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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá prost�edky formátu SVG  pro tvorbu a umis�ování 

kartografických symbol� do mapy. Konkrétn� se specializuje na problematiku 

figurálních znak�. Postupy tvorby znak� se implementují na klasifika�ní metody 

dle Jána Pravdy. 

Cílem práce je p�edevším poukázat na výhody a nevýhody tvorby znak� v tomto 

formátu. Kartograf�m by tak m�la usnadnit rozhodování, zda pro daný projekt 

použít SVG a jak dosáhnout požadovaných výsledk�. Výstupem diplomové práce 

je sada znak�, které jsou použity v map� zabývající se p�ístupností Západo�eské 

univerzity, která je náplní diplomové práce Bc. Kláry Špicelové. Tyto dv� práce 

spole�n� úzce souvisejí a navazují na sebe. 

 
Abstract 
The Diploma thesis deals with means of the format SVG, which can be used for 

creation cartographic symbols and their location onto the map. It specializes in 

issues of figurative signs, process of their formation and implementation of 

figurative signs classified according to Jan Pravda.  

In conclusion, the diploma thesis includes set of signs for a map which informs us 

about ZCU accessibility. This question is dealt with by Klara Spicelova in her 

diploma thesis. These two theses are related to each other. This work does not try 

to create a (detail) instruction manual for SVG - it offers help cartographers while 

they make decisions whether to use SVG for their projects or not, and eventually 

this work can also advise a method how to achieve required results. 
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Úvod 
V sou�asné technické dob�, kdy lze po�íta� nalézt v tém�� každé rodin� a pomocí 

internetového spojení distribuovat a p�ijímat informace z celého sv�ta rychleji 

než je napsána adresa na poštovní obálce, stávají se analogové mapy do jisté míry 

zastaralé, nepraktické a k dalším ú�el�m nepoužitelné. Prost�ednictvím map na 

webových stránkách je možné naplánovat cestu automobilem nebo najít adresu. 

Tyto mapy m�žeme jednoduše udržovat aktuální a zárove� si plánek �i mapu 

kdykoliv vytisknout a vytvo�it si tím vlastní analogovou mapu. 

Na internetu se mapy objevují ve t�ech základních formách - rastrové, 

vektorové a v kombinaci obou forem. Rastrovým mapám v sou�asnosti siln� 

konkurují mapy vektorové. Rastrovou mapu (ve formátu nap�. GIF (Graphics 

Interchange Format), PNG (Portable Network Graphics) nebo JPEG (Joint 

Photographic Experts Group)), kterou si lze p�edstavit jako naskenovanou 

analogovou mapu uživatelé pomalu zavrhují, nebo� má mnoho nevýhod p�i jejich 

používání. Možnost p�iblížení rastrové mapy je závislá na rozlišení jejího 

vyobrazení. Není možno zobrazovat jen �ást jejích informací. Aktualizace 

nespo�ívá v drobném zásahu, ale je nutné vypracovat nový rastr. Velikost rastr� 

m�že zabírat velkou �ást pam�ti a tím se snižuje rychlost na�ítání. Oproti tomu 

vektorové mapy tyto záležitosti umož�ují a jsou schopny nést velké množství 

dalších informací, jako je po�et obyvatel m�sta �i státu, národnostní podíl, 

v�tšinové náboženské p�esv�d�ení a pod. 

Ve vytvá�ení webových vektorových map se za�íná úsp�šn� uplat�ovat 

zna�kovací jazyk SVG (Scalable Vector Graphics). Tato grafika díky animacím, 

možností vkládání rastr� a snadnou kombinací s XML (eXtensible Stylesheet 

Language) formáty p�edstavuje nový p�ístup k tvorb� map. Formát SVG za�íná 

vyvíjet od roku 1998 konsorciu W3C (World Wide Web Consortium). Jeho užití 

ke kartografickým ú�el�m m�žeme zaznamenat asi až o dva nebo t�i roky 

pozd�ji. Kartografové se tedy tomuto formátu v�nují p�ibližn� sedm let a stále se 

setkávají s mnoha problémy, které musí �ešit. 

Tato práce se bude zabývat možností tvorby základního prvku mapy, tzv. 

kartografické zna�ky. Spektrum druh� a rozd�lení kartografických zna�ek je 

široké. S tím se setkáme již v první �ásti diplomové práce. Rozsah tématu je 
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zna�ný, proto se dále budeme zabývat jen figurálními znaky. Abychom 

nevynechali jedinou možnost vizualizace dat figurálními znaky, budeme 

postupovat podle rozd�lení metod, jak je uvádí ve své práci Ján Pravda. 1 

Zám�rem bude prozkoumat prost�edky formátu SVG a otestovat jejich 

aplikaci pro tvorbu, umíst�ní a dynamiku figurálních znak�. Záv�re�ným 

výstupem práce bude sada kartografických znak� pro mapu p�ístupnosti 

handicapovaným student�m Západo�eské univerzity, na které pracuje ve své 

diplomové práci Bc. Klára Špicelová. 

                                                        
 
1 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 30. 
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1 Metody kartografické interpretace 
 

První kartografická díla pocházejí již z doby lovc� mamut�, kdy se �lov�k snažil 

zakreslit své jeskyn� a oblíbená místa lovu, práv� tehdy za�alo hledání vhodných 

vyjad�ovacích prost�edk� pro znázorn�ní a zakreslení skute�nosti. 

Lidé postupn� p�echázeli od zakreslování skute�ných objekt� k jejich 

zmenšování a generalizaci,  až vznikly první kartografické znaky. Zkoumáním 

používání vhodných symbol� pro r�zné objekty vznikla kartografická sémiologie 

(sémion – znak). Toto odv�tví kartografie se tedy zabývá tvorbou a užitím 

kartografických znak�. Zakladatelem je francouzský kartograf J. Bertin (1967). 2 

Sama sémiologie (v�da o znacích) zahrnuje p�t dalších disciplín jimiž jsou: 

� Sygmatika – vztah znak� k zobrazovaným jev�m 

� Sémantika – vztah znak� k obsahu zobrazovaného jevu 

� Syntaktika – vzájemný vztah znak� k sob� 

� Pragmatika – vztah uživatele k znakové sad� 

� Gramatika – kompozi�ní pravidla znak� 3 

Základním termínem je kartografický znak, který se vztahuje k libovolnému 

grafickému prost�edku vyjad�ujícímu ur�itý jev v kartografickém díle. Tento 

termín je �asto nahrazován pojmem mapová zna�ka, jehož smysl už ale není 

stejn� obecný, nýbrž jde o metodu zna�ek. Souhrnem takových znak� získáme 

specifický, p�evážn� grafický jazyk, který nazýváme jazykem mapy. Každý jazyk 

musí být tvo�en skupinou slov s kone�nou délkou, jež je sestavená z p�ípustných 

znak� neboli abecedy jazyk�, kdy souhrn t�chto symbol� je defini�ní obor. 4 

                                                        
 
2 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 36. (Další bibliografické údaje týkající se zdroj�, na n�ž je 
odkazováno, jsou uvedeny v seznamu literatury.) 
3 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 36. 
VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tématická kartografie 10, s. 19. 
4 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 36. 
VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tématická kartografie 10, s. 19. 
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1.1 Klasifikace metod kartografické interpretace 
�len�ní mapového vyjád�ení má rozdílné p�ístupy v závislosti na r�zných zemí 

sv�ta. Toto �len�ní m�že být podle druh� map a mapování, jako je tomu v anglo-

americké kartografii. Také je možné d�lit podle druhu mapových zna�ek, jež 

používají v Rusku, kde pro jejich �len�ní užívají výrazu zp�sob. U nás je 

používán výraz metoda. A� už hovo�íme o druzích, zp�sobech nebo metodách, 

jejich význam není rozdílný. V�tšinou mají velice podobnou skladbu znak�. 

Metody m�žeme klasifikovat podle mnoha hledisek zobrazovaných jev�. 5 

 Podle knihy Kartografie od Vladimíra Hojovce z rohu 1987 jsou �lenící 

kritéria kvalitativní, kvantitativní, topologická, polohov� lokaliza�ní, vývojová, 

významová a strukturální. Kvalitativní vyjad�uje druh nebo vlastnost jevu nap�. 

druh p�dy nebo národnost.  Kvantitativní charakterizuje kvalitativní statistické 

údaje, které se mohou d�lit na extenzivní (objemové vlastnosti) nebo intenzivní 

(úrove� vlastnosti). Ke snazšímu porozum�ní je vhodné si p�edstavit s�ítání 

t�chto vlastností. P�i s�ítání extenzivních se objem zv�tšuje, ale sou�et 

intenzivních nedává smysl.6 

Podle topologie rozlišujeme bodové (figurální), liniové (�árové), areálové 

(plošné) metody. Polohov� lokaliza�ní metody rozlišují,  zda jsou objekty 

geometricky p�esné nebo p�etvo�ené (anamorfóza). �asové a prostorové vývoje 

zaznamenávají vývojové metody, po�et význam� jev� vyjad�ují významové a 

strukturální metody sledují jev jako díl�í složky a vztahy mezi nimi, ale i jako 

celek.7 

Podle aktuáln�jší knihy od Jana Pravdy, který se snažil zohlednit rozd�lení i 

jiných stát�, jsou kritéria nastavena jinak. �len�ní je podle figurálních, �árových, 

diskrétních areálových znak�, spojitého povrchu, kvality, kvantity, hustoty, 

sm�ru, intenzity, odstup�ování, diagram�, anamorfózy, satelitního získávání 

                                                        
 
5 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 30. 
6 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 36. 
HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 53. 
7 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 53. 



 
 

10 

(dálkový pr�zkum Zem�), trojdimenzionality a dynamiky. Z t�chto kritérií  

vyhází klasifika�ní tabulka (viz tabulka 1.1). 8 

Metody jsou v tabulce rozd�lené na jednotlivé metody a skupiny. Jednotlivé 

metody jsou samostatné, ale dále se ješt� d�lí na �áste�né, na varianty a 

subvarianty.  Skupiny p�edstavují vždy n�kolik jednotlivých metod, které se d�lí 

uvedeným zp�sobem. 9 

 

KATEG. 

 

NÁZEV METODY 
Metoda kvalitativních figurálních znak� 

Metoda kvalitativn�-kvantitativních figurální znak� – hustotní 

Metoda kvalitativních lineárních znak� 

Metoda kvalitativn�-kvantitativních sm�rových lineárních znak� 

Metoda kvalitativních diskrétních areálových znak� 

Metoda kvantitativních (intenzivních) diskrétních areálových znak� 

 

JE
D

N
O

T
L

IV
É 

M
E

T
O

D
Y

 

Metoda spojitých izo�arových povrch� 

Metoda diagramových znak� 

Metody zobrazování georeliéfu 

Anamorfní zobrazení (kartogramy) 

Metody využití výsledk� dálkového pr�zkumu Zem� (DPZ) 

Trojdimenzionální metody v dvojdimenzionálním prostoru 

 

SK
U

PI
N

Y
 M

E
TO

D
 

Dynamické metody 

Tabulka 1.1 Klasifikace metod 

                                                        
 
8 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 30. 
9 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 30. 
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 Obr.1.1 Klasifikace metod mapového vyjád�ení 

 

Metody se zárove� prolínají a znaky musí být mnohdy univerzální a 

komplexní. Jejich charakter lze vyjád�it šesti parametry – tvar, velikost, struktura, 

výpl�, orientace, polohové ur�ení. Tyto parametry budou konkrétn� popsány níže 

u jednotlivých typ� znak�. 10 

                                                        
 
10 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 53. 
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1.2 Diagramové metody 
Kartodiagramy jsou diagramy umis�ované do mapy. Mapy vytvo�ené 

kartodiagramovou metodou náleží mezi statické. Diagramy nabývají absolutních 

hodnot ze sféry fyzické i sociologické geografie. Jedná se o velice využívanou 

metodu u tématických map. �asto se kombinuje s metodou kartogram�. Jejich 

lokalizace m�že být provedena bodov�, liniov� a plošn� (viz následující 

kapitoly). 11 

Na mapách lze nalézt mnoho typ� diagram�. Existuje cca 24 konstruk�ních 

možností. V této kapitole se pokusíme nastínit jejich zp�sob d�lení a zmínit 

n�kolik nejpoužívan�jších typ�.  

Základní znaky diagram�: 

� Po�et vyjad�ovaných jev� (jednoduché, složené) 

� Kompozice údaj� (sumární, strukturální, výse�ové) 

� Hlediska �asu (statické, dynamické, srovnávací) 

� Konstruk�ní hledisko (lineární, nelineární, pravoúhlé, polární 

sou�adnicové systémy) 

� Grafické provedení (�árové, plošné, sloupcové) 12 

N�které typy: 

Jednoduché diagramy – jeden geometrický tvar vyjad�ující jeden jev; 

diagram se p�ímoúm�rn� zv�tšuje s nár�stem jevu, pokud je diagram sloupcový, 

sloupec roste; 

Složené diagramy – složen z více geometrických tvar�, vyjad�uje více jev� 

sou�asn� a to zm�nou sm�ru, tvaru, kdy velikost m�že z�stat stejná; 

                                                        
 
11 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 55. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 115. 
12 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 56. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 120. 
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Sou�tové diagramy – vyjad�ují strukturu jevu a pom�r složek jevu; velikost 

diagramu odpovídá kvantit� jevu ( i co se týká struktury) a kvalita je vyjád�ena 

barvami nebo rastry; 13  

Strukturní diagramy – znázor�ují jevy se složit�jší strukturou; znázor�ují 

p�edevším kvantitu struktury a celý diagram p�edstavuje 100 % (nap�. stupe� 

dosaženého vzd�lání obyvatel); 

Výse�ové diagramy – umož�ují vyjád�it dv� nezávislé funkce, jedna je 

znázorn�na polom�rem výse�e, druhá velikosti st�edového úhlu; 

Srovnávací diagramy – používají se pro porovnání stejného jevu 

s pr�m�rnou hodnotou, s jiným parametrem nebo v jiném �asech; 

Statické diagramy – zachycují je pouze v ur�itém �ase 

Dynamické diagramy – vyjad�ují kvantitní zm�ny jevu v �ase (nap�. po�et 

uhynulé zv��e za rok); 14 

Sm�rové diagramy – znázor�ují �etnost jevu v r�zných sm�rech (nap�. 

intenzita sm�ru v�tru); 

Hv�zdicový diagram – každé �ásti struktury jevu je p�id�len stejný st�edový 

úhel výse�e a polom�r výse�e je závislý na kvantit� �ásti struktury; není vhodné 

používat více jak 8 výse�í; 

Korálový diagram – modifikace hv�zdicového; náro�n�jší, ale dokáže 

popsat i podstrukturu; každý jev má jeden kruhový znak; 

Typograf – strukturální, významové a dynamické typografy; jsou t�í až 

dvanáctioké a jejich sou�et dává 100 % jevu; umož�uje víceparametrové 

znázorn�ní jev�; 15 

 
                                                        
 
13 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 56. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 116. 
14 HOJOVEC, Vladimír a spol. Kartografie, s. 56. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 116. 
15 VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 118. 
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1.3 Figurální (bodové) znaky 
Ve starší literatu�e jsou figurální znaky nazývány jako bodové. Ozna�ení 

„bodové“ není zcela logický, nebo� i když je znak bodov� lokalizován, 

zastupovaný jev nebývá p�evážn� bezrozm�rný. Skute�ný bod zastupují 

v p�ípadech, kdy se jedná nap�. o body výškového nebo polohového systému 

(nivela�ní body, trigonometrické body) 

1.3.1 Parametry znak� 
Základní charakteristika znaku je tvar, který je dán obrysem znaku. Základními 

tvary mohou být �tverec, obdélník, trojúhelník, kruh, elipsa, mnohoúhelník, 

výse�e a z jejich kombinací vznikají složit�jší. 

Kvantita se �asto vyjad�uje pomocí velikosti. Velikost znaku, obvykle jeho 

plocha se v celé map� m�ní v závislosti na kvantit�. Tato závislost lze vypo�ítat 

jednoduchými vzorci (1.1, 1.2). 

Kruh ……… 
�

P
r �   (1.1) 

�tverec …… Ps �   (1.2) 

r …………… velikost polom�r kruhové zna�ky 

s …………… velikost strany �tvercové zna�ky 

P …………… velikost nebo redukovaná velikost jevu 

Jestliže jsou znaky nep�im��en� velké a utrp�la by tím �itelnost mapy, 

použijí se vzorce z t�les (kruh 	 koule, �tverec 	 krychle). Objem t�lesa je 

p�ímoúm�rný velikosti jevu. 16 

Kvalitativní a také kvantitativní kritéria se zobrazují pomocí struktury. 

Udává grafický obsah znaku, který m�že sloužit ke snadné �itelnosti symbol�, 

ale také pouze k estetickým ú�el�m. 

                                                        
 
16 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 38. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 102. 
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Parametr orientace má význam p�i vyjad�ování polohy jevu v��i 

sou�adnicové síti, ku dalšímu jevu nebo v p�ípad� sm�rových znak� vyjad�ujících 

vývoj nebo pohyb jevu po zmapovaném území. Jedná se tedy nap�. o orientaci 

symbol� sm�rem k severu, zobrazení most� p�es vodní toky nebo šipky 

vyjad�ující proudy vzduchu. K orientaci znak� stejného jevu se musí p�istupovat 

v celém mapovém díle stejn�. 

Velice blízkým parametrem ke struktu�e je výpl�. Výpl� nám barvou, její 

zm�nou sytosti a nebo vypln�ním znaku rastrem m�že vyjad�ovat kvalitu jevu. 

N�kdy literatura neuvádí výpl�, ale rozlišuje ji na barvu a sytost. 17 

 

Obr.1.2 Parametry figurálních zna�ek 

 

                                                        
 
17 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 39. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 103. 
PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 7. 
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Pozice zna�ky neboli umíst�ní zna�ky na map� je ur�eno vztažným bodem, 

který je možno nadefinovat n�kolika zp�soby. Tento bod se volí v geometrickém 

st�edu zna�ky (kruhové), ve st�edu podstavy (pomník), v jednom z roh� znaku 

(�tvercové) a dalšími zp�soby. 18 

 

Obr.1.3 Zp�soby definování vztažného bodu figurální zna�ky 

1.3.2 Rozd�lení figurálních znak� 
N�která auto�i v literatu�e uvádí rozd�lení figurálních zna�ek na �ty�i skupiny a 

n�která na šest. Zna�ky geometrické, symbolické, obrázkové a písmenové jsou 

uvedeny vždy. V n�kterých p�ípadech jsou písmenové p�ehodnocené na  

písmenkové a �íslicové. Dále se také ješt� vy�le�ují siluetové. 

Geometrické znaky se používají pro kvantitativní i kvalitativní jevy. Pokud 

symbol vyjad�uje kvalitu, je každý na daném díle stejn� velký, orientovaný a 

jednotného vzhledu. Mohou být jako uzav�ené geometrické objekty, ale i 

neuzav�ené jako nap�. k�íž. 

  

Obr.1.4 Ukázka geometrických figurálních znak� 

Symbolický znak p�ipomíná tvarem a n�kdy i barvou jev, který p�edstavuje. 

Klasickým p�íkladem symbolických znak� jsou restaurace, pošty, letišt� atd. 

Pokud se má více symbolických znak� na map� umístit do místa, kde se znaky 

                                                        
 
18 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 39. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 103. 
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nevejdou a p�ekrývají se, zpravidla se odsunou a vyrovnají vedle sebe. To je 

typické na plánech m�st. 19 

 
Obr.1.5 Ukázka symbolických figurálních znak� 

Obrázkové znaky najdeme p�evážn� na turistických mapách. Nej�ast�ji 

znázor�ují známé památky, hrady, zámky, muzea atd. Tyto znaky jsou miniaturní 

kresby skute�nosti.  

  
Obr.1.6 Ukázka obrázkových figurálních znak� 20 

 

Písmenkové a �íslicové znaky jsou stejného typu, rozdíl mezi nimi je 

z�ejmý z názvu. Písmena se v�tšinou využívají pro ozna�ení objekt� (hotel, 

kemp, univerzita, parkovišt�). �íselné nalezneme nap�. na regionálních mapách, 

kde mohou ozna�ovat kód území nebo na plánech m�st jako �ísla tramvají. 

  

Obr.1.7 Ukázka písmenkových a �íslicových figurálních znak� 

                                                        
 
19 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 40. 
VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tématická kartografie 10, s. 21. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 103. 
20 . Nicu's Clipart Collection, [http://clipart.nicubunu.ro/?gallery=rpg_map] 
VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tématická kartografie 10, s. 21. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 103. 
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Posledními znaky jsou siluetové (obrysové). Nebývají zapsány v legend� a 

neumož�ují p�esnou lokalizaci jevu. 21 

Pro znaky se používá ješt� zp�sob rozd�lení na: 

� Nominální 

� Ordinální 

� Gradovaný 

Toto rozd�lení není podle jejich vzhledu, ale vychází spíše z významu 

vyjad�ovaného jevu. Nominální znaky jsou individuálního charakteru. 
íkají zda 

jde o nemocnici, hrad nebo snad protiraketovou základnu. Nespojujeme je 

s parametry, které nám vypovídají o kvalit� nebo kvantit� (velikost, sytost). 

U ordinálních a gradovaných znak� naopak hovo�íme o kvalit� a kvantit� 

jevu. Ordinální figurální znaky vyjád�í kvalitu velikostí (nejmenší – nejv�tší) 

podle stupnice, která p�id�lí hodnotu mezi nejhorším a nejlepším prvkem. 

Graduální znaky se �ídí stupnicí, která je sestavena po intervalech nebo 

kontinuáln� a m�že klesat nebo stoupat. 22 

1.3.3 Užití diagram� jako figurálních znak� 
Bodov� lokalizované diagramy jsou kartografickým znázorn�ním jevu ke 

konkrétnímu bodu na map�, proto je lze brát jako figurální znaky. Neobsahují 

hodnoty pro celé území, ale jen pro dané místo jako je sídlo �i stanice. 23 

Bodové kartodiagramy se používají pro znázorn�ní kvantity (srovnávací), 

kvality (statické), vývoje jevu v �ase (dynamické), �etnost jevu v r�zných 

sm�rech (sm�rové). 

                                                        
 
21 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 40. 
VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tématická kartografie 10, s. 21. 
VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 103. 
22 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 10. 
23 VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 120. 



 
 

19 

1.4 Liniové (�árové) znaky 
Jak název napovídá, liniové znaky se používají ke zobrazování liniových jev� 

nebo jev� ve tvaru pás�. Takové prvky mohou být ve skute�nosti viditelné i 

pomyslné. Jedná se o hranice, komunikace, proudy v�tr� atd. Tyto jevy se na 

mapách se zmenšujícím se m��ítkem generalizují, což znamená, že se jejich tvar 

zjednodušuje, vynechávají se �asté zk�ivení, jsou p�ím�jší a tím se i zkracuje 

jejich délka. 

Parametry liniových znak� jsou shodné s parametry figurálních. Odlišnosti 

nalezneme u pozice. Umís�ují se osou linie (železnice), u složit�jších znak� to 

m�že být okrajem (zna�ka plotu). Když je umíst�no více liniových znak� do 

stejného místa, odsunou se vedle sebe. 

 
Obr.1.8 Parametry liniových zna�ek 
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Obr.1.9 Zp�soby umíst�ní liniových zna�ky 

 
Znaky d�líme podle vyjad�ovaného jevu. Základní rozd�lení máme na 

vlastní neboli p�dorysné, které používáme hlavn� k vyjad�ování liniových jev� a 

na pohybové, jenž vyjad�ují kvantitu, kvalitu nebo pr�b�h jevu. P�dorysné se dají 

ješt� d�lit na identifika�ní a hrani�ní. 24 

Identifika�ní liniové znaky zobrazují jevy, jejichž ší�ka se t�žko zobrazí 

v daném m��ítku, ale délka se takto snadno znázorní. Setkáváme se s nimi p�i 

zakreslování �ek, kanál�, komunikací atd. 

Kvalita jevu se ohodnotí vzorkem jevu. Podle struktury �ary poznáme t�ídu 

silnice nebo jestli jde o nadzemní �i podzemní. Kvalita se vyjad�uje také ší�kou 

�áry. Ta se musí používat s opatrností. Tento zp�sob se volí pokud máme jev 

stejného typu (železnice), ale jiného druhu (jednokolejná, vícekolejná). Naprosto 

nevhodné pro vyjad�ování kvality je postupné rozši�ování �i zužování znaku. 

Tento zp�sob m�že na uživatele mapy p�sobit spíše dojmem, že ší�ka znaku 

souvisí s kvantitou jevu. Jediným p�ípadem tohoto užití je zakreslování �ek, kdy 

je problém rozlišovat kvantitu a kvalitu. Pokud neexistuje k jevu kvantitativní 

stupnice, nem�žeme považovat m�nící se ší�ku znaku za projev kvantity, ale 

kvality. Kvalitu lze dále rozlišovat barvou, p�ipojením ješt� dalších znak� nebo 

pomocí jednosm�rn� zna�ených linií. 25 

Zvláštním typem znak� jsou izolinie, které spojují body se shodnou 

kvantitativní hodnotou a nevyjad�ují kvalitu jevu. 

Hrani�ní liniové znaky vyjad�ují hranice mezi areály r�zných kvalitativních 

hodnot nebo ohrani�ují r�zné jevy. Jednozna�n� ur�ené hranice se zakreslují 

plnou �arou. Ty, které nelze ve skute�nosti identifikovat nebo p�edstavují širší 

pruh území, zaneseme do mapy p�erušovanou �arou. 
                                                        
 
24 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 44. 
NOVÁK, Václav. MURDYCH, Zden�k. Kartografie a topografie, s. 201. 
25 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 44. 
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V map� by nem�ly být zakresleny více jak dv� hrani�ní linie vedle sebe. 

Zp�sobuje to nep�ehlednost mapového díla. Jestliže nastane p�ípad, kdy je více 

takových soub�žných jev�,do mapy vstupují jen dva nejd�ležit�jší. 26 

Pohybovými liniovými znaky zakreslujeme jevy, jenž se m�ní v �ase, 

pohybují se po zájmovém území. Znaky vyjad�ují jejich pr�b�h a sm�r. 

Pohybové liniové znaky se d�lí na sm�rové, dosahové, dynamické a proudové.  

Mezi liniové znaky pat�í také liniov� lokalizované kartodiagramy. Takovéto 

kartogramy se nazývají také  stuhové, pásové nebo proužkové. M�žeme se s nimi 

setkat p�edevším na dopravních mapách, z nichž se dozvíme dopravní zatížení 

komunikací. 

Diagramy mají tvar pás�, které mohou být �len�ny podle sm�r� a vnit�ní 

�len�ní umož�uje vyjád�ení druhu jevu. Liniové kartodiagramy se moc neliší od 

bodových kartodiagram�. Nejb�žn�jšími diagramy jsou jednoduché, dále se �asto  

setkáváme se složenými, strukturními, sou�tovými, srovnávacími nebo 

izochromními. 

Izochromní kartodiagramy udávají �asové úseky. Jedná se v podstat� o 

jednoduchý kartodiagram obohacený o rozd�lení na úseky, které se sob� rovnají 

v �asovém intervalu. Tyto úseky jsou barevn� odlišeny. 27 

                                                        
 
26 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 45. 
27 VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 122. 
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1.5 Areálové (plošné) znaky 
Areálové znaky se používají pro zobrazení ploch s r�znými jevy a s r�znou 

kvalitou. Znaky se rozd�lují podle n�kolika hledisek. Podle zp�sobu vymezení 

areálu se d�lí na ohrani�ené, p�esn� neohrani�ené, otev�ené  a dynamické.Jestliže 

budeme sledovat jejich sousednost, všimneme si izolovaných, dotykových a 

p�ekrývajících  se areál�. 

Nejrozší�en�jší zp�sob rozlišování areál� je barvami, jejich odstínem, 

sytostí a tónem. Tento zp�sob se užívá nej�ast�ji u ohrani�ených, izolovaných a 

dotykových areál�. Barvy se dále používají v kombinaci s dalšími grafickými 

metodami. 

Pokud se používá metoda figurálních a liniových rastr�, rozlišují se 

vlastnosti jev� hustotou, ší�kou, nebo sm�rem figurálního �i liniového znaku. 

Shodn� se využívají i dezenové rastry, které jsou složeny ze symbolických, 

obrázkových anebo geometrických znak�. 28 

S písmenkovými a �íslicovými rastry se setkáváme ojedin�le. Tém�� se 

nepoužívají. Pro dynamiku jevu se používají p�ltónové rastry. 

Areály se rozlišují také popisem. Popisem se mohou dopl�ovat tém�� 

všechny druhy areál�. Jedná se o název republiky (ohrani�ené, izolované, 

dotykové), poho�í (otev�ené), p�stovaných plodin (p�esn� neohrani�ené, v�tšinou 

p�ekrývající se) atd. Popisy se umis�ují na hlavní osu areálu, to�í se podél ní a 

jsou rozprost�eny po celé délce areálu. Hierarchii areálových znak� ur�uje 

velikost, barva a �ez písma popisu. 29 

Parametry areálových znak� jsou stejné jako v p�edešlých p�ípadech. 

                                                        
 
28 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 46. 
29 KA�OK, Jaromír. Tématická kartografie, s. 47. 
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Obr.1.10 Parametry areálových zna�ek 

Stejn� jako u figurálních a lineárních znak� se i u areálových používají 

kartodiagramy. Op�t to jsou jednoduché, složené, sou�tové, strukturní, 

srovnávací a navíc anamorfózní. Na rozdíl od figurální metody se kartodiagram 

vztahuje k celé ploše, tedy k areálovému znaku. 

Na takovéto map� nalezneme hranice areál� a do nich vložené diagramy, 

které jsou umis�ovány tak, aby se nacházely pokud možno celé nebo alespo� 

jejich základny v areálu. V p�ípad�, že je diagram p�íliš veliký, umístí se mimo 

kresbu a použije se k up�esn�ní jeho lokalizace šipka. 30 

                                                        
 
30 VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I.: Tématické mapy, s. 123. 
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2 SVG a další vektorová grafika 

2.1 Klady vektorové grafiky 
V sou�asné dob� webové stránky obsahují rastrové, vektorové a kombinované 

mapy. Jako první se za�aly objevovat rastrové. Vedle nich se p�ed n�kolik lety 

za�aly prezentovat mapy vektorovou grafikou. Najdeme mnoho výhod vektorové 

grafiky oproti používání rastr�. Jedním z problém�, které rastrové mapy sebou 

nesou, je tvo�ení pohledových pyramid. Podívejme se ale nejprve, pro� se 

pohledové pyramidy tvo�í.  

Rozlišení zobrazování rastrové mapy závisí na velikosti pixelu. Obsahuje 

informaci o každém pixelu a �ím chceme vyšší rozlišení mapy, tím je velikost 

souboru v�tší. Vektorový formát nese informaci pouze o vektoru, p�i p�iblížení 

zachovává tedy stále ostré hrany a soubory bývají v�tšinou menší než rastrové. 31 

 Velikost souboru ovliv�uje p�evážn� rychlost p�enosu dat, a proto se u 

rastrových map za�aly používat pyramidové pohledy. To znamená, že se nad 

daným rastrem vytvo�í další vrstva se stejným rastrem, ale menších rozm�r�. 

Množství t�chto vrstev si ur�í kartograf podle rozsahu mapy. P�i p�ibližování 

mapy se ve velkých m��ítkách zobrazuje rastr v maximálním a v malých 

m��ítkách vrstva s nižším rozlišením. Tato funkce již ze zmín�ných d�vod� u 

vektorové grafiky odpadá. 32 

Další velikou výhodou je snadná aktualizace dat. U rastrové mapy se musí 

provést autor aktualizaci dat v rastru a ten zam�nit s p�vodním. V p�ípad� 

pohledových pyramid musí zm�nit všechny pohledy. Kdežto u vektorového 

formátu se  v�tšinou snadno provede zm�na v textovém souboru. 

 Vektorové mapy se zobrazují správn� i p�i r�zném rozlišení monitor� a na 

dalších platformách. P�inášejí mnoho r�zných efekt�, snadnou kombinaci 

s jinými formáty (samoz�ejm� i s rastry). Vektorová grafika umož�uje uživateli 

internetové mapy vypínat a zapínat vrstvy, m�nit barvy a získávat snadno 

multimediální informace k map�. 
                                                        
 
31 CIMBÁLEK, P�emysl. Možnosti využití a stav implementace vektorového grafického formátu SVG, 
[http://zeron.wz.cz/projekt3/projekt3.html] 
32 VOHNOUT, P�emysl. Server pro staré mapy, s. 19. 
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Dosadíme-li si za vektorový formát SVG, m�žeme ihned jmenovat další 

výhody a prost�edky pro tvorbu map. SVG je založeno na form� XML. To 

umož�uje jeho snadné provázání s r�znými formáty založenými také na XML, 

technologiemi a celým webovým sv�tem. N�které p�ípady si uvedeme. 

SVG je možné zp�ístupnit uživateli pomocí DOM (Document Object 

Model). Byl vyvinut konsorciem W3C. DOM je platformov� a jazykov� 

neutrální rozhraní, které umožní  program�m a skript�m dynamické zp�ístupn�ní 

a aktualizaci obsahu a struktury dokument�. To znamená, že dokument m�že být 

zpracován a výsledky zpracování mohou být dále za�len�ny do prezentace 

stránky. Umí p�istupovat ke stromové struktu�e XML dokument� a v kombinaci 

se skriptovacím jazykem ECMA Script (European Computer Manufacturers 

Association Script) zp�ístup�uje jednotlivé objekty XML dokumentu, hodnoty 

atribut� a umož�uje rušení nebo p�idání element�. ECMA Script sám o sob� ke 

stromové struktu�e p�istupovat nedokáže.33 

ECMA Skript je specifikován organizací ECMA ve specifikaci ECMA-262 

specification. Je to skriptovací jazyk, který se vkládá p�ímo do kódu stránky nebo 

je volán jako samostatný dokument. Je to klientský skript, tedy pracuje na stran� 

klienta. Vznikl ve snaze o standardizaci skriptovacích jazyk� Java Script a jeho 

mladší odr�dy Jscript, jenž jsou od r�zných firem. 34 

Vzhled mapy m�že autor jednoduše m�nit pomocí CSS (Cascading Style 

Sheets), CSS je jazyk popisující zp�sob zobrazení stránek. Odd�luje vzhled 

webového dokumentu od její struktury a obsahu. Op�t je navržen organizací 

W3C. Dosud existuje verze CSS1 a CSS2. V p�íprav� je CSS3. 

Jazyk� a technologií, se kterými je SVG možné kombinovat, je více. Na n� 

ale není tato práce zam��ena.  Za zmín�ní snad ješt� stojí SMIL (Synchronized 

Multimedia Integration Language), kterým byl do SVG zakomponován pro 

podporu animací. Op�t byl vyvinut konsorciem W3C a vychází z XML. 

V sou�asnosti je verze SMIL 2.0, která na rozdíl od specifikace SMIL 1.0 

                                                        
 
33  Document Object Model (DOM), 
[http://74.125.39.104/search?q=cache:crpNEfWB0m0J:www.w3.org/DOM/] 
34 KOZEL, Ji�í. Využití formátu SVG pro webovou kartografii, s. 18. 
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umož�uje animace v SVG. SMIL díky v�tvení swich dokáže otestovat podmínky 

prohlíže�e a tím zjistí vlastnosti jako rychlost p�ipojení, systémové p�ipojení 

nebo velikost okna. 

SMIL je zna�kovací jazyk pro multimediální integraci. Umož�uje tvorbu 

dokument� s texty (HTML (HyperText Markup Language), XHTML (eXtensible 

HyperText Markup Language)), obrázky (GIF, JPEG), hudbou (WAV 

(Waveform Audio Format), MP3 (MPEG-1 Layer 3)) �i videem (MPEG (Motion 

Picture Experts Group), AVI (Audio Video Interleave)). Nevytvá�í je, ale pracuje 

s nimi. P�esn� nám popisuje vizuální stránku prezentací. To se dosahuje p�esným 

stanovením �asu zm�n, umíst�ním objekt� a jejich velikostí. Podobá se 

skriptovacím jazyk�m. Porovnáme-li skriptovací jazyk ECMA Script a SMIL 

m�žeme s nimi dosáhnout podobných anima�ních výsledk�. Rozdílná je potom 

jejich p�ístupnost. SMIL pot�ebuje k posunu objektu po ploše nadefinovaný 

po�áte�ní a koncový bod animace a �asový interval mezi nimi. S t�mito údaji se 

se jednoduchým p�íkazem objekt rozpohybuje. Jestliže bychom pro animaci 

zvolili cestu ECMA Scriptem, museli bychom nadefinovat jednotlivé pozice 

objektu mezi po�áte�ním a koncovým bodem a jejich �asový interval. �ím více 

bod� budeme volit, tím bude pohyb  plynulejší. Skriptování je tedy zdlouhav�jší 

a také více zat�žuje po�íta�. 

SMIL má oproti ECMA Scriptu ale také nevýhody. ECMA Script je 

univerzáln�jší a v�tšinou nemá problémy se spoušt�ním animací ve stávajících 

prohlíže�ích. SMIL není obvykle nativn� podporován a animace jím vytvo�ené se 

musí zobrazovat díky Java Applet�m na stran� serveru (podpora Javy) nebo 

program� jako je Real One Playeru a Apple Quick Time Playeru. Prozatím 

nejlépe �eší podporu firma Microsoft, která ho v prohlíže�i Microsoft Internet 

Exploreru 5 podporuje pomocí HTML+TIME (Timed Interactive Multimedia 

Extensions for HTML). Je to tedy zatím jediný prohlíže�, jenž umož�uje 

integraci SMIL. 35 

                                                        
 
35 GRIMNICH, Šimon. SMIL - jazyk pro multimediální prezentace. [http://interval.cz/clanky/smil-jazyk-
pro-multimedialni-prezentace/] 
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SVG je otev�ený formát. To s sebou p�ináší klady i zápory. Otev�enost 

standardu obecn� znamená, že je ve�ejn� p�ístupným a implementovatelným 

standardem. Standardní specifika�ní dokument je dostupný voln� nebo za 

nominální poplatek. Jeho kopie a užívání musí být bezpoplatkové nebo op�t jen 

za nominální cenu. Bezpoplatkovost musí být neodvolatelná. Standardy a dosud 

vyvinuté verze SVG formátu naleznete na stránkách W3C konsorcia 

http://www.w3.org/TR/  a jsou poskytované voln�.36 

 Vyplývá z toho, že kdokoliv m�že vytvá�et a upravovat SVG dokument a 

není k tomu zapot�ebí drahého placeného programového vybavení. Pro editaci 

SVG souboru splní ú�el oby�ejný textový editor. Naopak otev�enost formátu 

zp�sobuje jeho nekompatibilitu v prohlíže�ích. I když SVG podporují tak velké 

firmy jako Adobe, není to jejich proprijetární formát, nepodporují plnou 

implementaci standardu, a proto produkty t�chto firem se liší v jeho zobrazování. 

Prohlíže� ur�ený p�ímo pro formát SVG je Squiggle ze skupiny nástroj� Batik, 

který vyvinuli The Apache Software Foundation. Nástroje Batik jsou založené na 

technologii Java. P�es to, že prohlíže� Squiggle podporuje plnou verzi SVG 1.1, 

nezná deklarace SMIL animací. 

Díky otev�enosti standardu SVG je možné, aby lidé se znalostí dalších 

technologií mohli vytvá�et další produkty. Takovým p�ípadem je používání SVG 

Tiny, jehož norma se zvolila jako povinný základ pro MMS (Multimedia 

Message Service) mobilní telefon� nové generace. SVG Tiny má zjednodušený 

standard o skriptování a další složit�jší funkce, ale stále zachovává animace 

SMIL.37 

SVG umož�uje snadnou vizualizaci dat na serveru pomocí automatizované 

generalizaci. Pro tyto ú�ely se již vyvinulo pár programových knihoven a to i ke 

komer�ním ú�el�m. Dalším velkým kladem, který není jen vlastností SVG je 

zp�sob zobrazování nebo spíše na�ítání. P�i na�ítání SVG dokumentu se 

zobrazují ihned již na�tené elementy a nemusí se tím �ekat u pomalých sítí na 

                                                        
 
36 HEJRAL, Martin. Pr�vodce SVG - Scalable Vector Graphics v polovin� roku 2006. 
[http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-scalable-vector-graphics-v-polovine-roku-2006/] 
http://otevreny-standard.navajo.cz/. [http://otevreny-standard.navajo.cz/] 
37 HEJRAL, Martin. SVG versus Flash. [http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-svg-versus-flash/] 



 
 

28 

zbytek dokumentu. Tento zp�sob zobrazování webových stránek se nazývá 

inkrementální. 38 

2.2 Další vektorové formáty 
SVG není samoz�ejm� jediný formát vektorové grafiky. Vektorových formát� 

pro po�íta�ové aplikace je nep�eberné množství. Zmíníme alespo� n�které. 

2.2.1 Vektorové formáty pro po�íta�ové aplikace 
� DGN (DesiGN) je formát používaný v produktech firmy Bentley 

Systems . V sou�asnosti se m�žeme setkat s verzí DGN V7 a DGN 

V8. Výkresy v DGN mohou být v 2D i ve 3D. Ve všech verzích 

MicroStation se pracuje s DGN 7. 39 

� DWG (DraWinG) je formát používaný programy typu CAD 

(Computer Aided Design) firmy AutoDesk. Op�t se v n�m ukládají 

2D i 3D výkresy. Konkuren�ní programy jsou �asto schopny  tento 

formát �íst nebo do n�j zapisovat, ale ne vždy jsou tyto soubory 

kompatibilní. 40 

� DXF (Data eXchange File) je další formát firmy AutoDesk, který byl 

vytvo�en pro vým�nu dat mezi aplikacemi. Je velice rozší�ený a 

používaný i v jiných aplikacích než je CAD. Formát mívá problémy 

p�i práci s velkými 2D nebo 3D výkresy. 41 

� AI (Adobe Illustrator) je formát navržený spole�ností Adobe. 

Neukládá pouze vektorovou grafiku ale i rastrovou. Je podobný 

formátu PDF (Portable Document Format). Když p�epíšeme p�íponu 

AI na PDF, za�ne se soubor chovat skoro jako PDF. Formát 

nepodporuje animace. 42 

                                                        
 
38 HEJRAL, Martin. Pr�vodce SVG - SVG versus Flash. [http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-svg-versus-
flash/] 
39 Formát DGN. [http://www.gisoft.cz/Bentley/DGN] 
40 DWG. [http://cs.wikipedia.org/wiki/DWG] 
41 Vektorový grafický formát DXF. [http://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-dxf/] 
42 Formáty pro ukládání fotografií - 11.díl: Vektorové formáty a PDF. [http://www.digimanie.cz/art_doc-
F214BB8B665C4EDEC12573CA0055BDB8.html] 
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� EMF (Enhanced Windows Metafile) je formát vyvinutý z WMF 

(Windows Metafile) a to jeho rozší�ením. Byly navrženy firmou 

Microsoft. V tomto formátu se neukládají jen vektorové objekty, ale 

také bitmapy a vybrané p�íkazy pro kontextové za�ízení. Kontextové 

za�ízení provádí vykreslování obsahu souboru. 43 

2.2.2 Webové vektorové formáty 
Jestliže se zam��íme na vektorové formáty ur�ené pro webové aplikace, je výb�r 

užší. Jedním neúsp�šným formátem je VML (Vector Markup Language), který je 

založen stejn� jako SVG na XML, ale nikdy u n�j nedošlo k velkého rozší�ení. 

Formát byl navržen firmou Microsoft, je to jejich proprijetární formát a práv� 

tato podpora zp�sobuje, že je implementován pouze v Microsoft Internet 

Explorer. I když není podporován jinými prohlíže�i, nezp�sobuje žádné obtíže, 

nebo� se v nich jednoduše nezobrazuje. P�esto lze soubory tohoto formátu 

vytvá�et i aplikacemi od jiných spole�ností, jako je tomu u AutoCAD (Autodesk 

CAD). 

Formát VML byl vyvinut d�íve než SVG. K definování styl� k�ivek, linií a 

další jeho grafiky používá VML také CSS. Stejn� jako SVG má snadno 

upravitelný a p�ehledný zdrojový kód. Pomocí DHTML (Dynamic HyperText 

Markup Language) umož�uje vytvá�ení graf� a animací. Text ve VML je tvo�en 

pomocí HTML, není zobrazován jako bitmapa, ale jen jako text. Tím je 

zp�sobeno, že vidíme text ve zdrojovém kódu a po zobrazení v prohlíže�ích je 

p�ístupný ke kopírování. VML má �adu dalších kladných vlastností, které p�ináší 

vektorová grafika. Tyto vlastnosti se výrazn� neodlišují od vlastností SVG. 

V základních tvarech se VML od SVG také p�íliš neliší. Jde o obdélník 

(rect), obdélník s oblými rohy (roundrect), elipsu �í kružnici (oval), oblouk (arc), 

k�ivku (curve), linku (line). Ostatní tvary se získávají zadáním sou�adnic, kterými 

má procházet linie neboli cesta (path). 44 

Velkým konkurentem SVG je technologie SWF (ShockWave Flash) od 

firmy Macromedia. Firma, která za�ala Flash vyvíjet, byla založena už v roce 
                                                        
 
43 Grafické metaformáty WMF a EMF. [http://www.root.cz/clanky/graficke-metaformaty-wmf-a-emf/] 
44 VML – Vector Marcup Language. [http://interval.cz/clanky/vml-vector-markup-language/] 
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1984 pod názvem Macromind. V dob� prvního vývoje SVG byl Flash již 

rozší�ený. Flash už prošel dlouhým vývojem a to pro n�j znamená velikou 

výhodu. 

Je t�eba upozornit, že Flash není vektorový formát, ale je to technologie, 

která s vektorovým formátem pracuje a nebyla vyvinuta výhradn� pro webové 

aplikace. Z toho vyplývá, že má v�tší uplatn�ní než SVG. Flash má soubory *.fla 

a *.swf. První soubor je zdrojový kód. Druhý je pak výsledný požadovaný 

soubor, který bývá menší než první. Flash dokáže pojmout zvuky i 

videosekvence. Má velice propracovaný prohlíže�, jehož optimalizace p�ináší 

vysokou rychlost. 

T�sným vývojem Flash plug-in a grafickou aplikací Flash MX vedle sebe 

má Flash zajišt�nou funk�nost na všech platformách, které jsou podporovány 

firmou Macromedia. Tyto podmínky po instalaci Adobe SVG Viewer 3 spl�uje i 

SVG, ale v sou�asné dob� se m�žeme setkat ješt� s problémy zobrazování 

složit�jšího SVG dokument� (nap�. s animacemi). To je zp�sobeno r�zným 

p�ístupem r�zných webových prohlíže�� k propojení s plug-in. 45 

Nevýhodou formátu Flash je jeho uzav�enost. Prost�edky grafik� jsou 

závislý na programových možnostech daných software od firmy Macromedia, 

které jsou placené. Další nevýhodou je jeho v�tší složitost. SVG si jednoduše 

osvojí i neprogramáto�i. Kdo chce ovládat Flash, musí se nau�it jeho celou 

technologii.46 

                                                        
 
45 HEJRAL, Martin. SVG versus Flash. [http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-svg-versus-flash/] 
46 HEJRAL, Martin. SVG versus Flash. [http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-svg-versus-flash/] 
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3 Rešerše �lánk� zabývajících se kartografií v SVG 
SVG nebylo p�vodn� vyvinuto jako formát pro tvorbu webových map  a atlas�. 

Po�átky jeho vývoje m�žeme datovat od roku 1998. Jeho užití v oboru 

kartografie je možné zaznamenat až o dva �i t�i roky pozd�ji. Tato technologie je 

tedy ješt� v kartografii nedostate�n� otestována a mnohdy je obtížn� 

p�izp�sobitelná. Kartografové hledají v jejích možnostech cesty ke snadnému a 

dokonalému vytvo�ení mapových d�l. Na internetu se objevují �lánky �ešící 

problémy, se kterými se tv�rci setkali p�i jejich projektech. 

Mezi �astá témata pat�í možnosti tvorby symbol� v SVG. Auto�i se snaží 

vytvo�it editory pro vytvá�ení kartografických zna�ek s p�íjemným p�ehledným 

kreslícím prost�edím �i se zabývají tím, jaké mají editory výhody, nevýhody a 

možnosti. Také v �láncích cht�jí poukázat na SVG grafická primitiva, kterými 

dokazují, že teoreticky lze vytvo�it jakoukoliv zna�ku a� už figurální, liniovou 

nebo areálovou. 

Mezi základní tvary v SVG pat�í elipsa (zvláštní p�ípad kružnice), obdélník 

(zvláštní p�ípad �tverec), mnohoúhelník (definována elementy polygon nebo 

path), �ára (lomená nebo k�ivka). �lánky dokazují, že z t�chto základních tvar� 

m�žeme vytvo�it jakýkoliv jiný tvar. Problémy shledávají pouze u lineárních 

zna�ek, jejichž obtíže p�edstavuje v�tšinou struktura. 

Vytvá�et zna�ky lze n�kolika zp�soby. M�žeme je získat z GIS (Geographic 

Information Systems) dat automatickým generováním takovými prost�edky jako 

je ArcGIS nebo Geomedia Profesional. Další variantou je získání zna�ek z DTP 

(DeskTop Publishing) program� jako jsou Adobe Illustrator nebo Scribus (voln� 

ši�itelný program). Poslední variantou je zna�ku v SVG naprogramovat. Tento 

zp�sob však již vyžaduje jisté programátorské znalosti. To se snaží usnadnit 

auto�i �lánku Map Symbol Brewer, kde navrhují sadu nej�ast�ji používaných 

symbol�, které spl�ují podmínky zp�sobu umis�ování. 47 

Tímto tématem se také zabývá ve své bakalá�ské práci Ji�í Kozel. Víc než o 

praktických možnostech tvorby SVG symbol� se ale rozepisuje o technologiích, 

                                                        
 
47 SCHNABEL, Olaf. Map Symbol Brewer. [http://www.svgopen.org/2004/papers/MapSymbolBrewer/] 



 
 

32 

které s SVG komunikují. V práci nijak nezmi�uje obrázkové a písmenkové znaky 

a zvažuje jen geometriké a symbolické. 48  

Nem�žeme samoz�ejm� z�stat jen u vytvá�ení symbol�. V p�ípad�  exportu 

z GIS dat se jedná hlavn� o celé mapy, které se po importu do SVG formátu 

manuáln� upraví, nebo� mívají mnoho nedostatk�. Této problematice se v�nuje 

�lánek ArcView Shapefile to SVG converter (shp2svg, ogis2svg.pl), kde se autor 

zabývá konvertorem pro p�evod souboru ve formátu Shapefile do SVG. �lánek je 

užite�ným návodem, jak konvertor nainstalovat, co má tato instalace za 

požadavky a jakým zp�sobem konverzi provést. Naleznete zde stru�n� a jasn� 

popsán každý krok konverze (kde, kdy a co vyplnit). 49 

Podobný zp�sob je export GIS dat z SVGMapMarkeru, který pracuje uvnit� 

MapInfo Profssional. O tomto zp�sobu se píše v �lánku Using GIS data 

intelligence on the web with Scalable Vector Graphics (SVG), kde nenaleznete 

p�esné pokyny pro konverzi dat, ale stru�ný vý�et technologií a programového 

vybavení pro úsp�šné vytvo�ení mapy v SVG z GIS dat. �tená� se dozví 

možnosti vytvá�ené mapy a jejích úpravy. 50 

Jelikož je v sou�asnosti trendem poskytovat mapy na internetu, snaží se 

kartografové nevytvá�et jen nové mapy, ale i p�evád�t starší mapová díla 

udržovaná ve formátech jako jsou nap�. DLG (Digital Line Graph) nebo DGN 

(DesiGN). Na webu se m�žeme setkat s topografickými mapami USA, které byly 

p�evedené ze zvláštního formátu DLG používaného vládními agenturami. P�evod 

z DLG do SVG byl proveden nep�ímou konverzí p�es GIS programy. Po exportu 

z DLG mohl být použit pro import do SVG jeden z program� jako je Corel, 

Adobe Illustrator, o kterých je zmín�no již výše nebo op�t GIS software. V tomto 

p�ípad� byla užita druhá varianta. 51 

                                                        
 
48 KOZEL, Ji�í. Využití formátu SVG pro webovou kartografii. [http://is.muni.cz/th/52087/fi_b/] 
49 NEDJO, Rogers. ArcView Shapefile to SVG converter (shp2svg, ogis2svg.pl). 
[http://www.carto.net/papers/svg/utils/shp2svg/] 
50 BOUCHARD, Dany. Using GIS data intelligence on the web with Scalable Vector Graphics (SVG). 
[http://www.svgopen.org/2005/papers/PublishingYourGISDataIntelligenceOnTheWebUsingSVG/index.htm
l] 
51 PAVLICKO, Peter. Topographic Maps With SVG. 
[http://www.svgopen.org/2004/papers/TopographicMapsWithSVG/] 
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Další podobnou ukázkou je švýcarský atlas sv�ta pro školy. Zde došlo 

k p�evodu z DGN a k pokusu o p�evod z FreeHand 8 formátu. Zde kartografové 

zjistili, že DGN p�edstavuje snazší cestu. Z FreeHand formátu se mapy p�evád�ly 

Adobe Illustrátorem, který se neosv�d�il, nebo� pozd�jším odstran�ním n�jakého 

komponentu z mapy vzniklo prázdné místo. Proto auto�i použili DGN formát a 

op�t GIS software (ArcMap). K vytvo�eným mapám pak byly p�ipojeny ješt� 

multimediální materiály. 52 

Na internetu se mnohdy m�žeme setkat s �lánky, které se podobají výuce 

nebo návodu, jak postupovat p�i tvorb� map. Celé tyto �lánky jsou 

demonstrovány na základ� již vytvo�ené webové mapy. Jeden z t�chto �lánk� se 

zabývá dynamickou SVG mapou vytvo�enou z vektorových geodat. K tomu 

používají PostgreSQL (Postgres Structured Query Language) jako databázi, 

PostGIS jako její rozší�ení, PHP (Personal Home Page) pro serverovou rozhraní. 

�lánek je obohacen p�íklady import�, export� a užití t�chto technologií. 53 

V dalším �lánku Julian Williams a Andreas Neumann (auto�i i 

p�edcházejícího �lánku) se zabývají naviga�ními nástroji mapy. Umístili na 

internet mapu s naviga�ními tla�ítky. �lánek je technikou zprávou k ní a ke všem 

jejím naviga�ním funkcím. �lánek slouží ostatním kartograf�m jako návod, jak 

vytvo�it ovládací panel k jejich mapám a jak naprogramovat jejich funkce. 54 

SVG se v posledních letech opravdu rozší�ilo do oblasti po�íta�ové 

kartografie a na internetu je možné nalézt mnoho užite�ných rad, jak takovou 

mapu vytvo�it. P�esto nenalezneme odpov�di na všechny otázky a nezbývá než 

zkoušet r�zné možnosti. Tato diplomová práce se bude zabývat programováním 

kartografických znak�, ale z jiného hlediska než v uvedených p�ípadech. Je 

možné se do�íst, že obdélník vytvo�íte pomocí elementu rect, jak vytvo�íte silný 

okraj, zm�níte barvu, pr�svitnost atd. Když však p�istoupíme k samotnému 

programování za�nete teprve zjiš�ovat jakým zp�sobem tyto elementy a 

                                                        
 
52 DAHINDEN, Tobias. First steps to a Prototype of a digital atlas of the world for schools. 
[http://www.svgopen.org/2004/papers/svg04swa/] 
53, T. Dynamic Loading of Vector Geodata for SVG Mapping Applications Using Postgis, PHP and 
getURL()/XMLHttpRequest(). [http://www.carto.net/papers/svg/postgis_geturl_xmlhttprequest/] 
54, T. Navigation Tools for SVG Maps. [http://www.carto.net/papers/svg/navigationTools/] 
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vlastnosti fungují a i když se domníváte, že jste vše napsali správn�, potýkáte se 

s nejr�zn�jšími problémy. 

Proto se tato diplomová práce bude p�evážn� zabývat problémy vzniklými 

p�i programování a umis�ování zna�ek. Hned p�i psaní kódu prvních ukázek 

zna�ek z p�edchozích kapitol se za�aly objevovat první nejasnosti a nežádané 

efekty. Jsou to p�ekážky, které je možno odstranit, ale p�i prvním kontaktu s SVG 

uživatel netuší, která cesta vede k rychlému žádanému výsledku. 

4 Vyjad�ovací prost�edky SVG a jejich problematika 
Jak již bylo zmín�no, SVG se ve všech prohlíže�ích nezobrazuje jednotn�. Proto, 

když jsme cht�li zkoumat problematiku SVG dokument�, rozhodli jsme se námi 

testované prost�edky SVG, odskoušet ve více prohlíže�ích. Na za�átku jsme si 

vybrali více prohlíže��: SeaMonkey 1.1, Mozilla Firefox 1.5 (oba s technologií 

Gecko), Opera 9, Internet Explorer 7 a Squiggle Batik 1.6. Pak jsme uvažovali 

jejich používanost, technologii a rozdílné zobrazování. Cht�li jsme vzít do test� 

jeden z prohlíže�� založených na tecnologii Gecko (dokáže zpracovat kombinaci 

XHTML a SVG), necht�li jsme brát v úvahu prohlíže�e vytvo�ené výhradn� za 

ú�elem zobrazování SVG dokument� a cht�li jsme, aby šlo o prohlíže�e, se 

kterými p�icházíme nej�ast�ji do styku. K testovat byli zvoleny t�i prohlíže�e 

(Mozilla Firefox 1.5, Opera 9 a Internet Explorer 7) s kombinací zásuvného 

modulu Adobe SVG Viewer, který umož�uje zobrazení SVG dokument�. 

4.1 Struktura SVG dokumentu 
Na za�átek bychom m�li stru�n� popsat strukturu SVG dokumentu, abychom se 

mohli orientovat v kódu. Jeho vnit�ní struktura je logická, snadno pochopitelná i 

pro neprogramátory a jeho obsah je možné upravovat i v primitivních editorech. 

SVG kód m�že být vkládán do jiných XML dokument�. 

Na prvním �ádku nalezneme hlavi�ku dokumentu. Jejím klí�ovým slovem je 

xml je uzav�ena špi�atými závorky s otazníky. Nese v sob� t�i atributy, z toho 

atribut version (�íslo verze) je povinný a atributy encoding (kódování 

dokumentu) se standalone (možnost p�ipojení externího souboru) jsou 

nepovinné. V sou�asnosti je verze XML 1.1, ale specifikace W3C konsorcia 

v�tšinou odkazují na verzi XML 1.0. Encoding je defaultn� nastavený na 
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kódování UTF-8 (Unicode Transformation Format) a standalone je nastavený 

jako nepoužívání externího souboru (hodnota yes). 55 

Po hlavi�ce dokumentu následuje fragment <SVG>, který je párový. Jeho 

tag se tedy objeví na za�átku a na konci dokumentu. Do prvního tagu se píší 

vlastnosti dokumentu (rozm�r okna zobrazovaného dokumentu a jeho 

sou�adnicová soustava) a deklarace jmenných prostor� atributem xmlns. 

Umož�ují používat více typ� tag� z r�zných schémat. Druhý tag samoz�ejm� 

obsahuje lomítko. Mezi po�áte�ním a koncovým tagem <SVG> jsou obsažené 

všechny �ásti dokumentu a m�že obsahovat i další tagy <SVG>. To znamená, že 

v hlavním okn� SVG dokumentu m�žeme mít vložené další okno SVG s vlastní 

sou�adnicovou soustavou. Jeho sou�adnicová soustava m�že mít tém�� libovolné 

jednotky (em (relativní jednotka; velikost písma, ex (relativní jednotka; výška 

malých písmen), px (pixel), pt (points; 1pt=1/72in), pc (picas; 1pc=12pt), cm 

(centimeters; 1cm=10mm), mm (millimeters), in (inches; 1in=2.54cm)) a 

procenta). Pokud používáme v souboru skriptovací jazyk, následuje po prvním 

tagu <SVG>. 

D�ležitou �ástí SVG dokumentu je prvek knihovní sekce <defs>. Op�t jde o 

párový element. Slouží jako schránka, do které vpisujeme objekty, jenž se nám 

nezobrazí, ale budeme se na n� odkazovat pozd�ji. Jedná se o element <symbol>, 

p�eddefinování styl� písma �i výplní. 

Elementy SVG lze seskupovat. Seskupení je zprost�edkováno pomocí 

element� <g> nebo <symbol>. <symbol> je párový element, nesmí se vyskytovat 

mimo fragment <defs> a je nutné, aby jeho první tag obsahoval atribut id. Bez 

n�j by nebylo možné tento objekt pozd�ji do souboru vkládat. Používá se tedy 

pro objekty s vícenásobným použitím. Dále se do prvního tagu mohou vepsat 

vlastnosti objektu (atributy), které ale nejsou povinné. Lze je p�id�lit až p�i 

použití tohoto objektu nebo jsou tyto vlastnosti definované již p�i tvorb� jeho 

obsahu pomocí atribut� základních grafických primitiv. 

                                                        
 
55 �ERBA, Otakar. Obecn� o jazyku XML a jeho p�edch�dcích. 
[http://gis.zcu.cz/studium/pok/Materialy/Book/ar04s02.html] 
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Do elementu <symbol> lze snadno seskupit kresbu jednoho znaku a ten se 

m�že dále vkládat do dalších. Jednotlivé symboly se snadno vloží do mapy 

pouhým odkazem na jejich atribut id. Podle id se prvky v dokumentu snadno 

dohledávají. Symbol je také možné transformovat, otá�et, zkosit, m�nit m��ítko 

atd.  

<g> se používá jako pomyslná schránka objekt�. Element�m v n�m 

vno�ených se hromadn� p�id�lují vlastnosti a pomocí atributu id elementu <g> se 

lze na n� dále odkazovat. Op�t má dva tagy. Je ho možné používat uvnit� 

elementu <symbol> a v další �ásti SVG, ale není ho možné používat samostatn� 

v knihovní �ásti <defs>. 

Opustíme-li knihovní �ást koncovým tagem </defs>, nacházíme se v �ásti, 

kde se vepisuje již sám kód grafiky SVG. K vykreslení jakéhokoliv tvaru má 

SVG základní grafická primitiva rect (obdélník), circle (kruh), eilipse (elipsa), 

line (�ára), polyline (lomená �ára), polygon (mnohoúhelník), path (cesta – 

k tvorb� obecné plochy nebo linie). 

Krom� nich se zde vyvolávají objekty z knihovny, které jsme výše popsali. 

P�i tvorb� map formátem SVG se tímto zp�sobem používá knihovna 

kartografických zna�ek. Zde jim mohou být ur�eny vlastnosti z nadefinovaných 

styl� (také z �ásti <defs>). Jsou jim p�id�leny sou�adnice umíst�ní a p�ípadn� se 

s nimi provede transformace. Objekt je možné rotovat, zmenšovat, zv�tšovat a 

p�ekláp�t. Transformace se rovn�ž dají provád�t již v knihovní �ásti. Jejich 

vlastnostmi se budeme hlavn� zabývat pozd�ji. 

Vkládání <symbolu> provádíme elementem <use>. Do atributu xlink:href 

napíšeme id a tím získáme odkaz na <symbol>. Atributy x a y jsou nositeli 

sou�adnice, na které je vkládán. Všechna grafická primitiva a symboly m�žeme 

seskupovat pomocí elementu <g>, jenž byl už popsán. V tabulce 4.1 je vepsaný 

ukázkový kód. Pro snadnou orientaci jsou všechny elementy s párovými tagy 

spojeny svorkou a nepárové psány r�znými barvami. 
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 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 

 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
 
<defs> 
 
  <symbol id="kruh" overflow="visible"> 
   <circle r="30"/> 
   <line fill="none" stroke="white" stroke-width="1.5" 
             x1="-1.25" y1="-0.85" 
      x2="0.90" y2="-0.85" 
 /> 
  </symbol> 
 
</defs> 
 
<g id="ukazka"> 
  <use id="tvar" x="200" y="400" xlink:href="#kruh" 
  fill="red" stroke="black" stroke-width="13"/> 
  <circle x="210" y="410" r="20"/> 
</g> 
 
</svg> 
 

Tabulka 4.1 Ukázka struktury SVG souboru 

4.2 �ešení barev, barevných výplní a vzor� 
Atribut fill nese informaci o výplni elementu. Výpl� m�že být jedna barva, 

p�echod barev nebo vzor. P�echod barev se vytvo�í elementem linearGradient 

nebo radialGradient a vzor si m�žeme vytvo�it elementem pattern. Oba tyto 

elementy se v SVG souboru píší v �ásti <defs>. Jsou pak vyvolány pomocí jejich 

id, které se napíše místo barvy do atributu fill. 

Zápis barev je možný �ty�mi zp�soby. Barvu je možné zapisovat jejím 

anglickým názvem. Tento zp�sob je barevnou škálou omezen na 147 barev. Další 

zp�soby jsou založené na barevném modelu RGB (red, green, blue), tedy 

�ervená, zelená a modrá. Zápis m�že být v šesti hexadecimálních �íslicích 

(#rrggbb), t�í hexadecimálních �íslicích (#rgb) nebo zápisem rgb (r, g, b), kde je 

každá hodnota v rozsahu 0 – 255 nebo vyjád�ená v procentech 0 – 100%. Výpl� 

lze dále upravit celopr�hledností (atribut fill-opacity) nebo pr�hlednými okny 

(atribut fill-rule). Výsledným barevným modelem je RGBA (RGB Alpha), tedy 

klasický barevný model RGB s kanálem pr�hlednosti. 
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 Název Barva v RGB 

 aliceblue rgb(240, 248, 255) 

 antiquewhite rgb(250, 235, 215) 

 aqua rgb( 0, 255, 255) 

 aquamarine rgb(127, 255, 212) 

 azure rgb(240, 255, 255) 

 beige rgb(245, 245, 220) 

 bisque rgb(255, 228, 196) 

 black rgb( 0, 0, 0) 

 blanchedalmond rgb(255, 235, 205) 

 blue rgb( 0, 0, 255) 

 blueviolet rgb(138, 43, 226) 

 brown rgb(165, 42, 42) 

 burlywood rgb(222, 184, 135) 

 cadetblue rgb( 95, 158, 160) 

 chartreuse rgb(127, 255, 0) 

 chocolate rgb(210, 105, 30) 

 coral rgb(255, 127, 80) 

 cornflowerblue rgb(100, 149, 237) 

 cornsilk rgb(255, 248, 220) 

 crimson rgb(220, 20, 60) 

 cyan rgb( 0, 255, 255) 

 darkblue rgb( 0, 0, 139) 

 darkcyan rgb( 0, 139, 139) 

 darkgoldenrod rgb(184, 134, 11) 

 darkgray rgb(169, 169, 169) 

 darkgreen rgb( 0, 100, 0) 

 darkgrey rgb(169, 169, 169) 

 darkkhaki rgb(189, 183, 107) 

 darkmagenta rgb(139, 0, 139) 

 darkolivegreen rgb( 85, 107, 47) 

 darkorange rgb(255, 140, 0) 

 darkorchid rgb(153, 50, 204) 

 darkred rgb(139, 0, 0) 

 darksalmon rgb(233, 150, 122) 

 darkseagreen rgb(143, 188, 143) 

 darkslateblue rgb( 72, 61, 139) 

 darkslategray rgb( 47, 79, 79) 

 darkslategrey rgb( 47, 79, 79) 

 darkturquoise rgb( 0, 206, 209) 

 darkviolet rgb(148, 0, 211) 

 deeppink rgb(255, 20, 147) 

     

 lightgrey rgb(211, 211, 211) 

 lightpink rgb(255, 182, 193) 

 lightsalmon rgb(255, 160, 122) 

 lightseagreen rgb( 32, 178, 170) 

 lightskyblue rgb(135, 206, 250) 

 lightslategray rgb(119, 136, 153) 

 lightslategrey rgb(119, 136, 153) 

 lightsteelblue rgb(176, 196, 222) 

 lightyellow rgb(255, 255, 224) 

 lime rgb( 0, 255, 0) 

 limegreen rgb( 50, 205, 50) 

 linen rgb(250, 240, 230) 

 magenta rgb(255, 0, 255) 

 maroon rgb(128, 0, 0) 

 mediumaquamarine rgb(102, 205, 170) 

 mediumblue rgb( 0, 0, 205) 

 mediumorchid rgb(186, 85, 211) 

 mediumpurple rgb(147, 112, 219) 

 mediumseagreen rgb( 60, 179, 113) 

 mediumslateblue rgb(123, 104, 238) 

 mediumspringgreen rgb( 0, 250, 154) 

 mediumturquoise rgb( 72, 209, 204) 

 mediumvioletred rgb(199, 21, 133) 

 midnightblue rgb( 25, 25, 112) 

 mintcream rgb(245, 255, 250) 

 mistyrose rgb(255, 228, 225) 

 moccasin rgb(255, 228, 181) 

 navajowhite rgb(255, 222, 173) 

 navy rgb( 0, 0, 128) 

 oldlace rgb(253, 245, 230) 

 olive rgb(128, 128, 0) 

 olivedrab rgb(107, 142, 35) 

 orange rgb(255, 165, 0) 

 orangered rgb(255, 69, 0) 

 orchid rgb(218, 112, 214) 

 palegoldenrod rgb(238, 232, 170) 

 palegreen rgb(152, 251, 152) 

 paleturquoise rgb(175, 238, 238) 

 palevioletred rgb(219, 112, 147) 

 papayawhip rgb(255, 239, 213) 

 peachpuff rgb(255, 218, 185) 

 peru rgb(205, 133, 63) 
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 deepskyblue rgb( 0, 191, 255) 

 dimgray rgb(105, 105, 105) 

 dimgrey rgb(105, 105, 105) 

 dodgerblue rgb( 30, 144, 255) 

 firebrick rgb(178, 34, 34) 

 floralwhite rgb(255, 250, 240) 

 forestgreen rgb( 34, 139, 34) 

 fuchsia rgb(255, 0, 255) 

 gainsboro rgb(220, 220, 220) 

 ghostwhite rgb(248, 248, 255) 

 gold rgb(255, 215, 0) 

 goldenrod rgb(218, 165, 32) 

 gray rgb(128, 128, 128) 

 grey rgb(128, 128, 128) 

 green rgb( 0, 128, 0) 

 greenyellow rgb(173, 255, 47) 

 honeydew rgb(240, 255, 240) 

 hotpink rgb(255, 105, 180) 

 indianred rgb(205, 92, 92) 

 indigo rgb( 75, 0, 130) 

 ivory rgb(255, 255, 240) 

 khaki rgb(240, 230, 140) 

 lavender rgb(230, 230, 250) 

 lavenderblush rgb(255, 240, 245) 

 lawngreen rgb(124, 252, 0) 

 lemonchiffon rgb(255, 250, 205) 

 lightblue rgb(173, 216, 230) 

 lightcoral rgb(240, 128, 128) 

 lightcyan rgb(224, 255, 255) 

 lightgoldenrodyellow rgb(250, 250, 210) 

 lightgray rgb(211, 211, 211) 

 lightgreen rgb(144, 238, 144)  

 pink rgb(255, 192, 203) 

 plum rgb(221, 160, 221) 

 powderblue rgb(176, 224, 230) 

 purple rgb(128, 0, 128) 

 red rgb(255, 0, 0) 

 rosybrown rgb(188, 143, 143) 

 royalblue rgb( 65, 105, 225) 

 saddlebrown rgb(139, 69, 19) 

 salmon rgb(250, 128, 114) 

 sandybrown rgb(244, 164, 96) 

 seagreen rgb( 46, 139, 87) 

 seashell rgb(255, 245, 238) 

 sienna rgb(160, 82, 45) 

 silver rgb(192, 192, 192) 

 skyblue rgb(135, 206, 235) 

 slateblue rgb(106, 90, 205) 

 slategray rgb(112, 128, 144) 

 slategrey rgb(112, 128, 144) 

 snow rgb(255, 250, 250) 

 springgreen rgb( 0, 255, 127) 

 steelblue rgb( 70, 130, 180) 

 tan rgb(210, 180, 140) 

 teal rgb( 0, 128, 128) 

 thistle rgb(216, 191, 216) 

 tomato rgb(255, 99, 71) 

 turquoise rgb( 64, 224, 208) 

 violet rgb(238, 130, 238) 

 wheat rgb(245, 222, 179) 

 white rgb(255, 255, 255) 

 whitesmoke rgb(245, 245, 245) 

 yellow rgb(255, 255, 0) 

 yellowgreen rgb(154, 205, 50)  
Tabulka 4.2 Anglické názvy barev užívané v SVG 

Také m�žeme m�nit barvu, typ �áry a ší�ku okraje obrazce. Vlastnost je 

vyjad�ovaná atributem stroke. S touto vlastností se zachází stejn� jako s 

výpln�mi. K tomu existuje ješt� mnoho dalších atributových možností na 

vytvá�ení �erchovaných �ar, definování ší�ky, typ roh�, pr�hlednosti atd. 

Zvláštními atributy jsou marker-start, marker-end a marker-mid. Jmenované 

vlastnosti umístí na za�átek, konec nebo lomový body zna�ky definované 

v knihovní �ásti <defs> elementem <marker>. Tento atribut není možné použít 
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ve všech geometrických primitivech. Vlastnost je omezená na liniové objekty 

typu path, line, polyline nebo polygon. 

Styl znaku je možné definovat mnoha zp�soby. Náš dosud popisovaný 

zp�sob se nazývá prezentace atributy. 

<circle cx="210" cy="210" r="10" fill="red" stroke="blue" stroke-
width="3"/> 
 

Tabulka 4.3 Definice stylu prezentací atribut� 

Velmi podobný zp�sob je definování stylu vypsáním všech vlastností v �ad� 

za sebou. Na místo n�kolika atribut� máme jen jeden atribut style a ten nese 

všechny tyto vlastnosti. 

<circle cx="210" cy="210" r="10" style=" fill: red; stroke: blue; 
stroke-width: 3/> 
 

Tabulka 4.4 Definice stylu pomocí atributu style 

Dále existuje ješt� interní a externí definování stylu. Tyto zp�soby jsou 

velmi podobné, liší se jen umíst�ním definice. Interní zp�sob volá 

p�eddefinovaný styl z �ásti <defs> a externí ze samostatného souboru styl�. 

Používá se k tomu tagu <style> a je možné ur�it, jak budou vypadat jednotlivá 

základní geometrická primitiva (circle, rect atd.) nebo vytvo�it ur�itý styl 

s názvem. Název stylu se pak píše do atributu class. 

<defs> 
<style type="text/css"><![CDATA[ 
      circle {fill: #ffc; stroke: blue; stroke-width: 2; stroke-
dasharray: 5 3} 
      .modry {fill:blue; stroke:red; opacity:0.4;} 
]]></style> 
</defs> 
<circle cx="20" cy="20" r="10" 
<circle class="modry" cx="60" cy="20" r="15"/> 

Tabulka 4.5 Definice stylu intern� 

V tabulce 4.5 jsou uvedené ukázky stylu elementu <circle> a stylu s názvem 

modry. Na posledním �ádku vidíme, že se nám tyto styly st�etnou. Obrazec získá 

vlastnosti od stylu modry a chyb�jící vlastnosti doplní ze stylu pro <circle>. V 

našem p�ípad� jde o ší�ku a styl (p�erušovaná �ára) okraje. Ur�ení atributem class 
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je v hierarchii stejn� vysoko, ale jelikož se postupuje v �ádku od zadu, byly vzaty 

vlastnosti z atributu class a již nep�epsány. Záleží tudíž na po�adí. 

Tím se dostáváme k problematice, kdy ur�it vlastnosti a jak funguje 

hierarchie jejich up�ednost�ování. St�etnou-li se r�zné zp�soby definování styl� 

v jednom tagu, pak platí, že nejvýše v hierarchii vykreslování je definice 

vlastností v �ad� atributem style. Po n�m následuje interní a externí zp�sob styl� 

a na posledním míst� je definice prezentací atribut�. 

U postupu tvorby a vložení kartografických zna�ek se ukázaly �ty�i 

možnosti definování vlastností. P�id�lit vlastnosti je možné v základních 

geometrických primitivech, pak v elementu <symbol>, dále p�i vkládání znaku 

pomocí <use> a nakonec p�i seskupování elementem <g>. P�i psaní kódu 

bychom si m�li na za�átku rozmyslet, jaké budeme mít požadavky na styl 

objektu. Je d�ležité mít na mysli, že vlastnost, která již byla definována, nelze p�i 

dalším zpracování definovat znovu (nap�. volámeli <symbol> pomocí <use> a 

vlastnost byla již definována v elementu <symbol> nebo v základním primitivu, 

nem�žeme jí zm�nit v elementu <use> a ani p�i seskupení elementem <g>). 

Pro kartografy to znamená výhody. P�i tvorb� kartografického znaku je 

možné si pevn� definovat barvy a vzory �ástí symbolu a p�i jednotlivém vkládání 

do mapy nebo hromadn� v elementu <g> m�nit nenadefinované �ásti. 

4.3 Správná lokalizace zna�ky v elementu <symbol> 
Další d�ležitou vlastností pro kartografy je zp�sob jak se volaný symbol 

vykresluje a usazuje na sou�adnice. Zkusili jsme �ty�i jednoduché zna�ky. Elipsa 

a kruh se vykreslili správn�, jak bylo požadováno. Jejich st�ed má kladné 

sou�adnice a jsou v�tší než jejich polom�r. Okraj je rovnom�rný, stejn� široký po 

celém obvodu. P�istoupíme-li k obdélníku nebo trojúhelník, vyskytne se první 

problém. Kraj obrazce není stejn� široký na každé stran� a vidíme, že vrchol 

trojúhelníku není správn� vykreslen. Dochází k jeho seseknutí. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
<defs> 
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  <symbol id="kruh" overflow="visible"> 
 <circle cx="45" cy="45" r="30"/> 
  </symbol> 
   
  <symbol id="elipsa" overflow="visible"> 
 <ellipse cx="45" cy="45" rx="40" ry="20"/> 
  </symbol> 
   
  <symbol id="obdelnik"  fill="olive" stroke="black" stroke-
width="13"> 
 <rect x="0" y="0" width="60" height="40"/> 
  </symbol>  
  
  <symbol id="trojuhelnik" > 
 <polygon points=" 0 0 0 50 50 50 "/> 
  </symbol> 
 
 <pattern id="Pruhy" patternUnits="userSpaceOnUse" 
             x="0" y="0" width="160" height="160" 
             viewBox="0 -1 20 20" > 
             <line x1="0" y1="0" x2="60" y2="0" fill="red"  
stroke="blue" stroke-width="3"/> 
             <line x1="0" y1="3" x2="60" y2="3" fill="red"  
stroke="green" stroke-width="2"/> 
 </pattern> 
  
    <linearGradient id="Prechod"> 
        <stop offset="5%" stop-color="#F60" /> 
        <stop offset="95%" stop-color="#FF6" /> 
    </linearGradient>  
 
</defs> 
  
 <use id="tvar1" x="155" y="355" xlink:href="#kruh"  
fill="url(#Prechod)" stroke="black" stroke-width="13"/> 
 <use id="tvar2" x="270" y="355" xlink:href="#elipsa" 
fill="url(#Pruhy)" stroke="black" stroke-width="13"/> 
 <use id="tvar3" x="400" y="380" xlink:href="#obdelnik" 
fill="olive" stroke="black" stroke-width="13"/>  
 <use id="tvar4" x="500" y="375" xlink:href="#trojuhelnik" 
fill="#3399cc" stroke="olive" stroke-width="13"/> 
 
</svg> 

Tabulka 4.6 Ukázka kódu k obr. 4.1 a 4.2 

     
 Obr. 4.1 Ukázka vykreslení zesíleného okraje symbolu v Microsoft Internet 

Explorer 
K nestejnom�rnému okraji symbolu nedojde ve všech prohlíže�ích. Po 

spušt�ní souboru SVG v prohlíže�i Opera má obrázek požadovanou ší�i okraje. 

Vrchol zkušebního trojúhelníku však z�stává o�íznut. 
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   Obr. 4.2 Ukázka vykreslení zesíleného okraje symbolu v Opera 

Pokud objekt nadefinujeme p�ímo v t�le souboru, vykreslí se objekt 

správn�. Z toho vyplývá, že k o�íznutí dochází p�i vkládání symbolu. Abychom 

tedy zjistili, jak se symbol v prohlíže�ích sou�adnicov� vykresluje, p�ekryjeme 

testované obrazce identickými obrazci bez zesílených kraj� v kontrastní barv�. 

Symbol je umis�ován levým horním rohem. Tento bod má v nadefinovaném 

elementu <symbol> nulové sou�adnice. Když jej pak vyvoláváme v souboru 

pomocí jeho id, prohlíže� vše, co má menší sou�adnice než nula, o�ízne. Jestliže 

má tedy n�která hrana nulovou sou�adnici, je její okraj o�íznut, nebo� se rozši�uje 

symetricky podle osy hrany. Opera má tu výjimku, že sice symbol umístí stejným 

zp�sobem, ale ješt� zobrazí vše, co zasahuje do minusových sou�adnic, o 

polovinu ší�e zesíleného okraje. 

     
 Obr. 4.3 P�ekrytí identickými symboly s bílým krajem a žádnou výplní v Microsoft 

Internet Explorer 

      
 Obr. 4.4 P�ekrytí identickými bílými symboly v Opera 

Z toho vyplývá, že jestliže chceme používat element <symbol>, je vhodné 

znak nadefinovat v kone�né podob� nebo musíme alespo� tuto vlastnost p�edem 

zvážit a promyslet zp�sob jeho umíst�ní. O�íznutí lze samoz�ejm� obejít.  
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Elementu <symbol> m�žeme p�id�lit vlastnost overflow, která m�že nabývat 

hodnot visible, hidden, scroll nebo auto. P�i�adíme-li hodnotu visible, symbol se 

neo�ízne a budou vykresleny i záporné sou�adnice. Pro ukázku jsme posunuli 

st�ed kruhu do nulových sou�adnic. 

       
    Obr. 4.5 Vlevo bez hodnoty visilbe  vpravo s hodnotou visible 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
 
<defs> 
 
  <symbol id="kruh" overflow="visible"> 
   <circle r="30"/> 
  </symbol> 
 
    <linearGradient id="Prechod"> 
        <stop offset="5%" stop-color="#F60" /> 
        <stop offset="95%" stop-color="#FF6" /> 
    </linearGradient>  
 
</defs> 
 
<use id="tvar41" x="200" y="400" xlink:href="#kruh" 
fill="url(#Prechod)" stroke="black" stroke-width="13"/> 
 
</svg> 

Tabulka 4.7 SVG soubor s kruhovým znakem 

Tím bylo poukázali na nep�íjemnou vlastnost pro kartografy. Sice si 

m�žeme naprogramovat knihovnu znak�, a pak je jen vkládat do mapy, ale máme 

problémy s defini�ními body. Pokud se znak skládá pouze z elementu circle nebo 

eilipse a st�ed má nulové sou�adnice, je defini�ní bod v t�žišti symbolu. Taková 

pravidla jsou i u kartografických znak� a tedy nám vyhovují. U složit�jších 

znak� si musíme rozvržení promyslet, vypo�ítat sou�adnice jednotlivých �ástí 

znaku a defini�ní bod umístit také do nulových sou�adnic. 
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Pro ukázku je zde uvedena �ást SVG souboru, který obsahuje definování 

symbolu znacka, jenž byla již uvedena výše, jako p�íklad vztažného bodu 

figurálních znak�. 

 

Obr. 4.6 Zp�sob definování vztažného bodu symbolu  zna�ka 

<symbol id="znacka" overflow="visible"> 
  <polyline fill="none" stroke="red" stroke-width="3" 
             points=" 0,-35 
                     -20,-35 -20,-55 20,-55 20,-35 
   0,-35 
                      0,0 20,0" /> 
</symbol> 

Tabulka 4.8 Definování symbolu zna�ka 

4.4 Transformace usazovaných zna�ek 
V knihovn� mají znaky ur�itou velikost, nato�ení, pom�r stran. Když 

kartografické zna�ky usazujeme do mapy, pot�ebujeme si je nato�it (most p�es 

�eku), zv�tšit �i zmenšit (kvantitativní znaky), zrcadlov� p�eklopit (obrázkové 

znaky) a podobn�. K tomuto ú�elu slouží atribut transform, jenž m�že nést 

hodnoty metrix (obecná transforma�ní matice), translate (posun), scale (zm�na 

m��ítka), rotate (oto�ení o zadaný úhel), skewX nebo skewY (skosení podél osy x 

nebo y) a dají se kombinovat. 

Transformace lze provád�t kdykoliv jako definování výplní a  okraj�. Liší 

se v tom, že se m�že aplikovat znovu a nezruší se tím p�edchozí, ale bude jí 

ovliv�ovat. Ne však ve všech prohlíže�ích se transformace zobrazí shodn�. Pro 

lepší zorientování v transformacích jsme p�ipojili tabulku s ukázkami. Aby byl 

vid�t pom�r velikostí a zm�na polohy transformované šipky, doplnili jsme 

ukázku �erveným kruhem, jemuž jsme dali polohové sou�adnice, na které je 

umis�ován i <symbol> sipka. Prohlíže� Microsoft Internet Explorer v jednom 
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p�ípad� zobrazoval šipku odlišným zp�sobem než ostatní prohlíže�e, proto jsme 

mu v�novali jeden sloupec v tabulce. 

Umíst�ní 
transformace 

�ást kódu obsahující 
transformaci 

Zobrazení                
v Microsoft 

Internet 
Explorer 

Zobrazení 
v dalších 

prohlíže�ích 

Bez 
transformace 

 

  

Transformace 
v základních 

geometrických 
primitivech 

<symbol id="sipka" 
overflow="visible">  

<line x1="0" y1="0" x2="6" 
y2="6" transform=" rotate(215) 
scale(1.4)"/> 

<path d="M 3 6 6 6 6 3" 
transform=" rotate(215) 
scale(1.4) " /> 

</symbol>   

Transformace 
v elementu 
<symbol> 

<symbol id="sipka" 
verflow="visible" 
transform="rotate(215) 
scale(1.4)"> 

  <line x1="0" y1="0" x2="6" 
y2="6"/> 

  <path d="M 3 6 6 6 6 3"/> 

</symbol> 
 

 

 

Transformace 
v elementu 

<use> 

<g id="smerovy"> 

  <use x="20" y="20" 
xlink:href="#sipka" fill="none" 
stroke="black" 
transform="rotate(21) 
scale(1.4)"/> 

</g> 
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Transformace 
v elementu 

<use> - 
s posunem do 

po�átku 

<g id="smerovy"> 

  <use x="20" y="20" 
xlink:href="#sipka" fill="none" 
stroke="black" transform=" 
translate(20,20) rotate(215) 
scale(1.4) translate(-20,-20)"/> 

</g> 

  

Transformace 
v elementu 

<g> 

<g id="smerovy" transform=" 
translate(20,20) rotate(215) 
scale(1.4) translate(-20,-20)"> 

<use x="20" y="20" 
xlink:href="#sipka" fill="none" 
stroke="black" /> 

</g> 

  

Tabulka 4.9 Zobrazení znaku po transformaci 

Transformace základních geometrických primitiv prob�hla podle našich 

p�edpoklad� a zobrazuje se ve všech prohlíže�ích stejn�. Je provád�na ale pro 

každý element zvláš� a u složit�jších znak� by byla zbyte�n� zdlouhavá. 

P�esunutím transformace do elementu <symbol> jsme transformovali znak celý 

najednou do požadované polohy a velikosti. A však transformace se zobrazila 

pouze v prohlíže�i Microsoft Internet Explorer. 

Následující transformace se provád�ly p�i vkládání znaku. První 

transformace byla provedena v elementu <use> a ponechala se stejná 

transformace jako v p�edchozích p�ípadech. V tabulce m�žeme vid�t, že po�átek 

šipky není na �erveném kruhu. Tato skute�nost je zp�sobena tím, že 

transformace jsou provád�ny vzhledem k po�átku sou�adnicové soustavy ( bod 0, 

0). Po�áte�ní bod bodem otá�ení a k tomu ješt� se zv�tšením znaku došlo ke 

zv�tšení umis�ovacích sou�adnic. Proto jsme v dalším p�ípad� nap�ed 

transformovali znak do po�átku, kde bylo provedeno zv�tšení a rotace, po té se 

op�t transformovala do námi zvoleného bodu. P�i skládání transformací záleží na 

po�adí. Provád�jí se postupn� odzadu. 
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Poslední transformaci jsme umístili do elementu <g> a ponechali jsme jí i 

s posunem do po�átku. Transformace prob�hla ve všech prohlíže�ích. Výhodou 

je možnost manipulace s celou skupinou zna�ek, avšak je pot�eba si uv�domit, že 

celá skupina se bude otá�et pouze kolem jednoho bodu. 

4.5 Anima�ní prost�edky SVG 
Na kartografické zna�ky m�žeme klást požadavky, aby se m�nily, zvýraz�ovaly 

nebo odkazovaly na jiné soubory. SVG pomocí SMIL dokáže mnoho animací. 

Ve v�tšin� p�ípad� jde o p�eddefinované pohyby symbol� nebo text�, které jsou 

pro kartografy nepot�ebné a mnohdy až nežádoucí. P�íliš mnoho efekt� v map� 

zp�sobuje její nep�ehlednost a slouží spíše jako estetické prvky než praktické. 

Pro uživatele jsou d�ležité takové animace, kterými si on sám bude moci 

m�nit vlastnosti mapy. Na mapu se kladou požadavky, jako je její interaktivita, 

zoomování. Je vhodné, aby si uživatel mohl m�nit její vrstvy, po najetí kurzorem 

na vybrané místo dostal nápov�du nebo informace o objektu, p�ípadn� aby se 

zvýraznil vybraný objekt, kliknutím se dostal na další data v jiném souboru apod. 

Mnoho z t�chto úkon� lze naprogramovat v SVG-SMIL, ale pokud jde o 

složit�jší p�íkazy, je vhodné nadefinovat si funkce v ECMA Scriptu. 

Jak již bylo v kapitole 2.1 zmín�no, animace v SVG-SMIL mají 

problematiku se zobrazováním, nebo� SMIL není nativn� v prohlíže�ích 

podporován. P�i vytvá�ení prvního p�íkladu animace se ukázalo, že Mozilla 

Firefox ani Opera nezná p�íkaz <tref xlink:href="id jiného prvku animace">. 

Tento p�íkaz vyvolá nadefinovaný prvek �i symbol, který chceme do animace 

použít. Microsoft Internet Explorer dokáže tento zápis rozeznat a animace 

prob�hne. Pokud použijeme na tuto animaci ECMA Script, jsou ji schopni 

provést všechny prohlíže�e. 

Stejná situace nastala i p�i užití anima�ního prvku set. Jde o animaci, která 

nemá �asování. Tedy prob�hne ihned po jejím spušt�ní. Op�t prohlíže� Microsoft 

Internet Explorer díky HTML+TIME s tímto p�íkazem nem�l sebemenší 

problém. Ale Mozilla Firefox a Opera animaci neprovedly. Op�t se tyto p�íkazy 

SMIL dají obejít pomocí ECMA Scriptu. 
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Uvedeme pro porovnání n�které animace SMIL a ECMA Scriptu. První 

ukázka je tvo�ená pomocí SVG-SMIL. Jde o animaci spoušt�nou kliknutím na 

nadpis. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="320px" height="100px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
<defs>  
<!-- preddefinovane animacni faze -->  
<text id="p0"> </text>  
<text id="p1">Animace v SVG</text>  
<text id="k0">klikni</text>  
<text id="k1"> </text> 
</defs>  
<!-- nasledujici ctverec slouzi jako tlacitko -->  
<rect x="2" y="10"  
  width="316" height="90" fill="blue"/>  
<text id="go" x="70" y="75" style="font-weight:bold;  
font-size:50px; font-family:Helvetica; fill:white;">  
  <tref xlink:href="#k0">  
    <animate id="a1" attributeName="xlink:href"  
      values="#k0;#k1"  
      dur="1s" fill="freeze" begin="go.click"/>  
  </tref>  
</text>  
<!-- odkaz na textovy retezec -->  
<text x="10" y="75" style="font-weight:bold;  
font-size:40px; font-family:Helvetica; fill:red;">  
  <tref xlink:href="#p0">  
    <animate id="b1" attributeName="xlink:href"  
      values="#p0;#p1"  
      dur="1s" fill="freeze" begin="go.click"/>  
  </tref>  
</text>  
</svg> 

Tabulka 4.10 Animace nápisu v SVG-SMIL 

 

Obr. 4.7 Animace podle kódu z tabulky 4.10 
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Následující animace je také vytvo�ená v SVG-SMIL a spouští se po najetím 

kurzoru na objekt. Dojde k p�ebarvení výpln� obdélníku z �ervené barvy na 

r�žovou a po opušt�ní objektu kurzorem se vše vrátí do p�vodního stavu. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="320px" height="100px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
 
<rect width="70" height="50" x="40" y="65" fill="red" stroke="red" 
stroke-width="5"> 
  <set attributeName="fill" to="magenta" 
    begin="mouseover" end="mouseout"/> 
 
</svg> 

Tabulka 4.11 Definování symbolu zna�ka 

 

Obr. 4.8 Animace podle kódu z tabulky 4.11 

Nyní již p�ejdeme na animace pomocí ECMA Scriptu. Ukážeme podobné 

funkce na jiných znacích. V první ukázce se po najetí kurzoru zm�ní modrý 

obdélní na �ervený a po opušt�ní kurzoru se vrátí do p�vodního stavu. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="300" height="300"> 
<script type="text/ecmascript"><![CDATA[ 
  var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg"; 
   
  function replaceCircle(evt) { 
   var ctverec = evt.target; 
   ctverec.setAttributeNS(null,"fill","red"); 
 
  } 
  function replaceCircleModry(evt) { 
   var circle2 = evt.target; 
   circle2.setAttributeNS(null,"fill","blue"); 
  } 
 
]]></script> 
 
<rect width="70" height="50" x="40" y="5" fill="blue" 
onmouseover="replaceCircle(evt)" 
onmouseout="replaceCircleModry(evt)"/> 
 
</svg> 

Tabulka 4.12 Animace barev obdélníku pomocí ECMA Scriptu 
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Obr. 4.9 Animace podle kódu z tabulky 4.12 

Poslední ukázka animace je spoušt�na kliknutím na obdélní. Obdélník se 

zm�ní na �ervený kruh a po dalším kliknutí kruh nenávratn� zmizí. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="300" height="300"> 
<script type="text/ecmascript"><![CDATA[ 
  var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg"; 
function removeElement(evt) { 
   var element = evt.target; 
   element.parentNode.removeChild(element); 
  } 
function replaceRect(evt) { 
   var rect = evt.target; 
   //urceni stredu kruhu 
   var centerX = 
parseFloat(rect.getAttributeNS(null,"x")) + 
                           parseFloat(rect.getAttributeNS(null,"width")) / 2; 
   var centerY = 
parseFloat(rect.getAttributeNS(null,"y")) +  
                           parseFloat(rect.getAttributeNS(null,"height")) / 
2; 
   //vytvoreni circle element 
   var circle = document.createElementNS(svgNS,"circle"); 
   circle.setAttributeNS(null,"cx",centerX); 
   circle.setAttributeNS(null,"cy",centerY); 
circle.setAttributeNS(null,"r",parseFloat(rect.getAttributeNS(null,"height")) 
/ 2); 
   circle.setAttributeNS(null,"fill","red"); 
   circle.addEventListener("click",removeElement,false); 
   rect.parentNode.replaceChild(circle,rect); 
  } 
   
]]></script> 
 
<rect width="70" height="50" x="40" y="125" fill="blue" 
onclick="replaceRect(evt)"/> 
 
</svg> 

Tabulka 4.13 Animace zm�n tvar� pomocí ECMA Scriptu 

 

Obr. 4.10 Animace podle kódu z tabulky 4.13 
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V tabulce 4.11 a 4.12 vidíme dva kódy k tém�� indentickým animacím. 

M�žeme si všimnout, že kód v SVG-SMIL si vysta�il s pouhým p�idáním prvku 

<set>, ve kterém je napsáno, kdy má animace za�ít a kdy skon�it (begin, end). 

V ECMA Scriptu musely být napsány dv� funkce (replaceCircle(evt) a 

replaceCircleModry(evt)). Ty jsou pak volány z elementu <rect>. 

Kódy z tabulky 4.10 a 4.13 obsahují animace, které jsou spoušt�ny 

kliknutím na objekt. Ob� již zam��ují vlastnosti. Pomocí SMIL jsme museli 

v knihovní �ásti p�eddefinovat �et�zec (text), který se pak po kliknutí zam�nil na 

p�vodní. V ECMA Scriptu jsme již provád�li složit�jší funkce. Neumístili jsme 

kruh na stejné sou�adnice, co byl obdélník, ale kliknutím na obdélník se 

vypo�ítaly nové sou�adnice. A po dalším kliknutí jsme objekt úpln� vymazali. 

Kliknutí na nový objekt a výpo�et sou�adnic by pro SMIL již p�edstavovalo 

problém. 

5 Figurální znaky v SVG podle klasifika�ních metod J. 
Pravdy 

V kapitole 1.1 jsme p�iložili ukázky možnosti tvorby znak� klasifika�ních metod 

mapového vyjad�ování podle Jána Pravdy. V publikaci Metódy mapového 

vyjadrovania se zam��oval na klasifikace v celé Evrop� a hledal sjednocení 

r�zných p�ístup� r�zných stát�. Klasifika�ní tabulku, kterou ve své práci uvádí, 

jsme také již uvedli. Jelikož je toto rozd�lení vytvo�eno porovnáním metod 

interpretace map i jiných stát�, chceme v následující kapitole zd�raznit 

prost�edky SVG k tvorb� figurálních kartografických znak� podle této 

klasifikace. 

5.1 Kvalitativní figurální znaky 
Prozkoumejme se na tyto znaky z hlediska umis�ování. D�lí se na dv� metody, 

topografické a schématické. Topografická metoda spo�ívá v umis�ování 

kvalitativního znaku do mapy p�esn� na místa, kde je jejich topograficky správný 

výskyt. Sou�adnicím vyjad�ovaného jevu odpovídá na map� defini�ní bod 

znaku.56 

                                                        
 
56 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 33. 
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Jak již bylo zmín�no, v SVG je možné snadno zvolit defini�ní bod do 

jakéhokoliv místa znaku p�id�lením mu nulových sou�adnic v místním 

sou�adnicovém systému znaku. To je jediný požadavek na topografické znaky 

v tomto rozd�lení. 

Schematickou metodou klademe znaky p�ibližn� (schematicky) do místa 

výskytu jevu a to i když mapový podklad je topograficky. P�ibližné umis�ování 

znaku m�že mít mnoho d�vod�. K jednomu místu pot�ebujeme p�i�adit více 

znak� a nepot�ebujeme je zobrazit topograficky správn�. Takové znaky pak 

odsuneme a umístíme tak, aby byly všechny �itelné. Znak také m�že vyjad�ovat 

n�jaký výskyt jevu pro v�tší plochu a ne pro daný bod nebo zanedbatelnou 

plochu na map�. Znak se pak v�tšinou vykresluje na areálový znak, který 

vyjad�uje jeho prostorovou p�íslušnost. 

Z hlediska kartografického a interaktivity mapy klademe na tyto znaky 

požadavek, abychom i p�esto, že jsou odsunuté nebo nejsou p�íslušné ke 

konkrétnímu bodu, znaly jejich p�íslušnost umíst�ní. 

V SVG není problém vizuáln� umístit znaky do jakéhokoliv místa. Jestliže 

chceme znaky odsunout, tak p�i vkládání znaku jen zadáme jiné sou�adnice. 

Ne�ešíme tím ale problém s jejich p�íslušností k danému bodu na map�. Pokud 

chceme �íci, že všechny tyto znaky pat�í k tomuto místu, je dobré použít element 

<g>, který nám z t�chto znak� vytvo�í skupinu, s níž pak m�žeme provád�t 

globální operace. Je možné se na n� odkazovat p�es id elementu <g>. Umožníme 

tím interaktivitu mapy. P�i vytvo�ení funkcích zoomu lze nadefinovat podmínku 

zobrazení znak�. P�i daném p�iblížení, p�i najetí kurzorem nebo kliknutím na 

p�íslušný bod se znaky zvýrazní atd. Stejným zp�sobem m�že být �ešena 

p�íslušnost i k areálové zna�ce. 

A�koliv jsou to požadavky, které lze ur�itým zp�sobem splnit, mohli 

bychom �íci, že by jsme uvítali v SVG vlastnosti, jenž by situaci uleh�ily. Pro 

odsouvání zna�ek by se nám hodila vlastnost zakazující p�ekrývání. Pokud by 

nastala situace p�ekrytí p�íslušných znak�, jeden z nich by se vykreslil 

s odsunutými sou�adnicemi. Tato vlastnost v SVG neexistuje. Ale nejspíše by se 

dala nahradit funkcí v ECMA Scriptu. 
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Schematicky umis�ované znaky se dále d�lí na znaky p�ibližn� umis�ované 

a zprost�edkovan� (usm�rn�né) umis�ované. P�ibližn� umis�ované se p�ibližují 

k topograficky správnému zobrazení. Zprost�edkované znaky jsou  doprovázeny 

ur�itým sm�rovým znakem, který vizuáln� udává p�íslušnost figurálního znaku. 

Další d�lení je již velmi podobné u všech zmín�ných rozd�lení. Jde o známé 

rozd�lení na geometrické, symbolické, písmenové (�íslicové), obrázkové a u 

schématicky umis�ovaných je na rozdíl od topografických ješt� pojmenování 

(geografický název). 57 

Z hlediska možností SVG není tvorba t�chto znak� problematická. M�žeme 

odkázat na kapitolu 1.3, kde je mnoho ukázek t�chto symbol�. K provedení 

t�chto znak� je nutné podotknout, že geometrické znaky jsou nejsnáze 

proveditelné. Pro jejich tvorbu si vysta�íme v�tšinou s použitím jednoho 

základního geometrického primitiva. Pro pojmenování nebo písmenné (�íslicové) 

znaky absolutn� spl�uje požadavky element <text>, p�ípadn� pro orámování 

znaku ješt� n�které z geometrických primitiv.Symbolické znaky je možné 

vytvá�et složením n�kolika základních geometrických primitiv, ale lze je také 

nahradit pouze elementem <path>. Obrázkové znaky si kartograf m�že vytvo�it 

podobn� jako symbolické nebo lze také pomocí elementu <image> vložit 

obrázek v podob� rastru. 

                                                        
 
57 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 34. 
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Obr. 5.1 Princip metody kvalitativních figurálních znak� 

5.2 Hustotní figurální znaky 
Základní d�lení principu metody hustotních figurálních znak� podle umis�ování 

je na metodu individuální a areálovou. Individuální nebo-li jednotlivé umíst�ní se 

provádí na konkrétní místa. Areálová metoda se provádí pravidelným kladením 

figurálních znak� po celém areálovém (plošném) znaku. Toto základní rozd�lení 

má varianty podle užitých kartografických znak�. Rozlišujeme, zda je jev 

vyjad�ován pouze te�kami nebo znaky r�zných geometrických tvar�. Metody 

ješt� mohou být kombinovány s váhou  vyjad�ovaného jevu, jenž se vyjad�uje 

velikostí znaku podle p�ipravené stupnice. 58 

Tvorba mapy s metodou jednotlivého umis�ování te�ek je v SVG nejsnazší. 

Te�ku není ani pot�eba p�edem vytvá�et v knihovní �ásti. Tento zápis by byl 

délkou kódu stejný jako vkládání te�ek do mapy p�ímo elementem <circle>. 

Kartograf p�ímo definuje barvu a velikost te�ky a umis�uje ji na sou�adnice 

v map�. Pokud ale chceme umožnit pozd�jší zm�nu vlastností t�chto zna�ek, je 

                                                        
 
58 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 39. 
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p�ece jen vhodné si te�ku nadefinovat jako <symbol>. Všechny zna�ky se upraví 

najednou zam�n�ním vlastností v knihovní �ásti <defs> a nemusí se pracn� 

p�episovat jedna po druhé. 

Metodu rovnom�rného umis�ování zna�ek lze v SVG zjednodušit. Bylo by 

zbyte�né postupovat p�edchozím zp�sobem. Kód a �as na psaní kódu lze zna�n� 

zkrátit použijeme-li definování výplní. V knihovní �ásti <defs> si pomocí 

elementu <pattern> nadefinujeme styl výpln�. Ur�íme velikost te�ek a hustotu 

jejich umíst�ní. Do areálové zna�ky se volá výpl� pomocí výpl�ového atributu 

id. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
 
<defs> 
   <symbol id="patvar">   
 <polygon points=" 0 24 21 6 33 3 42 0 50 4 66 12 72 24 80 27  
        79 33 72 45 60 50 30 53 12 39 3 33 1 30 " /> 
   </symbol> 
 
   <pattern id="kruh" patternUnits="userSpaceOnUse" 
             x="0" y="0" width="10" height="10" 
             viewBox="0 0 20 20" > 
 <circle cx="10" cy="10" r="5"/>    
   </pattern> 
</defs> 
 
<use x="500" y="110" xlink:href="#patvar"  fill="url(#kruh)" 
stroke="black"/> 
</svg> 

Tabulka 5.1 Ukázka kódu rovnom�rného umíst�ní zna�ek 

      
  Obr. 5.2 Metoda rovnom�rného umis�ování zna�ek 

Tento zp�sob není ale zcela kartografický správný, nebo� figurální znaky 

p�i okraji areálového znaku nejsou zobrazeny celé. Tento zp�sob je tedy možný 
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dodate�n� doplnit jednotlivými celými znaky na okrajových �ástech areálového 

znaku.  

Tímto zp�sobem je možné �ešit nejen varianty s te�kami, ale i p�i použití 

jiných geometrických zna�ek. Podíváme-li se na variantu s váhami jevu p�ípad se 

za�ne komplikovat. Jde-li o jednotlivé umis�ování znak�, m�že si kartograf 

p�edem nadefinovat n�kolik r�zných velikostí, a pak je stejným zp�sobem 

vkládat do mapy. Také je možné používat stejný znak a upravovat jeho velikost 

p�i vkládání do mapy. 

Podíváme-li se na rovnom�rné umis�ování s vahami, ztratíme zde možnost 

definování výplní. Znaky jsou sice stále stejn� daleko od sebe, ale mají r�zné 

velikosti podle výskytu jevu. Kartograf tedy p�echází na individuální p�ístup 

umis�ování znaku s vkládáním po pravidelném sou�adnicovém intervalu. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
<defs> 
 
   <symbol id="patvar" fill="none">   
 <polygon points=" 0 24 21 6 33 3 42 0 50 4 66 12 72 24 80 27 
79 33 72 45 60 50 30 53 12 39 3 33 1 30 " /> 
   </symbol> 
 
</defs> 
   <use x="400" y="110" xlink:href="#patvar" stroke="black"/> 
   <circle cx="425" cy="120" r="5"/>  
   <circle cx="425" cy="140" r="5"/> 
   <circle cx="405" cy="140" r="5"/> 
   <circle cx="445" cy="120" r="3"/> 
   <circle cx="465" cy="140" r="3"/> 
   <circle cx="445" cy="140" r="3"/> 
   <circle cx="445" cy="160" r="3"/> 
</svg> 

Tabulka 5.1 Ukázka kódu rovnom�rného umíst�ní zna�ek s váhami 
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  Obr. 5.2 Metoda rovnom�rného umis�ování zna�ek s váhami 

5.3 Diagramové metody 
Diagramové metody lze rozd�lit na metody figurálních diagram�, lineárních 

diagram� a diagram� lokalizovaných v areálech. Lineární diagramy se dále �lení 

na jednoduché, složené a výsekové, které jsou založené na liniových znacích, 

proto se jimi nebudeme zabývat. 

Zam��íme se hlavn� na metodu figurálních diagram�. Ty se d�lí podle 

druhu použitých diagramových znak�. M�žeme se setkat s metodou 

jednoduchých, složených, spojených, �len�ných, obrázkových, grafových, 

sm�rových �i alfanumerických diagram�. �len�ní je pak dále možné ješt� podle 

zp�sobu konstrukce grada�ních stupnic, ale to již nemá vliv na typ znaku. 59 

U metod jednoduchých, obrázkových a alfanumerických diagram� je tvorba 

v SVG formátu jednoduchá. Op�t sta�í definovat znak elementem <symbol> a 

volat znak pomocí elementu <use> a id. P�i vkládání znaku do mapy volíme jeho 

vlastnosti (barvu, velikost podle stupnice atd.). 

Ostatní metody jsou specifické. Typickým složeným diagramem je 

kolá�ový diagram. Znaky se na map� neopakují, nebo� se obm��uje pom�r jeho 

složek. Každý znak se tedy definuje p�i vkládání do mapy a skládá se z více 

element�. Ty je pak vhodné seskupit pomocí elementu <g>, abychom na n� 

mohli odkazovat jako na celek pomocí id. Výse�e ve formátu SVG �ešit pomocí 

elementu <path> (<path d = "M sou�adnice_umíst�ní_výse�e 

posunutí_vrcholu_výse�e a prvního_bodu_na_kruhu x_rotace_výse�e 
                                                        
 

59 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 71. 
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delší_nebo_kratší_oblouk, sm�r_oblouku sou�adnice_druhého_bodu_na kruhu" 

fill="green"/>. Ukázky kolá�ového diagramu m�žete vid�t v tabulce 5.2.  

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
<g  id="KolacovyDiagram">  
 <path d="M 445, 200 h+10 a 10 10 0 1,0 -10, 10 z" 
fill="green"/>  
 <path d="M 445, 200 h+10 a 10 10 0 0,1 -10, 10 z" fill="red" 
/> 
</g> 
</svg> 

Tabulka 5.2 Ukázka tvorby složeného diagramu 

 

Obr. 5.3 Výsledná grafika kódu z tabulky 5.2 

Podobným zp�sobem p�istupujeme k tvorb� grafových diagram�. Pokud 

grafový diagram vykreslíme jedním elementem <path>, není nutné použití 

elementu <g>, nebo� id je možné vytvo�it již v základním elementu <path>. 

Spojené, �len�né a sm�rové diagramy se skládají z více znak�. Pro 

vytvo�ení spojeného diagramu si m�žeme v SVG p�ipravit v knihovní �asti 

n�kolik r�zných znak�, které nám spole�n� budou vytvá�et diagram. Samotný 

diagram vznikne voláním znak� pomocí <use>, transformací jejich velikosti a 

op�t seskupením pomocí elementu <g>. Také m�že být tvo�en vícenásobným 

vkládáním stejného znaku, u kterého se krom� velikost bude m�nit i barva a 

rotace. Pokud se však m�ní ješt� pom�r složek jeho znak�, je nutné p�istupovat 

k tvorb� individuáln� jako u p�edchozího p�ípadu. 

Vícenásobné vkládání stejného znaku je vhodné použít také u �len�ných a 

sm�rových diagram�. Sm�rové diagramy jsou zastupovány jednou a více 

šipkami. Tvar šipky nadefinujeme elementem <symbol>. Je vhodné zvolit 
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defini�ní bod do za�átku šipky. Diagram vznikne n�kolikanásobným vkládáním 

šipky na stejné sou�adnice, její rotací a zm�nou velikosti a barvy. 

Jestliže budeme vedle sebe klást shodné znaky jednoduchých 

geometrických tvar� se stejnými nebo r�znými vlastnostmi, vytvo�íme �len�ný 

diagram. Barvu každého diagramu m�žeme definovat až p�i seskupení 

v elementu <g>. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
 
<defs> 
<symbol id="sipka" overflow="visible">  
 <line x1="0" y1="0" x2="6" y2="6"/> 
 <path d="M 3 6 6 6 6 3 " /> 
</symbol> 
<symbol id="pulKruh"  overflow="visible"> 
 <path d="M 0 -4.5 C 6 -4.5 6 4.5 0 4.5 Z " /> 
</symbol>  
</defs> 
 
<g id="smerovy" fill="none" stroke="red"> 
 <use x="20" y="20" xlink:href="#sipka"/> 
 <use x="20" y="20" xlink:href="#sipka" transform=" 
translate(20,20) rotate(80) scale(2) translate(-20,-20)"/> 
 <use x="20" y="20" xlink:href="#sipka" transform=" 
translate(20,20) rotate(215) scale(1.4) translate(-20,-20)"/> 
</g> 
 
<g id="spojeny"> 
       <use x="20" y="80" xlink:href="#pulKruh"  fill="red" 
transform=" translate(20,80) rotate(180) scale(1.4) translate(-20,-
80)"/> 
       <use x="21" y="80" xlink:href="#pulKruh"  fill="green"/> 
</g> 
 
<g id="cleneny" fill="red" > 
 <rect x="20" y="160"  width="10" height="10"/> 
 <rect x="32" y="160"  width="10" height="10"/> 
 <rect x="20" y="172"  width="10" height="10"/> 
</g> 
</svg> 

Tabulka 5.3 Ukázka tvorby sm�rového, složeného a �len�ného  diagramu 
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Sm�rový Složený �len�ný 

   

Tabulka 5.4 Diagramy podle kódu z tabulky 5.3 

Uvedené metody se používají v metod� diagramové lokalizace v areálech. 

Základním rozd�lením areálových diagram� je na topografické a schématické. 

Rozd�lení se �ídí podle areálových znak�. Ty m�žou být topograficky p�esné 

(topografické) nebo mohou jen p�ibližn� vymezovat hranici zvoleného jevu 

(schematické). Do t�chto areál� se umis�ují již výše jmenované a popsané 

diagramy. Podle nich se také dále metoda d�lí na varianty. 

5.4 Dynamické metody 
Dynamické metody jsou sice zahrnuté do klasifikace metod mapového 

vyjad�ování dle Jána Pravdy, ale dále je podrobn�ji neklasifikuje, protože je to 

ješt� p�íliš nová metoda a nelze se v ní pln� orientovat. My se p�esto pokusíme 

alespo� nazna�it, jak by se tato metoda v SVG doklumentech dala realizovat. 

Je to tedy metoda, která vyjad�uje n�jakou zm�nu jevu v �asovém období. 

Metoda m�že být aplikována jak na figurální, liniové (pohybové znaky) tak i 

areálové metody (podle hranic – dynamické). Nás se tedy dotýkají figurální 

znaky. Ty mohou být rozd�leny podle libovolných jmenovaných metod. 

Nejtypi�t�jší použití dynamické metody je diagramovými znaky, které nám 

udávají kvantitativní zm�nu v �ase. Tvorbu diagramových znak� jsme uvedli 

v p�edchozí kapitole. Od vzniku digitální kartografie dostaly dynamické metody 

jiný rozm�r. Za�aly se používat animace. Uvedeme prost�edky SVG pro tvorbu 

dynamických znak� pomocí animací. 

Animace v SVG mohou být provád�ny pomocí SMIL nebo skriptovacím 

jazykem. Tyto zp�soby animací jsme již porovnávali. Animace dynamického 

znaku spo�ívá v jeho odstran�ní, p�idání, zm�n� pom�ru stran, struktury, 
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velikosti, barev atd. Všechny tyto požadavky se dají v animacích vytvo�it. Ke 

spušt�ní animací jsou p�eddefinované spoušt�cí funkce jako jsou klik, dvojklik, 

najetí kurzoru na objekt, opušt�ní objektu kurzorem atd. Spoušt�cí funkce si 

m�že kartograf také p�eddefinovat sám. Spoušt�cí funkce m�že být umíst�na na 

objekt, se kterým chceme manipulovat, nad jiný objekt (spoušt�cí tla�ítko), nad 

více objekt� a také m�že být manipulováno hromadn� s více objekty (d�ležité 

používání atributu id). 

V p�ípad� p�idání a odebrání znak� (hustotní figurální znaky), zm�ny barvy 

(kvalitativní figurální znaky) nebo jiného atributu jsou funkce jednoduché. 

M�žeme se na n� podívat do p�edešlých ukázek, p�i�emž je �áste�n� upravíme, 

aby vykonávaly jen námi žádanou funkci. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1024 768" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd"> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="300" height="300"> 
 <script type="text/ecmascript"><![CDATA[ 
  var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg"; 
  function replaceRect(evt) { 
   var rect = evt.target; 
   rect.parentNode.removeChild(rect); 
  } 
 ]]></script> 
 <rect width="70" height="50" x="40" y="125" fill="blue" 
onclick="replaceRect(evt)"/> 
</svg> 

Tabulka 5.5 Odstran�ní znaku (modrý obdélník) v ECMA Scriptu 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="300" height="300"> 
 <script type="text/ecmascript"><![CDATA[ 
  var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg"; 
  function replaceCircle(evt) { 
   var ctverec = evt.target; 
   ctverec.setAttributeNS(null,"fill","red"); 
  } 
 ]]></script> 
 <g id="ctverce" onmouseover="replaceCircle(evt)"> 
 <rect width="70" height="50" x="40" y="5" fill="blue"/> 
 </g> 
</svg> 

Tabulka 5.6 Zm�na barvy znaku z modré na �ervenou v ECMA Scriptu 
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Pokud budeme provád�t zm�ny ve struktu�e znaku, jeho pom�r� stran �i 

tvaru, jsou funkce již složit�jší. Ve funkcích se musí provád�t výpo�ty nových 

sou�adnic, ší�ky, výšky nebo polom�ru, p�ípadn� i podmínky. K tomu jsou nadále 

provád�né funkce k zam��ování barev, odstra�ování a p�idávání znak� a 

podobn�. P�ipojíme také krátkou jednoduchou ukázku zm�ny výšky znaku, který 

si m�žeme p�edstavit jako grafový diagram. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="300" height="300"> 
 <script type="text/ecmascript"><![CDATA[ 
  var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg"; 
  function replaceCircle(evt) { 
   var ctverec = evt.target; 
      var noveY = 
parseFloat(ctverec.getAttributeNS(null,"y")) - 
     
 parseFloat(ctverec.getAttributeNS(null,"height")); 
      var noveheight = 
parseFloat(ctverec.getAttributeNS(null,"height")) * 2; 
   ctverec.setAttributeNS(null,"y",noveY); 
  
 ctverec.setAttributeNS(null,"height",noveheight); 
  } 
 ]]></script> 
 <rect width="70" height="50" x="40" y="125" fill="blue" 
onclick="replaceCircle(evt)"/> 
</svg> 

Tabulka 5.7 Zm�na výšky grafu na dvojnásobek v ECMA Scriptu 

 

 Obr. 5.4 Zm�na grafového zna�ky podle kódu z tabulky 5.3 

6 Sada mapových znak� pro mapu p�ístupnosti Z�U 

6.1 Vzhled sady znak� 
Sada mapových znak� byla navržena pro mapu p�ístupnosti Západo�eské 

univerzity, která je náplní diplomové práce Bc. Kláry Špicelové. Jedná se o sadu 

osmnácti figurálních znak� informujících o p�ístupnosti budov a za�ízení 

univerzity zdravotn� handicapovaným student�m. P�ibližný vzhled znak� byl 

také navržen Bc. Klárou Špicelovou. 
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Náplní této práce bylo ur�it zp�sob vytvo�ení znaku v SVG. P�id�lit znak�m 

konkrétní rozm�ry, parametry, vlastnosti a p�esné rozkreslení znaku. 

Jako nejvhodn�jší interpretace byla zvolena forma symbolických figurálních 

znak�, jenž jsou sjednoceny stejným �tvercovým rámem. Rozm�r znaku byl 

zvolen 9 x 9 pixel�. Díky vektorové grafice na rozm�rech znaku nezáleží, nebo� 

velikost znak� m�že být p�izp�sobena p�i vkládání do mapy, aniž by se m�nil 

jejich vzhled. S Bc. Klárou Špicelovou jsme se shodly na použivání relativních 

jednotek, nebo� jsou doporu�ovány pro jejich p�ístupnost. Umož�ují prohlíže��m 

lepší interpretaci stránek. Uživatelé s vadou zraku si �asto nastavují ve svých 

prohlíže�ích velké písmo. Prohlíže� stránku požadavku nep�izp�sobí, jestliže 

grafici nepoužijí relativní jednotky. 

Defini�ní bod kartografických znak� jsme umístili do st�edu symbolu. Pole 

znaku tedy obsahuje po�átek místního sou�adnicového systému (0 ,0) a jeho 

sou�adnice x a y se pohybují v intervalu <-4.5, 4.5>. Aby byl znak zobrazován 

celý, nadefinovala se <symbolu> vlastnost overflow="visible". 

<symbol id="ramecek" overflow="visible"> 
 
      <rect x="-4.5" y="-4.5" width="9" height="9" rx="0.5"ry="0.5" 
              fill="white" stroke="black" stroke-width="0.25" 
      /> 
 
 </symbol> 

Tabulka 6.1 Kód ráme�ku znak� 

id symbolu Vyjad�ovaný jev Vzhled znaku 

vozi�ka�3 P�ístupnost t�lesn� postiženým - 
žádná 

 

vozi�ka�2 P�ístupnost t�lesn� postiženým - 
st�ední 
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vozi�ka�2 P�ístupnost t�lesn� postiženým - 
výborná 

 

studene Automat na studené nápoje 

 

teple Automat na teplé nápoje 

 

automatJidlo Automat na jídlo 

 

jidlo Jídelna nebo ob�erstvení 

 

vytahNormal Normální výtah 

 

vytahVozickar Výtah bezbariérový pro t�lesn� 
postižené 
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vytahSlepec Výtah bezbariérový pro t�lesn� 
postižené i nevidomé 

 

parkovistVozickar Parkovišt� pro t�lesn� postižené 

 

WC WC pro t�lesn� postižené 

 

schodiste Barevné ozna�ení schodišt� pro 
nevidomé 

 

PC P�ístup na osobní po�íta�e 

 

PCkiosek P�ístup na internet bez osobního 
profilu 

 

wifi Wifi signál 
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tiskarna Možnost tisku 

 

kopirka Možnost kopírování 

 

Tabulka 6.2 Definice sady kartografických zna�ek 

6.2 Vkládání symbol� do symbol� 
Prohléneme-li si sadu znak�, zjistíme, že n�které grafické �ásti se opakují. 

Nej�ast�ji se objevuje symbol vozí�ká�e, který se m�ní pouze svojí velikostí, 

sou�adnicemi nebo zrcadlovým umíst�ním. Je zbyte�né, aby jej kartograf 

pokaždé v dalším znaku znovu vytvá�el. Opomeneme-li to, že by tato varianta 

byla více �asov� náro�ná na psaní kódu, musíme p�ihlédnout k tomu, že by jsme 

tak zv�tšili soubor a znep�ehlednili ho. 

V našem dokumentu SVG jsme proto vytvo�ili <symbol> s id="vozickar", 

který se do všech t�chto znak� vkládal. U znak� hodnotících stupe� p�ístupnosti 

t�lesn� postiženým se sou�adnice a velikost tohoto symbolu nemusely m�nit. U 

dalších použitích se již musely použít transformace a zm�nit sou�adnice. 

Vysta�ili jsme s transformací scale a to i u zrcadlov� p�evráceného symbolu ve 

znaku pro výtah. Zrcadlového vykreslení znaku jsme dosáhli oto�ením kolem osy 

y tím, že jsme �íslici m�nící m��ítko x-ové osy, dali záporné (transform="scale(-

0.5,0.5)"). 

Tímto zp�sobem se používaly i takové symboly jako n�ž, vidli�ka, žena, 

muž, automat nebo hlava. <symbol> s id="hlava" byl použit nadbyte�n�. 

Vynecháním tohoto symbolu by se velikost kódu tém�� nezm�nila. Grafické �ásti 

jako slepec, šálek, výpl� oka, ruka nebo cola se nevkládaly n�kolikanásobn�, ale 

šlo o složit�jší prvky, které byly tvarov� a sou�adnicov� náro�n�jší, proto se 

napsal jejich kód jako <symbol>, a pak se teprve umístily do znak�. 
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id symbolu id="hlava" id="nuz" id="vidlicka" id="ramecek" 

Vzhled 
znaku 

    

id="muz" id="zena" id="slepec" id="vozickar" id="automat" 

     

id="ruka" id="cola" id="salek" id="oko" id="vytah" 

     

Tabulka 6.3 Definice pomocných symbol� 

 

6.3 Využití programu Inkscape 
Jak bylo zmín�no, n�které symboly byly náro�n�jší svým tvarem. Nejsložit�jší 

grafické �ásti byly ruka a láhev. Jejich návrh by musel být pe�liv� promyšlen a 

odzkoušen. Abychom se p�i jejich tvorb� nezabývali pe�livým rozkreslováním 

objektu do m�ížky p�edstavující pixely nebo neztráceli �as zdlouhavým 

odhadováním a zkoušením sou�adnic, použili jsme k jejich p�íprav� program 

Inkscape. 

Jedná se o vektorový editor, který je voln� dostupný. Vybavením se 

prozatím nevyrovná komer�ním editor�m, ale tv�rci si kladou za cíl, dosáhnout 

plné implementace standard� SVG a CSS, a pravideln� se p�idávají nové funkce. 

Je vyvíjen nad opera�ním systémem Linux, ale m�že být spoušt�n i na  Microsoft 

Windows, Mac OS X (Macintosh X; zna�í sounáležitost s Unixem) a Unixovými 

opera�ními systémy. Je schopen importovat formáty JPEG, PNG, TIFF (Tag 
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Image File Format), PDF, AI, XAML (eXtensible Avalon Stylesheet Language) 

atd. 60 

Tento editor obsahuje celkem osm nástroj� pro tvorbu tvar� a to obdélník 

(možnost zaoblených roh�), kruh (elipsa, výse�e), hv�zda (polygon), spirála, 

cesta (kreslení od ruky), Bézierovy k�ivky (i pro p�ímky), kaligrafické linie a 

text. Tvar objekt� vytvo�ených t�mito nástroji lze ješt� upravovat táhly (tažení 

myší lomových bod� nebo �erných šipek). Krom� m�n�ní jejich tvaru slouží 

táhla také pro transformace, rotaci, zv�tšování �i zmenšování objektu. 61 

 

Obr. 6.1 Úprava objekt� pomocí táhel 

Krom� táhel m�že být vzhled upravován také nástrojem pro editaci cesty, 

jenž je založený na vkládání a vyjímání lomových bod� (uzl�), spojování 

vybraných lomových bod�, rozd�lování úse�ek vybraných lomových bod� a 

dalších úkon�. Operace nejsou ur�ené pouze pro cestu, ale i pro objekty vzniklé 

z ostatních nástroj�, jen se p�ed úkonem musí provést p�evod. Tím uživatel m�že 

nap�. vytvo�it z obdélníku trojúhelník atd. 62 

 

Obr. 6.2 Úprava objekt� pomocí editace lomových bod� 
                                                        
 
60. Novinky. [http://www.inkscape.org/] 
61 KREJ�Í, Rychard. Tvorba a úpravy objekt�. [http://www.grafika.cz/art/vektory/inkscape3.html] 

62KREJ�Í, Rychard. Tvorba a úpravy objekt�. [http://www.grafika.cz/art/vektory/inkscape3.html] 
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Objekty je možné ode�ítat, s�ítat, d�lat jejich pr�nik a další logické operace.  

Vybrané objekty Sjednocení Rozdíl 

   

Pr�nik Neekvivalence D�lení 

   

Tabulka 6.4 Ukázka logických operací 

Nemén� možností má p�i tvorb� výplní. Je k dispozici snadné míchání 

barev. Používá model RGB, CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK), a HSV 

(Hue, Saturation, Value), a k tomu nástroj barevný kruh. Výpln� a obrysy nemusí 

být jen jednobarevné. Lze si vytvo�it jakýkoliv vzor, nastavit p�echod barev, 

nastavit pr�svitnost. Díky nástroji kapátko si uživatel p�evezme z jakéhokoliv 

objektu typ výpln�. 63 

 

Obr. 6.3 Ukázky výplní a obrys� objekt� 

                                                        
 
63 KREJ�Í, Rychard. Tvorba a úpravy objekt�. [http://www.grafika.cz/art/vektory/inkscape3.html] 
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Je to tedy snadná, logická cesta k vytvo�ení kartografického znaku vhodná 

pro neprogramátory. P�i porovnání délky kódu vzniklého v Inkscapu s 

kódem námi napsaném zjistíme, že pro optimalizaci a p�ehlednost souboru není 

správné používat editor pro celé kartografické dílo. Nejlepším zp�sobem je 

p�evzít si jen n�které grafické �ásti, jak jsme to také ud�lali. Odstranili jsme tím 

nadbyte�né definování styl�, dali jsme grafickým prvk� nám srozumitelná id a 

používali vkládání elementu <symbol> do elementu <symbol>. Námi zvolený 

zp�sob také umož�uje dodate�né m�n�ní barev znak�. N�které grafické �ásti, jež 

jsme �ešili složením n�kolika jednoduchých základních grafických element� 

k sob�, se v Inkscapu vykreslovaly pomocí elementu <path> s dlouhým vý�tem 

sou�adnic. 

Z Inkscape jsme  tedy p�evzali kód pro pomocné znaky s id ruka a cola. Ty 

jsme pak transformovali do hlavních kartografických znak�. P�i transformaci 

jsme jim p�id�lili sou�adnice místní sou�adnicového systému znaku, m�nili 

velikost a otá�eli podle pot�eby. 

6.4 Zp�soby �ešení n�kterých znak� 

6.4.1 Použití textu v kartografických znacích 
V kartografických znacích vyjad�ujících parkovišt� pro t�lesn� postižené a 

toalety pro t�lesn� postižené jsou obsažená písmena. Ve standardu se doporu�uje 

pro písmena používat element <text>. Použili jsme jej pro naše znaky tedy také. 

P�i jejich tvorb� se sebou nenesl tento výb�r žádné problémy. P�i vložení znak� 

do mapy a testování požadavk� na aplikaci se ukázal jeden nedostatek. 

Problém nastal p�i používání zoomování v prohlíže�ích pomocí klávesnice a 

myši. Abychom byli p�esní, tak jediný prohlíže� Mozilla Firefox zm�nil vzhled 

SVG souboru. Všechny ostatní odzkoušené prohlíže�e p�ibližovaly soubor 

rovnom�rn�, ale Mozilla Firefox provád�l zoomování pouze s textem a zbylé 

objekty nechal stejné. Tím písmena p�esahovala p�es ráme�ek kartografické 

zna�ky. 
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Správné 
zobrazení 

Správné 
zobrazení 

Po zoomování 
Mozilla Firefox 

Po zoomování 
Mozilla Firefox 

    

Tabulka 6.5 Ukázka špatného zobrazení textu v prohlíže�i Mozilla Firefox 

K �ešení problému lze snadno použít základní geometrický prvek cesta. 

Elementem <path> si kartograf m�že snadno vykreslit písmena. Tím získá 

kartografický znak konzistenci a p�i jakémkoliv zoomování nedojde k jeho 

pom�rovým zm�nám grafických �ástí. Pokud by se m�l nahrazovat delší text, 

p�inášelo by to pom�rn� zna�né prodloužení souboru, proto to také není 

doporu�ováno standardem. 

6.4.2 Barevné �ešení znak� s id vozickar 
Pomocný znak s id vozickar m�l složit�jší �ešení barev, nebo� se užíval do znak�, 

které m�ly r�zné barvy pozadí. Byl na n� kladen požadavek, aby si tuto barvu 

pozadí mohla Bc. Špicelová dodate�n� libovoln� zam��ovat podle optimálního 

kontrastu vhodného pro uživatele se zhoršeným barvocitem. Barvu výpln� je 

možné nadefinovat p�i vkládání znaku do nového znaku nebo do mapy. Jelikož 

se tento znak skládá z více základních grafických primitiv, je nutné na za�átku 

dob�e rozvrhnout, které výpln� a obrysy budou napevno dané již v základních 

elementech, které nebudou mít žádnou barvu a které se budou ud�lovat p�i 

vkládání znaku. 

Nejprve jsme se rozhodovali, zda znak vykreslit podle citu jako kruh, který 

se o�ízne nebo jako cesta (element <path>), u kterého bychom museli po�ítat 

sou�adnice, ale trochu by se zjednodušilo definování barev. Zvolili jsme o�íznutí 

kruhu. V SVG je možné provést o�íznutí nebo maskování. Tyto dv� aplikace 

pracují tak, že nadefinovaný o�ez nebo maska zachová tu �ást, kterou zakryje a 
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zbytek se nevykreslí. Maska nebo o�ez se definuje v �ásti <defs>, a pak se 

vkládají do element� jako jejich vlastnost. Maska se odlišuje od o�ezu tím, že 

námi vybranou �ást maskuje pr�hledností. 

Pro nás byla výhodn�jší inverzní funkce. Tedy nadefinovaný prvek zakryl 

nežádoucí �ást kruhu. Takový prvek byl vytvo�en stejným elementem jako t�lo 

vozí�ká�e se stejnými sou�adnicemi, ale byla zvolena v�tší ší�e obrys�. Tento 

o�ezový objekt nem�l p�id�lenou barvu, ta se nadefinovala p�i vkládání podle 

barvy pozadí. Ostatní barvy výplní i obrys� se p�id�lily již základním elementem. 

Výpl� kruhu se vytvo�ila pr�hledná, aby byla vid�t barva pozadí. 

Také bylo nutné dodržet po�adí vykreslování. Jako první se napsal kód pro 

kolo vozíku. Dále jsme p�idali p�ekryvný (vý�ezový) objekt. Po n�m již mohlo 

následovat t�lo vozí�ká�e. Obr.6.4. nám ukazuje vykreslení p�ed vložením do 

symbolu (vlevo) a po vložení s nadefinováním barvy (vpravo). Zp�sob o�ezávání 

p�ekrytím jiným obrazcem jsme použili �ast�ji, ale u žádných jsme již nemuseli 

�ešit otázku barev. 

 

Obr. 6.4 Symbol p�ed vložením a po vložení 

Posledním odlišným p�ístupem �ešení úkolu bylo s vytvo�ením pomocného 

znaku s id oko. Použilo se pro tvorbu kartografického znaku pro zna�ení 

schodišt�.  Jednalo se o výpl� oka. Šrafování a výpl� oka je zde šikmo z leva 

naho�e dol� doprava. Sou�adnice tohoto objektu by se musely vypo�ítat nebo 

ode�íst prost�ednictvím pomocné m�ížky. 

Tuto �innost jsme vypustili a urychlili jsme tvorbu zjednodušenými 

sou�adnicemi ve vodorovné poloze výpln� oka. Vytvo�ili jsme výpl� oka jako 
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samostatný znak pomocí elementu <symbol>, který m�l vodorovné šrafování a 

hned byla provedena rotace o pat�i�ný úhel. Sou�adnice takového objektu jsme 

snadno odhadli. Tento symbol se po té vkládal do  našeho hlavního 

kartografického znaku s id schodiste s pat�i�ným posunem sou�adnic. 

 

Obr. 6.5 Postup vykreslení oka 
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Záv�r 
 

Náplní diplomové práce bylo prozkoumání prost�edk� formátu SVG pro tvorbu 

kartografických figurálních znak�. Zám�rem bylo vytvo�ení knihovny 

kartografických znak� pro mapu p�ístupnosti Západo�eské univerzity pro 

zdravotn� znevýhodn�né studenty, ktetou vytvá�ela ve své práci Bc. Klára 

Špicelová. 

Bylo zmín�no n�kolik metod kartografické interpretace, jak tyto metody 

používat a jakým zp�sobem je zobrazovat. Dále se práce zam��ila na výhody 

vektorové grafiky, konkuren�ní formáty SVG a možnosti samotného formátu 

SVG. Tato dv� témata byla teoretickým základem pro další zkoumání. 

Cílem nebylo vytvo�it návod ke psaní SVG dokument�, kterých lze nalézt 

v internetových zdrojích dostatek. Zam��ili jsme se na prost�edky, jež jsou 

využitelné pro kartografickou �innost, p�esn�ji pro vytvá�ení, umis�ování a 

dynamiku figurálních kartografických znak�. Popsali jsme strukturu SVG 

dokumentu, jakým zp�sobem definovat knihovnu znak�, kde a jak jí použít. 

Zabývali jsme se zp�soby definování barev, struktury a dalších atribut� znak�, a 

také jejich skládáním a umis�ováním jednotlivých �ástí dokument�. Zmínili 

jsem, jak správn� lokalizovat definované znaky na sou�adnice do mapy i 

v p�ípadech jejich zm�ny velikosti, pooto�ení nebo jiné transformace. Poukázali 

jsem na možnosti animace SVG dokument�, a� už prost�ednictvým SMIL nebo 

ECMA Scriptu. Tyto dv� možnosti jsme také  v základních úkonech porovnali a 

poukázali na jejich klady a zápory. 

Byly prezentovány metody mapového vyjad�ování podle rozd�lení Jána 

Pravdy 64 a ur�eny nejefektivn�jší postupy jejich vytvo�ení ve formátu SVG. 

K n�kterým metodám jsme popsali n�kolik zp�sob�, aby si kartografové mohli 

zvolit, která varianta je z hlediska rozsahu a povahy dat nejsnadn�jší a 

nejefektivn�jší. Dokázali jsme, že jsme schopni ve formátu SVG vytvo�it 

figurální znak k jakékoliv zmi�ované metod�. 

                                                        
 
64 PRAVDA, Ján. Metódy mapového vyjadrovania: Klasifikacia a ukážky, s. 30. 
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Záv�re�ným výstupem diplomové práce se stala sada osmnácti 

symbolických znak�, vytvo�ených dle návrhu a požadavk� Bc. Špicelové. P�i 

vytvá�ení sady byla odzkoušena námi popisová metodika tvorby znak� ve 

formátu SVG, dále bylo prezentováno skládání znak� pomocí elementu 

<symbol>, volba defini�ního bodu znaku, definování barev a umis�ování znak� 

do mapy. Znaky se užily v map� p�ístupnosti Západo�eské univerzity a 

otestovaly se jejich vlastnosti zobrazení v jednotlivých prohlíže�ích. Jejich kód 

se p�izp�sobil tak, aby vyhovoval užití v této map� a odstranily se nežádoucí 

efekty zobrazování v r�zných prohlíže�ích. 

Metodika vytvá�ení knihovny kartografických znak� je využitelná 

v p�ípad�, že se kartografické znaky v map� opakují a jsou strukturov� složit�jší. 

Jestliže jde o znaky skládající se jen z jednoho �i dvou element� a neopakují se 

není nutné používat element <symbol>. Tento p�ístup k tvorb� kartografických 

d�l ve formátu SVG p�edstavuje optimalizaci délky kódu. Vyžaduje jisté 

programátorské schopnosti a znalost tohoto formátu. Nevýhodou tvorby SVG 

dokumentu formou psaní kódu je oproti užití grafického editoru pomalejší. 

P�edkládaná práce m�že být v budoucnu užite�ným návodem pro 

kartografy, kte�í s formátem SVG za�ínají pracovat. Pro tvorbu map jsou 

pot�ebné i jiné n�ž figurální znaky a bylo by vhodné zam��it se i na metodiku 

liniových a areálových znak�, které zajisté p�edstavují pro SVG v�tší problémy. 

V práci nabyly tyto znaky zpracovány, nebo� rozsah tématu je široký a nedostala 

by se jim dostate�ná pozornost. Proto jsme si zvolili jednu skupinu metod 

kartografické interpretace, na kterou jsme se specializovali. 
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Struktura CD 

Knihovna Znak� 
KnihovnaZnaku.svg 

Text 
TextPrace.pdf 
 

 


