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Kompozice K1T - Kartogram jednoduchý pro relativní 

hodnoty a kartogram tečkový pro absolutní hodnoty 

 

 

Doporučené použití: 

 vhodné pro vizualizaci relativních hodnot vztaženým k územním jednotkám společně s informací o 

absolutních počtech 

 vhodné při požadavku dodržení uživatelem přesně definovaných tříd 
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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 . 

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

Množství zvolte možnost Stupňované barvy . 

 

 

Obrázek 137: položka Vlastnosti v kontextovém menu vrstvy 
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Obrázek 138: dialogové okno Vlastnosti vrstvy 

5. Vyberte z rolovacího seznamu atribut, na základě kterého se bude kartogram vytvářet (např. MN, 

PZ_U, atd.) . 

6. Zvolte barevnou škálu . 

7. Zvolte počet tříd .  

8. Hranice tříd zvolí program automaticky, ale většinou nevhodně. Proto je potřeba hranice tříd 

upravit ručně, stiskněte tedy tlačítko Klasifikovat .  

9. Otevře se dialogové okno Klasifikace. Pokud jste tak neučinili v předchozím kroku, zvolte zde 

počet tříd  a metodu klasifikace . Jelikož chceme definovat hranice dle našich potřeb, zvolte 

možnost Ručně. 

10. Hodnoty hranic tříd jednoduše přepište v pravé části dialogového okna . Nic dalšího není třeba 

nastavovat, proto potvrďte stiskem tlačítka OK. 

11. Vrátíte se tak zpět do dialogového okna Vlastnosti vrstvy. Zde ještě upravte počet desetinných míst 

v pojmenování a to tak, že kliknete levým tlačítkem na Pojmenování  a vyberete v plovoucím 

menu možnost Formát pojmenování. Otevře se dialogové okno Formát čísla a zde nastavte 

požadovaný počet desetinných míst . Stiskněte tlačítko OK.  
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Obrázek 139: dialogové okno Klasifikace 

 

 

Obrázek 140: dialogové okno Formát čísla 

12. Opět se tak vrátíte do dialogového okna Vlastnosti vrstvy. Pokud je již vše nastaveno, stiskněte 

tlačítko OK .  

13. Pro vytvoření tečkového kartogramu, je potřeba ještě jednou přidat vrstvu OBCE do projektu.  

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

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

položku Vlastnosti (viz bod číslo 3). 

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

Množství zvolte možnost Hustota teček . 

17. Zvolte atribut, na základě kterého se bude kartogram vytvářet (v tomto případě UC) . Pomocí 

tlačítka  jej přesuňte do pravé části okna.  
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Obrázek 141: dialogové okno Vlastnosti vrstvy 

 

 

18. Zvolte barevnou škálu . 

19. Nastavte velikost bodu .  

20. Nastavte hustotu bodů . (Hodnota 10 znamená, že jedna tečka odpovídá 10-ti jednotkám) 

21. Přejete-li si upravit vlastnosti symbolu, klikněte na něj dvakrát levým tlačítkem myši . Otevře se 

dialogové okno Výběr Symbolů. Zvolte jeden z mnoha předdefinovaných tvarů (doporučujeme 

Circle 1) a následně si u něj upravte barvu , velikost  a případně úhel natočení . Potvrďte 

stiskem tlačítka OK.  

22. Vrátíte se zpět do dialogového okna Vlastnosti vrstvy. Vše potřebné je již nastaveno, takže opět 

stiskněte tlačítko OK.  
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Obrázek 142: záložka Nastavení Symbolů 

 

 

 

Obrázek 143: Dialogové okno Výběr symbolů 
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