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Anotace 

 Diplomová práce se zabývala vyhotovením účelové mapy okresu Bytča pro TIK 

(turisticko-informační kanceláře). Byla vyhotovená tak, aby byla finančně nenáročná pro tisk 

a zobrazovala potřebné informace o území okresu, co nejpřesněji ve vhodném měřítku. 

Odporučenou formou tisku je formát PDF, dá se tisknout na všech typech tiskáren a program 

CudePDF Writer je volně dostupný na internetu. 

 Je v ní vylíčen všechen postup při tvorbě analogových nebo digitálních map.  Mapa 

byla využita a popsaná metoda generalizace. V shrnutí práce jsou uvedeny výhody i 

nevýhody, které vznikly během tvorby mapy.  

Klíčové slova: mapa, měřítko, generalizace 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with drawing up the special map for Bytča distrikt for TIK 

(Tourist informatik office). It was drawn for inexpensive print and show the necesary 

informatik about this distrikt as accurately as at the appropriate scale. Suggested form for 

printing is PDF form, at which can be printed in all tipe sofprinters and program Cude PDF is 

free availeble on the internet. 

It describes all course of actions for the analog or digital maps creating. The map was 

used and described by generalization method. In the summary of this thesis, are mentioned 

anadvantages and disadvantages, which origins during the map development. 

Keywords: map, scale, generalization 
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1 Úvod 

 Cílem diplomové práce bylo vytvoření účelové mapy okresu Bytča pro TIK 

(turisticko-informační kanceláře). Složit by měla nejen pro pěší turisty ale také pro 

cykloturisty a další návštěvníky, který se rozhodou navštívit tento kraj. Sloužit by měla 

především pro návštěvníky, kteří se rozhodnout navštívit tento kraj, zobrazuje však také 

cyklotrasy a turistické chodníky. 

 Pod pojmem cestovní ruch se rozumí soubor aktivit, služeb a zařízeni, které úzce 

souvisí s provozem, ubytováním, stravováním, poznáváním kulturních a historických památek 

a dalších služeb určených pro potřeby turistů. 

 Rozloha okresu Bytča je 282 km2 a patří mezi velmi malé okresy Slovenské republiky. 

Leží na severozápadním okraji republiky, který je vzdálený od hranic s Českou republikou 

necelý 1 km. Sousedí s okresy Čadca, Žilina a Považská Bystrica. Jádro tvoří Bytčianská 

kotlina, která je severním výběžkem Považskej kotliny. Ze severozápadu do ní zasahuje 

pohoří Javorníky a s jihovýchodu zas Súľovké skaly. Nejvyšším bodem je na zádech 

Javorníku 1059 m n. m., v katastru obce Štiavník a nejnižším bod leží při výtoku Váhu 298 m 

n. m. v katastru obce Maršová. 

 Turisticky nejnavštěvovanějším jsou Súľovské skály a Hlbocké vodopády. Súľovksé 

skaly jsou propleteny vyznačeným chodníkem pro chodce a cyklostezkami. Nejvýznamnější 

chodník má 17 zastávek, kde se mohou turisté obeznámit s pestrou geologii, reliéfem, 

rostlinstvem a živočišstvem. Nacházejí se tady lezecké trasy, které mají délku 15-40 m o 

náročnosti 4-10°UIAA (Union International des Associations d´Alpinisme). 

 Rozmanité kulturní a přírodní bohatství nabízí velké možnosti pro turisty a 

návštěvníky. Tato mapa měla za úkol posloužit pro sjednocení a doplnění všech dostupných 

informaci do jednoho mapového díla. 
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2 Mapy 

Mapa je zjednodušené zobrazení prostoru, navigační pomůcka, která zdůrazňuje 

vztahy mezi objekty v prostoru. Nejčastěji je mapa dvojrozměrné, geometricky přesné 

zobrazení trojrozměrného prostoru, ale existují i plastické mapy. Pokud mapy zobrazují 

zemský povrch (nebo jeho část), označují se jako geografické mapy, které zobrazují např. 

hvězdnou oblohu, označují se jako hvězdné mapy. Existuje veliké množství speciálních 

tematických map. 

 

2.1 Třídění map 

Třídění map vychází z účelu mapy, ve kterém je mapa vytvořena, ze způsobu jejího 

vzniku, ze skutečností, které vyjadřuje nebo z kartografického způsobu vyjádření. Velké 

množství map má víceúčelovou povahu, proto je můžeme klasifikovat rozmanitým způsobem. 

Proto mapy systematicky třídíme. Jde přitom o to, co dílo vyjadřuje a jak to vyjadřuje. 

Mapy se třídí podle toho, zda zobrazují Zemi nebo jiná tělesa galaxie.  

Mapy Země (zeměpisné, geografické) třídíme 

- podle územního rozsahu na 

o mapy kontinentů, moří a oceánů, 

o mapy Země, 

o mapy zemských polokoulí, 

o mapy států a jejích skupin, 

- podle účelu na 

o mapy pro státní správu a územní plánovaní, 

o mapy pro vědu, kulturu a osvětu, 

o mapy pro obranu státu, 

o mapy pro výuku, 

o mapy pro orientaci, 

o mapy pro sport, 

o mapy pro zemědělství a lesnictví, 

o mapy pro vodní hospodářství a meteorologii, 

o mapy pro dopravu, 
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- podle měřítka na 

o mapy malých měřítek (1:200 000 a víc), 

o mapy středních měřítek (1:200 000 až 1:5 000), 

o mapy velkých měřítek (1:5 000 až 1:200), 

 

- podle způsobu vzniku na 

o mapy původní, 

o mapy odvozené, 

 

- podle obsahu na 

o mapy všeobecně zeměpisné, 

o mapy topografické, 

o mapy přehledné, 

o mapy tematické, 

o mapy fyzicko-zeměpisné (geologické, geofyzikální, oceánografické, půdní, 

botanické, zoografické, hydrologické a hydrogeologické, meteorologické a 

klimatologické), 

o mapy sociálně ekonomické, 

 

- podle formy vyjádření skutečnosti na 

o mapy analogové, 

o mapy digitální, 

o tyflomapy, 

o mapy reliéfní, 

o mapy transparentní, 

 

- podle koncepce na 

o mapy systematické, 

o mapy analytické, 

o mapy komplexní.  

Hvězdné mapy (astronomické), jsou obvykle zpracované jako mapy hvězdné oblohy, 

části hvězdné oblohy, nebo jednotlivých těles. 
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2.2 Definice mapy 

Dle [1] je mapa zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, 

kosmu, či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů, 

ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodní, socioekonomických a 

technických objektů a jevů. 

 Mapy v analogové podobě požadují objektivní, přehledné, názorné a estetické 

vyjádření skutečnosti. Proto musí být obsah mapy při jejím zmenšení oproti skutečnosti 

generalizován. 

 

2.3  Obsahové prvky mapy 

Obsah mapy je třeba systematicky roztřídit. V obsahu map je rozlišován polohopis, 

výškopis a popis.  

V kartografii se člení vyjadřované skutečnosti a také jejích mapový model na skupiny 

prvků podle jejího původu, charakteru a významu. 

1. Matematické prvky tvoří konstrukční základ map. Jsou jimi kartografická zobrazení, 

kartografická síť, geodetické podklady, měřítko mapy a mapový rám. 

2. Fyzicko-zeměpisné prvky, ke kterým patří vodstvo, zemský reliéf, porosty, půdní 

povrch a přírodní jevy, které jsou dány samotným vznikem a vývojem Země. 

3. Socioekonomické prvky, ke kterým zařazujeme sídla, průmysl, zemědělství, 

politické a správní územní členění a všechny ostatní jevy vznikajíce lidskou činností. 

4. Doplňkové a pomocné prvky, ke kterým zařazujeme geografické názvosloví, různé 

vysvětlivky a grafy, které vhodně doplňují obsah mapy a ulehčují jeho využití. 

 

Obrázek 1 Fyzicko - zeměpisné prvky [18] 
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3 Matematické prvky 

 Matematické prvky tvoří konstrukční základ mapy a úzce souvisí s geometrickou 

problematikou zobrazení zemského povrchu, jeho referenční plochy na mapě. Je nutno zavést 

k jeho splnění přiměřené zmenšení rozměrů Země a zobrazovaného zákonu. 

 Ke všem faktorům se musí přizpůsobit měřítko mapy, formát zobrazení a celkovou 

kompozici mapy. 

 Matematickými prvky kartografického zobrazení jsou: 

o mapový rám, 

o kompozice mapy, 

o měřítko mapy, 

o zeměpisná síť. 

 

3.1  Mapový rám 

 Mapovým rámem se nazývají čáry, které ohraničují kartografický obraz zemského 

povrchu. Grafické řešení rámu bývá různé, skládá se z vnitřního, vnějšího rámu a rámu 

stupňového dělení. 

 Vnitřní rám tvoří čára ohraničující mapovou kresbu, jeho poloha bývá přesně určena. 

Rám stupňového dělení určuje polohu čar zobrazené geografické sítě a jejich zeměpisné 

souřadnice. Vnější rám plní úlohu vhodného grafického ohraničení celé mapy. 

   

3.2 Měřítko mapy 

 Měřítko mapy je podřízené účelu a tematickému zaměření kartografického díla. Je 

poměrem zmenšeného referenčního tělesa vůči originálu. Ovlivňuje podrobnost a přesnost 

znázornění prvků mapy a taky plošný rozsah území zobrazeného na jednom listě mapy. 

Obvykle se uvádí v grafické a číselní podobě (výjimečně i slovně). Základní je grafické 

měřítko, protože při kopírování může dojít k změně měřítka a v tom případě je číselné 

měřítko chybní. 
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Obrázek 2 Grafické a číselné měřítko 

 

3.3 Kompozice mapy 

Kompozicí mapy se rozumí rozmístění základních náležitostí mapového díla. Závisí 

na měřítku mapy, kartografickém zobrazení, účelu, tvaru a velikosti znázorňovaného území a 

na formátu mapového listu. V kompozici se určuje, pro jaký účel byla mapa vyhotovená. 

Kompozičními prvky jsou název, legenda, měřítko, tiráž a mapové pole. Velikost 

mapového listu je závislá na rozsahu území a zvoleném měřítku. 

 

 

Obrázek 3 Příklady kompozice mapy [4] 

 

3.4  Název mapy 

Název mapy obsahuje věcné, prostorové a časové vymezení tematického jevu nebo 

skupin, které jsou tématem map.  

Název mapy je nejčastěji umísťován v horním okraji mapy a vypsán velkými písmeny 

a to proto, aby byl čitelný i z větší dálky. Dále je nejdůležitějším písmenným prvkem na 

mapě.  Písmo je jednoduché a nemělo by mít vlastní čáry, které by při četbě z větší 

vzdálenosti mohly dělat problém. V názvu se používá slovo „mapa“. Název mapy se při každé 
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tvorbě mění a upřesňuje. Zpřesnění názvu mapy ovlivňuje její koncepce, rozsah a tématika 

obsahu mapy. 

Při sestavování názvu mapy se dodržuje zásada řetězce 

Téma- Název mapy- hlavní vyjadřovací prostředek- legenda. 

Téma mapy musí být v názvu stručně a jednoznačně obsaženo. Je-li název dlouhý, 

rozdělí se na titul a podtitul. V titulu se věcně vymezí hlavní téma mapy a je napsáno velkými 

písmeny. Podtitul obsahuje prostorové a časové vymezení jevu. Píše se pod titul a je napsán 

menšími písmeny, která jsou stejná jako titul. 

 

3.5 Legenda 

Legenda je umístěna vpravo od mapového pole, pod názvem mapy. Obsahuje všechny 

použité mapové značky. 

Legenda je výklad použitých mapových značek a ostatních kartografických prostředků 

včetně barevné stupnice. Patří mezi nejobtížnější a nejdůležitější úkoly při tvorbě mapového 

díla. Legenda musí být úplná, čitelná, snadno zapamatovatelná, srozumitelná a uspořádaná 

v logickém následovaní značek. 

 

3.6  Zeměpisná síť 

Zeměpisné sítě jsou různého druhu. Polohu bodu na Zemi vyjadřujeme v souřadnicích. 

Zeměpisnými souřadnicemi jsou zeměpisná šířka φ a zeměpisná délka λ, které umožňují 

konstrukcí zeměpisné sítě- sítě poledníků a rovnoběžek. V mapě jsou obrazem poledníků a 

rovnoběžek obecné křivky vyšších řádů, proto není vždy jejích konstrukce jednoduchá. 

Zeměpisné sítě mohou být orientační, stupňové, minutové atd. 
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Obrázek 4 Zeměpisná síť [19] 

 

3.7  Tiráž 

Tiráž mapy je soubor informací o různých aspektech tvorby a vlastnosti mapy. Tiráž je 

různá od druhu mapy.  

Obsahuje 

-jméno autora nebo nakladatelství, 

- rok vydaní, 

- místo vydání mapy. 

U větších mapových díl se obsah tiráže zvětší o další informace, o nakladatelství a 

způsob titulu 

- redaktoři, 

- kartografické zobrazení, 

- náklad, nakladatel, 

- pořadí vydaní, 

- lektoři mapy, 

- podkladové zdroje, 

- copyright mapy, 

- druh tisku, 

- údaje o papíře. 

Umístěná je v dolním pravém okraji mapy.  
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4 Jazyk mapy 

Dle [2] je kartografickým jazykem neboli jazykem mapy se rozumí specifický 

formalizovaný jazyk převážně grafické povahy, který pomocí kartografických znaků 

zobrazuje zájmové objekty a vyjadřuje jejich význam v rámci kartografického díla. Vytvoření 

kartografického jazyka spočívá v sestavení systému kartografických znaků- značkového klíče, 

určení způsobu jejich zobrazení v mapě a přesné definici jejich významu. Teorií tvorby a 

používání kartografických znaků se zabývá kartografická sémiologie.  

Patří do ní disciplíny 

- sémantika vztah znaku k obsahu toho co vyjadřuje, 

- sygmatika vztahy znaků k funkci vyjadřovaného objektu, 

- syntaktika vzájemné vztahy znaků mezi sebou, 

- gramatika pravidla kompozice znaků do vyšších celků, 

- pragmatika vztah uživatele ke znakové soustavě. 

Z hlediska semitologie je kartografický znak libovolný grafický prostředek nebo 

souhrn prostředků, který je v mapě nositelem určitého významu, určité informace, která 

v mapě něco vyjadřuje. 

Teorie jazyka mapy vychází z geometrického předpokladu, že převážnou část obsahu 

mapy lze rozložit na prvky zobrazené pomocí bodových, liniových nebo areálových značek. 

Z abstraktního hlediska jsou mapové značky rovinné grafické struktury, které samy o sobě 

nemají žádný smysl. Ten získávají až svoji konkrétní aplikací, závislou na účelu mapy, při 

které dostávají svoji informační schopnost, stávají se nositelem významu, prezentují 

kvalitativní nebo kvantitativní parametry předlohy. Značky v mapě zastupují určitý konkrétní 

objekt předlohy, jsou jeho grafickým modelem. Tento model nemusí být v řadě případů 

závislý na skutečné podobě a velikosti reálné předlohy. 

 U každého typu značky lze vymezit její morfologické vlastnosti mezi základní patří 

tvar, velikost, orientace, struktura a výplň struktury. 
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Obrázek 5 Morfologické vlastnosti mapových značek [2] 

 

4.1  Bodové značky 

Značky bodové povahy jsou základem pro prezentaci předlohových objektů, které mají 

bodovou nebo plošní povahu. 

 Bodové značky jsou vzácní, např. když jde o body geodetických síti, vrcholí hor. 

Běžné objekty reality, které při rozměru v měřítku mapy zanikají např. prameny, studny, 

pomníky, významní budovy atd. Při mapách malých měřítek se bodovými značkami stává i 

většina sídelných jednotek. Bodové značky jsou polohově přesně lokalizované. 

Bodové značky dělíme na 

- geometrické jsou ve tvaru jednoduchých geometrických obrazců (čtverce, kruhy, 

trojúhelníky, …), 

- symbolické mají asociativní povahu (dopisní obálka- pošta, kotva- přístaviště, 

zkřížené meče- bojiště, zkřížená kladiva- důl…), 

- obrázkové vztahují se ke konkrétnímu objektu (pomníky, významné budovy, 

unikátní skalní útvary…), 

- písmenové na příslušném místě v mapě jsou ve skutečnosti uvedena písmena nebo 

číslice (letopočty bitev, chemická značka nerostu…). 
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Obrázek 6 Geometrické bodové značky [2] 

 

4.2  Liniové značky 

Slouží k vyjádření předmětu a jevu čárové povahy. Liniové značky jsou kresleny tak, 

aby podélná osa souhlasila s průběhem osy vyjadřované skutečnosti (řeky, sídla, plavební 

trasy atd.). 

Při liniových značkách rozlišujeme šířku značky, provedení kresby, intenzita výplně, 

barva. Proto je podle kresby rozlišujeme na plné, čárkové, čerchované, jednočaré atd. 

značky.  

Obrázek 7 Struktury liniových značek [2] 
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Liniová informace je podána s ohledem na povahu zobrazeného objektu 

- geometricky přesně čáry definované přímkovými úseky, 

- topograficky přesně pro objekty, když příčný rozměr v mapě graficky zaniká, 

- schematicky mezi pevnými body předmětem zobrazení je vyjádření faktu, že mezi 

bodovými prvky existuje spojení. 

Liniové a bodové značky svou kresbou zabírají vice místa, čím je měřítko mapy 

menší.  

 

4.3  Areálové značky 

Výplň areálu je vyjadřovacím prostředkem, který je vymezen jeho obrysovou čárou. 

Ohraničení areálu můžeme vymezit vykreslením plnou a tečkovanou čárou, opakovanou 

bodovou značkou, šrafou nebo jednotným barevným provedením. 

Areály mohou tvořit souvislou oblast, to znamená, že mají mezi sebou společné části 

hranic, ostrovní povahu, nebo se částečně překrývají. 

 

 

 

Obrázek 8 Způsoby vymezení areálu [2] 
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4.4 Mapový znak 

Dle [3] mapový znak představuje základní jednotku mapového jazyka.  

Grafickou jednotkou je člověkem vnímaný grafický útvar, který může mít 6 vlastností 

- tvar, 

- velikost, 

- barvu, 

- strukturu, 

- intenzitu, 

- orientaci. 

Grafickou jednotkou je znak s nějakým významem. 

Mapovým znakem je grafická jednotka, která nějakým významem reprezentuje a je 

v mapě lokalizována. Základní jednotkou mapového jazyka je znak, který má formu, polohu a 

obsah v mapě.  

V mapě se poloha znaku určuje dvěma způsoby 

- pomocí souřadnic, 

- pomocí situační lokalizace. 

Pod pojmem mapová syntagma rozumíme synonymní označení pro mapový znak. 

Používá se nejen při označení mapového znaku, který je lokalizován na mapě, ale také 

-  znaku s vysvětleným významem v legendě mapy, 

-  grafické jednotky v úloze potencionálního znaku. 

Jsou dva způsoby, aby se mapový znak považoval za složeninu. 

1. Za grafickou složeninu můžeme považovat každý mapový znak, který se dá rozložit 

na grafické komponenty a elementy. 

2. Mapový znak se skládá z jazykové a myšlenkové složeniny. 

 

Obrázek 9 Složení významu a mapového jazyka [3] 
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Mapový znak nazývaný též mapová značka se vysvětluje jako grafické vyjádření 

prvků zemského povrchu, objektů a jevů na mapách. Mapová značka zastupuje objekty nebo 

jevy a nemusí být závislá na skutečné podobě a velikosti. 

 

4.4  Mapové značky 

Jednoduché mapové značky, které reprezentují jeden význam- i kdyby byly graficky 

komplikované a mechanicky rozložené na menší části. Můžeme je synonymně nazvat mapové 

syntagma, nebo jen syntagma. 

Dělí se na tři skupiny a každá skupina má své zvláštní vnitřní členění. 

 Figurální rozlišujeme podle 

 motivovanosti a tvaru, 

 barevnosti, 

 vyplnění a členění. 

- podle motivovanosti a tvaru rozlišujeme 

o nemotivované, 

o geometrické 

 konvexní (kruh, elipsa atd.), 

 nekonvexní (šipka, hvězda atd.), 

o alfanumerické 

 alfabetické (písmena, názvy, zkratky atd.), 

 numerické (čísla, číslice), 

 kombinované (alfabetické a numerické), 

o motivované 

 symbolické, 

 piktogramové, 

 obrázkové, 

- podle barevnosti 

o achromatické (černé, bíle a šedivé), 

o chromatické (žluté, modré, červené, zelené atd.), 

o barevně kombinované, 

- podle vyplnění a členění 
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o obrysové (prázdné), 

o plné (skládající se z plného nebo rastrového tónu barvy), 

o obrysové s výplní (barevnou, rastrovou atd.), 

o členěné (dělené na segmenty), 

o kombinované. 

 

 

Obrázek 10 Figurální mapové značky [3] 

 

 

Čárové rozlišujeme podle 

 počtu čar, 

 barvy, 

 výplně, 
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 dalších kritérií. 

- Podle počtu čar 

o jednočaré 

 plné (souvislé), 

 přerušované (čárkované, tečkované atd.), 

 strukturované (složené z různých vzorků-struktur), 

 vzájemně kombinované, 

 

o dvoj-a více-čaré 

 s čárami stejných dimenzí, 

 s čárami různých dimenzí, 

- podle barvy 

o achromatické, 

o chromatické, 

o barevné kombinované, 

- podle vyplnění 

o světlé (prázdné, bez vyplnění prostoru mezi čárami), 

o vyplněné 

 barvou (plným tónem, rastrem, stínem), 

 strukturovanou výplní (strukturovanými rastry), 

- podle dalších kritérii 

o kontinuální, nebo diskontinuální, 

o zvlněné, lomové, 

o pozitivní, negativní, 

o směrové, 

o strukturované, 

o konstantní nebo proměnlivé dimenze, 

o lemovky různých druhů. 
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Obrázek 11 Čárové mapové značky [3] 

 

Areálové rozlišujeme na 

 jednovrstvové 

 dvoj a vícevrstvové 

jednovrstvové 

o zřetelné, jednoznačně vymezené 

 ohraničené konturou 

• prázdné, 

• vyplněné 

o barevnou nebo rastrovou výplni, 

o strukturní výplní, 

o figurálním znakem, 

o kombinací předcházejících výplní, 
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 neohraničené konturou, ale jednoznačně vymezené stykem 

• barevných ploch, 

• rastrových ploch, 

• strukturovaných a delších podobných ploch, 

  nezřetelně vymezené, 

o dvoj a vícevrstvové 

 strukturní rastry na barevném podkladě, 

 figurální znaky na barevném podkladě, 

 různé další kombinace.  

 

Obrázek 12 Areálové mapové znaky [3] 

Složené mapové značky jsou ty, které reprezentují více než jeden význam. Jejich 

významová složenost (a dělitelnost) koresponduje s grafickou složeností (a dělitelností). 

Můžeme je nazývat mapovými syntagmy. 

 Dělíme je na 

- diskrétní složené 

o figurální, 

o čárové, 

o areálové, 

- spojité složené. 
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Obrázek 13 Spojité složení dvou areálových mapových značek [3] 

4.5  Písmo na mapách a jejich barevné řešení 

Mapa není tvořená jen kresbou mapových značek, ale obsahuje taky popisnou složkou. 

Je mnohotvárná a jej vliv na informační schopnost mapy je zásadní.  

Umísťování popisu 

Při sestavováni mapového obrazu je nutno pro zobrazené prvky řešit umístění jejích 

popisu většinou individuální. Popisná složka nesmí rušit kresbu, vzájemná provázanost kresby 

mapových značek a k nim příslušného popisu musí být jednoznačná. Situování popisu, 

majícího povahu geografického názvosloví, musí současně přispívat k vytváření představy o 

zemském povrchu. U sídel se umísťují názvy nejlépe napravo od objektu, teprve v dalším 

pořadí podle situace vlevo, nahoře a dole. 

Na územích většího rozsahu se umísťují názvy zpravidla ve směru zemských 

rovnoběžek. Názvy horských sledují jejich myšlenou podélnou osu, přičemž u kratších názvů 

se písmena prokládají mezerami. Podobně je tomu u názvu států a jejich části, oceánů, moří, 

zálivů a dalších rozlehlých geografických objektů. U vodních toků se názvy umísťují vždy ve 

směru toku. 

 Popis mimo rámec 

Kromě geografických názvosloví uvnitř mapy je dle [4]na mapách nutno řešit i popis 

umístěný vně mapového rámu. Patří sem název mapy, údaje o měřítku, použitém zobrazení, 

legenda mapy a případné další údaje. K údajům mimo rámec patří rovněž tiráž a případné 

doprovodné textové části mapy. 

Popis je nadstavbovým prvkem mapového obrazů vůči grafickému zákresu mapových 

prvků, které charakterizuje jejích vlastními jmény. Neoddělitelným prvkem při tvorbě mapy 

jsou písmena a grafická složka. Nejvíc je doplňována mapovou kresbu textovou informací, 

nejčastěji je to grafické názvosloví. 
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K mapám jsou připájeny taky vyjadřovací prostředky (legenda mapy) a údaje mimo 

rámec. Při psaní v mapách platí zásada, že významnější prvky zobrazujeme graficky 

výraznějším popisem, než prvky druhořadé. 

Barvy se dělí na chromatické a achromatické. Chromatické jsou všechny viditelné 

barvy spektra, achromatická je stupnice šedi od bílé po černou. Jednotlivé barvy se rozlišují 

podle tónu, jasu a podle sytosti. Při tisku map se většinou používá čtyřbarvotisk, kombinace 

žluté, purpurové a azurové barvy, které jsou doplněny barvou černou z důvodů sytosti kresby. 

Při barvách na mapách plní dvě základní funkce. V první je barevné provedení 

součástí mapové značky. Druhou funkcí je zvýraznění názornosti mapy a jejího estetického 

účinku. 

V kartografii využíváme psychické působení barev. Teplý pocit navozují červené, 

oranžové a žluté barvy. Studený pocit vyvozují zelená a modrá barva. 

V dnešní době v kartografii převládají ne příliš syté barvy, které mapu oživují (jsou 

estetičtější a zajímavější) než dříve používané syté a tmavé barvy. 

4.6  Názvy na mapách 

Plní na mapách dvě hlavní funkce 

- pojmenováni názvů nebo charakteristických jevů objektů, 

- znak-  v případě, že jsou kromě pojmenování nositelem jiného významu (rozlišené 

velikostí, barvou písmem, podtržením atd.). 

 

Obrázek 14 Rozlišení velikosti míst velikostí jejích názvů [3] 
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Psaní názvů se řídí pravidly jazyka, do kterého patří název, nebo pravidly mezinárodní 

standardizace. V národních jazycích rozlišujeme vlastní nebo všeobecná jména. 

Vlastní 

-toponyma- místní názvy přírodních objektů, 

-hydronymá- vlastní jména vodních toků, ploch atd., 

- exonyma- vžitá cizí jména, 

- oronyma- vlastní jména forem georeliéfů, 

- choronyma, ojkonymá, anojkonymá atd. 

Dle [3] sociálna a ekonomická rada OSN se pokouší o standardizaci geografického 

názvosloví zejména 

- národní standardizace pomocí názvoslovných databází, 

- souboru toponymických údajů, 

- terminologií standardizace geografických názvů, 

- eponyma, 

- názvy geografických objektů ležících mimo jednotlivé státy, 

- systémy psaní, 

- latinské názvů, 

- aktualizace záznamů národních toponymu, 

- psaní názvů pro národnostní menšiny atd.  

Konference OSN o standardizaci geografických názvů přijímá doporučení, kterými se 

usměrňuje používání geografických názvů na celém světě. 
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5 Označování mapovým znakem 

Mapovým znakem se rozumí základní jednotka mapového jazyka. 

5.1 Základní princip označovaní mapovým znakem 

Označení mapovými znaky se nevěnuje až taková pozornost a pro někoho je to 

obyčejná věc. V označování mapového znaku se uplatňují tři důležité vlastnosti 

- konvenčnost, 

- libovolnost, 

- asociativnost. 

Konvenčnost 

Konvenčnost znamená obvyklý, ustálený způsob mapově-znakového označení. 

Konvencí se zavazuje tvůrce mapy či už respektováním pravidel, nebo souladem sesignačními 

pravidly. Někdo ji může chápat i jako závaznost libovolných i asociativních znaků. 

Libovolnost 

Libovolnost je volný, ničím nevázaný výběr znaků pro jakýkoliv význam. Jedná se o 

největší přednost při mapovém značení. Je důležitá zpětná vazba mezi uživatelem (čtenářem) 

a tvůrcem mapy.  

Asociativnost 

Asociativnost je princip, který znamená motivovanost, podobnost, náznak určité 

příbuznosti, souvislosti apod. při znakovém označovaní. 

5.2  Pravidla při označovaní mapovými znaky 

Při libovolnosti nejsou žádné praktické návody na označení pojmů mapových znaků. 

Asociativní pravidla jsou pravidla pro mapové označení. 

Asociativní pravidla jsou založena na schodě 

- v topologii, 

- v tvaru, 

- v barvě, 

- ve velikosti, 

- v struktuře, 
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- a dalších přístupů, které naznačují vztahy mezi označenými pojmy. 

Shoda v topologii 

 Pravidlo o schodě je v podobě zásady, že co je ve skutečnosti na vpravo je na mapě 

vpravo a co je vlevo je vlevo. 

Shoda ve tvaru 

Rozlišujeme dvě pravidla. 

Prvé pravidlo je v podstatě bodovému-bodové, čárovému-čárové, plošnému- plošné 

(objekty a jevy označujeme znaky, podle toho jak se v dané mírce projeví jako body, čáry 

nebo plochy) 

Druhé pravidlo je v podstatě kruhovému-kruhové, čtvercovému-čtvercové (objekty a 

jevy silně asociují s nějakým figurálním tvarem). 

Shoda v barvě 

Barvy se vyznačují bílé-bílé,černé-černé atd. Rozlišujeme tři základní vlastnosti, které 

se týkají všech barev a to sytost, jas a barevný tón. 

Shoda ve velikosti 

Pravidlo se týká zásady, že menší je třeba vyjadřovat jako menší, větší jako větší 

(v realitě je jeden menší a druhý větší, na mapě se zobrazí jeden menší a druhy větší). 

Z tohoto pravidla je odvozeno i proporcionální pravidlo. 

Shoda ve struktuře 

Pravidlo ve struktuře hovoří, že strukturní složky na mapě je nutné označovat 

grafickými prostředky, které mají s těmito složkami shodné nebo příbuzenské vlastnosti. 
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Další pravidla 

- půdorysu, 

- přesnosti lokalizace, 

- kombinovatelnosti, 

- nadřazenosti- podřazenosti, 

- spojitosti- diskrétnosti,  

- souvislosti- nesouvislosti, 

- kladu- záporu, 

- pravidelnosti- nepravidelnosti. 
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6 Kompoziční syntax 

Důležitou částí mapy je taky její kompozice a teda grafický vzhled celého díla.   

6.1 Kompozice mapy 

Je celkové uspořádání a rozložení kompozičních prvků v mapě. Kompozičním prvkem 

se rozumí prvek syntaktického komponentu nebo syntaktického elementu v mapě, ale i vrstva 

mapy a další doplňky v mapě. 

Obsahem mapy jsou 

- rám, 

- záhlaví, 

- mírka mapy, 

- legenda. 

Doplňky jsou 

- vedlejší mapy, 

- doprovodné texty (marginálie), 

- mapy. 

Kompozici mapy se může jinak nazvat grafická úprava mapy. Rozeznává 

seintrakompozici (vnitřní) a extrakompozici (vnější) mapy.  

Intrakompozice je uspořádání a rozmístění intrakompozičních prvků mapy. 

Intrakompoziční prvek je každý prvek v poli mapy (rozlišujeme vlastnosti zejména tvar, 

velikost, morfografii, ale i barevnost).  

Extrakompozice je uspořádání a rozmístění extrakompozičních prvků mapy. 

Extrakompoziční prvek je prvek nacházející se mimo mapové pole (jsou jimi záhlaví, 

legenda, všechny textové, grafické a ilustrační doplňky).  

 

6.2 Kompoziční faktory mapy 

Kompoziční faktory jsou zaplněnost, zvýraznění a vyváženost mapy.  

Zaplněností se rozumí zatíženost mapy, slouží na porovnání mapy. Rozeznává se: 

- znakovou – zaplnění mapovými znaky, 
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- grafická – poměr natištěné plochy grafickými prvky vůči nenatištěné ploše mapy, 

- informační – analýza map z hlediska teorie informací. 

Zvýraznění patří mezi kompoziční faktory, který je výsledkem diferenciací 

intrakompozičních a extrakompozičních prvků na mapě z hlediska optické působnosti. 

Rozeznává se záměrné a imanentní zvýraznění. Záměrné zvýraznění je docílené tím, že se 

zvýrazní tvar, rozměr, barva, kontrast, orámování atd. Imanentní zvýraznění vyplývá 

z použitých znaků, použitých syntaktických typů a výrazových charakteristik.  

Vyváženost mapy je vnímána jako harmonicky vyvážený grafický celek, který je 

rušen svou nepravidelností, nerovností, nesymetricky působícími tvary, velikostí, 

charakteristikou kontinentů, moří, regionů, krajů, vodních toků a rozmístěných sídel. 

Grafickou vyvážeností se rozumí kompromis mezi přirozeným nerovnoměrným rozložením 

mapových znaků a ideální tendencí ke grafické harmonii.  

Nerušivého vnímání mapy se dosahují pomocí 

- uvážené volby tvaru, barvy a velikosti, 

- uvážené volby rozmístění intrakompozičních a extrakompozičních prvků. 

Vlastnosti mapy, které působí rušivě, jsou zaplněnost, vyváženost a zvýraznění. Nedají 

se důsledně standardizovat, ale může se je ovlivnit současně s poznáním jejich podstaty.  
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7 Mapová stylistika  

Dle [3] je mapová stylistika je strukturní rovina mapového jazyka, která se zabývá 

stylotvornými faktory map a styly map. Stav poznatků v kartografii současně dovoluje 

vyčlenit funkční styly, které jsou odvozené od funkcí map. 

7.1 Funkce a funkční styl mapy 

Účelem mapy je uspokojení určité potřeby jejich uživatelů. Každá mapa je zpracována 

a vydána. Funkce mapy je považována za širší pojem jako účel mapy. Je vlastnost mapy, která 

se odvozuje z funkcí jejich prvků a zobrazení objektů a jevů. Pokud mapa obsahuje pouze 

jeden účel je polyfunkční, ale má více funkcí.  

Účel a funkce mapy spolu úzce souvisejí. Funkce mapy vždy plní nějaký účel. Mapa, 

která má např. turistický účel, musí tento účel splňovat. Vyhotovuje se speciálně na to, aby 

splnila požadavky turistů (pěší, letní, zimní, vodní, automobilové, historicko-památkové, 

horské atd.). Různé mapy mají určité vlastnosti – funkce, kterými můžeme plnit tento účel do 

určité míry.  

7.2 Klasifikace funkcí mapy 

Rozlišujeme tyto funkce mapy 

- univerzální – ekonomická, informační, jazyková, kulturní, sumarizační, 

topologická atd., 

- specifické 

o akční – hospodářské, navigační, plánovací, operační atd., 

o účelově-užitkové – diagnostická, evidenční, prognostické, metrické, 

sociální, umělecké atd., 

o dichotomické – konkretizační – zevšeobecňující, potvrzovací – popírací 

atd. 

Funkční styl mapy je souhrn charakteristických črt, které mapa nabývá v důsledku 

výběru mapových prostředků v souladu s důležitými funkcemi a konkrétním účelem mapy. 

Mapový stylistický prostředek je libovolný, vnitřní vyjadřovací prvek, který svým tvarem, 

velikostí, barvou atd. se podílí na vytváření stylu mapy. Taktéž je extrakompozičním prvkem, 

který svou zvláštností dodává styl každé mapě.  
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7.2  Stylotvorné faktory mapy 

Hlavní částí stylotvorných faktorů mapy jsou subjektivní a objektivní stylotvorní 

faktory mapy. 

7.2.1  Subjektivní stylotvorné faktory mapy 

Odborná vyspělost je důležitá pro tvůrce mapy ale i pro ty, kteří se na tvorbě mapy 

podílejí. Jsou to vědomosti a zkušenosti, které jsou potřebné při tvorbě mapy.  

Přístup k tématu mapy může být jednoduchý, složitý, statický, analytický, syntetický 

atd. Někteří tvůrci si potrpí na velké množství dat, jiní zas na zevšeobecnění a vyjádření 

celku.  

Někteří tvůrci map mají individuální sklony, které se projevují v preferování 

některých vyjadřovacích prostředků (hrubé nebo jemné čáry, geometrické, abstraktní, 

asociativní tvar mapových znaků), v preferování teplých nebo studených barev atd.  

7.2.2 Objektivní stylotvorné faktory mapy 

Téma mapy je stylotvorný faktor, na rozdíl od přístupu k tématu a jejich chápání. 

Téma mapy podmiňuje nebo ovlivňuje výběr a způsob syntaxe mapových znaků.  

Účel mapy vyžaduje podřadné vyjádření obsahu k určitému záměru, cíli, zpracování a 

vydání mapy.  

Technická vybavenost individuálního tvůrce se svojí manuální povahou podstatně 

odlišuje od mapy vyhotovené na mechanickém až automatizovaném kartografickém 

pracovišti.  

7.3 Klasifikace mapových stylů 

Mapový jazyk jako vyjadřovací systém rozlišuje mapové styly. 

- Z časového hlediska 

o historické, 

o současné, 

- z historických mapových stylů 

o primitivní, 

o antický, 

o Orbis Terrarum, 

o arabský, 
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o čínský, 

o portolánový, 

o místní, 

o šrafovací, 

- současné mapové styly 

o užitkový, 

o vědecký, 

o populární, 

o umělecký. 

Z hlediska zachování individuálních nebo kolektivních črt to jsou 

- autorský styl, 

- vydavatelský styl, 

- národní styl, 

- regionální styl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terézia Gaňová: Vyhotovení účelové mapy okresu Bytča pro TIK 

 

2012 Strana 30 

 

8 Chyby v mapovém vyjádření 

Pro přesnost mapy je důležité zabývat se její chybami. 

8.1 Zdroje chyb v mapách 

Kartografové se nezabývají pouze mapovým jazykem, ale jejich náplní práce je i 

zkoumání mapy a její neustálé zdokonalování. 

Pomocí mapy se vyjadřují i různé obory. Ne všichni zástupci z oborů ovládají mapový 

jazyk, a proto vznikají různé chyby. Jedná se o podobný jev, jako při použití přirozeného 

jazyka. Chyby v řečovém a písemném projevu mohou být ve výslovnosti, pravopise. Proto i 

vznik chyb v mapovém vyjadřování není ničím mimořádným. Mimořádným by bylo, 

kdybychom tyto chyby ignorovali, nebo si jejich existenci vůbec nepřipouštěli.  

Vyskytování chyb na mapách má tři důvody 

- z neznalosti mapového způsobu vyjadřování se, 

- z podcenění,  

- z přecenění. 

8.2 Druhy chyb na mapách 

Chyby na mapách můžeme rozlišovat na 

- věcné – pokud se použijí nesprávné údaje, 

- v použití konkrétního národního jazyka a další kartografické chyby. 

Kartografické chyby 

Chybami jsou 

- z matematicko-kartografického zobrazení 

o chyby v konstrukci konkrétního zobrazení, 

o chyby ze zkreslení použitého zobrazení, 

o chyby z generalizace, 

o mapově-jazykové chyby. 
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Mapově-jazykové chyby 

Jsou jimi chyby, které vznikly z nesprávného použití prostředků a pravidel mapového 

jazyka 

- chyby z označení (signační chyby) – chyby z nesprávné volby mapového 

vyjadřovacího prostředku pro daný význam z hlediska tvaru, velikosti, barvy, 

intenzity atd., 

- znako-tvorné chyby (morfografické chyby) – chyby z nesprávné tvorby mapového 

jazyka s porovnáním reprezentovaného významu, 

- znako-skladební chyby (syntaktické) – chyby z nesprávného použití znázorňující 

metody, 

- stylotvorné chyby (stylistická) – chyby, které vznikly v důsledku nevhodného 

působení stylotvorných faktorů. 

 

8.3 Stupeň chyb na mapách 

Ne všechny chyby mají stejnou váhu, proto se rozdělují na chyby a nedůslednosti. 

Chyby porušují pravidla mapového označení a nedůslednosti jsou výsledkem nepozornosti a 

zanedbání pravidel mapového označení.  

Názory na velikosti chyb jsou různé. Někomu vadí malý formát na mapách – ale 

nevadí mu rozkouskovaná kompozice mapy. Jiný upřednostňuje asociativní až obrázkové 

znaky a barvy na mapě – a neuznává použití konvenčních a zprostředkovaně vysvětlených 

znaků.  
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9 Kartografická generalizace 

Kartografická generalizace je způsob vyjádření mapové kresby, která musí být 

přehledná, objektivní, estetická a názorně působivá. Táto kresba je oproti skutečnosti velmi 

zmenšená. 

Generalizace je ovlivněná měřítkem mapy, účelem a vlastnostmi předmětů 

kartografického zobrazení. 

Definice generalizace 

Dle [4]Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a 

zevšeobecnění objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické vyjádření v mapě, 

ovlivněné účelem, měřítkem mapy a vlastním předmětem kartografického znázornění. 

Činitelé generalizace jsou 

- účel mapy: určuje váhu významu jednotlivých obsahových prvků mapy, 

- měřítko mapy: určuje míru podrobnosti jeho zobrazení, 

- charakteristiky vyjadřovaného prostoru: charakteristika vyjadřovaného území, 

- kartografické vyjadřovací prostředky: Jejích podstata je jednoduchá. Když jsou 

vyjadřovací prostředky hrubší, plošně náročnější, tým menší informace můžeme na 

mapě vyjádřit, a proto musí být jejích obsah více generalizován, 

- schopnost uživatelů mapy: slouží jako informační prostředek. 

 

9.1 Metody generalizace 

Tato kapitola se bude zabývat metodami generalizace. 

9.1.1  Výběr vyjadřovacích skutečností 

Únosní grafické zaplnění mapy se dá vyjádřit podle toho jaké je měřítko mapy. Jedná 

se především o počet mapových objektů. Například u topografických map se dají zobrazit 

prakticky všechny sídelné jednotky, na obecně zeměpisných mapách jejích počet klesá na 10-

20% a v atlasových mapách se dají zobrazit len sídla dominantního významu. 

Dalším důležitým faktorem je měřítko a maximální přípustná grafická náplň. Je to 

vlastně podíl plošného obsahu mapy, který se dá pokrýt kartografickou kresbou, tak aby mapa 

zůstala přehledná a čitelná. 
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Pro řešení výběru se používá centrální a normativní výběr. 

Centrální výběr 

Je založen na stanovení kvalitativní nebo kvantitativní hranice, protože se od ní 

v mapě zobrazí všechny prvky reality. Prvky, které tuto hranici nesplňují, se nezobrazí. 

Tento způsob je běžný u map velkých a středných měřítek. Výhodou je snadní 

uplatnění při rozhodování, zda má byt prvek zobrazen. Nevýhodou této generalizace je 

schematičnost a nerespektující se delší činitele. 

 

Obrázek 15 Generalizace výběrem [4] 

 

Normativní výběr 

 Dle [4] je stanovením objektivního procenta normy výběru, to znamená, kolik procent 

objektů v mapě bude zobrazeno. Pro celé území, neplatí však jen jenom jedna norma, ale 

předem se provádí rajonizace hustoty zájmového prvku v území, a pro každý rajón se stanoví 

vlastní norma. 
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9.1.2 Geometrická generalizace 

Jde o generalizaci obrysů a jevů. 

 

Obrázek 16 Geometrická generalizace obrysů budovy [4] 

 

Obrázek 17 Geometrická generalizace vodního toku [4] 

Prvky, které jsou vybrané ke kartografickému vyjádření se, nedají zakreslit se všemi 

tvarovými podrobnostmi. Například v mapě 1:5 000 se nedá dobře vyjádřit detaily obrysů 

budov, všechny zákrut vodních toků, topografické a obecné mapy neumožňují vyjádření 

drobných reliéfních tvarů atd.  

Pokud je potřeba, aby mapa byla dobře čitelná a přehledná, musí se v její kresbě 

uplatnit generalizace tvarů a objektů. Je však za potřebí si uvědomit pro úplnost, kolik 

představují rozměry na mapě a ve skutečnosti. Neznamená to však, že tvary, které jsou menší 

než prahový rozměr, by neměly být v mapě pominuty. Mohou mýt totiž významnou 

geografickou charakteristiku, proto není možné z mapy vypustit. 

Řešením může být takzvaná kresba přes míru. Jde o kresbu, která není věrným 

obrazem půdorysu, ale jsou dodrženy významné a typické ohyby průběhu osy nebo obrysové 

čáry příslušného prvku. Další možnosti může být posunutí kresby. Používá se tehdy, když při 

důsledném půdorysném zobrazení by docházelo ke grafickým střetům mezi sousedícími 

prvky a mapovými značkami. 
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9.2 Generalizace kvalitativních charakteristik 

Základním faktorem je měřítko mapy a použité výrazové prostředky jazyka mapy. 

Generalizací se snižuje rozlišovací úroveň typu produkční oblasti (průmysl, zemědělství, 

služby), odvětví (palivo, energetika…), typy produkce (lokomotivy…)… 

9.3  Generalizace kvantitativních charakteristik 

 Kvantitativní charakteristiky využívají především velikostní stupnice. Tyto velikostní 

stupnice se vyskytují např. u stupnic sídel, které jsou v závislosti od počtu obyvatel, kde ke 

každému intervalu stupnice přísluší určitá velikost mapové značky. 

 Pod pojmem generalizace se rozumí zvětšení, nebo snížení rozsahu intervalů 

velikostní stupnice. Redukce intervalů se nedá provádět mechanicky, ale musí se vycházet 

z frekvenčního grafu základního souboru, který je modelovým řešením hustoty 

pravděpodobnosti výskytu dané kvantity. 

 

Obrázek 18 Generalizace velikostní stupnice [4] 

9.4  Kartografická abstrakce 

 Kartografickou abstrakcí se rozumí přechod od půdorysného geometricky 

schematizovaného vyjádření na bodovou značku smluveného tvaru. Při zmenšování měřítka 

mapy se ztrácí mapový obraz, který má schopnost vyjadřovat jednotlivé objekty, což se 

ukazuje zřetelně u sídel. 
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10 Projekt tvorby účelové mapy okresu Bytča pro TIK (turisticko-

informační kanceláře) 

 Jednotní model pro tvorbu kartografického díla není. Každé redakční přípravy, tvorba 

směrnic a pokynů, zpracovaní projektů jednotlivých děl se liší podle velikosti firmy, zaměření 

produktu, struktury pracovníků i podle konkrétních zakázek apod. 

 V projektu mapy se řeší celková koncepce kartografického díla za pomocí bodů 

- konkretizace účelu, 

určilo se, pro koho je mapa určená. V tomto případě se jedná o turisty a 

návštěvníky. 

 

- název a případně tematické zaměření mapy, 

 určil se přesný název nebo tematické zaměření tak, aby bylo co nejjednodušší a 

nejpřesněji vystižný účel mapy. Dále se stanoví velikost a typ písma. 

- stanovení měřítka, 

stanovilo se na základě rozměru papíru, na kterém bude mapa zobrazená a velikosti 

území, které je v ní zobrazené.  

- kompozice mapy a kladů listů, 

 určila se na základě rozmístění základných náležitostí mapového díla. 

- návrh značkového klíče, 

stanovil se značkový klíč pro danou mapu. Je vytvořený tak, aby bal čitelný, 

přehledný. 

- výběr podkladů, 

 vybrali se také podklady, aby co nejpřesněji vystihovali dané území, či účel tvorby 

mapy. 

- návrh technologie, 

zvolili se také postupy a technologie, které jsou dostupné a časově nejkratší. 
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- organizační a ekonomické zabezpečení tvorby nového kartografického díla. 

stanovil se časový harmonogram tvorby mapy. Určí se finanční náklady tak, aby byly 

pro všechny zúčastněné strany přijatelné. 

 

10.1 Rozměry mapového listu a určení měřítka mapy 

 Vycházelo se z předpokladu využití formátu A3. Tato velikost papíru umožňuje 

vyhotovit ofsetový tisk na maloformátových tiskárnách ve velkých nákladech s poměrně 

nízkými výdaji na jeden kus papíru.  

 Dohodou se použil použít formát A3 proto, že umožňuje lehkou manipulaci s mapou. 

V dnešní době není ani problém tento formát vytisknout, oskenovat či překopírovat. 

Z matematických výpočtů se dostalo výsledné měřítko mapy a taky rozměry 

mapového pole.  

27 000 m: 0,280 m         →1:100 000 

 

 

Obrázek 19 Rozměry okresu 
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10.2 Tvorba značkového klíče 

Při tvorbě bodových značek v programu AutoCAD CIVIL3D se vycházelo z toho, o 

jaký typ značek se jedná (bodové, liniové, plošné), a jaký je jejích význam. 

Bodové značky se vytvářeli pomocí bloků, které mají formu piktogramů. Z nabídky 

možností se vyberou také, které jsou potřebné k vytvoření určité značky. Překreslí se do 

symbolů. Takým to způsobem vzniká knižnice značek. 

 Liniové značky se vytvářeli pomoci multičar, kde musel byt určen určitý rozestup, 

výplň, měřítko, zakončení.  

Při zhotovovaní plošných značek jsme použili standardní šrafy. 

Stanovení značkového klíče vycházelo ze základních požadavek pře čitelnost mapy, 

od stanovení velikosti stupnice znaků, tloušťky čár, výšky znaků až po písmo. 

 

Obrázek 20 Značkový klíč 
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10.3 Legenda mapy 

Při tvorbě legendy se jako první stanovil obsah tematické mapy a návrh značkového 

klíče. Vymezili se prvky, skupiny prvků a kategorie, které budou v mapě a také v legendě. 

Dbalo se na to, aby se ve vysvětlivkách nacházely všechny značky použité v mapě a 

nevyskytla se zde nepoužitá značka. Vysvětlivky jsou uspořádány tak, aby za sebou 

následovaly značky informativního charakteru.  

10.4  Zeměpisná síť 

Obvod okresu byl vyhotoven v souřadnicovém systému JTSK (Jednotná 

trigonometrická síť katastrální). Pro zobrazení souřadnicové sítě WGS-84(Word geodetic 

systém) byl připojen k obvodu okresu souřadnicový systém JTSK. Využitím programu a 

nástrojů programu AutocadMap jsme nadefinovali souřadnicový systém WGS-84, pro 

podporu přístrojů GPS, které se vyjadřuji v zeměpisných souřadnicích φ a λ v minutách. 

Vytvořili jsme síť poledníků a rovnoběžek, přičemž území okresu bylo rozděleno po 1 

minutě. Matematickými výpočty jsme získali potřebné souřadnice φ a λ. Při připojení výkresu 

se skreslený obraz vygeneruje. 

Zpětným převodem za využití nástrojů a funkcí programu jsme získali výkres obvodu 

okresu  JTSK ze zobrazujících se souřadnic sítě WGS-84. 

 

Obrázek 21 Souřadnicová síť 
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10.5 Rám mapy-mapového pole 

Konstrukcí rámu mapového pole ze zobrazení souřadnicové sítě WGS-84 se 

vyhotovila konstrukce ze sítě přímek a zdrojového rámu. Ve stupních a minutách se 

vyznačuje popis hodnot a souřadnic zeměpisné sítě. Černo-bíle vyhotovení rámu podrobněji 

informuje o poloze při využití technologií GPS. 

 

 

Obrázek 22 Konstrukce rámu mapy 

 

10.6 Zdroj údajů 

Údaje se získali prostřednictvím všech dostupných podkladů a technologií. Využívali 

se především internet, turistické mapy, atlasy a osobní průzkum. Nesmělo se však zapomínat 

na aktuálnost a čas vyhotovení získaných údajů. 

Zobrazovali se informace, které jsou pro turisty potřebné (ubytováni, občerstvení, 

policie, čerpací stanice, směnárny, poskytnutí první pomoci,….). Nedalo se zachytit úplné 

všechno, nebo by byla mapa zaplněná a nečitelní. 

Při použití údajů z Google Earth-u byla výhoda, že se dali připojit k mapě. Bylo to 

prospěšné při správném a přesném umístění údajů do mapy. Google Earth taky posloužil na 

kontrolu a kreativnost při tvorbě mapy. 

10.7 Generalizace 

Generalizace se vykonávala manuálně, protože program AutoCAD MAP neobsahuje 

generalizační nástroje a funkce. 

Výběr 

Při výběru se kladl důraz na, které prvky bylo potřebné v mapě ponechat, a které 

naopak vypustit. No nemohli se vynechat všechny malé a nepotřební prvky. Pro někoho jsou 

to zbytečné informace a pro někoho zas ne. Například lesní nebo okrajové nezpevněné 

okrajové cesty, které vedou k chatovým částem nebo osadám. Byl by tím narušen důležitý 

informační prvek. 
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Obrázek 23 Chyba při tisku lesných ploch 

Zjednodušení 

Při zjednodušení se použil posunutí, sjednocení a vyhlazení. Posunutí se aplikovalo 

pro lepší zviditelnění a oddělení. Například mezi řekami a komunikacemi, aby se mezi sebou 

při generalizaci nekřížili, co by mělo za následek, že by byla mapa neestetická a nečitelní. 

Slučovali se příliš malé objekty a izolované plochy, které by měly být při výběru 

vypuštěné (při lesích a usedlostech). 

 

 

Obrázek 24 Zjednodušená generalizace [9] 

Vyhlazení 

Při vyhlazení linie se zvýšila estetičnost kresby mapy. Vyhlazovalo se tehdy, když na 

podkladové materiály byla linie vykreslená pomocí liniové čáry. Vyhlazení se nejvíc dotklo 

řečných toků formou interpolačních funkcí AutoCAD-u. Silniční komunikace se zas 

vyhlazovali za pomocí zhuštěných lomových bodů. 
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Obrázek 25 Generalizace vyhlazení 

10.8 Tvorba všeobecní geografické mapy 

Jako podklad pro tvorbu mapy se použili turistické mapy v měřítku 1:5 000(VKU 

Harmanec). Použití byly zejména mapy Javorníky-Púchov, Javorníky- Čadca a v malém 

rozsahu Malá Fatra- Martinské hole a Súľovské vrchy. 

 

Obrázek 26 Turistické mapy 

 

 

V mapě se vytvořili jako první hladiny, které byly potřebné pro rozeznání rozličných 

údajů (vodní toky, cesty, lesy, sídla, turistické chodníčky). 
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Fyzicko-geografickou kostru mapy tvoří vodní plochy, potoky a řeky. Ty se 

generalizovaly jako první. Řeky a potoky se zobrazovaly spojitou křivkou a vodní plochy 

obvodovou křivkou, která tvoří hranici šrafovaní. 

Vodní plochy se z pohledu polohy nesmí posouvat, a proto byly polohově nejpřesnější, 

přitom bereme do úvahy zjednodušení a vyhlazení. Součástí vodných toků je i jejích popis. 

 

Obrázek 27 Generalizace vodních ploch 

 

Silniční komunikaci se rozdělily do kategorií, podle druhu cesty (dálnice, silnice 1. 

třídy, 2. třídy a 3. třídy). Vytvářeli se za pomocí multičar s barevnou výplní podle druhu cesty. 

Když byly vodné toky už zhotovené, bral se na ně při generalizaci ohled. Byly vynechány 

ostatní zpevněné a nezpevněné plochy kvůli přehlednosti. 
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Obrázek 28 Generalizace komunikaci 

Lesní plochy se znázornili, jako uzavřete a pevně ohraničené plochy obvodovou linií. 

Při těchto lesných plochách se projevil náš subjektivní pohled, co de velikosti lesných ploch. 

Vynechali se malé lesní plochy, popřípadě jsme je seskupili dohromady. 

Sídla se generalizovali jako poslední. Zobrazovali se jako přesně ohraničené plochy, 

které se šrafovali. V podkladové mapě byly sídla zobrazené jako seskupení malých čtverců, 

které prezentují obytné domy. Byly seskupeny do jednoho popřípadě více ploch. Při zobrazení 

sídel se z pohledu generalizace použilo zjednodušení, seskupení a posun objektu sídel. 

Samoty se zobrazily jen ty, které informovaly o památkách, křížili komunikace, nebo 

turistické chodníky.  

 

Obrázek 29 Použité hladiny v programu AutoCAD 
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10.9 Hypsometrie 

Výškopisný podklad poskytnul vedoucí diplomové práce.  Je ve formáte DEM-

digitální model terénu s rozlišením po 5 metrech v odstínu zobrazujícím se v šedém odstínu. 

Je výřezem digitálního výškopisu mapy Slovenské republiky v měřítku 1: 200 000. 

Vyhotovení kvalitnějšího modelu by bylo pracné a časově nároční.  Při digitálních modelech 

se mohly nastavit výškové údaje, sklon nebo expozici mapy. Stanovilo se minimum a 

maximum hodnoty rastru tak, aby při jejích rozdílů děleným počtem pravidel, dostali celou 

hodnotu.  

 

 

Obrázek 30 Hypsometrie 
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11 Diskuse 

K vytvoření turistické mapy okresu Bytča vedlo několik podnětů. 

 Jedním z nich bylo, že neexistuje žádna ucelená informativní mapa okresu Bytča pro 

turistický ruch. Existují však mapy, které jenom zčásti zobrazují okres, ale jsou to pouze 

jednotlivé rekreační oblasti. Okres Bytča leží mezi regiónem Kysúc (chráněné území Kysúc), 

Horního Považí, s části doň zasahují pohoří Javorníků, jenž jsou hranicí Slovenské a České 

republiky. Malým kouskem také zasahuje pohoří Malá Fatra, kde se nachází chráněné území 

Strážovských vrchů a v něm národní přírodní rezervace Súľovské skaly. Oblast okresu Bytča 

v širším okolí nabízí vzácní koncentrací ruin středověkých hradů (Súľov, Hričov, Lietava, 

Strečno, Považský hrad), ale i koncentraci fauny a flóry, které jsou stále turisticky poutavé. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné zpracovat okres Bytča i se širším okolím tak, aby byly 

v mapě zobrazené zajímavosti sousedních okresů. 

 Druhým faktorem bylo zviditelnění tohoto okresu. Mnoho turistů, kteří procházejí 

tímto okresem na cestě za jinými turistickými zážitky často, nejsou informativní, co všechno 

se tady nachází. Možno by se rady zastavili, navštívili tento kraj, no nemají žádné potřebné 

informace, aby tady zůstali. Něco málo si najdou na internetu, nebo v knížkách a prospektech, 

no tyto informace nejsou dostatečné, přesné, nebo jsou někde hluboko schované v stránkách. 

 Vytvoření mapy za účelem pro turisticko-informační kanceláře se podařilo podle 

možností, časového rozmezí a dostupnosti podkladů a materiálů. 

 Dalo by se mnoho věcí zlepšit, jako například lesy. Aktuálnost lesů se nevykonává, 

každou chvíli. Vzniknou nové paseky, louky nebo naopak vyrostou nové lesy. Lesy jsou asi 

nejslabším článkem fyzicko-geografických prvků mapy. Jejích obrovské množství v tomto 

okresu a aktuální zaměření by bylo časově a finančně náročné. 

 Déle by se dalo zlepšit zobrazení komunikací. Vybírali se nejdůležitější cesty a uličky 

tak, aby byl přístup umožněn přístup autem k větším usedlostem a osadám. Je ještě mnoho 

cest, ulic a zpevněných ploch, které by se dali zobrazit ale kvůli zaplněnosti se tak neudělalo. 

 Sídla se mění průběžně. Staví se nové domy, bytovky, obchody apod., a proto je tedy 

aktuálnost nepostačující. Dalo by se přebrat ohraničení z katastrálních map, které jsou 

průběžně aktualizované, ale poskytnutí by bylo otázkou. 
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 Mapové značky byly umísťovány tak, aby nedošlo ke zbytečnému přeplnění a 

následnímu grafickému znehodnocení celé práce. Proto došlo k lokální generalizaci, tedy 

v každé obci byl vybrán nacházející se znak. To platí i pro vícenásobný výskyt daného jevu, 

například dle obrázku 31 se ve vesnici Kolárovice na mapě objeví značka autobusové 

zastávky jenom raz, ačkoliv ve skutečnosti se tam nachází vícekrát. 

  

 

Obrázek 31 Lokální generalizace 

Vodstvo je považováno za korunu mapy, proto se předpokládá, že bude co 

nejpřesnější. Ne vždy se to však podařilo. Kreslilo se křivkou  SPLINE, které je založení na 

tom, že pospojované body vytvářejí tečnu křivky, která znázorňuje vodní tok. Při tomto 

vykreslení mohly vzniknout chyby z nepřesnosti polohy řeky a vodních toků, ale jsou 

minimálně při tomto měřítku. 

 Další nedostatkem byli podkladové materiály, ne že by byly nesprávné, ale jejich 

technický podklad byl nedostatečný. Pokud bylo nutné, aby byl zobrazený objekt co 

nejpřesnější zobrazen, bylo nutné, aby se podklad co nejvíce zvětšil. Tak se z podkladů stal 

nečitelný hluk objektů vytvářených tiskovým rastrem podkladové mapy, které se od sebe 

těžko dali rozlišit, a nastal problém, v kterém se museli vybrat potřebné informace. Při tomhle 

se projevil odhad a cítění, které je různé od tvorců mapy. 
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Obrázek 32 Mapa chráněného území Kysuce [20] 

 

 

Obrázek 33 Mapa Strážovských vrchů [13] 

Při samostatném zpracovaní mapy v PC se vyskytli také chyby. Nebyly to chyby 

lidského faktoru, ale vznikly na základě nedostatků programového vybavení. Program 

AutoCAD není učený pro tvorbu kartografických map. 

Vykreslení lesů se nedalo z důvodů zlých ovládacích programů, konkrétně se na 

obrazovce ukázaly jako průhledné, no při tisku lesy překryli celou zobrazovanou skutečnost. 
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Obrázek 34 Vykreslení lesných ploch 

 

Určitě by se dalo vylepšit mnoha věcí na této mapě. Z časového hlediska se nedalo 

rekognoskovat celý okres tak, aby rekognoskovaný terén byl na začátku stejný jako na konci.  

 Jednou z možností jak vylepšit tvorbu turistické mapy je využití vědního oboru 

fotogrammetrie. Přesnější vyhotovením leteckých snímků, které by posloužily, jako další 

podkladový materiál. Výhodami je, že se dají souřadnicově připojit k mapě a jsou aktuální.  

 V mapě kde se umísťují marginálie, zůstalo prázdní místo. Z časové tísně zde nebylo 

vloženo nic. Toto místo se mohou umístit různé informace a údaje např. fotografie 

nejnavštěvovanějších památek, či už kulturních nebo přírodních, nebo stručné informace o 

okresu, popřípadě o jednotlivých dědinách a městě. Mnohou se tam taky zobrazit mapy 

sousedních regionů. Zůstalo by to na uvážení distributora, a důvode distribuce mapy. 

 Vyhotovení by se dalo interpretovat jako dobrý podklad pro aktualizaci a pro další 

práci s mapou okresu Bytča. Mapu by bylo vhodné upravit k potřebě distributora, na 

objednávku žadatele.  
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12 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo vyhotovení účelové mapy okresu Bytča pro TIK. 

 Práce se ze začátku zabývala rozdělením map podle různých hledišť. Také se věnovala 

definice mapy jako takové, jejímu účel a důvodů a potřebám při tvorbě map. V další částí byl 

rozebrán obsah mapy a jej prvků. Důraz byl kladen na jazyk mapy, konkrétně bodové, liniové 

a plošné značky. Problematika označování bodovými znaky je také důležitou částí při tvorbě 

mapy. Mapová stylistika se zabírala funkcí a klasifikací mapy. Bylo důležité pohlédnout i na 

problematiku chyb v mapách, konkrétně druhy chyb a stupně chyb. Chyby vznikají nejčastěji 

z generalizace, které se věnuje další část. Jádrem práce byl projekt tvorby účelové mapy 

okresu Bytča. Na začátku projektu se vytvořili rozměry mapového listu, měřítko mapy, 

mapový rám, značkový klíč, legendu mapy, zeměpisná síť. V další části projektu se vykonala 

generalizace (sjednocení, vyhlazení, výběr). Na závěr projektu se vytvořila všeobecná 

geografická mapa. Závěr byl věnován diskusi ohledem práce, její nedostatkům a dalším 

potřebám před distribuci práce.  
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