
 

Kompozice KD3 - kartodiagram dynamický sloupcový 

 

Doporučené použití: 

- dynamický kartodiagram je vhodný pro vizualizaci vývoje hodnot v čase 
 



 

Způsob přípravy: 

1. Otevřete šablonu OBCE.mxd 

2. Proveďte import dat ze sešitu MS Excel do DBF a proveďte jejich připojení. 

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu. Rozbalí se kontextové menu a zde vyberte poslední položku 

Vlastnosti . 

 

 

Obrázek 165: položka Vlastnosti v kontextovém menu vrstvy 

 

4. Otevře se dialogové okno Vlastnosti vrstvy. Nyní vyberte záložku Nastavení symbolů  a v menu Grafy 

zvolte možnost Pruh/Sloupec . 

5. Vyberte z rolovacího seznamu atributy , na základě kterých se bude kartodiagram vytvářet (v tomto 

případě jsou to atributy UC z různých časových období). Pomocí tlačítka  jej přesuňte do pravé části 

okna.  

6. Zvolte barvu pozadí . 

7. Zaškrtněte políčko Zamezit přesahu grafů . Tímto zamezíte, aby graf přesahoval do sousedního 

polygonu. 

8. Upravte vlastnosti symbolů  pro jednotlivé atributy a to tak, že na ně kliknete dvakrát levým tlačítkem. 

Otevře se dialogové okno Výběr Symbolů. Zvolte barvu výplně , šířku obrysu  a barvu obrysu . 

Potvrďte stiskem tlačítka OK.  

9. Stiskněte tlačítko Velikost . Otevře se dialogové okno Velikost grafu a zde nastavte maximální výšku 

grafu . Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka OK. 

10. Stiskněte tlačítko Vlastnosti . Otevře se dialogové okno Editor symbolu grafu. Zde můžete nastavit 

šířku sloupce , rozteč mezi sloupci , nechat si zobrazit osy  a nastavit jejich barvu a šířku , 

zvolit orientaci grafu , zvolit možnost zobrazení ve 3D , zobrazení vynášecích čár a jejich vlastnosti 

. Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka OK. 

11. Tímto krokem je nastavení všech parametrů hotovo. Stiskněte OK. 

 



 

 

Obrázek 166: dialogové okno Vlastnosti vrstvy – záložka Nastavení symbolů 

 

 

 

Obrázek 167: dialogové okno Výběr symbolů 

 

 



 

 

Obrázek 168: dialogové okno Velikost grafu 

 

 

 

Obrázek 169: dialogové okno Editor symbolu grafu 
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