroky zahrnují doplňující digitalizaci 

(zástavby, průmyslové zóny atd.) nebo vložení textových záznamů. Všechna shromážděná data 

byla zpracována v programu ArcGIS 9.2. 
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 6. Správa dat: Všechna data byla přehledně zpracována do jednotlivých SHP vrstev. 

Aktualizace uložených dat v tabulkách není nejsnazší, ale také není nemožná. Opomeneme-li 

změnu jízdních řádů během letních prázdnin nebo občasnou výluku dopravy, pak je možné 

tímto způsobem vytvářet animované mapy platné po celý rok.  

7. Úprava vzhledu: Před samotnou prací s animační extenzí bylo nutné vytvořit 

požadovaný vzhled a kompozici mapy. Celková úprava je výsledkem estetického cítění a 

získaných informací z odborné literatury a ostatních pramenů. 

8. Práce s extenzí Animation: K pochopení správného použití nástroje pro tvorbu 

animace byly využity poznatky získané z odborné literatury, ostatních pramenů a metody 

„pokus, omyl“. Nastavení výsledných parametrů jednotlivých animací vychází z vlastních i 

cizích požadavků. Postup jak pracovat s danou extenzí je nastíněn v 7. kapitole. 

 9. Export: V momentu splnění kartografických náležitostí a nastavení vlastností 

animace, může být animovaná mapa městské dopravy exportována. Výstup lze uložit jako 

animovaný soubor nebo ho lze exportovat jako video do formátu AVI. Komprese videa závisí 

na výběru a nastavení komprimačního zařízení. Popisu použitelných komprimačních zařízení je 

věnován prostor v 7. kapitole. 

 10. Výsledek: Shrnutím všech pracovních kroků vzniká požadovaný výsledek v podobě 

animace. Všechny vytvořené animované mapy zachycují dopravu města Kladna nebo informace 

související s dopravou. 

 11. Uložení: Vytvořené animace byly uloženy v digitální formě na paměťové médium 

(DVD) a přiloženy k diplomové práci jako příloha. 

 

 Jednotlivé kroky vedoucí k tvorbě animovaných map jsou přehledně znázorněny 

pomocí schématu (obr. 14). 
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Obr. 14: Schéma pracovního postupu 
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zdroj: autor 

 

5.3. Data 
 

 K vytvoř

data, která byla z

Starosty Pavla 44

 Tvorba d

spravována a aktu

 Rozsah z

Kročehlavy, Mot

systému S-JTSK 

1. 758602,90 (sou

2. 758602,90 (sou

3. 769390,40 (sou

4. 769390,40 (sou

Kromě zí

vzniklý přepraco

Katastrální úřad 

 

1. Důvod tvorb

Kritéria 

a 

e

í

.

i

y

j

s

v

2. Výběr měst
Microsoft 
Excel 

ArcGIS 9.2 

ů 

t 

t 
5. Zpracování da
ní

sk

 

git

ali

ísk

čí

e v

řa

řa

řa

řa

ka

án

pl
4. Sběr da
3. Shromáždění poznatk
t 
6. Správa da
u 
7. Úprava vzhled
n 
8. Práce s extenzí Animatio
t 

 

á

á

z

n

d

d

d

d

u

9. Expor
k 
10. Výslede
í 
11. Uložen
animovaných map městské dopravy na příkladu města Kladna byla využita 

na z Magistrátu města Kladna. Sídlo úřadu se nalézá v Kladně na náměstí 

lní mapy Kladna byla ukončena 11. 5. 1999. Od tohoto data je mapa pouze 

ována. 

aných dat pokrývá sedm katastrálních území (Dubí, Hnidousy, Kladno, 

, Rozdělov a Vrapice). Výřez z digitální mapy Kladna v souřadnicovém 

ymezen čtyřmi souřadnicemi X, Y bodů:  

nice Y), 1029220,62 (souřadnice X) 

nice Y), 1037170,62 (souřadnice X) 

nice Y), 1029220,62 (souřadnice X) 

nice Y), 1037170,62 (souřadnice X) 

ných polohopisných a popisných dat (čísla popisná a evidenční, polohopis 

ím katastrální mapy, polohopis vzniklý doměřením částí, které neeviduje 
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prostranství) byla také poskytnuta data světelné signalizace. Všechny datové výstupy jsou 

standardně poskytovány ve formátech DGN, DXF, VYK, VTX případně ve formátu TXT      

pro seznam souřadnic. Pro práci byla všechna data obdržena ve formátech DGN, DXF a VYK. 

Navíc byla získána orientační mapa celého Kladna ve formátu BMP s umisťovacím souborem 

(ROH). 

 Vzhledem ke grafické podobě obdržených dat (obr. 15) odpovídající spíše technickému 

plánu (podrobnost, půdorysné znázornění komunikací atd.) se hlavním zdrojem podkladových 

dat stalo DMÚ 25 z geoportálu Cenia.  

 

Obr. 15: Náhled na poskytnutá data polohopisná a popisná, světelnou signalizaci 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Magistrát města Kladna 

 

 Z geoportálové vrstvy byla pro celé území města Kladna stažena data komunikací, 

vegetace, vodních ploch, vodních toků, zástavby, budov a názvů ulic ve formátu SHP (obr. 16). 

Tato data byla editována a doplněna dalšími informacemi na základě zapůjčených dat 

Magistrátem města Kladna, terénního průzkumu a získaných informací (informační tabule, 

internet atd.). 

  

Obr. 16: Náhled na staženou vrstvu zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: geoportál Cenia 
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6. OBSAH A NÁPLŇ AMaMDoK 
 

 Mapové pole představuje prostor pro mapový obsah. „Obsah map zahrnuje všechny 

objekty, jevy a jejich vztahy, které jsou v mapě kartograficky znázorněny“ (Čapek 1992,           

s. 147). Mapový obsah se znázorňuje pomocí kartografických vyjadřovacích prostředků. Hlavní 

prostředky představují mapové znaky (bodové, liniové a plošné), které je možné rozlišovat 

podle grafického vyjádření. Mezi další hojně používané vyjadřovací prostředky patří například 

barva nebo písmo. 

Bodové znaky se používají pro znázornění objektů, jejichž rozměry nelze v daném 

měřítku mapy vyjádřit (např. zastávky, autobus). Liniové znaky slouží k vyjádření objektů a 

jevů liniového charakteru (např. vodní toky, komunikace, hranice). Pomocí bodových a 

liniových znaků jsou většinou objekty znázorněny tzv. „nad míru“. To znamená, že např. 

komunikace je znázorněna silnější linií, ačkoli v daném měřítku mapy by skutečná síla linie 

měla být užší. Plošné znaky se používají pro znázornění plošně rozsáhlých objektů a jevů (např. 

lesy, vodní plochy). 

Barva je výjimečným kartografickým vyjadřovacím prostředkem, neboť je samostatným 

vyjadřovacím prostředkem, ale také je součástí všech ostatních. Úkolem barvy je oživení a 

zpřehlednění mapy. 

 „Tematické mapy jsou specifické svým obsahem. V něm převládají prvky jednoho nebo 

více příbuzných témat nad prvky jinými, které jsou z hlediska zaměření tematické mapy 

druhořadé. Tento výběr nejvíce ovlivní zastoupení fyzickogeografických a socioekonomických 

prvků v obsahu tematické mapy. Matematické a doplňkové prvky jsou v mapě vždy zastoupeny 

v potřebném rozsahu“ (Voženílek 2001, s. 45 – 46). 

 

6.1. Podklad AMaMDoK 
 

Výběr podkladu pro tvorbu AMaMDoK (animované mapy městské dopravy Kladna) 

byl ovlivněn tematickým zaměřením diplomové práce. Výsledný podklad byl vytvořen 

kladením jednotlivých digitálních vrstev ať už stažených nebo dodigitalizovaných. 

Stěžejní prvek obsahu všech animovaných map představuje stažená vrstva komunikací, 

bez které by nemohly být animace vůbec vytvořeny. Pro zpřehlednění byly graficky odlišeny 

pouze dvě kategorie komunikací. První kategorie zahrnuje významné komunikace typu silnice 

1. a 2. třídy, hlavní průjezdní komunikaci nebo jinou státní silnici. Obsáhlejší druhá kategorie 

zachycuje ulice a účelové komunikace města. Součást vrstvy tvoří železnice a vlečka spojené  
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do samotné kategorie. Vrstva komunikací byla aktualizována pomocí dat z Magistrátu města 

Kladna a dalších získaných informací. 

Animace vytvořené pouze na podkladové vrstvě komunikací by byly obsahově chudé a 

pro uživatele bez jejich dobré znalosti i bez jakéhokoli většího přínosu. Z tohoto důvodu byl 

mapový podklad obohacen o další obsahové prvky. 

Důležitým prvkem obsahu mapy se stala hranice města. Na základě této vytvořené 

vrstvy, která ohraničuje všech sedm katastrálních území města Kladna, byl vymezen pracovní 

prostor samotné mapy. Přesahující data byla, až na výjimku územní části Velkého Přítočna 

s autobusovými zastávkami, odstraněna. Ačkoli je hranice liniový znak, byla vytvořena jako 

obrys plošného znaku (masky), která překryla bílá místa v mapě. Aby nedošlo k přehlédnutí 

správního ohraničení, byla pro hranici použita zesílená přerušovaná obrysová linie. 

Lepší grafický vzhled mapy byl docílen vytvořením vrstev pro zastavěné a průmyslové 

plochy. Významným nikoli jediným zdrojem informací o zástavbě města se stala stejnojmenná 

geoportálová vrstva. 

Původně zamýšlené použití staženého socioekonomického prvku (budovy) se v průběhu 

práce ukázalo jako nevhodné z hlediska přeplnění mapy. Alespoň zlomek informací                   

o rozmístění budov ve městě je poskytnut skrze vytvořenou bodovou vrstvu institucí. 

Všechny výše zmíněné komponenty mapového podkladu animace patří do kategorie 

socioekonomických prvků. Za jakýsi přechod mezi použitými socioekonomickými a 

fyzickogeografickými prvky v mapě lze označit vytvořenou vrstvu zeleně, která vhodně 

doplňuje ostatní komponenty. Její součástí je hned čtveřice tříd. První tvoří veřejnou zeleň, 

druhá spojuje soukromou zeleň, sady a zahrady, třetí patří hřbitovům a poslední třída zachycuje 

sportoviště. 

K zachycení fyzickogeografických prvků mapového podkladu byly použity stažené 

geoportálové vrstvy vodních ploch, vodních toků a vegetace. Vzhledem k charakteru 

vegetačního pokryvu území Kladna (zalesnění téměř celého okolí zástavby) nakonec nebyla 

vrstva vegetace samostatně použita, ale posloužila k doplnění obsahu výše uvedené vrstvy 

zeleně. Díky tomu je mapa přehlednější a nepůsobí přeplněným dojmem. 

Jiné podkladové vrstvy, vyjadřující socioekonomickou či fyzickogeografickou sféru, 

nebyly při tvorbě animovaných map využity. Všechny uvedené vrstvy nebyly vždy použity 

při tvorbě mapového podkladu jednotlivých animací. Jejich přítomnost byla ovlivněna typem 

animace a estetickým cítěním. Náhled (obr. 17) ukazuje jeden mapový podklad obsahující 

komunikace, zastavěné a průmyslové plochy, zeleň a masku se správním ohraničením. 
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Obr. 17: Náhled na mapový podklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: autor 

 

6.2. Náplň pro animace 
 

 Aby bylo možné vůbec nějaké animace vytvořit, byly do mapy vloženy údaje týkající se 

dopravy ve městě. 

 První údaje o městské dopravě Kladna byly vloženy pomocí bodové vrstvy zachycující 

jednotlivé autobusové zastávky. Na území města bylo rozmístěno více než 200 autobusových 

zastávek, které tvoří síť městské případně i meziměstské autobusové dopravy. Jejich rozmístění 

je výsledkem získaných informací z podrobných plánů města, internetových zdrojů a 

v neposlední řadě také terénních průzkumů. Každá zastávka byla rovněž řádně pojmenována.  

Toto bodové pole se stalo nejen významným pomocníkem při vkládání dalších 

informací, ale také bylo použito k vytvoření samostatné animace podávající přehled o umístění 

a názvu všech zastávek městské dopravy. 

 Vytvoření všech sedmnácti vrstev autobusových tras, jako vodících prvků                   

při zpracování dat z jízdních řádů, vycházelo ze získaných informací o průběhu jízd 

jednotlivých autobusových spojů. Každá autobusová trasa byla vytvořena jako uzavřená 
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dvojlinie, která má vždy jednu z linií napojenou na vrstvu komunikací. V průběhu práce se 

ukázalo zpracování tras do podoby dvojlinie na místo jedné, jako zbytečně provedená činnost. 

 Stejně jako u autobusových zastávek získaly vrstvy autobusových tras dvojí význam 

(podklad pro zpracování dat z jízdních řádů, náplň animace). 

 Na každou autobusovou trasu byla napojena bodová vrstva zachycující pozici příslušné 

autobusové linky v průběhu celého dne po minutových intervalech. Použité informace byly 

čerpány z jízdních řádů MAD (městská autobusová doprava) Kladno platných od 10. 12. 2006 

do 8. 12. 2007.  

Body představující pozice autobusové linky mimo zastávky byly umístěny na trasu 

v pravidelných úsecích vycházejících z časových rozdílů jízdního řádu vždy pro předchozí a 

následující zastávku. Takto vytvořené vrstvy autobusových linek zachycují ideální průběh 

dopravy. Realita je však ovlivněna množstvím různých faktorů. 

Jako ukázkový den byla pro animaci zvolena středa 6. 6. 2007 (plus patnáctiminutový 

přesah do čtvrtka 7.6.). Tento den byl vybrán jako univerzální pracovní den, jehož dopravní 

frekvence není ovlivněna žádným svátkem, dopravně omezeným dnem nebo prázdninovou 

změnou jízdních řádů. 

Díky minutovým intervalům byly ve většině případů vytvořeny datově obsáhlé vrstvy 

(tab. 1) všech sedmnácti autobusových linek zabezpečující hromadnou dopravu města Kladna 

popřípadě i blízkého okolí. 

 

Tab. 1: Množství záznamů jednotlivých autobusových linek 

Číslo linky Trasa Počet záznamů 

1 Okrsek 0 - Rozdělov 3152 

2 Kladno, Nám. Svobody - Cvrčovice 982 

3 Okrsek 4 – Autobusové nádraží 2429 

4 Kladno, U zvonečku - Dřetovice 1852 

5 Okrsek 0 - Aquapark 1847 

6 Okrsek 4 - Energie 4690 

7 Kladno, Havlíčkovo náměstí - Smečno 929 

9 Kladno, Okrsek 4 - Slaný 2281 

10 Tržnice - Zádušní 369 

11 Okrsek 0 - Průmyslová 16 

12 Kladno, Rozdělov - Slaný 1123 

13 Okrsek 4 – Na Vysokém 194 
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14 Kladno, Dříň – Malé Přítočno 1898 

15 Masokombinát – V. Lanny 882 

16 Energie – Velké Přítočno 585 

17 Kladno, Nádraží - Smečno 198 

19 Nám. Svobody – Nám. Svobody - okružní 163 

Celkový počet záznamů 23590 
zdroj: autor 

 

 Další náplň animace představuje text. Ten může být buďto doprovodnou částí prvku 

vytvořeného pro animaci (jmenovka) nebo může tvořit samotnou animovanou textovou vrstvu. 

Samostatně stojící textová vrstva byla vytvořena s cílem dynamicky dokumentovat zobrazení 

jednotlivých autobusových tras. 

 

6.3. Další prvky obsahu AMaMDoK 
 

Vytvořené podklady, obohacené o náplň pro tvorbu animovaných map, bylo nezbytné 

doplnit dalšími prvky, které patří do samotného obsahu mapy nebo stojí mimo ni. 

 Písmo je nepostradatelnou součástí map včetně animovaných, neboť rozšiřuje její 

informační hodnotu. V jednotlivých animacích byl použit popis k doplnění či vysvětlení 

podaných informací. Jeho množství se odvíjelo od zaměření a potřeby animace. Neměnným 

popisem všech animací se stalo pouze označení jednotlivých katastrálních území (Dubí, 

Hnidousy, Kladno, Kročehlavy, Motyčín, Rozdělov, Velké Přítočno a Vrapice). 

Vzhledem k tomu, že výběr stylu, barvy nebo velikosti písma významně ovlivňuje 

přehlednost a estetický ráz mapy, bylo dbáno na to, aby použité písmo v animacích bylo dobře 

čitelné a nenarušovalo mapovou kresbu. 

Kromě popisu byly do animací vloženy další doplňkové a pomocné prvky (legenda, 

tiráž, název atd.), které tvoří nezbytnou součást obsahu každého mapového díla. Přehled 

použitých kompozičních prvků je podán v 7. kapitole. 

  

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, barva je výjimečným kartografickým 

vyjadřovacím prostředkem. Její pomocí byly animace značně zpřehledněny. Volba použitých 

barev byla ovlivněna smluvenými pravidly a vlastním estetickým cítěním. Barevná kompozice 

je ukázána na náhledu mapového podkladu (obr. 17). 
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7. KOMPOZICE A SOFTWAROVÉ PROSTŘEDÍ AMaMDoK 
 

7.1. Kompozice AMaMDoK 
 

 Kompozice mapy představuje celkové rozvržení základních náležitostí mapového díla. 

K základním kompozičním prvkům, které tvoří nepostradatelnou součást obsahu každého 

mapového díla, patří název, měřítko, legenda, tiráž a mapové pole. 

 Ve snaze zpřehlednit soubor animovaných map, byly kompoziční prvky rozmístěny 

jednotným způsobem. V průběhu práce se však ukázalo, že jejich umístění nebude tak 

jednoduchou činností, jak se původně předpokládalo. Problémy s kompozicí byly způsobeny 

tvarem území Kladna, možnostmi daného softwaru a samotným průběhem animace. 

 Jelikož je mapové pole ústředním prvkem celé animace, bylo umístěno do středu 

kompozice. Tato pozice se ukázala jako nejvhodnější vzhledem k tvaru území (kosočtverec) a 

možnosti rozmístění dalších prvků. 

 Název animace nemohl být umístěn do středu plochy nad vlastní mapou, neboť by 

vzhledem k charakteru území působila středová osa animace přeplněným dojmem. Rovněž 

nemohl být umístěn do levého horního okraje, kam je automaticky generován zobrazovaný čas. 

Případné vložení názvu na toto místo by způsobilo deformaci kompozice (posun). Z těchto 

důvodů byl pro název vybrán pravý horní okraj. 

 Název byl jakožto nejdůležitější písemný prvek mapy vytvořen nejvýraznějším písmem. 

Na jeho obsah byl kladen důraz, aby byl co možná nejstručnější a nejvýstižnější. Aby nebyl 

příliš dlouhý, byl rozdělen na titul a podtitul. 

 Další základní prvek (měřítko) je možné zobrazit třemi způsoby (číselně, graficky nebo 

slovně). Upřednostňuje se však jeho grafická podoba, jejíž správnost nepodléhá různým 

úpravám. Z tohoto důvodu bylo ve všech animovaných mapách městské dopravy Kladna 

použito právě grafické měřítko. 

Použitý software (ArcGIS 9.2) nepodporuje vložení většiny kompozičních prvků, pokud 

jsou animace tvořeny přímo z okna Data View. Měřítko je právě jedním z nepodporovaných 

komponentů. Tento nedostatek lze vyřešit přepnutím nástroje display do režimu Layout View, 

ze kterého lze exportovat animace obohacené o všechny zmiňované kompoziční prvky. 

V průběhu práce se však ukázalo, že tento postup nebude pro tvorbu AMaMDoK schůdný. 

Problém byl tedy vyřešen poněkud náročnějším způsobem. Z okna Layout View byla 

vyexportována statická mapa Kladna i s požadovanou podobou grafického měřítka. V programu 

Paintbrush bylo měřítko z mapy vyříznuto, uloženo a následně jako obrázek vloženo                

do animace. 
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 Plány Kladna byly inspirací pro umístění měřítka pod název animace. 

 Vysvětlení všech použitých kartografických vyjadřovacích prostředků podává legenda. 

Její tvorba podléhá následujícím zásadám (úplnosti, nezávislosti, uspořádanosti, souladu 

s označením v mapě a srozumitelnosti). Do animace byla vložena shodným způsobem jako 

měřítko. Všechny vytvořené legendy AMaMDoK plní pouze vysvětlovací funkci. Pro umístění 

byl vybrán levý dolní okraj mapové plochy, případně i levá horní část. 

 Tiráž zahrnuje soubor informací o tvorbě a vlastnictví mapy. Přestože se obsah 

poskytnutých informací liší podle druhu mapy, vždy musí obsahovat jméno autora (případně 

vydavatele), místo a rok vydání. Nejčastější pozicí pro umístění údajů tiráže je pravý dolní okraj 

mapy. Toto místo bylo shledáno vhodným pro umístění vlastní tiráže. 

 Kromě základních kompozičních prvků se v mapě mohou vyskytovat další prvky, které 

zvyšují informační hodnotu celého díla. Jedná se například o směrovou růžici, obrázek, tabulku, 

logo atd. Mezi použité nadstavbové prvky animovaných map městské dopravy patří směrová 

růžice a textová pole. 

 Aby bylo možné ukázat orientaci mapy ke světovým stranám, byly animace obohaceny 

o směrové růžice. Jejich vložení bylo provedeno stejným způsobem jako v případě měřítka a 

legendy. Navíc však muselo být provedeno natočení růžice do daného souřadnicového systému 

(S-JTSK) a opraveno označení světových stran, které je poskytováno softwarem v anglickém 

jazyce. Úhel natočení růžice (8° 4´ 2,48“ na východ) byl získán ze vzorce meridiánové 

konvergence Křovákova zobrazení (C = 0,008257×Y+2,373×Y÷X). Použité souřadnice X a Y 

byly vztaženy k Magistrátu města Kladna, který se nachází téměř ve středu mapy. Příhodným 

místem k umístění směrové růžice se stal výklenek vlastní mapy v levé horní části mapového 

pole. 

 Animace byly rovněž obohaceny o textová pole s vysvětlujícími texty. Doprovodným 

popisům byl vyhrazen prostor v pravé dolní části mapové plochy, případně i v levé horní části. 

 Nákres mapové plochy (obr. 18) ukazuje rozvržení základních a nadstavbových 

kompozičních prvků použitých v animovaných mapách městské dopravy. 
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Obr. 18: Rozvržení kompozičních prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: autor 

 

7.2. Softwarové prostředí AMaMDoK 
 

 Diplomová práce byla zpracována v kartografickém softwaru ArcGIS 9.2 od firmy 

ESRI, který obsahuje extenzi umožňující tvorbu animací. Tato verze byla vytvořena v roce 

2006. V současné době je již připravována nová verze (ArcGIS 9.3). 

 

7.2.1. Práce se softwarem 

 

 Softwarové prostředí ArcGIS 9.2 je tvořeno třemi částmi (hlavním menu programu 

s nástrojovými lištami, oknem s obsahem načtených dat a pracovním oknem). 

 Získaná data byla editována a doplněna dalšími informacemi pomocí nástrojové lišty 

Editor. Animování zpracovaných dat proběhlo prostřednictvím extenze Animation, která je 

součástí nabídky View – Toolbars. 

 Software ArcGIS umožňuje vytvářet různé typy animací. „Rozlišujeme 2 základní typy 

animací, a to animace ve 2D a 3D prostoru. Animace ve 2D (rovině) lze tvořit v prostředí 

aplikace ArcMap. Animace ve 3D lze tvořit v aplikaci ArcScene či ArcGlobe. K tvorbě animací 

v aplikaci ArcMap není potřeba žádná nadstavba, stačí licence ArcView. Pro tvorbu animací 

v ArcScene, respektive ArcGlobe, je potřeba nadstavba ArcGIS 3D Analyst“ (Dufek 4/2007,    

s. 20). 

 Následující přehled (tab. 2) uvádí možnosti a animační schopnosti ArcGIS 9.2. 
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Tab. 2: Animační možnosti a schopnosti ArcGIS 9.2 

ArcGIS 
9.2 

Zobrazení 
mapy Vrstvy Časové 

vrstvy Kamera Scéna 

ArcMap Rozsah území 
Viditelnost 
Průhlednost 

Čas 
Interval 

Jednotky 
x x 

ArcScene x 

Viditelnost 
Průhlednost 

Posun 
Měřítko 
Rotace 

Odsazení 
středu 

Čas 
Interval 

Jednotky 

Typ projekce 
Pozorovatel 

Cíl 
Azimut 
Sklon 

Sklon pohybu 
kamery 

Vzdálenost 
Úhel pohledu 

Pravoúhlý rozsah 

Převýšení 
Azimut 
Slunce 

Sklon Slunce 
Kontrast 
Slunce 

Barva pozadí 

ArcGlobe x 
Viditelnost 
Průhlednost 

Čas 
Interval 

Jednotky 

Režim pohybu 
v mapě 

Cíl 
Pozorovatel 

Úhel pohledu 
Sklon pohybu 

kamery 

x 

zdroj: autor (podklad informací ArcRevue 4/2007) 

 

7.2.2. Extenze Animation 

 

 K práci s animacemi (tvorbě a úpravě) slouží nástrojová lišta Animation (obr. 19). 

Následující text stručně zachycuje tvorbu animovaných map i s ukázkami dialogových oken 

v prostředí ArcMap. Přesněji řečeno, jedná se o ukázku zaměřenou na tvorbu časových animací, 

které tvoří naprostou většinu AMaMDoK. Tento způsob tvorby je rovněž použitelný i 

v prostředí ArcScene a ArcGlobe. 

 „Animace se skládají z jedné nebo více stop, přičemž podobné nebo rozdílné typy stop 

mohou být přehrány dohromady. Stopa je soubor klíčových snímků stejného typu. Každá stopa 

se váže k jednomu nebo více objektům a popisuje jejich chování v čase. Klíčový snímek je 

záběr vlastností objektu v určitém čase. Objektem může být kamera, vrstva, scéna, zobrazení 

mapy nebo časová vrstva“ (Dufek 4/2007, s. 20). 
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Obr. 19: Nástrojová lišta Animation s rolovacím menu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otevírání okna pro 
řízení animace 

Zachycení 
aktuálního stavu 

mapy 

 

 Rolovací menu obsahuje celkem osm položek, z nichž je položka Create Flyby from 

Path… v prostředí ArcMap neaktivní. 

Clear Animation maže všechny vytvořené stopy animace. 

 Create Keyframe… (obr. 20) slouží k vytvoření stopy animace. ArcMap umožňuje 

animovat časové vrstvy (Time Layer), mapové vrstvy (Map Layer) a zobrazení mapy (Map 

View). Každý typ animování sebou přináší jiné možnosti nastavení. Téměř všechny animované 

mapy městské dopravy Kladna byly vytvořeny jako časové animace. V dialogovém okně se dále 

vybírá zdrojová vrstva, ze které bude stopa animace vytvořena. Její připravení s navrženým 

pojmenováním klíčového snímku vzniká pomocí tlačítka New. Zadané požadavky jsou 

tlačítkem Create uloženy do Manažeru animací. U každé stopy je nutné vytvořit alespoň dva 

názvy klíčových snímků (počáteční a koncový). 

 

Obr. 20: Dialogové okno pro vytvoření stopy 
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 Create Group Animation… umožňuje vytvářet animaci, ve které dochází ke změnám 

viditelnosti jednotlivých vrstev. Pomocí dialogového okna (obr. 21) lze vybrat, zda bude 

skupinová animace tvořena ze všech obsažených vrstev nebo jen z té, která sama tvoří skupinu. 

Dále je možné upravit délku celé animace, vybrat jednu ze tří možností viditelnosti vrstev nebo 

způsobu jejich přechodu (blednutí). 

 

Obr. 21: Dialogové okno tvorby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak napovídá sám název, Load Animation File… a Save Animation File… slouží 

k načítání a ukládání vytvořených animovaných souborů. 

 Exportování animací pomocí položky Export to Video… je popsáno v samostatné 

podkapitole 7.2.3. Export. 

 Poslední nabídkou rolovacího menu je Animation Manager… do jehož dialogového 

okna jsou ukládány stopy s vytvořenými klíčovými snímky. Celé dialogové okno je tvořeno 

třemi listy (Keyframes, Tracks a Time View), pomocí kterých jsou nastavovány a upravovány 

možnosti vytvářených animací.  

První list dialogového okna (obr. 22) zachycuje typ, název a počet vytvořených klíčových 

snímků. V tomto okně lze rovněž vytvářet nové snímky animací nebo je odstraňovat. Pomocí 

rolovacích lišt v horní části okna lze přecházet mezi všemi vytvořenými typy snímků. Tvorba 

časových animací umožňuje nastavovat čas, interval i jednotky podle vlastní potřeby.                

U animací, které vychází z jízdních řádů, byla za časovou jednotku použita jedna minuta.  
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Obr. 22: Keyframes list dialogového okna Animation Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V dialogovém oknu Tracks listu (obr. 23) jsou zobrazeny všechny vytvořené stopy nebo 

pouze stopy určitého typu. U jednotlivých stop lze měnit například naznačený způsob 

přehrávání nebo označení. Rovněž lze jednotlivé stopy odmazat nebo nastavit jejich vlastnosti.  

 

Obr. 23: Tracks list dialogového okna Animation Manager 
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 Nastavení vlastností stopy v Tracks listu otevírá nové dialogové okno Track Properties 

(obr. 24), které se rovněž skládá z více záložek (General, Active Properties a Time Track 

Properties).  

Záložka General, obsahuje výčet všech vrstev, které byly načteny do mapového okna. 

Vybrané vrstvy lze vložit do dané stopy nebo z ní opět odebrat. Schopnost spojovat informace 

z více vrstev do jedné stopy je obzvláště důležitá v momentě, kdy je třeba zobrazit všechny 

vrstvy tak, aby jejich časový interval mezi jednotlivými snímky byl shodný. Toho bylo využito 

například při zachycení všech autobusových linek do jedné animace. 

 Záložka Active Properties umožňuje vybírat vlastnosti stopy, které budou v animaci 

použity. Při tvorbě časových vrstev jsou automaticky vybrány všechny vlastnosti (čas, interval i 

jednotky). Změna výběru není v tomto případě možná. 

 Dialogové okno Track Properties obsahuje při animování mapových vrstev (Map Layer) 

či zobrazení mapy (Map View) pouze zmiňované záložky. Animování časových vrstev navíc 

zahrnuje záložku Time Track Properties (obr. 24). 

 V této záložce je uveden přehled všech vrstev, které budou součástí dané stopy. U každé 

vrstvy je zapotřebí nastavit čas zobrazení prvku, případně i jeho ukončení a taktéž jeho formát. 

Následně je možné prostřednictvím tlačítka Calculate Times vypočítat časové hodnoty 

klíčových snímků. Navíc lze díky této záložce umístit do animací čas nebo označení stop. 

 

Obr. 24: Dialogové okno Track Properties 
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 Posledním listem dialogového okna Animation Manager je Time View (obr. 25), který 

slouží k zobrazení a úpravě rozložení klíčových snímků na stopě. Tento list dále nabízí možnost 

mazat klíčové snímky nebo prodlužovat časovou délku všech stop. 

 

Obr. 25: Time View list dialogového okna Animation Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Takto připravenou stopu či stopy je možné exportovat. Posledním krokem                

před převodem do videoformátu je nastavení možnosti přehrávání v okně řízení animace (obr. 

26). 

 

Obr. 26: Panel pro řízení animace 
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 Jak je vidět na náhledu řídícího panelu, u každé animace lze upravit celkovou délku 

animace, rychlost střídání jednotlivých snímků, nastavit přehrávání vybraného časového úseku 

nebo zvolit způsob přehrávání. Výsledek nastavení animace je možné zkontrolovat pomocí 

přehrávacích tlačítek umístěných v horní části panelu.  

Spuštění animace se stanovenými hodnotami je nutné brát s rezervou, neboť se jedná    

o náhled ovlivněný neustálým načítáním dat. Při nastavení přehrávání je třeba brát v úvahu 

únosnost celkové délky animace vzhledem k počtu snímků ve stopě a rychlost zobrazovaných 

změn vzhledem ke schopnosti číst mapu a její doprovodné informace.  

Rychlost střídání snímků významně ovlivňuje celkový objem animace. Proto je           

při tvorbě datově objemných animací nutné nalézt takovou hodnotu parametru, která by 

umožnila kompromis mezi čtením mapy a výsledným objemem. 

Tvorba animací se však nevyhnula opětovnému exportování ani ve snaze nastavit        

co nejlepší hodnoty pro přehrávání. 

 

7.2.3. Export 

 

Jak bylo řečeno v předchozí podkapitole, animace lze ukládat do animačních souborů, 

které se liší pro jednotlivé aplikace ArcGIS. Načtení takovýchto souborů však vyžaduje 

příslušný software, ke kterému má přístup pouze úzká skupina lidí.  

Kromě ukládání do animačních souborů, ArcGIS nabízí také možnost exportování 

animací do video formátů, pomocí již zmiňované položky Export to Video. Díky této možnosti 

lze vytvářet animace dostupné pro širokou veřejnost, neboť k jejich přehrání stačí použít běžně 

dostupné přehrávače. 

Již v podkapitole 7.1. bylo upozorněno na skutečnost, že export animace lze provést 

přímo z okna Data View, které neumožňuje vložení většiny kompozičních prvků do animace 

nebo z okna Layout View, které podporuje všechny nezbytné komponenty.  

Exportování animací městské dopravy Kladna přes okno Layout View nemohlo být 

uskutečněno, neboť při pokusech exportovat animace tímto způsobem, docházelo ke dvěma 

zásadním problémům. První problém představuje dobu exportu. Při animování pouhých 200 

záznamů bylo po dvou hodinách zpracováno jen 11 % dat. Závažnějším problémem, který 

znemožnil tvorbu animací přes okno Layout View, se stalo opakované ukončování programu 

během exportování. 

Z těchto důvodů byly všechny animace městské dopravy Kladna exportovány přes okno 

Data View. 
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Exportování animací, ať už z Data View či Layout View, si žádá označení souboru a 

výběr video formátu, ve kterém má být animace vytvořena. ArcGIS 9.2 nabídl pro tvorbu 

AMaMDoK pouze video formát AVI.  

Rovněž je dobré otevřít nabídku Options…, pod níž je skryto okno AVI Exporter, které 

umožňuje mimo jiné aktivovat funkci Enable Off-Screen recording. Díky této funkci, lze během 

exportování pracovat na počítači, aniž by byly ostatní aplikace zachyceny do ukládané animace.  

Následně je možné přistoupit k samotnému exportu animace, který otevírá okno 

komprese videa (obr. 27). Zde je nutné vybrat komprimační zařízení, kvalitu komprese a 

stanovit počet snímků, po kterých bude následovat klíčový snímek. 

 

Obr. 27: Dialogové okno komprese videa 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS nabízí 9 komprimačních zařízení, z nichž jsou pouze tři funkční (tab. 3). Jejich 

použitelnost je však omezena objemem výsledného produktu. 

 

Tab. 3: Komprimační zařízení 

Komprimační zařízení Funkčnost 

Cinepak Codec by Radius Ano 

Intel 4:2:0 Video V2.50 Ne 

Intel Indeo(R) Video R3.2 Ne 

Kodek Intel IYUV Ne 

Microsoft RLE Ne 

Microsoft Video 1 Ano 

Microsoft H.263 Video Codec Ne 

Microsoft H.261 Video Codec Ne 

Úplné snímky (bez komprese) Ano 
zdroj: autor 
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 Tvorba animovaných map městské dopravy pomocí úplných snímků nepřipadla v úvahu 

kvůli extrémnímu objemu dat. K rozhodnutí, zda tedy použít k exportu vlastních animací 

Cinepak Codec by Radius nebo Microsoft Video 1, bylo využito praktické zkoušky 

(vyexportování stejné animace pomocí obou zařízení). 

 Prostřednictvím Microsoft Video 1 byla vytvořena téměř 6x objemnější animace, než  

za pomoci Cinepak Codec by Radius. V prvním případě byla grafická stránka animace mnohem 

lepší, ale s ohledem na množství zpracovaných dat a výsledný objem, byla k tvorbě AMaMDoK 

nakonec použita druhá (méně kvalitní, méně objemná) možnost (Cinepak Codec by Radius). 

 Po ujasnění, jaký způsob komprese bude v práci využit, bylo nutné zadat vhodné 

nastavení. Kvalitu komprese lze nastavit v rozpětí hodnot 0 až 100. Vybrané hodnoty byly 

prakticky vyzkoušeny pomocí opětovného exportování animace. Při snižování kvality komprese 

však překvapivě nedocházelo ke zhoršení grafické stránky ani ke změně objemu výsledné 

animace. K ověření získaných výsledků byl export animace několikrát opakován. I přes toto 

neočekávané zjištění byla pro tvorbu AMaMDoK nastavena nejlepší možná kvalita komprese. 

 Počet snímků, po kterých má následovat snímek klíčový, byl softwarem přednastaven 

na hodnotu 20. Stejně jako u kvality komprese, bylo i v tomto případě využito praktického 

pokusu. Při snižování číselné hodnoty nebyl zjištěn žádný dopad na grafickou kvalitu výsledné 

animace, ale na změnu objemu, rychlost exportování a chvění obrazu ano. Na základě těchto 

poznatků byly všechny animace exportovány bez zadání této hodnoty. 

Závěrem lze podotknout, že kvalitu animace rovněž ovlivňuje samo okno, přes které je 

animace exportována. Zkouška tvorby v obou oknech prokázala, že Layout View přináší lepší 

(ostřejší) obraz, než který je podán pomocí Data View. 

Layout View poskytuje řadu výhod, které lze využít pouze v případě tvorby 

jednodušších animací. Jestliže však chceme zpracovat velké množství dat, jako v případě této 

diplomové práce, pak je export přes Data View i s jeho nedostatky tím jediným řešením. 
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8. ANIMOVANÉ PRVKY A FUNKCIONALITA AMaMDoK 
 

8.1. Animované prvky 
 

 Každá animace je tvořena animovanými i neanimovanými prvky, které vytvářejí obsah 

a náplň jednotlivých animací. Mezi animované prvky patří bodové pole autobusových zastávek, 

přehled tras autobusových linek, bodové vrstvy pozic autobusů po minutových intervalech a 

text, který doprovází animované prvky nebo tvoří samostatně stojící animovanou vrstvu. 

 Tvorba animovaných prvků byla nejnáročnější činností celé praktické části, která si 

vyžádala značné úsilí jak z hlediska stráveného času (stovky hodin), tak z hlediska pozornosti a 

pečlivosti. 

 Náročnost byla zapříčiněna samotným způsobem zpracování dat (formátem) a 

množstvím takto zpracovaných informací. Všechny animované prvky byly vytvořeny tak, aby 

jejich prostřednictvím bylo možné vytvořit časové vrstvy, které vycházejí z „reálného“ času 

(např. pozice autobusů podle jízdních řádů) nebo využívají čas k vytvoření pravidelných 

intervalů (např. trasy autobusových linek). 

 Data obsažená v animovaných prvcích byla vytvářena specifickým způsobem, který 

odpovídá tvorbě časových animací. Ať už se tedy jedná o zachycení „reálného“ času nebo 

tvorby pravidelných intervalů, časové animace jsou vytvářeny pomocí záznamů v řádcích.      

To znamená, že každému záznamu byl přidělen odpovídající časový údaj nebo byl časovému 

údaji přidělen odpovídající záznam. 

 

8.1.1. Formát dat 

 

Do atributových tabulek všech animovaných prvků byly vloženy dva sloupce               

ve formátu celého čísla (Short Integer), do kterých byly vkládány časové údaje pro spuštění a 

ukončení animace jednotlivých záznamů. 

 Vzhledem k podporovanému zápisu časových údajů (YYYYMMDD nebo 

YYYYMMDDhhmmss) a údajům, které měly být zachyceny (minutové intervaly), byl zvolen 

čtrnáctimístný číselný zápis. 

 Pro tvorbu animací byla vybrána středa 6. 6. 2007 (plus patnáctiminutový přesah         

do čtvrtka 7. 6.). Výběr tohoto dne byl odůvodněn v podkapitole 6.2. Náplň pro animace. 

Časový údaj (např. 10:33) by byl do tabulky zaznamenán ve formě 20070606103300. 

K převodu jízdních řádů všech sedmnácti autobusových linek bylo nezbytné vytvořit 23590 
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záznamů. Zbylé animované prvky (zastávky, trasy, text) navyšují celkový počet vytvořených 

záznamů s časovými údaji jen o několik set položek. 

 

Obr. 28: Atributová tabulka autobusové linky č. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 Všechna data s pozicemi autobusových linek byla navíc tříděna na autobusy 

v zastávkách (Id = 0) a mimo ně (Id = 1). Rozdělení záznamů napomohlo nejen k lepší orientaci 

v datech, ale také k vytvoření přehlednějších animací. 

 

8.2. Funkcionalita 
 

Animované mapy městské dopravy Kladna byly vytvořeny ve video formátu AVI. 

K jejich přehrání stačí použít běžně dostupných přehrávačů. Díky tomu, se dají snadno 

distribuovat mezi širokou veřejnost.  

 Tento typ animací lze považovat za mírně interaktivní, neboť uživatelům dovolují, aby 

ovládali jejich průběh. K řízení slouží jednoduché nástroje, které jsou součástí mediálních 

přehrávačů. Mezi dostupné funkce patří přehrávání, zastavování, posouvání vpřed nebo zpět a 

opakování. 
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9. VÝSLEDKY 
 

 Cílem celé diplomové práce bylo vytvoření souboru animovaných map, které budou 

dokumentovat průběh městské dopravy ve středně velkém městě. Vybranou lokalitou se stalo 

město Kladno, které vyhovovalo všem stanoveným požadavkům (velikost města, hustota sítě 

MHD, dostupnost potřebných materiálů). 

 Splnění tohoto úkolu vyžadovalo proniknutí do problematiky animací a seznámení se 

s daným kartografickým nástrojem. 

K vytvoření podkladu pro animace byla použita data poskytnutá Magistrátem města 

Kladna a data stažená z geoportálu Cenia. Doplňující informace, ať už pro podklad animací 

nebo pro tvorbu samotných animovaných prvků, byly získány z různých zdrojů (internet, mapy, 

terénní průzkum, ústní sdělení). 

Pro zpracování byl použit software ArcGIS 9.2 od firmy ERSI, který obsahuje animační 

extenzi podporující tvorbu animací. Jiné ESRI produkty, které by podporovaly tvorbu 

kartografických animací, nebyly nalezeny. 

Ke splnění stanoveného cíle bylo vytvořeno 20 animací rozdělených na 65 dílů (tab. 4), 

které zachycují průběh autobusových linek zabezpečujících městskou dopravu Kladna, případně 

i jeho okolí nebo zobrazují objekty a jevy, které se vztahují k městské dopravě. 

 Pozice autobusů po minutových intervalech vychází z jízdních řádů MAD Kladno, 

platných od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007. Pohyb všech sedmnácti autobusových linek v průběhu 

jednoho dne byl vytvořen pomocí bodových vrstev autobusových pozic. Transformace údajů 

z jízdních řádů do mapy si vyžádala vytvoření 23590 záznamů. Modelový den 6. 6. 2007 (plus 

patnáctiminutový přesah do čtvrtka 7. 6.) byl pro animace vybrán na základě dopravní 

frekvence (nejintenzivnější provoz bez dopravních výluk).  

Takto zachycený pohyb MAD v Kladně ukazuje pouze ideální stav. Realita je však 

ovlivněna množstvím faktorů, které nebyly při tvorbě animovaných map brány v potaz. 

Kromě animací, které zachycují jednotlivé autobusové linky, byly dále vytvořeny 

animace zobrazující rozmístění autobusových zastávek, hustotu autobusového provozu během 

modelového dne a přehled tras autobusových linek. Všechny zmíněné animace byly vytvořeny 

v aplikaci ArcMap pomocí Time Layer. Přestože ArcScene nabízí širší možnost pro tvorbu 

animací, tato aplikace nebyla využita. 

Každá animace obsahovala animované i neanimované prvky. Mezi vytvořené 

animované prvky patří již zmíněné bodové vrstvy autobusových pozic, bodové pole 

autobusových zastávek, liniové vrstvy autobusových tras a text, který je doprovodnou součástí 

animovaných prvků nebo tvoří samostatnou animovanou vrstvu. Neanimované prvky 

 59 



(komunikace, maska s ohraničením města, zastavěná plocha, průmyslová plocha, zeleň, 

instituce, vodní plochy, vodní toky a popis) byly vytvořeny jako topografický podklad animací. 

Pro animace byly sestaveny dva typy podkladů lišící se pouze ve vykreslení vodstva. 

Všechny animované prvky byly vytvořeny tak, aby je bylo možné použít k animování 

časových vrstev (Time Layer). Z tohoto důvodu jejich záznamy obsahují čtrnáctimístné časové 

údaje, pomocí kterých je umožněno zahájit a ukončit přehrávání animace. 

 Při tvorbě animovaných map bylo dbáno na dodržování smluvených pravidel (umístění, 

popisu, barev atd.). 

Pro přehlednost byla kompozice všech animací utvořena jednotným způsobem. Celkový 

vzhled je výsledkem kartografických zásad a vlastního estetického cítění. Z důvodu exportování 

přes okno Data View musela být naprostá většina kompozičních prvků vložena do animace jako 

obrázek ve formátu PNG. 

Všechny animace byly exportovány do jediného podporovaného video formátu (AVI), 

který lze snadno přehrát pomocí běžně dostupných mediálních přehrávačů. Velikost 

vytvořených videí je 1068 x 821 pixelů. 

Aby bylo možné animace s pozicemi autobusů vůbec vyexportovat, bylo nezbytné 

rozřezat data na únosné části, které budou tvořit dílčí animace. K rozřezání bylo přistoupeno   

na základě softwarových možností (rychlost exportování, schopnost zpracovat velké množství 

dat) a dalších požadavků (výsledný objem animací, eliminace času bez animovaného děje). 

Z těchto důvodů jsou jednotlivé animace, které zachycují pohyb autobusových linek a hustotu 

autobusové dopravy v průběhu jednoho dne, rozděleny na potřebný počet dílů. 

Objem videí je výsledkem velkého množství dat, které byly vloženy do animací.           

U datově obsáhlých souborů, jako v případě zachycení pozic autobusových linek, musel být 

celkový objem zmenšen nastavením rychlejší sekvence snímků. Rychlost přehrávání 

výsledných animací je možné upravit pomocí nabídek mediálních přehrávačů. 

 

Tab. 4: Animované mapy městské dopravy Kladna 

Název animace Časový interval Objem 

Linka_c1_dil1 4:30 – 9:00 214 MB 

Linka_c1_dil2 9:00 – 14:00 238 MB 

Linka_c1_dil3 14:00 – 19:00 238 MB 

Linka_c1_dil4 19:00 – 23:00 190 MB 

Linka_c2_dil1 5:00 – 10:00 237 MB 

Linka_c2_dil2 10:00 – 15:00 237 MB 

Linka_c2_dil3 15:00 – 20:00 237 MB 
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Linka_c2_dil4 20:00 –23:00 142 MB 

Linka_c3_dil1 4:45 – 9:00 203 MB 

Linka_c3_dil2 9:00 – 14:00 239 MB 

Linka_c3_dil3 14:00 – 18:30 215 MB 

Linka_c3_dil4 18:30 – 22:45 203 MB 

Linka_c4_dil1 4:15 – 9:00 228 MB 

Linka_c4_dil2 9:00 – 14:00 240 MB 

Linka_c4_dil3 14:00 – 19:00 240 MB 

Linka_c4_dil4 19:00 – 23:15 204 MB 

Linka_c5_dil1 4:15 – 10:00 274 MB 

Linka_c5_dil2 10:00 – 15:00 239 MB 

Linka_c5_dil3 15:00 – 20:00 239 MB 

Linka_c5_dil4 20:00 – 23:00 143 MB 

Linka_c6_dil1 4:30 – 9:00 215 MB 

Linka_c6_dil2 9:00 – 14:00 239 MB 

Linka_c6_dil3 14:00 – 19:00 239 MB 

Linka_c6_dil4 19:00 – 23:00 191 MB 

Linka_c7_dil1 4:30 – 9:15 226 MB 

Linka_c7_dil2 9:15 – 13:00 178 MB 

Linka_c7_dil3 13:00 –17:45 226 MB 

Linka_c7_dil4 17:45 –22:45 238 MB 

Linka_c9_dil1 4:15 – 9:00 228 MB 

Linka_c9_dil2 9:00 – 14:00 240 MB 

Linka_c9_dil3 14:00 – 19:00 240 MB 

Linka_c9_dil4 19:00 – 23:15 204 MB 

Linka_c10_dil1 5:30 – 10:00 213 MB 

Linka_c10_dil2 10:00 – 14:00 189 MB 

Linka_c10_dil3 14:00 – 18:30 213 MB 

Linka_c11 5:15 – 5:45 24,3 MB 

Linka_c12_dil1 3:45 – 8:15 214 MB 

Linka_c12_dil2 8:45 – 14:00 250 MB 

Linka_c12_dil3 14:00 – 19:15 250 MB 

Linka_c12_dil4 19:15 – 23:30 202 MB 

Linka_c13_dil1 5:00 – 7:00 95,7 MB 

Linka_c13_dil2 13:15 – 15:00 83,8 MB 

Linka_c13_dil3 21:15 – 22:45 72 MB 

Linka_c14_dil1 4:45 – 9:45 241 MB 
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Linka_c14_dil2 9:45 – 14:00 205 MB 

Linka_c14_dil3 14:00 – 19:15 253 MB 

Linka_c14_dil4 19:15 – 23:15 193 MB 

Linka_c15_dil1 4:15 – 8:15 192 MB 

Linka_c15_dil2 12:30 – 17:45 252 MB 

Linka_c15_dil3 18:15 – 23:00 228 MB 

Linka_c16_dil1 5:00 – 9:00 192 MB 

Linka_c16_dil2 13:00 – 17:15 204 MB 

Linka_c16_dil3 21:15 – 22:45 72,5 MB 

Linka_c17_dil1 5:15 – 7:15 95,9 MB 

Linka_c17_dil2 13:00 – 16:00 143 MB 

Linka_c17_dil3 21:00 – 23:00 95,9 MB 

Linka_c19_dil1 0:15 – 3:30 156 MB 

Linka_c19_dil2 23:15 – 0:15 48,7 MB 

Hustota_provozu_dil1 0:15 – 5:00 227 MB 

Hustota_provozu_dil2 5:00 – 10:00 240 MB 

Hustota_provozu_dil3 10:00 – 15:00 240 MB 

Hustota_provozu_dil4 15:00 – 20:00 240 MB 

Hustota_provozu_dil5 20:00 – 0:15 203 MB 

Autobusove_trasy x 167 MB 

Rozmisteni_zastavek x 255 MB 
zdroj: autor 

 

 Animace jsou k práci přiloženy na digitálním médiu (DVD). Jeho součástí je 

presentační odkaz ve formátu „.html“ a složka dat, ve které jsou zvlášť uloženy jednotlivé typy 

souborů. Vytvořený odkaz „obsahuje takzvaný zdrojový kód. Prohlížeč (aplikace zobrazující 

Internetové stránky) načte takový soubor a podle zdrojového kódu sestaví stránku. V takovém 

kódu se nenachází pouze texty, ale i adresy vkládaných obrázků, zvuků a dalších doplňků“ 

(Čábelka 2007, s. 24).  

 Prezentace animovaných map pomocí HTML souborů, byla vytvořena v programu 

Macromedia HomeSite 5, který slouží jako editor www stránek. 

 

K dílčím cílům, které přispěly k vytvoření souboru animovaných map, patří sestavení 

podrobné literární rešerše. Do rešerše byla zahrnuta díla domácí i zahraniční produkce 

obsahující prvky kartografické animace a dynamických map, kartografická díla obecného 

charakteru nebo tematické kartografie, ale také animace umístěné na internetu. Zhodnocení 
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animací získaných z internetových stránek významně napomohlo k získání inspirace, které bylo 

využito při tvorbě vlastních animací. 

 Dalším dílčím úkolem práce bylo sestavení metodiky tvorby kartografické animace 

v prostředí ArcGIS 9.2. Postup zpracování animace vyžadoval v některých fázích cyklické 

opakování předchozích kroků k dosažení požadovaného vzhledu. 

 Programové zajištění tvorby animovaných map je nastíněno i s ukázkami dialogových 

oken v části 7.2.2. Extenze Animation. 

 Výsledkem práce je soubor animovaných map, které zachycují průběh městské dopravy 

Kladna ve video formátu AVI a obsahují všechny náležitosti mapy. Celkový vzhled byl 

přizpůsoben tomu, aby animace působily na uživatele příjemným dojmem bez rušivých efektů. 

 Z dosažených výsledků lze konstatovat, že byly splněny všechny vytyčené cíle 

stanovené v zadání diplomové práce. V 10. kapitole, Diskuse, je uvedena polemika o vhodnosti 

či nevhodnosti softwaru ArcGIS 9.2, o problémech, které se vyskytly v průběhu práce, a rovněž 

obsahuje porovnání vzorové animace s vlastními výstupy. 
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10. DISKUSE 
 

 Animace je jedním ze způsobů jak dynamicky vyjádřit obsah mapy. Jedná se o efektivní 

způsob vizualizace toho, co by pomocí statických map bylo značně neefektivní nebo nebylo 

zachytitelné. Přínos kartografických animací spočívá v tom, že umožňují uživatelům lepší 

pochopení procesů, které se odehrávají na pozadí zobrazovaných změn.  

 Historie animace je ve srovnání s jinými způsoby kartografického vyjádření poměrně 

mladou záležitostí. Počátky jejího vývoje zasahují podle autorů Kraak a Ormeling (2003) nebo 

Cartwright, Peterson a Gartner (2007) do 60. let 20. století. Během padesáti let prošel vývoj 

animací třemi zásadními fázemi. Současná (třetí) fáze je dle autorů Kraaka a Ormelinga (2003) 

výsledkem zapojení GIS technologie do tvorby animací. Naopak Cartwright, Peterson a Gartner 

(2007) ji vidí jako výsledek, který vznikl díky novému distribučnímu prostředí (WWW). Zda 

bude tato fáze poslední nebo ne, ukáže až sám čas. 

 GIS poskytuje řadu prostředků pro zpracování a správu prostorových dat. Jeho využití 

zasahuje do mnoha odvětví včetně plánování dopravy (jízdní řády, sledování vozidel). 

„Smyslem práce s geografickým informačním systémem je poskytnout uživateli přístupnou a 

v co nejvíce směrech efektivní metodu poznávání okolního reálného světa v celé jeho složitosti 

a současně i dát nástroj na posuzování důsledků změn, které v něm způsobuje svojí činností 

člověk. Úspěšnost této práce závisí v prvé řadě na tom, jak věrný pohled na svět uživateli 

systém umožní“ (Kolář 2003, s. 19). Nespornou výhodou GIS je tedy způsob presentace 

výsledků, které jsou uživatelům poskytovány vždy ve formě přehledných map. 

 Při tvorbě kartografických animací byl použit software ArcGIS 9.2 a jeho extenze. Lze 

předpokládat, že využití tohoto softwaru při tvorbě animací je značně omezeno už jen z důvodu 

jeho rozšíření. Použitelnost daného softwaru pro tvorbu animovaných map je ovlivněna 

několika hledisky. 

 Ke kladům tohoto produktu patří schopnost vytvářet různé typy animací pomocí 

nabídek obsažených v jednotlivých aplikacích (ArcMap, ArcScene či ArcGlobe). Uplatnění 

poskytovaných možností však vyžaduje zkušenosti. Ostatně i Dufek (4/2007) se zmiňuje           

o potřebě zkušenosti v souvislosti s tvorbou časových animací v prostředí ArcGIS 9.2.  

 Dalším plusem je schopnost vytvářet kartografické animace, do kterých je možné 

vkládat všechny náležitosti mapy, díky čemuž se animace stávají čtivé.  

 Exportem do video formátů software podporuje tvorbu vyšší úrovně animací (mírně 

interaktivní). Tyto video formáty je možné velice snadno distribuovat, neboť jsou použitelné i 

v běžně dostupných přehrávačích. Pomocí nástrojů, které jsou součástí těchto mediálních 

přehrávačů, je uživatelům umožněno zasahovat do samotného průběhu animací. 
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 Negativní aspekty souvisejí ve většině případů se vzniklými problémy, které nastaly     

v průběhu práce. Jako první zápor lze zmínit náročný způsob zápisu času. K zaznamenání 

časových jednotek (minut) je nutností vytvářet čtrnáctimístné zápisy. 

 Umístění času je automaticky postaveno do levého horního rohu animace. Proto musí 

být celkové rozvržení kompozičních prvků přizpůsobeno nejen tvaru území, ale také 

zobrazovanému času, jehož pozici není možné změnit. 

 Export animací je povolen provádět přes okno Data View i Layout View. Výsledek je 

však překvapivě rozdílný. Přes okno Layout View vznikají graficky ostré animace, kterých není 

možné dosáhnout pomocí Data View. Rozdíl mezi okny není pouze v grafické kvalitě výstupu, 

ale také ve způsobu umístění kompozičních prvků. V případě okna Data View se komponenty 

vkládají do animace jako obrázky, které se vytvoří pomocí statické mapy vyexportované       

přes okno Layout View. 

 Z hlediska podpory kompozičních prvků i grafické kvality se tvorba animovaných map 

přes okno Layout View může zdát jako vhodný způsob, ale z hlediska objemu zpracovávaných 

dat je využití tohoto okna značně omezeno. Datově objemné soubory (jako animace, které 

vycházejí z jízdních řádů) přetěžují software natolik, že zpracovává data velmi dlouho nebo 

dochází k nežádoucímu ukončování programu. 

 Další nedostatek představuje exportování animací pouze do video formátu AVI, 

přestože by měl ArcGIS 9.2 podle softwarové nápovědy a Dufka (4/2007) podporovat dva 

formáty (AVI a MOV). Dle nápovědy ArcGIS 9.2 je příčinou tohoto nedostatku nenainstalování 

nejnovější verze QuickTime Player. 

 Nastavení parametrů komprese videa je rovněž problematickým úkolem. V nabídce 

komprimačních zařízení je obsaženo několik položek, jejichž funkčnost není podchycena. 

Činnost jednotlivých položek musí být prakticky zkoušena, stejně jako jejich rozdíly. 

 Kvalita komprese je dalším softwarovým nedostatkem. Lze ji totiž nastavit i v případě 

takového komprimačního zařízení (Cinepak Codec by Radius), kdy nemá žádný vliv                

na grafickou změnu ani objem výsledné animace. Praktická zkouška nastavení kvality komprese 

je pak zcela zbytečným úkolem. 

 Přestože ArcGIS 9.2 umožňuje práci na počítači i při exportování animovaných map, 

velkým nedostatkem je absence funkce, která by zajistila zastavení probíhajícího procesu. 

 Dalším záporem je extrémní rozdíl objemu výsledných animací, které obsahují 

kompoziční prvky oproti těm, které je neobsahují. Tvoří-li takovouto animaci i velký objem dat, 

pak musí být přistoupeno k rozřezání dat (viz. kapitola 9. Výsledky). 
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 Tvorba objemných videí je značným problémem při samotné manipulaci s animacemi, 

natož pak v momentě, kdy by bylo vhodné animace distribuovat na internet. V případě 

AMaMDoK je tato možnost poskytování výsledků zcela nemožná. 

 Dosažení požadované podoby animovaných map (například barvy, rychlosti střídání 

snímků atd.) vyžaduje opakování procesu exportování.  

Působivějšího vzhledu animovaných map by bylo možné dosáhnout pomocí obrázků, 

fotografií a dalších prvků, které by vhodně doplnily mapovou kompozici. Zvyšování atraktivity 

však sebou přináší navýšení výsledného objemu animací. Z tohoto důvodu nebyly už tak 

objemné animace zatěžovány žádnými (vizuálně zajímavými) prvky. 

 V poslední řadě je zpracování animací náročným úkolem vyžadující čas a dostatečný 

výkon počítače. 

 Obecně lze použitý software ArcGIS 9.2 hodnotit jako vhodný nástroj k tvorbě 

animovaných map, které jsou datově málo obsáhlé. Při zpracování velkého množství dat, jako 

v případě této diplomové práce, vzniká řada problémů. Proto lze pro tvorbu animovaných map 

městské dopravy na příkladu města Kladna ohodnotit ArcGIS 9.2 spíše jako nevhodný produkt. 

 Kromě softwarových nedostatků muselo být v průběhu zpracování diplomové práce 

čeleno dalším problémům. Jako první lze zmínit zavádějící situační plán linek MHD Kladno 

umístěný na oficiálních webových stránkách podniku ČSAD Kladno. Zachycené trasy 

jednotlivých autobusových linek jsou mnohdy neúplné a označení jejich pohybu je občas 

nejasné nebo chybné. K zorientování se v systému místní dopravy a správnému zpracování 

autobusových tras a zastávek bylo proto nezbytné vycházet z více zdrojů (jízdních řádů, 

mapových podkladů, internetu, terénního průzkumu a zmiňovaného situačního plánu). 

 Dalším problémem se stalo odstranění webového odkazu s animací v průběhu 

zpracování. Z toho důvodu nemohlo být hodnocení animace (Formování New Yorku v letech 

1683 – 1915) doplněno podrobnějšími informacemi. 

 Zahájení prázdninového provozu městské dopravy v Kladně rovněž zapříčinilo potíže, 

neboť byla většina původních jízdních řádů na webových stránkách i autobusových zastávkách 

nahrazena prázdninovými řády. 

 Jiné problémy, než výše uvedené (software a zdroje informací), se nevyskytly. 

 

 Dynamická presentace mapového obsahu plní dvě funkce. První funkce vyvolává 

uživatelovu pozornost, zatím co druhá zajišťuje zobrazení procesů (Voženílek 2005). Z tohoto 

důvodu byl při tvorbě animovaných map rovněž kladen důraz na použité kartografické 

vyjadřovací prostředky (znaky, barva, popis). 
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 „Mapové značky musí být názorné, lehce zapamatovatelné a musí jich být únosný 

počet“ (Veverka 1995, s. 53). Mapový obraz animací byl sestaven pomocí běžně používaných 

prvků (např. zastavěné plochy, komunikace atd.), které obohacují obraz o potřebné informace, 

aniž by došlo k jeho přetížení. Všechny použité znaky byly vytvořeny ve standardním nebo    

pro uživatele snadno zapamatovatelném provedení. Dominantní postavení animovaných prvků 

je podchyceno velikostí jejich symbolů. 

 „Použití barev a popisu v mapách a ostatních kartografických dílech má mimořádný 

význam, protože značně rozšiřuje informační hodnotu děl a ovlivňuje jejich estetický výraz“ 

(Novák, Murdych 1988, s. 220). Barevné ladění bylo přizpůsobeno estetickému cítění, ale také 

kartografickému trendu. „Celkově lze říci, že v současné kartografii převládají jasnější, nepříliš 

syté barvy, které mapy oživují, činí je zajímavějšími a čitelnějšími než byly dříve dost často 

používané syté, tmavé odstíny barev“(Kovařík, Veverka 1980, s. 57). 

 „Při sestavování kompozice barev tematické mapy se udržuje jednotné základní ladění. 

Pro velké plochy se volí světlé, málo syté barvy, které jednak tvoří vhodně odlehčený podklad 

pro bodové a liniové znaky, jednak se s podobně odlehčenými sousedními plochami lépe 

snášejí“ (Voženílek 2001, s. 90). Aby nedocházelo k přebíjení barev, byly pro podklad animací 

použity pastelové barvy. Naopak pro animované prvky byly použity výrazné barvy, aby přitáhly 

uživatelovu pozornost. 

 Jak bylo výše zmíněno, písmo má v mapách mimořádný význam, neboť rozšiřuje jejich 

informační hodnotu. Popis tvoří nedílnou součást mapové kresby i ostatních kompozičních 

prvků. Proměnné veličiny písma (typ, velikost, síla atd.) jsou používány k odlišení jednotlivých 

popisů a jejich vzájemné důležitosti. 

Jediným neměnným textem v samotné mapě animace je označení jednotlivých 

katastrálních území. Kromě toho představuje text doprovodnou součást animovaných prvků 

nebo tvoří samostatnou animovanou vrstvu. 

 „U sériových map topografických i tematických jsou kompoziční základy určeny       

pro všechny mapy jednotným způsobem“ (Murdych 1983, s. 65). S ohledem na tuto citaci a     

ve snaze docílit co nejlepší přehlednosti pro uživatele, byla pro soubor animovaných map 

městské dopravy Kladna vytvořena jednotná kompozice (podkapitola 7.1. Kompozice 

AMaMDoK). 

 Na celkovém obrazu výsledných animací se podílely jak základní, tak i některé 

nadstavbové kompoziční prvky.  

 Při srovnání vlastní práce se vzorovou animací (Michael P. Peterson & Jochen Wendel) 

jsou patrné značné rozdíly (např. vzhled animací), přesto lze mezi nimi vidět některé podobné 

rysy. Vzorová práce zachycuje leteckou dopravu směřující do nebo vycházející z letiště 

v Atlantě. Podklad se omezuje pouze na zachycení obrysů hranic jednotlivých států. U vlastních 
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animací, které zachycují pozemní (autobusovou) dopravu, bylo nezbytné vytvořit takový 

podklad, který bude mapu zpřehledňovat a zároveň poskytovat lepší orientaci ve městě.  

 Společným rysem obou prací je podrobnost zachycené dopravy, která vychází 

z platných řádů. Díky tomu vykresluje zachycený pohyb - samotnou trasu dopravních 

prostředků. Pohyb autobusů po minutových intervalech však nemůže dosáhnout takové 

plynulosti jako vzorová animace, neboť časový interval mezi autobusovými zastávkami Kladna 

se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 či 2 minut. 

 Dalším společným rysem je zachycení celodenního průběhu dopravy. U vlastních 

animací muselo být kvůli objemu nakonec přistoupeno k rozřezání dat na únosné části, které 

tvoří dílčí animace. Z tohoto důvodu rovněž došlo k eliminaci rozsáhlých časových intervalů 

bez animovaného děje. 

 Rozdělením autobusových linek do samostatných animací se předešlo použití velkého 

množství barev, jejichž rozlišení by bylo problematickým úkolem, neboť u každého jedince je 

barevný vjem odlišný. V tomto ohledu lze vzorovou animaci hodnotit jako značně 

nepřehlednou, protože používá velké množství barev k odlišení jednotlivých leteckých 

společností, ale nepodává jejich vysvětlení. 

 Ve vzorové i vlastní práci jsou změny podchyceny časovým údajem. U kolektivního 

vzorového díla je čas zaznamenán pomocí hodinových ručiček v levém dolním rohu animace.  

U vlastních animací je časový údaj zachycen číselníkem umístěným v levém horním rohu. 

 Velkým nedostatkem této vzorové animace je nepřítomnost základních kompozičních 

prvků. Naopak animace městské dopravy Kladna obsahují nejen základní, ale také některé 

nadstavbové kompoziční prvky. 

 Nakonec lze zdůraznit další společnou vlastnost animací, kterou je formát videí (AVI). 

Mírně interaktivní animace jsou řízeny skrze ovládací funkce mediálních přehrávačů. 

 Závěrem lze konstatovat, že podoba mezi vzorovou animací a animacemi vlastními má 

značné rozdíly, které jsou patrné na první pohled, ale po bližším prozkoumání je možné nalézt 

řadu společných rysů. 

 

 Peterson (2003) i Kraak a Brown (2001) označují GIF animace za nejčetnější skupinu 

animací, které se vyskytují na Internetu. Tuto skutečnost rovněž potvrzují samotné rozbory 

internetových zdrojů, které byly provedeny v podkapitole 4.1.  

Použitý software ArcGIS 9.2 však umožnil vytvořit vyšší typ kartografických animací. 

Mírně interaktivní animace městské dopravy Kladna byly vytvořeny ve video formátu AVI.   

Do této kategorie rovněž patří animace vytvořené ve formátech QuickTime nebo MPEG, které 

se zobrazují přes běžně dostupné přehrávače. 
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Jak bylo již několikrát řečeno, tento typ animací poskytuje uživatelům možnost 

zasahovat do průběhu animací prostřednictvím funkcí, které jsou součástí daného přehrávače. 

Přehled internetových animací rovněž poukázal na opomíjení kartografických 

náležitostí (např. legendy, měřítka), které plní v mapě své poslání. Daní za vyvarování se těmto 

chybám, je velký objem jednotlivých animací. 
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11. ZÁVĚR 
 

 Mapy byly a vždy budou nepostradatelnou součástí lidského života. Jejich význam je 

velký, přestože si jej mnohdy ani neuvědomujeme. S mapami se přesto můžeme setkat téměř 

všude, neboť jejich uplatnění zasahuje do mnoha vědních oborů a lidských činností. 

Každá věda se neustále vyvíjí a ani kartografie není výjimkou. Mapová tvorba prošla 

během stovek let různými změnami například v použitých materiálech, výrobních procesech, 

vzhledu nebo samotném obsahu mapy. Zásadní zvrat však v kartografii nastal až s nástupem 

výpočetní technologie a internetu. Tato média posunula hranici umožňující zachycování a 

poznávání reality. 

 Digitální kartografie přinesla mnoho výhod, jako například rychlejší způsob tvorby 

map, snazší aktualizaci dat, ale také možnost zachytit dynamické procesy probíhající okolo nás 

dynamickým způsobem. Dynamické mapy poskytují uživatelům lepší pohled i pochopení 

odehrávajících se procesů. 

 Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo vytvoření map městské dopravy 

Kladna pomocí animace jako jednoho z možných prostředků pro dynamické vyjádření 

mapového obsahu. K tvorbě animovaných map a stanovení metodického postupu byl využit 

jediný ESRI produktu (ArcGIS 9.2), který podporuje tvorbu kartografických animací.  

 Zpracovanou lokalitou se stalo město Kladno, které splňovalo zadané i vlastní 

požadavky. 

 Ke splnění všech cílů stanovených v zadání diplomové práce bylo nutné získat přehled 

o problematice animací a seznámit se s daným kartografickým nástrojem. Povědomí                  

o animovaných mapách bylo čerpáno převážně ze zahraničních publikací obsahující prvky 

kartografických animací a dynamických map (M. P. Peterson, M. J. Kraak, W. Cartwright ad.). 

K získání přehledu rovněž napomohla analýza internetových zdrojů, která poukázala                

na problematická místa při tvorbě animovaných map. Rozbory internetových zdrojů i poznatků 

z publikací zaměřených na kartografické animace a dynamické mapy byly přehledně 

zpracovány do samostatné 4. kapitoly, Rešerše.  

 Následně byl sestaven metodický postup tvorby kartografické animace s využitím 

softwaru ArcGIS 9.2 a jeho extenze. Vytvořený metodický postup lze použít i na tvorbu jiných 

kartografických animací. Programové zajištění tvorby animovaných map v aplikaci ArcMap je 

nastíněno i s ukázkami dialogových oken v podkapitole 7.2.2.  

 Výsledkem práce je 20 animací, které byly kvůli objemu dat rozděleny na 65 dílů. 

Nejpočetnější skupinou animovaných map jsou animace zaměřené na grafické vyjádření 
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jízdních řádů. Zbylé animace (dvě) zachycují rozmístění autobusových zastávek a přehled 

autobusových tras. 

 Všechny animované mapy Kladna jsou k práci přiloženy na digitálním médiu DVD. 

Jeho součástí je rovněž presentační odkaz ve formě HTML, který slouží ke snazší a rychlejší 

orientaci mezi množstvím jednotlivých animací uložených na DVD. Vzhledem k objemu 

předkládaných výstupů (téměř 13 GB) bylo nezbytné rozložit data na více digitálních médií. 

 K nalezení odpovědí na otázky týkající se městské dopravy je uživatel nucen čerpat 

informace z různých zdrojů. Předkládaná diplomová práce poskytuje komplexní odpovědi       

na nejčastěji pokládané otázky typu: v kolik hodin jede autobus…, kde je zastávka…, přes jaké 

zastávky autobus jede, jaké linky existují atd. Všechny tyto informace lze vyčíst z animovaných 

map, aniž by bylo nutné použít další zdroje. Na sofistikované otázky však animace nedokážou 

odpovědět. 

 Animace je dobrý způsob jak zachytit tak dynamický systém jakým je městská doprava 

a obecně sama doprava. Využití softwaru ArcGIS 9.2 je však omezeno řadou věcí, které byly 

prodiskutovány v 10. kapitole. 

 Z dosažených výsledků lze konstatovat, že vymezené cíle diplomové práce byly 

splněny. Dalším záměrem by mohlo být vytvoření plně interaktivních animovaných map 

městské dopravy pomocí jiných produktů, které umožňují vytvářet objemově malé presentace 

vhodné pro distribuci na internetu. 
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12. SEZNAM ZKRATEK 
 

ACL – (Archaeological Computing Laboratory) – Archeologická počítačová laboratoř 

AMaMDoK – animované mapy městské dopravy Kladna 

AVI – (Audio Video Interleave) – formát pro ukládání zvukových a obrazových stop 

BMP – (Microsoft Windows Bitmap) – grafický formát 

ČSN – označení českých technických norem (původně československých státních norem) 

ČSAD – Česká státní autobusová doprava 

DGN – datový formát 

DMÚ 25 – Digitální model území v měřítku 1 : 25 000 

DVD – (Digital Versatile Disc/ Digital Video Disc) – digitální datový nosič 

DXF – datový formát 

ESRI – (Environmental Systems Research Institute) – kartografická firma 

GIF - (Graphics Interchange Format) - grafický formát 

GIS – Geografický informační systém 

HTML – (HyperText Markup Language) – jazyk pro tvorbu webových stránek 

ICA – (International Cartographic Association) - Mezinárodní kartografická asociace 

MAD – městská autobusová doprava 

MHD – městská hromadná doprava 

MOV – (QuickTime Movie) – formát pro ukládání zvukových a obrazových stop 

MPEG - (Motion Picture Experts Group) – formát pro ukládání zvukových a obrazových stop 

PNG – (Portable Network Graphics) – grafický formát 

ROH – umisťovací soubor 

SHP – datový formát 

S-JTSK – Československá Jednotná trigonometrická síť katastrální 

TXT – datový formát 

USA – (United States of America) – Spojené státy americké 

VRML - (Virtual Reality Modelling Language) - programovací jazyk 

VTX – datový formát 

VYK – datový formát 

WWW – (World Wide Web) - grafická část internetu 

X3D – (Extensible 3D) – grafický formát pro ukládání prostorových scén 

2D a 3D – dvourozměrný a třírozměrný prostor 
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16. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1 (volná): DVD 1 – s elektronickou verzí práce, presentačním odkazem a složkou dat 

(animace, jízdní řády, webové stránky, animované prvky a 

obrázky). Obsažené animace: autobusové linky č. 1 a 2, hustota 

autobusového provozu, přehled autobusových tras a rozmístění 

autobusových zastávek. 

Příloha 2 (volná): DVD 2 – s presentačním odkazem a složkou dat (animace, jízdní řády, 

webové stránky, animované prvky a obrázky). Obsažené animace: 

autobusové linky č. 3, 4, 5 a 6, přehled autobusových tras a 

rozmístění autobusových zastávek. 

Příloha 3 (volná): DVD 3 – s presentačním odkazem a složkou dat (animace, jízdní řády, 

webové stránky, animované prvky a obrázky). Obsažené animace: 

autobusové linky č. 7, 9, 10, 11 a 12, přehled autobusových tras a 

rozmístění autobusových zastávek. 

Příloha 4 (volná): DVD 4 - s presentačním odkazem a složkou dat (animace, jízdní řády, 

webové stránky, animované prvky a obrázky). Obsažené animace: 

autobusové linky č. 13, 14, 15, 16, 17 a 19, přehled autobusových 

tras a rozmístění autobusových zastávek. 


