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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby webových mapových aplikací pomocí 

šablon Esri Story Maps, a to pro případy map bitev a válečných tažení. V první části je 

uveden průzkum současných mapových aplikací s bitevní tematikou a dále jsou zde 

uvedeny technologie, které jsou potřebné k vytvoření webové mapové aplikace za 

pomoci produktů společnosti Esri (ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS Online, 

Story Maps). Ve druhé části práce je popsána praktická tvorba mapových aplikací od 

úpravy dat, přes publikaci služeb, až po tvorbu aplikací pomocí šablon Story Maps. 
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historický atlas, historická dynamická mapa, bitevní mapa 



 

 

Abstract 

Diploma thesis deals with a problematic of producing web mapping applications 

showing battles and war campaigns using Esri Story Maps templates. The first part tells 

about researched contemporary web mapping applications with war thematics and also 

shows technologies which are needed for producing a web mapping application using 

Esri products (ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS Online, Story Maps). The 

second part describes steps, which were performed during production of these web 

mapping applications, ranging from data processing and service publication to Story 

Maps template usage. 
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Úvod 

 

  Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti tvorby webových 

mapových aplikací pomocí předpřipravených šablon Esri Story Maps, a to konkrétně pro 

případy map válečných tažení a bitev uvedených v Akademickém atlasu českých dějin 

(Semotanová, Cajthaml, 2014), jejichž prostřednictvím by bylo možno tyto mapy převést 

do interaktivní formy na webu, což je cílem projektu Český historický atlas.  

 Projekt Český historický atlas je řešený v rámci Programu NAKI (1. Národní 

identita, 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie) a patří k 

Prioritám VaVaI (3.2 Národní, regionální a lokální identita a tradice, 3.2.1 Znalosti 

historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, 

paměti a tradice v národním kontextu). Tento projekt vychází ze spolupráce Historického 

ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové dějepisné kartografie, 

realizované v rámci Akademického atlasu českých dějin a dalších 

historickokartografických prací. (Český historický atlas, 2015) 

 Webové mapové aplikace jsou v dnešní době vyspělých digitálních technologií 

velmi populárním způsobem prezentace geografických dat a kartografických děl. Jejich 

výhoda tkví především v interaktivitě výsledných map, kdy je uživateli dovoleno různými 

způsoby mapu ovládat. Šablony Esri Story Maps jsou určené k vytváření mapových 

aplikací s přidaným textovým či multimediálním obsahem, který pomáhá takzvaně 

vyprávět příběh mapy, a to i bez nutnosti znalostí v oblasti programování. Pro 

prezentování tematických map s doprovodnými informacemi se tedy zdají být ideální 

možností. Cílem práce je tedy vyzkoušet využití různých šablon a zhodnotit jejich 

vhodnost pro použití na bitevní a válečné mapy.  
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1 Existující mapové aplikace na téma bitevní mapa 

 

 Mapy bitev a válečných tažení jsou i v oblasti webových stránek často 

zobrazovány formou jednoduché mapy podobně, jako je tomu u tištěných verzí map. 

Jsou zde však k nalezení i různé mapové aplikace, které se snaží o znázornění složité 

bitevní situace přehledněji a pro uživatele srozumitelněji. V následující kapitole jsou 

uvedeny příklady webových mapových aplikací, které shrnují současný stav mapových 

aplikací s bitevní tematikou publikovaných na webu.  

 

1.1 Chantilly Animated Map 

 

 Nejčastější formou prezentace průběhu bitvy na mapovém podkladu, která se dá 

dnes na internetu nalézt, je animovaná mapa. Na stránkách civilwar.org je k dispozici 

celá sbírka animovaných map přibližujících bitvy americké občanské války.  

Jako příklad reprezentující zde publikované animované mapy byla vybrána 

Chantilly Animated Map zobrazující průběh bitvy o Chantilly z 1. září 1862. 

Osmiminutová animace provádí diváka celým průběhem bitvy, a kromě samotného 

přehledného zobrazení kartografických informací je zde také množství obrazových i 

textových informací, které jsou vkládány mezi jednotlivé snímky map, nebo jsou 

zobrazovány jako plovoucí text přímo v mapě. Na podkladu historických map jsou v této 

aplikaci znázorněny pomocí bodových i liniových znaků pozice a postupy jednotlivých 

vojsk a místa jejich střetnutí. V závěru aplikace je místo bojiště zobrazeno také na 

podkladu současné ortofoto mapy. Aplikace je doplněna hudebním zvukovým 

doprovodem, který, pokud má uživatel možnost poslechu, dokresluje atmosféru. 

Některé další animované mapy ze sbírky civilwar mají zvukový doprovod jako hlavní 

zdroj informací a ve vizualizaci se textové informace prakticky neobjevují. Tento postup 

může být pro některé uživatele méně vhodný.  
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Nevýhodou animované mapy je, že není interaktivní. Uživatel může animaci 

libovolně zastavovat a spouštět, pokud potřebuje například více času na přečtení 

informací, jiná možnost ovládání mapy tu však není. 

 

Aplikace je dostupná z: https://www.civilwar.org/learn/maps/chantilly-animated-map 

 

Obrázek 1 : Chantilly Animated Map (civilwar.org) 

 

1.2 Decisive Moments in the battle of Gettysburg 

  

 Další ukázkou mapové aplikace je opět mapa z tématu Americké občasné války, 

a to konkrétně mapa bitvy u Gettysburgu roku 1863. 

 Mapová aplikace je vytvořená v prostředí Arcgis Online s využitím šablon Story 

Maps společnosti Esri, které jsou však modifikovány dle vlastních potřeb zhotovitelem. 

Aplikace je publikována na webových stránkách smithsonianmag.com, což je 

internetový časopis věnující se tématům a předmětům zkoumaným, studovaným 

a vystaveným Smithsonovým Institutem, americkým národním vzdělávacím zařízením. 



 ČVUT v Praze Existující mapové aplikace na téma bitevní mapa 
 
 

13 
 

Mapová aplikace má velmi snadné intuitivní ovládání, a přesto poskytuje velké 

množství informací. V levé části se nachází panel s textovými informacemi k jednotlivým 

snímkům mapy. Mezi snímky mapy lze přepínat na časové ose, která je umístěna vedle 

textového pole. Časovou osu lze projít pomocí šipek postupně tak, jak bitva probíhala, 

lze se však libovolně vracet a přepínat kliknutím přímo na konkrétní bod na ose. 

V mapovém poli je zobrazena bitevní situace pomocí bodových a liniových znaků, po 

najetí kurzorem na prvek mapy se ukáže stručná informace o konkrétní jednotce. Lze se 

zde pohybovat klasickým způsobem pomocí kurzoru myši, případně směrovými tlačítky 

klávesnice. U některých bojišť lze po kliknutí na symbol oka zhlédnout panoramatický 

model bojiště. Jako podklad je nastavena historická mapa oblasti, v přepínači jej však lze 

změnit na současnou satelitní mapu. V horním rohu je také umístěna legenda, která je 

primárně sbalena, aby nezabírala prostor v mapovém poli. 

Aplikace je dostupná z: https://www.smithsonianmag.com/history/A-Cutting-Edge-

Second-Look-at-the-Battle-of-Gettysburg-1-180947921/ 

 

Obrázek 2: Decisive Moments in the Battle of Gettysburg (smithsonianmag.org) 
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1.3 The war of 1812 in the Chesapeake – interactive battlefield maps 

 

 Na webových stránkách 1812battles.com je možno prozkoumat 4 bitvy britsko-

americké války z roku 1812. Po rozkliknutí konkrétní bitvy je spuštěno krátké video, které 

uvede diváka do problému. Jsou zde zvukovou formou uvedeny informace o bitvě 

doprovázené záběry z rekonstrukce bitev, dále jsou do videa vloženy i mapové animace. 

Po zhlédnutí videa se nabídne možnost prozkoumat mapu. Po kliknutí na tuto možnost 

se ukáže historická mapa s bodovými značkami označujícími zajímavá místa a události 

bitvy. Po kliknutí na značku se zobrazí informace o konkrétní události, často doplněné 

obrázky nebo videem. V pravé horní části lze měnit mapový podklad z historického na 

současný a lze zde také zobrazit stručný přehled celé bitvy. V dolní části je umístěna 

časová osa, na které jsou zaznamenány jednotlivé útoky v podobě animace. Ta se spouští 

po kliknutí na konkrétní útok nebo aktivováním automatického průvodce celou bitvou.  

 Mapa byla vytvořena společností Alexaner+Tom Digital (alextom.com) pro 

sdružení Star-Spangled 200, které bylo založeno u příležitosti oslav 200 let národní 

hymny Spojených států amerických. (starspangled200.org) 

Aplikace je dostupná z: http://www.1812battles.com/home.html  

 

Obrázek 3: Battle of Bladensburg (1812battles.com) 



 ČVUT v Praze Existující mapové aplikace na téma bitevní mapa 
 
 

15 
 

1.4 Časové animace starých map 

 

 Jako poslední ukázka existujících aplikací byla zvolena opět animace, zejména 

však proto, že se týká bitev v českých zemích. Animace jsou dostupné na webových 

stránkách casmap.upol.cz a byly vytvořeny jako výstup bakalářské práce Časové animace 

starých map (Mikloš 2010). Animace byly vytvářeny technologií Flash. 

 Pro názornost byla zvolena animace Obléhání Olomouce v roce 1758 – odchod 

Pruských vojsk. Na podkladu digitalizované historické mapy jsou zde znázorněny pohyby 

jednotlivých jednotek, v pravém horním rohu je uveden název bitvy a legenda mapy, 

dále se zde červenou barvou zobrazuje datace konkrétních útoků. Aplikaci lze ovládat 

spouštěcím tlačítkem, při přehrávání je animace doplněna hudbou. 

Aplikace je dostupná z: http://www.casmap.upol.cz/ani07.php  

 

Obrázek 4: Obléhání Olomouce v roce 1758 (casmap.upol.cz) 
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2 Tematická kartografie 

 

 Tematická kartografie je oblast kartografie, která se zabývá studiem metod 

znázorňování tematického obsahu a zpracováním tematických map. (Čapek 1992) 

Tematická mapa je v současné době chápána jako mapa, která na topografickém 

podkladu znázorňuje jedno nebo více zvláštních témat na úkor běžných témat a je 

určena ke specifickému účelu.  Tematické mapy mohou z hlediska užití sloužit ke dvěma 

hlavním účelům, a to jako zdroj informací nebo jako prostředek prezentace výsledků 

geografického výzkumu. (Kaňok 1999) Při tvorbě tematických map je zapotřebí nejen 

realizace vlastní mapy, ale také sestavení samotného tématu, které by měl provádět 

odborník v daném oboru, a při tvorbě mapy by do tematického obsahu nemělo být nijak 

zasahováno. 

 Druhy tematických map je možno dělit podle různých aspektů. Jsou uváděna 

například tato dělení podle: 

• koncepce – analytické, komplexní, syntetické mapy 

• časového aspektu – statické, dynamické, genetické, retrospektivní, prognostické 

• účelu – pro vědecké a odborné účely, pro veřejnost 

• měřítka – mapy velkých, středních a malých měřítek 

• územního rozsahu  

• vzniku – původní, odvozené 

• způsobu záznamu reality – analogové, digitální 

(Voženílek 2001) 

 

 Tematické mapy mají dvě základní složky obsahu: topografický podklad 

a tematický obsah. Topografický podklad slouží k prostorové lokalizaci tematického 

obsahu, obsahuje pouze prvky, které jsou důležité pro orientaci, a to ve zjednodušené 

formě, a dále prvky důležité pro dané téma mapy. Základní kostrou topografického 

podkladu bývá vodstvo, případně další fyzickogeografické prvky (hypsometrie, vegetace, 

…), dále jsou často znázorňovány hranice administrativního členění území, struktura 
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sídel, síť komunikací. Ve většině případů vzniká topografický podklad generalizací 

topografické nebo obecně geografické mapy, která může být zobrazována bez jakékoliv 

úpravy, reprodukována v tlumených barvách pro zvýraznění tematického obsahu mapy, 

nebo může být nově vykreslena jako zjednodušený redukovaný podklad s vybraným 

obsahem.  

 Tematický obsah mapy mohou tvořit některé prvky topografického obsahu, které 

mohou být zvýrazněné a podrobněji znázorněné. Příkladem může být mapa silniční sítě, 

vodstva, vegetace apod. Dalším typem tematického obsahu jsou informace získané 

vědeckými postupy, statistickým šetřením, analýzou, průzkumy (dopravní dostupnost, 

orientace reliéfu) a dále různé jevy zjištěné přímým pozorováním či šetřením v terénu 

(využití půdy, příslušnost k náboženství).           (Kaňok 1999) 

 

2.1 Dynamické jevy na mapách 

 

 Dynamické mapy vyjadřují změnu stavu mapového jevu v čase.  Zobrazování 

dynamických jevů na mapách je důležitou součástí mnoha kartografických děl a existuje 

pro něj řada metod, stále je zde však prostor pro hledání nových způsobů vyjádření 

těchto jevů. 

 V současné době digitálních technologií je třeba hledat vhodné způsoby pro 

tvorbu interaktivních dynamických map. Na rozdíl od tištěných map je zde mnoho 

možností pro zjednodušení a zpřehlednění znázorňovaných jevů. Ty je možno opatřit 

nejen časovými údaji, ale i množstvím dalších informací. Konkrétní způsob znázornění 

dynamického jevu je potřebné vybírat dle vlastností konkrétního jevu. (Kaňok 2007) 

 

2.2 Kartografické vyjadřovací prostředky v mapách válečných tažení 

 

 Možností, jak zobrazovat tematické jevy v mapách, je velké množství. Volba 

způsobu znázornění záleží převážně na povaze zobrazovaných dat, dále na požadavcích 
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zadavatele i na samotném tvůrci mapy. Zobrazované údaje se v základu dělí na 

kvalitativní, které nám dávají informace o povaze zobrazovaného jevu, a kvantitativní, 

které vyjadřují číselnou charakteristiku jevů.  

 

 Pro zobrazení jevů v mapách bitev a válečných tažení jsou zažité jisté typy 

kartografických znaků: 

• Bodové znaky – slouží pro znázornění objektů a jevů, jejichž délku ani šířku nelze 

v měřítku mapy vyjádřit. V bitevních mapách jsou nejčastěji používány 

geometrické bodové znaky pro zobrazení sídel a symbolické znaky pro zobrazení 

samotných tematických prvků. Mezi často užívané symbolické znaky v bitevních 

mapách patří například zkřížené meče pro znázornění bojiště, či symbol stanu 

pro vojenské ležení. Dále existují ještě obrázkové a alfanumerické bodové znaky. 

U bodových znaků dále záleží na velikosti, barvě a orientaci. 

• Liniové znaky -  slouží ke znázornění jevů a objektů, které mají liniový charakter. 

V bitevních mapách jsou nejčastějším typem liniových znaků pohybové liniové 

znaky, jejichž součástí jsou šipky. Ty slouží k zobrazení dynamických jevů, jako je 

například postup vojenského tažení. Dále jsou zde využívány areálové (hraniční) 

liniové znaky. Dalšími typy liniových znaků jsou identifikační (půdorysné) znaky 

a izolinie. U liniových znaků se dále jako vyjadřovací prostředek využívá jejich 

barva, tloušťka a struktura. 

• Plošné znaky – používají se pro znázornění objektů a jevů, které jsou rozložené 

po nějaké ploše. Plošné znaky mají dva parametry, obrys a výplň. V bitevních 

mapách mohou být plošné znaky použity například pro znázornění obsazených 

území, ta však při větším měřítku častěji zobrazujeme pomocí znaků liniových 

(areálových). 

 

 Jako kartografické vyjadřovací prostředky se mohou označovat také barva 

a písmo, což jsou neméně důležité prvky mapy. (Bláha 2017) 
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Obrázek 5: ukázka legendy bitevní mapy (Semotanová, Cajthaml 2014) 
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3 Technologie tvorby webové mapové aplikace  

 

 Webová mapová aplikace je v dnešní době velmi žádanou a atraktivní formou 

interaktivní vizualizace geografických dat. Výhodou webové mapové aplikace je, že 

koncový uživatel může zobrazovaná data prohlížet ve webovém prohlížeči bez nutných 

instalací specializovaného softwaru pro práci s geoprostorovými daty. Principem 

fungování webové mapové aplikace je model klient-server. Tento model komunikace 

představuje vztah dvou programů, kdy klientský program vysílá žádosti a zpět přijímá 

odpovědi od různých služeb programu běžícího na serveru. Server se může nelézat buď 

v lokální, anebo častěji v globální síti (internet), a může k němu být najednou připojeno 

mnoho klientů, stejně jako jeden klient může být připojen k více serverům. 

 Jelikož cílem této práce je prozkoumat možnosti tvorby webových mapových 

aplikací map uvedených v Akademickém atlase českých dějin, a to konkrétně webové 

mapové aplikace vytvořené pomocí šablon Esri Story Maps, jsou při tvorbě využívány 

převážně technologie firmy  Esri. Kalifornská společnost Esri se zabývá vývojem softwaru 

určeného pro práci s geografickými informačními systémy (GIS). Hlavním produktem 

společnosti je systém ArcGIS, který v současné době patří v oblasti softwaru pro práci 

s GIS a pro mapování a prostorové analýzy k nejlepším na světě.  

 

3.1 ArcGIS for Desktop 

 

 ArcGIS for Desktop je desktopová verze systému ArcGIS. Je to nástroj pro tvorbu 

a správu geografických informačních systémů. Pomocí aplikací, jako jsou ArcMap, 

ArcCatalog a ArcToolbox, které umožňují řešit mapově orientované úlohy, prostorové 

analýzy, tvorbu a editaci kartografických děl, správu a organizaci dat, zde lze tvořit, 

spravovat a editovat geoprostorová data. Desktopový ArcGIS je dostupný ve třech 

licencích: Basic, Sdandart a Advanced. V rámci všech licencí jsou poskytovány stejné 
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základní aplikace, uživatelské rozhraní pro prohlížení dat a vývojové prostředí; s vyšší 

verzí licence se pak zvyšuje hlavně možnost práce s daty. (esri.com) 

 

3.2 ArcGIS for Server 

 

 ArcGIS Server je software, jehož smyslem je zpřístupnit geografické informace 

vytvořené jedním uživatelem v aplikaci ArcGIS for Desktop dalším uživatelům v síti. S 

aplikací ArcGIS for Server lze vytvořit webovou službu disponující různými GIS zdroji, jako 

jsou mapy či geodatabáze. Server pak přijímá a zpracovává požadavky od klientů a 

poskytuje jim dostupná data. 

 Pro komunikaci klienta se serverem je nutné, aby obě zařízení podporovala 

stejné datové formáty sdílených geografických dat.  Pro tuto komunikaci jsou zavedeny 

globální OGC (Open Geospatial Consortium) standardy. Ty určují podobu dotazů klienta 

na server. Společnost Esri má navíc zavedeny vlastní výměnné formáty, které jsou 

podporovány výhradně v prostředí ArcGIS. (enterprise.arcgis.com) 

 

OGC standardy  

 Nejčastěji používané OGC standardy pro sdílení geoprostorových dat, které jsou 

dostupné při sdílení služby v ArcGIS: 

• WMS (Web Map Service) – poskytuje mapu jako rastrová data 

• WFS (Web Feature Service) – poskytuje vektorová data 

• WCS (Web Coverage Service) – slouží k přenosu dat v původním formátu 

společně s metadaty 

• KML (Keyhole Markup Language) – výměnný formát založený na značkovacím 

jazyce XML, slouží ke sdílení geografických dat 

(opengeospatial.org) 
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ArcGIS formáty 

• Mapping – slouží ke sdílení dat v rastrovém formátu, poskytuje přístup k obsahu 

mapy, jako jsou vrstvy či jejich atributy 

• Feature Access – poskytuje vektorová data 

• Schematics – umožňuje prohlížení, generování a úpravu schémat 

• Network Analysis – umožňuje řešit analýzy dopravních sítí pomocí rozšíření 

ArcGIS Network Analyst. 

(enterpsice.arcgis.com) 

 

 Pro publikaci dat na ArcGIS server používáme aplikace desktopové platformy 

ArcGIS. ArcGIS server nabízí uživatelům možnost publikovat tyto zdroje GIS: 

• Mapový dokument – možno publikovat jako WMS, WFS, KML, Mapping; možnost 

provádět síťové analýzy; data jsou vytvářena v aplikaci ArcMap 

• Geodatabáze – možno publikovat WFS; možnost geodatabázového dotazování; 

data jsou vytvářena v aplikaci ArcCatalog, nebo v Catalog okně v aplikaci ArcMap 

• Vyhledávač adres – možno provádět geokódování; vytvářet lze v ArcCatalogu 

nebo v Catalog okně ArcMapu 

• Geoprocesingový model nebo nástroj – server umožňuje prostorové analýzy, 

publikování služeb WPS; data jsou vytvářena v aplikaci ArcMap 

• Rastrový dataset, soubor vrstev rastrových dat – publikování obrazových dat, 

WCS, WMS; data jsou vytvářena v aplikaci ArcCatalog, nebo v Catalog okně 

ArcMapu 

(enterprise.arcgis.com) 

 

 Webové služby, poskytované ArcGIS serverem, může využívat jakákoliv aplikace 

nebo zařízení, které komunikuje prostřednictvím HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – 

internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML, 
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což je značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek). K těmto aplikacím 

patří: 

• ArcGIS online 

• Aplikace ArcGIS for Desktop 

• Rozhraní ArcGIS for JavaScript (API, které umožňuje vytvářet vlastní aplikace 

využívající webové služby v rámci definovaného rozhraní) 

• Jakákoliv jiná aplikace, která umožňuje přístup k webovým službám přes SOAP 

(protokol pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, převážně pomocí HTTP) 

a může se tak připojit k ArcGIS serveru 

 

3.3 ArcGIS Online 

 

 ArcGIS online je platforma pro tvorbu webových GIS výstupů, která umožňuje 

používat, vytvářet a sdílet mapy, scény, aplikace, vrstvy prvků nebo dlaždic a data online 

ve webovém prohlížeči. Pro práci v ArcGIS Online je potřeba mít vlastní ArcGIS účet, dále 

je možno být připojen do hromadného účtu organizace. Při tvorbě výstupů v ArcGIS 

Online je možno využívat data z tzv. ArcGIS Living Atlas of the World, což je sbírka 

geografických informací z celého světa, a to od společnosti Esri i dalších organizací, které 

se rozhodly své mapy a data sdílet veřejně. Dále můžeme využívat vlastní data, a to buď 

připojením na server, nebo můžeme publikovat webové služby přímo v ArcGIS Online. 

(doc.arcgis.com) 

Mapy 

 V ArcGIS Online lze vytvářeny mapy, které jsou následně základem pro tvorbu 

webových mapových aplikací. Při tvorbě mapy máme na výběr z několika mapových 

podkladů, můžeme přidávat vlastní vrstvy z webu, ze souboru, vyhledávat vrstvy 

vlastních organizací či přidávat vrstvy z Living Atlas of the World. S vrstvami lze dále 

pracovat dle možností typu dat. Nad těmito daty je také možno provádět analýzy, jako 

například vyhledávací úlohy, obalové zóny, síťové analýzy, měření, atd.  
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Aplikace 

 Aplikace lze vytvářet buďto pomocí předdefinovaných šablon, nebo v prostředí 

WebAppBuildrer. Při volbě tvorby aplikace v šabloně si dle požadavků na funkce 

vytvářené aplikace zvolíme některou z nabízených šablon a dále postupujeme dle 

průvodce tvorby aplikace. Pokud potřebujeme vytvořit aplikaci, jejíž požadovaná 

funkcionalita je nad rámec připravených šablon a potřebujeme implementovat vlastní 

funkce, můžeme použít prostředí WebAppBuilder. To umožňuje tvorbu aplikace pomocí 

vestavěných widgetů v online editoru. (doc.arcgis.com, arcgis.com) 

 

3.4 ArcGIS Story Maps 

 

 Webové mapové aplikace jsou v dnešní době velmi oblíbené a rozšířené. 

Společnost Esri svými službami zpřístupňuje možnost vytvořit webovou mapovou 

aplikaci co nejjednodušeji, bez pokročilých znalostí programování. ArcGIS Story Maps je 

série předpřipravených šablon pro tvorbu webových mapových aplikací, takzvaných 

map s příběhem. Tyto šablony umožňují propojení GIS s multimediálním obsahem a 

vytváření atraktivní a informačně hodnotné mapové aplikace, a to i pro uživatele bez 

jakýchkoliv znalostí programování i jakéhokoliv vzdělání v oboru geoinformatiky. Pro 

pokročilejší uživatele však existuje také možnost stažení kódu aplikace v programovacím 

jazyce JavaScript a jeho upravování dle svých potřeb a představ. ArcGIS Story Maps jsou 

propojeny se službou ArcGIS Online, jejíž výstupy, mapy, je možno při tvorbě webové 

mapové aplikace použít. Je možno vytvořit novou mapu přímo při tvorbě aplikace, použít 

svoji již vytvořenou mapu, nebo použít mapu, která byla vytvořena a sdílena jinými 

uživateli. 

 Šablony pro tvorbu příběhových map jsou rozděleny do několika kategorií podle 

toho, pro jaké informace a jaké typy dat jsou vhodné. Pro každou šablonu existuje 

tutorial a zároveň je při vytváření aplikace spuštěn průvodce, díky kterému není možno 

zapomenout na důležité části tvorby aplikace. (storymaps.arcgis.com) 
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3.4.1 Story Map Tour 

 Šablona Map Tour umožňuje vytvořit sekvenci fotografií nebo videí s popiskem, 

vztažených k určitému místu na mapě. Šablona slouží k vytvoření aplikace, jejíž hlavní 

informace spočívá ve sdělení polohy zobrazovaného objektu nebo jevu. Okno aplikace 

je rozděleno na tři hlavní části: na mapu s vyznačenou polohou zobrazovaných objektů 

nebo jevů, okno s aktuálně vybranou fotografií/videem a v dolní části s lištu, zobrazující 

část nebo celou sekvenci lokalizovaných fotografií. Aplikací lze procházet buď klikáním 

na odkazy v mapě, nebo průvodcem v dolní liště zobrazující obsah.  

 

3.4.2 Story Map Journal 

 Map Journal slouží k prezentaci informací, které nutně nemusí být geografického 

charakteru. Hlavní okno aplikace může obsahovat mapu, obrázek, video či odkaz na 

webovou stránku. V postranním rolovacím panelu jsou pak uváděny informace 

doprovázející obsah hlavního okna. Můžeme zde umístit textový i multimediální obsah. 

Obsah panelu je možno rozdělit do sekcí, v nichž se pohybujeme buď pomocí rolování 

nebo přepínáním odrážek, každou sekci pak může v hlavním okně doprovázet vlastní 

obsah. 

 

3.4.3 Story Map Cascade 

 Šablona Map Cascade je určena k prezentaci podobného typu dat, jako Map 

Journal. V aplikaci může být kombinován text, mapy, videa, obrázky, které se mohou 

navzájem prolínat, na podkladové snímky či mapy lze umisťovat vizuálně atraktivně 

plovoucí textové či jiné informace, prezentovaný příběh působí velmi plynule. Aplikace 

se ovládá rolováním, případné interaktivní prvky pak dle možností mapy.  

 

3.4.4 Story Map Series 

 Map Series slouží k prezentaci série map, které jsou doprovázeny informacemi. 

Mezi jednotlivými mapami lze podle zvoleného typu Map Series přepínat pomocí záložek 
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nebo odrážek na liště v horní části aplikace, nebo pomocí postranních rozbalovacích 

záložek v boční části aplikace. Hlavní část aplikace zabírá okno s mapou, vedlejší část je 

určena pro informace doprovázející mapu. Opět zde můžeme použít jakýkoliv z již dříve 

zmíněných typů dat, nebo jejich kombinaci.  

 

3.4.5 Story Map Swipe a Story Map Spyglass 

 Tyto šablony slouží k zobrazení a porovnávání dvou samostatných map, případně 

dvou vrstev jedné mapy. Map Swipe zobrazuje ve dvou oknech vedle sebe vždy stejný 

výřez mapy, Map Spyglass používá pohyblivé okno „lupu“ místo kurzoru myši, ve kterém 

je zobrazována sekundární mapa stejného území na podkladu primárně zobrazené 

mapy. Mapy jsou umístěny v hlavním okně aplikace, v postranním panelu pak mohou 

být uvedeny doprovodné informace.  

 

3.4.6 Story Map Basic 

 Hlavním obsahem této mapové aplikace je mapa. Ta může být doplněna 

legendou. Stručné informace o mapě mohou být uvedeny v horní liště aplikace. Veškerá 

ostatní úloha informovat diváka závisí na prezentované mapě. 

 

3.4.7 Story Map Shortlist 

  Šablona Map Shortlist je určena k prezentování velkého množství míst, 

doprovázených fotografiemi a organizovaných v seznamech roztříděných do záložek na 

horní liště aplikace, a jejich umístění na mapě. V hlavním okně je umístěna mapa se 

zobrazením polohy prezentovaných míst, v postranním panelu pak fotografie míst, po 

rozkliknutí fotografie zde mohou být zobrazeny podrobnější informace. 

 

3.4.8 Story Map Crowdsource 

 Map Crowdsource je dynamicky vytvářená mapová aplikace. Může sloužit 

k prezentování jevů (událostí, míst) společných pro velké množství lidí. Autor aplikace 
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vytvoří základní vzhled aplikace, kde je v hlavním okně zobrazena mapa, a v postranním 

panelu jsou umístěny fotografie, které jsou v mapě lokalizované. Každý uživatel této 

mapové aplikace pak může do seznamu fotografií přidat vlastní fotografii s popiskem a 

následně ji lokalizovat pomocí souřadnic, nebo vyhledáním polohy v mapě. 

(storymaps.arcgis.com)  

 

Obrázek 6: schématické znázornění jednotlivých šablon (storymaps.arcgis.com) 
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4 Postup tvorby webové mapové aplikace 

 

 Z Akademického atlasu českých dějin, jehož mapy je kladeno za cíl převést do 

interaktivní online formy, byly vyhledány mapy bitev a válečných tažení. Z těchto map 

byly vybrány tři mapy různé složitosti znázorňované situace, které zastupují složitosti 

map uvedených v atlase. Byly vybrány tyto mapy: 

• III.11 VPÁD PASOVSKÝCH DO ČECH ROKU 1611 

• V.5 SLOVENSKÁ REPUBLIKA RAD ROKU 1919 

• V.11 KARPATSKO-DUKELSKÁ OPERACE ROKU 1944 

 Pro každou mapu byla katedrou Geomatiky Fsv ČVUT dodána data vytvořená v 

prostředí ArcGIS a dále doprovodné textové a obrazové informace. Mapový rám každé 

mapy je omezen na blízké okolí zobrazované události, mapy obsahují liniové pohybové 

znaky zobrazující tažení, dále jsou v mapách bodové znaky, představující důležitá místa 

či události. 

 

4.1 Úprava dodaných dat 

  

 Časově nejnáročnější částí tvorby webové mapové aplikace byla úprava dat před 

samotným publikováním služeb. Jelikož data, která byla dodána, byla původně 

vytvářena pro potřeby tištěného atlasu, byla vytvářena tak, aby vizuální i informační 

forma odpovídala požadavkům tištěné mapy. Požadovaným cílem interaktivní webové 

mapové aplikace je však zpřehlednění zobrazované situace a zjednodušení podávání 

informací o mapě a jevech na ní, tudíž bylo potřeba data upravit. Manuální úprava dat 

spočívala převážně v převedení informací uváděných v tištěné mapě jako popis u 

zobrazovaného jevu do atributové tabulky tak, aby tyto informace mohly být v mapové 

aplikaci zobrazovány ve vyskakovacím okně po kliknutí na prvek našeho zájmu.  
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Obrázek 7: porovnání zobrazení informací v tištěné mapě a webové mapové aplikaci, zdroj vlastní 

 

Úprava popisů 

 V desktopové aplikaci ArcMap programu ArcGIS byly pro každou mapu 

upravovány atributové tabulky. V režimu editace mapy lze přidávat či editovat 

informace v atributových tabulkách jednotlivých vrstev. Do atributové tabulky byly 

zadávány veškeré informace, které je požadováno zobrazovat ve vyskakovacím okně při 

kliknutí na prvek v mapě webové mapové aplikace. Jednalo se vždy o popis symbolu 

uvedený také v legendě, dále často dataci daného jevu, či jiný doprovodný text. Popisky 

jsou v původních mapách zobrazeny buď jako anotace ve vlastní vrstvě, v takovém 

případě byla po převedení informací do atributové tabulky tato vrstva odstraněna 

z mapy, v některých případech byly informace umístěny jako popisy ve společné vrstvě 

s popisovaným prvkem, v tomto případě bylo třeba popis ručně odstranit v režimu 

editace.   

Převod do jednotného souřadnicového systému 

 Dodaná data byla většinou v souřadnicovém systému Albers Evropa, mapový 

server však používá systém WGS Web Mercator. Je možno využít automatické 

transformace dat probíhající přímo při publikaci dat na server, pro některé vrstvy 
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(převážně rastrové podklady) se však transformace během nahrávání neprovedla 

správně a data byla následně špatně zobrazována. Proto byla vytvořena nová 

geodatabáze, pro kterou byl nastaven požadovaný souřadnicový systém. Následně byla 

naimportována data z původní geodatabáze a při importu byl zvolen požadovaný 

souřadnicový systém. Importované vrstvy se v nové geodatabázi zobrazují s novou 

náhodně zvolenou symbologií, proto je pak třeba upravit symbologii dle původních dat, 

a to v nastavení každé vrstvy pomocí importu symbologie z vybrané vrstvy. 

Třídění do vrstev 

 Dodané mapy jsou pochopitelně již z procesu tvorby rozděleny do vrstev, některá 

rozdělení však nejsou dostačující. Například pro všechna válečná tažení je použita jedna 

vrstva a tažení jsou následně odlišena pouze symbologií. Pokud je však chceme ve 

webové mapové aplikaci zobrazovat každé zvlášť, což je u složitějších situací žádoucí, 

musí být tato data roztříděna. Třídění bylo prováděno výběrem požadovaných prvků, a 

následně byly z výběrů vytvářeny nové vrstvy. 

Rozsah publikovaného území 

 Před publikací mapové služby bylo potřeba omezit podkladová data na zájmové 

území, jinak by data nahrávaná na server byla příliš velká a samotná mapa by zbytečně 

zobrazovala území mimo náš zájem. Rozsah území, které bude při publikaci služby bráno 

za plný rozsah mapy, lze upravit v nastavení Data Frame Properties v záložce Data frame. 

Pro vektorová data přesahující území, které chceme zobrazovat (vodstvo, hranice, …) 

bylo použito oříznutí pomocí funkce Clip. Rozsah publikovaného území lze upravit i 

v nastavení v průvodci publikací služby, jsou zde však jen možnosti plného rozsahu, 

rozsahu aktuálního okna, nebo rozsahu dle jedné z vrstev, což často nevyhovuje 

požadavkům. Právě při volbě možnosti plného rozsahu se zde pak použije náš dříve 

nastavený rozsah. 
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Obrázek 8: nastavení rozsahu používaného jako Full Extent, zdroj vlastní 

 

4.2 Publikace dat na server 

 

 Pro využití vlastních mapových podkladů při tvorbě webové mapové aplikace je 

potřeba publikovat tato data jako mapové služby na server. Publikaci lze provést 

z desktopové aplikace ArcGIS ArcMap v záložce File > Share as > Service. Dále je spuštěn 

průvodce sdílením mapové služby, kde jako první volíme, zda chceme mapovou službu 

publikovat, přepsat již existující mapovou službu, nebo uložit soubor definice služby. 

Dále volíme název služby a server, na který chceme služby nahrát. Veškeré služby, 

vytvářené v rámci této diplomové práce byly nahrávány na ArcGIS Server běžící na 

gis.fsv.cvut.cz/arcgis.  
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Nastavení Service Editoru 

Mezi důležité volby v hlavním okně Service Editoru patří záložka Capabilities, kde 

je možnost volby typu publikované mapové služby. Jsou zde na výběr mapové služby 

společnosti ArcGIS, z nichž služba Mapping je vyžadována vždy, a dále služby dle 

standardů OGC. Služby, které jsou v nabídce, jsou popsány v kapitole 3.2.  

Pro vytváření webových mapových aplikací byla nakonec používána výhradně 

webová služba Mapping, což je formát mapové služby systému ArcGIS a slouží 

k publikování rastrových dat, avšak spolu s nimi poskytuje i přístup k informacím o 

vrstvách a atributech sdílených dat. Lze zde tedy využít takzvané dotazování, které je 

potřebné pro tvorbu vyskakovacích oken. Vektorové služby (Feature service) na rozdíl 

od rastrových vyžadují registraci databáze na serveru, jejich nevýhodou je navíc to, že 

nezachovávají nastavenou symbologii. To lze do jisté míry upravit při tvorbě mapy, kdy 

je u vektorových dat možno upravovat symbologii, těmito úpravami ovšem nelze 

dosáhnout stejného vizuálního výsledku, jako v desktopové aplikaci ArcGIS. Například 

liniové znaky lze doplnit o šipky a měnit jejich tloušťku, volba bodových znaků je ale 

značně omezena. 

 

Další důležitou volbu najdeme pod záložkou Caching. Zde jsou na výběr dvě 

možnosti vykreslování mapové služby: 

• Using tiles from the cache (dále mapping tiles) – využití vytváření dlaždic 

z mezipaměti umožňuje rychlejší načítání dat při práci s mapou. Proto je vhodné 

tuto možnost používat pro větší množství rastrových dat. Toto nastavení bylo 

využíváno převážně pro podkladové vrstvy. Při zvolení této možnosti je dále 

potřeba nastavit rozsah úrovní přiblížení. Jelikož všechny mapy, na kterých se 

pracovalo v rámci této práce, zobrazovaly přibližně stejně velká území a data byla 

přibližně stejné podrobnosti, byl vždy volen rozsah přiblížení 6 – 11, což odpovídá 

zobrazení států až okolí měst. V pokročilém nastavení pak lze nastavit rozsah 

publikovaného území, kdy je při volbě full extent použit rozsah námi již dříve 

nastavený. To je důležité proto, že nabízené možnosti volby aktuálně 
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zobrazeného území, nebo území dle jedné z vrstev, nejsou většinou vyhovující. 

Jako poslední se zde nastavuje grafický formát dlaždic, kde byl nastavován 

bezztrátový kompresní formát PNG. 

• Dynamically from the data (dále mapping dynamically) – vykreslovat mapu po 

každé dynamické akci (přibližování, posun) znovu je mnohem pomalejší než 

využívání předpřipravených dlaždic, proto je tato možnost nevhodná pro větší 

množství dat. Na rozdíl od možnosti vytváření dlaždic je však při tvorbě mapy 

z takovéto publikované služby možno vypínat zobrazení jednotlivých vrstev 

služby. Toto nastavení bylo tedy využíváno pro publikaci vektorových dat (liniové 

znaky, bodové znaky), která jsou sice publikována rastrovou službou Mapping, 

ale díky tomuto nastavení lze zobrazované vrstvy upravovat podobně jako u 

vektorové služby. 

 

Obrázek 9: nastavení Caching v Service Editoru, zdroj vlastní 
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Obrázek 10: ovládání služby s nastavením načítání tiles form a cache  a  dynamically from the data 
v mapovém prohlížeči ArcGIS Online, zdroj vlastní 

 

Analýza a eliminace chyb 

 Po nastavení všech požadovaných vlastností publikované služby je potřeba 

analyzovat publikovaná data a odstranit případné chyby. Při analýze se můžou 

vyskytnout závažné chyby, které je nutno odstranit a dále pak varování, která je 

doporučeno také vyřešit, přestože to pro samotnou publikaci služby bezpodmínečně 

nutné není.  

Dále jsou zmíněny některé chyby, které bylo při publikaci mapových služeb pro 

tvorbu webových mapových aplikací nutno řešit: 

Chyby – Errors 

• 00005 – Typ vrstvy není podporován. Tato chyba se vyskytuje pro podkladové 

vrstvy mapy, které jsou připojeny do mapového souboru. Tyto vrstvy nejsou pro 

tvorbu webové mapové aplikace potřeba, proto je můžeme z mapy odstranit. 

Pokud by data nebylo možno odstranit, lze problém vyřešit použitím typu vrstvy, 

který je podporován. 
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• 00037 – základní, tzv. Basemap vrstvy nemohou být publikovány jako mapová 

služba. Řešením je opět odstranění této vrstvy, kterou jsou v našem případě data 

OpenStreetMap. Obecně, připojené služby nelze znovu publikovat jako službu.  

• 00025 – vrstvy, které byly vytvořeny z výběru jiné vrstvy nejsou podporovány. Je 

proto nutno je převést do podporovaného formátu vrstvy, a to pomocí exportu 

dat a uložení vrstvy jako nový shapefile. Ten potom znovu nahrajeme do mapy a 

upravíme symbologii, která se exportem ztratí.  

Varování – Warnings 

• 20034 –  souřadnicový systém datového rámce je odlišný od systému 

vyžadovaného schématem ArcGIS Online. Pokud budeme toto varování 

ignorovat, v procesu publikace se změní souřadnicový systém služby na 

požadovaný (WGS 1984 Web Mercator). Transformace některých dat však 

nemusí vždy proběhnout správně, další možností je tedy založit novou 

geodatabázi a data přetransformovat do požadovaného souřadnicového 

systému ještě před publikací. (kapitola 4.1). 

• 24011 – zdroj dat není registrován na serveru. Varování nás upozorňuje, že 

zdrojová geodatabáze není registrována na ArcGIS serveru. Toto varování 

můžeme ignorovat a data budou nahrána přímo na server. Pokud bychom chtěli 

publikovat službu s přístupem k funkcím (WFS), data by byla nahrána do 

geodatabáze spravované serverem. Pokud bychom si nepřáli data nahrávat 

přímo na server, bylo by potřeba zaregistrovat zdrojovou geodatabázi pomocí 

ArcGIS serveru. 

• 20036 – vrstva anotací používá font, který není nainstalovaný na serveru. Při 

nahrávání služby je font změněn, jediná nevýhoda je tedy vizuální rozdíl oproti 

původní mapě. 

• 10045 – data budou na server nahrána v plném rozsahu. Pokud nechceme 

nahrávat zbytečně všechna data (zajímá nás jen část), je potřeba omezit plný 

rozsah datového rámce (kapitola 4.1). 
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Obrázek 11: výpis chyb po analyzování publikované služby, zdroj vlastní 

 

Vytvořené služby 

Původním návrhem bylo sdílet všechna data jako služby mapping tiles (Mapping 

s využitím tvorby dlaždic v mezipaměti). Jak již bylo zmíněno, tato služba však dále 

neumožňuje selekci zobrazovaných vrstev při tvorbě mapy v prostředí ArcGIS Online, 

tudíž bylo potřeba všechna data, která jsou požadována zobrazovat zvlášť roztřídit a 

vytvořit pro každou z těchto vrstev zvláštní službu. Tímto způsobem vzniklo pro složitější 

mapy (Slovenská Republika Rad, Karpatsko-dukelská operace) velké množství služeb, což 

sice nemá vliv na funkčnost aplikace, je to však pracnější a nepříliš přehledná možnost.  

V průběhu prací na tvorbě webových mapových aplikací bylo zjištěno, že použití 

dynamického načítání mapy z dat umožňuje ovládat viditelnost vrstev přímo při tvorbě 

mapy, takže potřeba vytvářet velké množství služeb není nutná, stačí vytvořit pouze 

jednu, kterou pak lze použít vícekrát, vždy s jiným nastavením. Proto byl původní postup 

nakonec nahrazen tímto a mapping tiles služby byly ponechány pouze pro podkladová 

data.  
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Pro jednotlivé mapy byly nakonec vytvořeny tyto služby: 

Vpád pasovských do českých zemí – jelikož tato mapa znázorňuje pouze jednoduchou 

a v základě přehlednou situaci tažení dvou vojsk, byla data publikována jako jediná 

služba, a to jako Mapping tiles s využitím tvorby dlaždic.  

Slovenská republika rad – Pro tuto mapu byla nakonec zvolena možnost publikace tří 

služeb. Jedná se o dvě služby formátu Mapping tiles, kdy v jedné je uložena podkladová 

mapa a ve druhé jsou anotace k prvkům podkladové mapy. Tato služba byla vytvořena 

zvlášť, aby nedocházelo k překryvu anotací dalšími službami, k čemuž by došlo, kdyby 

byly anotace umístěny přímo v podkladové mapě. Jako třetí byla vytvořena služba 

Mapping dynamically s dynamickým načítáním dat, kde jsou umístěny všechny prvky 

mapy, se kterými budeme chtít v mapě pracovat (liniové pohybové znaky tažení, bodové 

znaky míst a událostí, …) 

Karpatsko-dukelská operace – Pro mapu karpatsko-dukelské operace bylo víceméně 

použito stejných postupů jako při tvorbě webové mapové aplikace Slovenská republika 

rad. Také zde byly vytvořeny dvě služby Mapping tiles pro podkladová data a jedna 

služba Mapping dynamically se všemi původně vektorovými daty. Navíc byla vytvořena 

ještě jedna služba Mapping dynamically, ve které jsou data opatřena časovými údaji a 

tato služba bude použita pro tvorbu aplikace s časovou osou. 

Seznam vytvořených služeb: 

• III_11A_VPADPASOVSKYCH_mapa_R – mapping tiles 

• V_05A_SLOVENSKA_REP_1919_podklad_mesta – mapping tiles 

• V_05A_SLOVENSKA_REP_1919_podklad_anno – mapping tiles 

• V_05A_SLOVENSKA_REP_1919_vektor – mapping dynamically 

• V_11C_KARPATSKO_DUKELSKA_OPERACE_podklad – mapping tiles 

• V_11C_KARPATSKO_DUKELSKA_OPERACE_podklad_anno – mapping tiles 

• V_11C_KARPATSKO_DUKELSKA_OPERACE_vektor_ - mapping dynamically 

• V_11C_KARPATSKO_DUKELSKA_OPERACE_vektor_cas – mapping dynamically 
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 Další možnost publikování dat je přímo v prostředí ArcGIS Online, zde však nejsou 

data publikována na předplacený ArcGIS Server, ale jsou zpoplatněna kredity, které jsou 

organizací předem zakoupeny. Tato možnost nebyla využita. 

 

4.3 Tvorba mapy v prostředí ArcGIS Online 

 

Z publikovaných služeb je nyní potřeba vytvořit mapy. Mapy byly vytvářeny 

v prohlížeči map v prostředí ArcGIS Online. Mapu lze vytvořit či upravovat i později, 

přímo při tvorbě webové mapové aplikace, dochází k tomu ovšem vždy pomocí přepnutí 

zpět do prohlížeče map. Při zvolení možnosti vytvořit novou mapu je otevřen prohlížeč 

map, kde je ve výchozím natavení podkladová topografická mapa. Jako podkladovou 

mapu můžeme nastavit i jinou mapu nabízenou v horní liště v záložce podkladová mapa, 

nebo můžeme přesunout do podkladové mapy některou z vrstev námi přidaných. Přidat 

vlastní mapu můžeme pomocí nabídky přidat, kde je dále několik možností, jak naše data 

do mapy nahrát. Jelikož naše data byla nahrávána jako služby na ArcGIS Server, byla 

zvolena možnost přidat vrstvu z webu. Zde je dále na výběr z několika typů dat. Pro 

služby v ArcGIS formátu nahrané na ArcGIS Server je volena možnost Webová služba 

ArcGIS Sever. Dále je zde okno pro umístění URL konkrétní služby. Službu následně 

přidáme do mapy a můžeme s ní dále pracovat.  

Tímto způsobem byly do prohlížeče map nahrány všechny služby potřebné pro 

vytvoření výsledné mapy, pro každou aplikaci byla vytvořena samostatná mapa. Pro 

mapu Vpád Pasovských do českých zemí postačilo nahrát její jedinou vytvořenou službu, 

pro mapy Slovenská republika rad a Karpatsko-dukelsá operace byla nahrána vždy služba 

s rastrovým základem mapy (služba mapping tiles), která byla vložena do podkladové 

mapy a dále rastrová služba s původně vektorovými daty (služba mapping s dynamickým 

načítáním). Tato služba umožňuje již dříve zmíněné vypínání vrstev, proto byla do mapy 

nahrána vždy několikrát, pokaždé s jinou zapnutou vrstvou (při tvorbě aplikace v 

šablonách Story Maps lze při přidávání mapy ovládat zobrazení služeb připojených do 

mapy, ne přímo vrstev). 
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Obrázek 12: mapový prohlížeč ArcGIS Online, zdroj vlastní 

 Veškeré v mapě nahrané vrstvy jsou zobrazeny v levém panelu pod záložkou 

obsah. Zde je možno provádět některé úpravy zobrazovaných dat. Při tvorbě map pro 

webové mapové aplikace Akademického atlasu českých dějin byly využívány hlavně 

možnosti povolit vyskakovací okna a následně konfigurovat vyskakovací okno. 

Vyskakovací okna byla povolena pro všechny vrstvy zobrazující tematický obsah mapy, 

topografický podklad je zde druhotnou informací, a předpokládá se, že není potřeba 

podávat o něm podrobné informace. V nabídce konfigurovat vyskakovací okno je 

potřeba upravit, co se bude v okně zobrazovat. 

Možnosti nastavení vyskakovacích oken: 

• Název vyskakovacího okna – lze zde ručně napsat požadovaný název, nebo lze 

nastavit zobrazení jednoho či více atributů (z atributové tabulky), či libovolné 

kombinace obojího. 

• Obsah vyskakovacího okna – lze nastavit zobrazení seznamu atributů polí, popis 

z jednoho pole nebo vlastní zobrazení atributu. Atributy lze dále upravovat 

v nabídce konfigurovat atributy. 

• Výrazy atributu – zde je možno napsáním skriptu přidat výraz, který vrátí 

hodnotu, která se zobrazí. Je zde množství funkcí, které lze pro tvorbu výrazů 

použít (např. Average, Buffer, Clip, …). 
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• Vyskakovací okna s médii – slouží pro přidání obrázků či grafů do vyskakovacího 

okna. 

Při práci bylo využíváno hlavně nastavení názvu a obsahu vyskakovacího okna, 

kde docházelo k nastavení zobrazování atributů, které byly upravovány při přípravě dat 

před publikací služeb. Pro úpravy konkrétních jednotlivých prvků, pokud se vyskytl 

ojedinělý problém, není třeba vracet se k úpravě dat v ArcGIS Desktop a nahrávat novou 

službu, ale je možno zvolit vlastní zobrazení atributu a doplnit požadované informace 

ručně. Vytvořené a uložené mapy lze při tvorbě aplikace editovat.  

 

4.4 Tvorba webové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps 

 

V této kapitole jsou popsány postupy při tvorbě webových mapových aplikací 

pomocí šablon Story Maps. Jelikož cílem práce je vyzkoušet možnosti těchto šablon, bylo 

vyzkoušeno více postupů a šablon pro různé mapy, proto je dále kapitola rozdělena a 

jednotlivé části jsou zaměřeny vždy na jednu mapovou aplikaci.  

 

4.4.1 Vpád Pasovských do českých zemí 

 

Jelikož mapa Vpád Pasovských do českých zemí zastupuje jednodušší mapy, je 

postačující vytvoření jediného okna aplikace s jednou mapou. Pro takové případy je 

vhodná šablona Story Map Series se záložkami, která zobrazuje v hlavní části mapové 

okno a v postranním panelu textové či multimediální informace. Protože se v tomto 

případě jedná o jednu mapu, kterou doprovází souhrnný text o celé události, bylo 

zvoleno konkrétně rozvržení s bočním rozbalovacím panelem, u kterého lze v nastavení 

vypnout číslování záložek a vizuálně pak nepůsobí nepatřičně to, že je v aplikaci pouze 

jedna záložka.  

Do hlavního mapového okna byla nahrána mapa vytvořená v ArcGIS Online 

mapovém prohlížeči. Při vkládání mapy nebo následně při úpravě okna je možno nastavit 
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výchozí umístění, obsah a zobrazení vyskakovacích oken. Takto se bude mapa 

zobrazovat při otevření mapové aplikace a při stisknutí tlačítka domů v panelu ovládání 

mapového okna. Kromě mapy lze do hlavního okna aplikace umístit také obrázek, video, 

nebo webovou stránku. Pokud při tvorbě aplikace zjistíme, že mapu je potřeba opravit, 

tlačítko upravit otevře okno s mapovým prohlížečem, kde je tak možno učinit. Po 

upravení mapy a jejím uložení se okno zavře a mapa v aplikaci se aktualizuje.  

 

Obrázek 13: okno úpravy hlavního okna, zdroj vlastní 

 

Úprava obsahu bočního panelu je prováděna přímo v panelu, který se zde chová 

jako klasický textový editor.  Lze zde vkládat a upravovat text, obrázky, videa, webovou 

stránku nebo odkazy. Další možností práce s vloženým obsahem jsou Akce příběhu. Ty 

umožňují v textu vytvářet například odkazy na jiné sekce příběhu, měnit konfiguraci 

mapy či celý obsah hlavního okna, nebo vyhledávat adresy či místa. Místa v textu, na 

která jsou aplikovány akce příběhu jsou zvýrazněna podtržením, silnějším písmem a 

změnou barvy. Při tvorbě aplikace byly akce příběhu použity pro přiblížení mapy na 

lokace či jevy zmíněné v textu.  
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Obrázek 14: boční záložka s panelem pro úpravu obsahu, zdroj vlastní 

 

Šablona umožňuje vytvořit legendu mapy, která se zobrazí po vysunutí 

rolovacího panelu v okně mapy. Tato legenda je generována z dat mapy vytvořené 

v mapovém editoru, kde lze u jednotlivých vrstev nastavit, zda bude vrstva v legendě 

zobrazována. Jinak ovšem nelze podobu legendy nijak upravovat a takovéto zobrazení 

legendy navíc není příliš vzhledné a vhodné. Proto byla legenda nakonec vložena do 

postranního panelu s textem jako obrázek. 

 

Obrázek 15: legenda vytvořená automaticky šablonou, zdroj vlastní 
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Šablony Story Maps bohužel nemají žádnou funkci pro vložení měřítka. Měřítko 

lze doplnit do mapy úpravou kódu aplikace (community.esri.com), tato možnost však 

nebyla v práci řešena. 

 

Ve výsledné aplikaci lze ovládat pohyb mapy pomocí tažení kurzorem myši nebo 

směrovými šipkami na klávesnici. Lze provádět přibližování a oddalování rolovacím 

tlačítkem myši nebo pomocí zoomovacího panelu v mapě. Tlačítko domů na stejném 

panelu přesune mapu do výchozího nastavení. Po kliknutí na tematické prvky mapy je 

zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o daném prvku. Boční panel je ovládán 

klasickým rolováním, akce příběhu se zobrazí po kliknutí na zvýrazněné části textu. 

V záhlaví aplikace je uveden název projektu a logo organizace s proklikávacími odkazy 

na webové stránky. 

 

 

Obrázek 16: vzhled výsledné aplikace Vpád Pasovských do čech roku 1611, zdroj vlastní 

Aplikace je dostupná z: http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Vpad_Pasovskych/ 
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4.4.2 Slovenská republika rad 

 

Mapa československo-maďarského konfliktu a Slovenské republiky rad patří ke 

středně náročným mapám, kde orientace v jevech zobrazovaných na mapě není ještě 

tak náročná, ale je možno mapu zjednodušit roztřízením na dílčí jevy. Pro tvorbu mapové 

aplikace bylo vyzkoušeno vícero šablon, konkrétně Map Journal, Map Cascade a stejně 

jako v předchozím případě Map Series. Ta se z několika důvodů ukázala jako 

nejvhodnější, proto byla do finální podoby dovedena právě tato aplikace a ostatní dvě 

jsou pouze ukázkou možností využití šablon. 

 

Story Map Journal 

 Šablona Map Journal provádí vytvořenou mapou pomocí postupného procházení 

postranního rolovacího panelu s informacemi. Ke každé části lze v hlavním okně přidat 

vlastní mapu, což je zde využito pro postupné zobrazování částí mapy válečných tažení. 

Ideálním případem by bylo, kdyby měly jednotlivé prvky zobrazené na mapě přesnou 

dataci a bylo by tedy možno zobrazovat jevy dle časové posloupnosti. Bohužel, prvky 

jsou datovány spíše orientačně, u některých zobrazených událostní chybí datace úplně. 

Kvůli těmto nepřesnostem a nejednotnostem není možné sestavit správně po sobě 

jdoucí zobrazení situace. Proto byly události roztřízeny spíše tematicky, a to na 3 části 

zobrazující postupně základní situaci, postavení a pohyb armád a dosažená území. 

Jelikož doprovodné textové informace, které byly dodány spolu s mapami a byly 

vytvářeny pro tištěný Akademický atlas českých dějin, poskytují spíše obecný komentář 

k tématu mapy a nejsou přímým doprovodem událostí v mapě zobrazených, byl text do 

těchto tří částí rozdělen spíše provizorně tak, aby bylo možno ukázat možnosti použité 

šablony. Pokud by byl k mapám dodán rozsáhlejší text, vyjadřující se více k dějům na 

mapě, pak by bylo možno vytvořit například více částí a mapa v hlavním okně by přímo 

doprovázela informace v textu, zobrazovala vždy pouze události, o kterých by se text 

zmiňoval.  
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I v této šabloně lze pro mapu v hlavním okně na každé úrovni nastavovat vlastní 

konfiguraci a obsah a lze zde používat Akce příběhu. Ovládání mapy funguje stejně jako 

u šablony Map Series, příběhem lze procházet pomocí šipek po levé straně bočního 

panelu, nebo kliknutím přímo na některou z částí příběhu. 

 

 

Obrázek 17: Slovenská republika rad, šablona Map Journal, zdroj vlastní 

Aplikace je dostupná z: 

http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Slovenska_republika_rad/_SRR_map_journal/ 

 

 

Story Map Cascade 

Jako další šablona byla vyzkoušena Map Cascade. Tato šablona je určena pro 

podobný typ dat jako šablona Map Journal, prezentuje je však vizuálně trochu odlišným 

způsobem. Celou plochu mapové aplikace v tomto případě zabírá mapa, další informace 

jsou zobrazovány buď jako plovoucí text objevující se přes mapu, nebo lze text vložit 

mezi jednotlivé části zobrazované mapy.  
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Obrázek 18: Slovenská republika rad, šablona Map Cascade, zdroj vlastní 

 

Obrázek 19: nástroj pro organizaci a tvorbu mapové aplikace Map Cacsade, zdroj vlastní 

Pro využití této šablony je opět vhodné mít doprovodné informace, které se 

týkají přímo situace zobrazované na mapě. Pokud taková data nemáme, ztrácí tato 

prezentace poněkud smysl a je lepší se jí vyhnout, neboť nedostatek informací působí 

nehezky.  

Pohyb příběhem mapy je zde prováděn rolováním myší, kdy dochází k pohybu 

plovoucího panelu a následné plynulé změně podkladové části (je-li změna nastavena), 
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takže rolování nelze používat pro ovládání (přibližování) samotné podkladové mapy. Lze 

tak činit pouze pomocí tlačítek +/- na ovládacím panelu mapy, pohyb pomocí tažení 

kurzoru myši zde funguje stejně, jako u předchozích šablon. Systém vyskakovacích oken 

v mapě zde funguje také stejně, avšak je škoda, že v šabloně Map Cascade nelze využívat 

odkazování pomocí Akce příběhu, šablona neumí generovat vlastní legendu. Dle mého 

názoru se tato šablona hodí více na prezentaci informací jiných formátů, něž jsou mapy, 

mapa zde může sloužit například pouze jako doplňková informace na některých 

snímcích.  

Aplikace je dostupná z: 

http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Slovenska_republika_rad/_SRR_map_cascade/ 

 

 

Story Map Series 

Jelikož doprovodná data k mapám nejsou pro předchozí šablony vhodně 

využitelná a aplikace takto vytvořené nevypadaly příliš reprezentativně, byla nakonec 

jako nejvhodnější zvolena opět šablona Map Series, tentokrát verze se záložkami na 

horní liště aplikace. Tvorba aplikace v této šabloně je popsána již v kapitole 4.4.1., proto 

následuje pouze popis vytvořené aplikace. 

Pod první záložkou je v hlavním mapovém okně zobrazena podkladová mapa 

celého území, v postranním panelu jsou pak umístěny všechny textové informace 

dodané k této mapě. V textu je několikrát použita Akce příběhu, pro přiblížení 

zmiňovaného místa na mapě. Pod druhou záložkou je umístěn seznam map postupného 

vývoje situace. Pomocí odkazů Akce příběhu byla pro každou položku seznamu 

nastavena mapa s odpovídajícím obsahem.  Pod třetí záložkou je v hlavním mapovém 

okně zobrazena kompletní mapa se všemi dostupnými vrstvami a v bočním panelu je 

jako obrázek vložena legenda. Pro veškeré tematické prvky mapy je zapnutá možnost 

vyskakovacích oken. 
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Obrázek 20: Slovenská republika rad, šablona Map Series, zdroj vlastní 

Aplikace je dostupná z: 

http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Slovenska_republika_rad/Slovenska_republika_rad

/ 

 

4.4.3 Karpatsko-dukelská operace 

 

Jelikož k mapě zobrazující průběh karpatsko-dukelské operace je v Akademickém 

atlase českých dějin jen velmi málo doprovodných informací, působí vytvořená aplikace 

informačně stroze. Při přípravě dat pro tvorbu této mapové aplikace byla nutná náročná 

úprava dat, a to z důvodu velkého množství prvků v mapě, které bylo potřeba opatřit 

konkrétními informacemi o prvcích a roztřídit dle zvoleného aspektu. Třídění bylo 

provedeno podle časových údajů, které však nejsou uvedeny u všech prvků, proto 

výsledné aplikace nezaručují historickou správnost, ale slouží hlavně jako ukázky 

možností časového třídění.  

Story Map Series 

Aplikace vytvořená pomocí šablony Story Map Series je koncipována podobně, 

jako ve stejné šabloně vytvořená aplikace Slovenská republika rad. Pod první záložkou je 
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v hlavním mapovém okně zobrazena mapa, na níž jsou po spuštění aplikace zobrazeny 

všechny dostupné informace. V postranním panelu jsou uvedeny textové informace 

k mapě, pod nimi je pak seznam map, které postupně procházejí operací tak, jak 

pravděpodobně probíhala v čase. Tyto odkazy jsou vytvářeny pomocí funkcí Akce 

příběhu. Pod druhou záložkou je v hlavním okně zobrazena opět kompletní mapa, 

v postranním panelu je vložena legenda. Všechny tematické prvky mapy jsou 

interaktivní, po kliknutí je zobrazeno vyskakovací okno s popisem.  

 

Obrázek 21: karpatsko-dukelská operace, Map Series, zdroj vlastní 

Aplikace je dostupná z: http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Karpatsko-

dukelska_operace/karpatsko-dukelska_operace_map_series/ 

 

Aplikace s časovou osou 

Pro ukázku byla také vytvořena jedna aplikace s časovou osou. Samotné šablony 

Story Maps nemají možnost ovládat mapu pomocí časové osy. V prostředí ArcGIS Online 

však existuje šablona časové informace, která tuto možnost nabízí, ovšem nemá naopak 

možnost doplnit mapu dalšími informacemi tak, jak to umožňují šablony Story Maps. Jak 

už bylo víše zmiňováno, do hlavního mapového okna aplikací vytvářených pomocí šablon 

Story Maps lze kromě mapy nahrávat také obrázky, videa nebo odkazy. Právě použitím 
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odkazu na mapu vytvořenou v šabloně časové informace tak můžeme dostat mapu 

ovládanou časovou osou i do mapy s příběhem. (esri.com/arcgis-blog) 

Pro vytvoření mapy s časovou osou musí všechny prvky, které chceme tímto 

způsobem zobrazovat v čase, mít v atributové tabulce vložen sloupec typu date a v něm 

uvedenou časovou informaci. Dále musí mít každá vrstva s těmito prvky v nastavení 

v záložce Time povoleno využití času pro vrstvu. Také je zde možné nastavit, zda je jako 

časový údaj brán jeden záznam, nebo interval. Pro použití intervalu musí být v atributech 

uvedeny dva časové údaje, počáteční a koncový. V případu mapy karpatsko-dukelské 

operace byla zvolena možnost časového intervalu, jelikož jsou zde známa pouze 

orientační data, a ne přesné datace jednotlivých kroků. Dále je zde možnost nastavení 

kroku posouvání po časové ose. 

 

Obrázek 22: nastavení využití času, zdroj vlastní 

Při tvorbě aplikace zobrazující mapu s časovou osou volíme v prostředí ArcGIS online 

možnost tvorby aplikace pomocí šablony a dále v kategorii procházení/sumarizace dat 

vybereme šablonu časové informace. Šablona umožňuje například nastavení tématu, 

zobrazení měřítka či legendy nebo nastavení zobrazování času. 



 ČVUT v Praze Postup tvorby webové mapové aplikace 
 
 

51 
 

 

Obrázek 23: tvorba mapy s časovou osou, zdroj vlastní 

 Po vytvoření aplikace zobrazující mapu s časovou osou postupujeme při tvorbě 

aplikace v šabloně Story Maps stejným způsobem, jako v předešlých případech, avšak 

místo mapy nahrajeme do hlavního okna odkaz na webovou stránku s časovou aplikací. 

V této šabloně pak můžeme mapu opět opatřit doprovodným textem, obrázky nebo 

akcemi příběhu.  

 

Obrázek 24: karpatsko-dukelská operace, Map Series s časovou osou, zdroj vlastní 

Aplikace je dostupná z: http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/Karpatsko-

dukelska_operace/karpatsko-dukelska_operace_casova-osa/  



 ČVUT v Praze Závěr 
 
 

52 
 

Závěr 

Výsledkem mé diplomové práce je několik webových mapových aplikací 

vytvořených pomocí šablon Esri Story Maps. Jelikož cílem práce bylo vyzkoušet možnosti 

šablon, a ne přímo vytvoření konečné mapové aplikace, jsou některé z vytvořených 

aplikací pouze v podobě torza, které není dohotoveno do konečné podoby a slouží jen 

jako ukázka možností tvorby pomocí těchto šablon. Pro každou ze tří řešených map pak 

byla vytvořena jedna aplikace, která byla dohotovena do podoby, která by mohla sloužit 

jako výsledná mapová aplikace.  

 Pro tvorbu webových mapových aplikací byla poskytnuta data vytvořená pro 

tištěný Akademický atlas českých dějin. Ukázalo se, že je potřeba provádět celkem 

časově náročnou úpravu těchto dat ještě před samotným publikováním na mapový 

server. Jelikož jsou data původně určena pro tištěné mapy, nebylo při tvorbě řešeno 

mnoho věcí, které jsou pro vytvoření aplikací potřeba, například umístění informací 

v databázi (informace jsou uváděny pouze v grafice mapy), nebo vhodné třídění do 

vrstev. Pro náročné mapy, jakou je například mapa Karpatsko-dukelská operace, je 

potřeba zvolit, jak třídit velké množství informací uvedených v mapě. Zde se nabízí 

několik možností, například z časového nebo tematického hlediska. 

Samotná tvorba mapových aplikací pomocí šablon Story Maps není složitá, a pro 

základní aplikace opravdu není potřeba speciálních znalostí. Pokud bychom ovšem chtěli 

aplikace vylepšovat, například do podoby mapy Decisive Moments in the Battle of 

Gettysburg uvedené v podkapitole 1.2 rešeršní kapitoly 1, bylo by třeba provést úpravy 

kódu aplikace. To však nebylo cílem této práce, která zkouší funkcionalitu 

předpřipravených šablon a hledá ideálně jednoduché postupy. Bohužel je ovšem 

pravdou, že bez zásahu do kódu aplikace nejen nelze aplikace vylepšit dle svých 

představ, ale mapu nelze doplnit ani o některé další vhodné funkce, které základní 

šablony neobsahují. Jedním ze základních nedostatků šablon je absence měřítka v mapě. 

Mapy bitev a válečných tažení také většinou zobrazují jen malou část území, a bylo by 

vhodné, kdyby bylo možno omezit pohyb v mapovém okně pouze na rozsah 

zobrazovaného území. Stejně tak by bylo dobré omezit možnosti přibližování a 

oddalování mapy na úrovně, které byly zadány při publikaci dat a které vystihují potřeby 
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mapy (větší detail ani oddálení nemá smysl). Pokud totiž přiblížíme/oddálíme mapu na 

jinou úroveň, mapa se přestane vykreslovat. Tyto problémy nebyly v práci řešeny, jelikož 

programátorské úpravy nebyly cílem práce.  

Při tvorbě mapových aplikací se ukázalo, že šablony Story Maps jsou pro mapy 

bitev a válečných tažení využitelné, zejména pokud jde o šablony Story Maps Series a 

Story Maps Journal, které jsou určené převážně pro práci s mapou. Některé další šablony 

jsou pro poskytování informací tohoto charakteru naopak nevhodné, jelikož jsou určeny 

pro data jiného typu (fotografie, textové informace). Pro plné využití potenciálu šablon 

Story Maps však nebyla dodána úplně vhodná doprovodná data. Například šablony Story 

Map Journal a Story Map Cascade, jsou založeny na poskytování průvodních informací 

k jevům zobrazujícím se v mapovém okně (vyprávění příběhu mapy), a pokud tyto 

informace nejsou dostupné, mohou výsledné aplikace působit nehotovým dojmem. 

Myslím si, že pokud by historiky byly dodány další zajímavé doprovodné informace, ať 

už v textové nebo multimediální formě, kterými by bylo možno vytvořené mapy vhodně 

doplnit, byl by potenciál Story Maps využit lépe a mohly by vzniknout informačně 

hodnotné a zajímavé mapové aplikace.   

Webové mapové aplikace, které byly vytvořeny v rámci této diplomové práce 

jsou umístěny na: http://maps.fsv.cvut.cz/~richtrova/ 
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