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Správná příprava finálního mapového vý-
stupu pro tisk je poslední, avšak neméně 
důležitou částí práce na klasické mapě. 
Příprava korektního tiskového výstupu vy-
žaduje znalosti alespoň základních pojmů 
a postupů počítačové grafiky.

Náležitosti mapy
Finální mapový list obsahuje kromě hlav-
ní mapy také množství dalších náležitostí, 
některé z nich jsou vždy nezbytné (název, 
měřítko, legenda), další je doporučené ob-
sáhnout vždy, kdy je to možné (tiráž, ze-
měpisná nebo souřadnicová síť, severka), 
jiné prvky jsou volitelné (vedlejší mapová 
pole, grafické a textové marginálie apod.). 

Název mapy
Název mapy je nezbytnou součástí mapy. 
Vždy by měl obsahovat věcné, místní  
a časové vymezení obsahu mapového lis-
tu. U delších názvů je vhodné rozdělení 
do hlavního nadpisu a podnadpisu. Nikdy 
by neměl obsahovat slovo „mapa“.

Legenda
Teoretické zásady pro tvorbu legendy  
a její uspořádání jsou popsány v mnoha 
učebnicích (např. Voženílek & kaňok 2011). 
Nejdůležitějšími zásadami jsou úplnost (le-
genda by měla obsahovat všechny prvky 
značkového klíče použité na mapě; mož-
nou výjimku tvoří všeobecně srozumitelné 
znaky geografického podkladu u tema-
tických map) a přesnost (všechny znaky 
by v legendě měly být v přesně stejné po-
době /např. velikost, barevnost/ jako jsou  
v mapě). Legenda by neměla obsahovat 
nadbytečné znaky (tj. symboly v dané mapě 
se nevyskytující – častý problém vícelisto-
vých děl s jednou univerzální legendou).

Několik tipů pro práci s legendou v ArcGIS:
• ArcMap umožňuje v legendě (ne)zo-

hlednit nastavenou průhlednost vrstev 
(Data Frame Properties – General  
– Simulate layer transparency in legends)

• v nastavení legendy jsou různé mož-
nosti pro tvar liniového a plošného 
symbolu v legendě

• v legendě je možno zobrazit jen znaky, 
které jsou zobrazeny v daném mapovém 
výřezu (Legend Properties – Items – Map 
Extent Options: Only show classes that 
are visible in the current map extent)

• široké možnosti úprav legendy jsou 
možné po jejím převedení na grafiku 
(Convert To Graphic) a rozdělení skupin 
(Ungroup), pak ale legenda přestává být 
legendou propojenou s obsahem, tzn. 
neprojeví se zde změny symbolů (proto 
je tento krok třeba dělat v chvíli, kdy je 
značkový klíč kompletně hotový)

Měřítko
Měřítko může být číselné, grafické a slov-
ní. U jeho volby je třeba zohlednit měřít-
ko mapy (grafické měřítko nemá smysl u 
map malých měřítek), kartografické zob-
razení (ovlivňuje, kde a jak je grafické mě-
řítko použitelné) a způsob použití mapy 
(například mapa pro digitální použití jako 
obrázek na webu by měla obsahovat spí-
še grafické měřítko, které při zobrazení  
v různých velikostech/na různých zaříze-
ních s odlišným rozlišením displeje bude 
dávat smysl spíše než měřítko číselné).

Pro číselné měřítko platí
• mezi číslicemi a dvojtečkou je z obou 

stran mezera: 1 : 100    1:100     1: 100
• u tisíců používáme oddělení mezerou, 

ne čárkou (pokud se nejedná o mapu  

v angličtině)  1 : 50 000   1 : 50,000  
1 : 50000

• číselné měřítko zaokrouhlujeme na 
rozumné hodnoty, i pokud je mapa 
(například kvůli umístění na formát)  
v měřítku poněkud odlišném  
1 : 1 500 000      1 : 1 498 231

Pro grafické měřítko platí
• používáme uměřený design, méně je 

často více
• čísla píšeme podle zásad daného jazy-

ka (oddělení tisíců mezerou, ne čárkou)
• volíme smysluplné intervaly popisu
• jednotlivé popisky intervalů musí být 

od sebe jednoznačně odlišitelné, 
nepřekrývající se

• měřítko vytváříme v daném kontextu 
používaných jednotkách (metry nebo ki-
lometry, ne míle a palce u českých map)

• popis jednotek patří za číslo popisku 
(ne samotné grafické měřítko) a je od 
něj oddělen mezerou

Slovní měřítko má smysl zejména u spe-
cifických map, jako jsou například pano-
ramatické mapy. Pak lze uvést například 
„Měřítko se mění s perspektivou. Vzdá-
lenost mezi městy X a Y je 50 km, mezi 
městy X a Z 23 km.“

Vlastní nastavení měřítek (barva, styl, pís-
mo, …) lze ukládat do vlastního Style 
souboru.

Zeměpisná, souřadnicová a indexová síť
Mapa může obsahovat síť zeměpisnou 
(rovnoběžky a poledníky), souřadnicovou 
(souřadnice dle kartografického zobrazení, 
např. S-JTSK) nebo indexovou (pomocná 
síť řádků a sloupců označených písmeny  
a čísly pro snadnější vyhledávání v mapě 
dle rejstříku prvků). 

Pro zobrazení sítí na mapě platí:
• zeměpisná síť je vhodným doplňkem 

mapy, protože umožňuje snadnou 
orientaci v mapě (ve smyslu jižněji-se-
verněji, východněji-západněji) zejména 
v případech, kdy tvar zeměpisné sítě 
je vlivem použitého kartografického 
zobrazení zakřivený či pootočený

• zeměpisná síť by měla mít stejný inter-
val pro zeměpisnou šířku i délku

• v daném mapovém výřezu by měly být 
vždy alespoň dvě rovnoběžky/poledníky

• jen rámové značky (ticks) namísto sítě 
lze použít pouze v případě přímkové 
(nezakřivené) podoby zeměpisné sítě,  
a měly by být umístěny po obou stra-
nách i nahoře a dole

• sítě by měly být umístěny pod bodo-
vými značkami (včetně např. kartodi-
agramů) a popisem, eventuálně i pod 
liniovými značkami 

• zeměpisné souřadnice by měly být 
popsány v jazyce mapy (tzn. u českých 
map SVJZ, ne anglické NESW)

• popisky zeměpisné sítě by měly 
obsahovat jen tolik desetinných míst 
(eventuálně dělení na minuty, stupně), 
do jaké podrobnosti jsou rozděleny 
intervaly (pokud je interval zeměpisné 
sítě 5°, je zbytečné uvádět 5°0´0´́ )

Všechny typy sítí lze v ArcGIS zobrazit pro 
daný Data Frame přes Data Fame properties 
– Grids (včetně poměrně širokých možností 
nastavení nebo konverze na grafiku). Vlastní 
nastavení sítí (barva, intervaly, písmo, …) lze 
ukládat do vlastního Style souboru.

Nevýhodou této jednoduché metody je 
fakt, že obraz sítě je pak nejvrchnějším 
prvkem, překrývá tedy i bodové značky  
a popis. Toho se lze vyhnout vložením 
sítě jako vrstvy (např. v Shapefile). Země-
pisnou síť lze například stáhnout ve formá-
tu SHP připravenou s různými intervaly), 
nebo ji vygenerovat. K vytvoření sítě lze 
použít nástroj Create Fishnet, umožňují-
cí definici intervalu, rozsahu apod. Pokud 
jej použijeme při nastaveném zobrazení 
WGS84, výsledkem bude zeměpisná síť; 
pokud v kartografickém zobrazení (Pro-
jected Geographic System), výsledkem 

bude souřadnicová síť zobrazení, kterou 
lze použít i jako indexovou. V případě prá-
ce se sítí jako vrstvou lze také snadno edi-
tovat její rozsah například tak, aby obrazy 
poledníků a rovnoběžek končili kousek za 
hranicemi zájmového území a nešly až do 
kraje Data Fame apod.

V případě využití zeměpisné sítě vložené 
jako vrstva (např. ze Shapefile) je třeba dát 
pozor na to, kolika a jakými lomovými 
body (vertexy) jsou definovány linie. Po-
kud jsou definovány pouze počátečním 
a koncovým bodem (typicky výsledek  
z funkce Create Fishnet), lze je použít pou-
ze u kartografických zobrazení s přímko-
vým obrazem zeměpisné sítě; podobně 
je tomu v případě, že mají definiční body 
např. v průsečících. Problém je totiž ten, 
že ArcGIS při transformaci zobrazení pře-
počítává polohu lomových bodů, ale linie 
mezi nimi zobrazuje přímkově. U karto-
grafických zobrazení s křivkovým obrazem 
zeměpisné sítě je třeba použít vrstvu s vel-
mi velkým počtem lomových bodů, nebo 
vrstvu, která má lomové body křivkové.

Severka
Severka je vhodným doplňkem mapy ze-
jména tehdy, pokud není sever umístěn 
přesně nahoře (typicky u Křovákova zobra-
zení). Severka navíc může být zajímavým 
designovým prvkem mapy (i zde ale platí, 
že její styl musí být v souladu se stylem 
celé mapy). Při jejím použití je však třeba 
dávat pozor na to, zda v daném zobrazení 
severka platí po celé ploše mapy. Napří-
klad u zmiňovaného Křovákova zobrazení 
je úhel poledníků mění ve směru východ-
západ, a tak použití severky je nesprávné 
u map, které zobrazují větší území (např. 

Příklady špatně zhotovených grafických 
měřítek.

Nevhodné použití rámových značek 
zeměpisné sítě u kuželového zobrazení.

Zeměpisná síť překrývající popisky  
a kartodiagramy.

http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/10m/physical/ne_10m_graticules_all.zip
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část spadávky. Vně spadávky se nachází 
oblast popisu, která může obsahovat na-
příklad pasovací značky („terčíky“ pro 
automatizaci ořezu), barevné pruhy nebo 
značky indikující místa, kde má být doku-
ment přeložen.  

Ořezové značky jsou značky, které indi-
kují čistý formát dokumentu při použití 
spadávky. Podle nich je následně doku-
ment ořezán na čistý formát. 

Zrcadlo dokumentu je vnitřní prostor čis-
tého formátu, oddělený okrajem ve stejné 
šířce, jako je spadávka. Vlivem nepřesnosti 
při ořezu může být odstraněn, proto by do 
něj neměly zasahovat důležité prvky (jako 
jsou například popisky mapy nebo sítí, 
měřítko, tiráž apod.).

ArcMap přímé nastavení spadávky doku-
mentu ani export tiskového souboru s oře-
zovými značkami neumožňuje, proto je  

(v případě nutnosti použití) třeba vše připra-
vit ručně (nastavit větší formát dokumentu, 
než je požadovaný čistý formát mapy, vzdá-
lenosti si naměřit a vyznačit pomocí vodítek 
a ořezové značky nakreslit přes panel nástro-
jů Drawing. Další možností je příprava finál-
ního dokumentu v jiném programu.

ArcMap umožňuje zobrazovat data podle 
rozsahu určité vrstvy (de facto pro zobra-
zení oříznout Data frame do požadované-
ho tvaru). Volba se nachází pod Data Fra-
me Properties – Data Frame – Clip options  
– Clip to shape; volbu je možné použít i jen 
pro vybrané vrstvy. Výhodou oproti oříznu-
tí všech dat na požadovaný formát funkcí 
Clip je možnost využití jedné datové sady 
pro různé ořezy, i možnost snadné úpravy 
zobrazované oblasti editací vrstvy určující 
zobrazenou plochu. Nevýhodou je fakt, 
že při použití Clip to shape ArcMap všech-
na data na výstupu (např. export do PDF) 
rozrastruje, což má za následek – krom sní-
žení kvality – zvětšení velikosti souboru.

Vícelistová mapová díla v ArcMap
ArcMap umožňuje (polo)automatický ex-
port vícelistových mapových souborů dle 
zadaného listokladu. Tyto funkce jsou 
obsaženy v toolboxu Data Driven Pages. 
Základem je vrstva listokladu, kterou mů-
žeme vytvořit pomocí nástroje (Create Fis-
hnet s polygonovým výstupem; Grid Index 
Features automaticky pokrývající rozsah 
dat při nastavení parametrů, jako je měřít-
ko nebo velikost jednoho listu; Strip Map 
Index Features pro vytvoření polygonů 
podél linie, například řeky). Jinou možnos-
tí je vytvoření vrstvy ručně, s polygonem 
složitějšího tvaru (např. pokud počítáme  

s místem na legendu) a jeho rozkopíro-
váním a rozmístěním tak, aby pokrýval 
všechna požadovaná data. V poslední řadě 
může být definiční vrstvou listokladu jaká-
koli polygonová vrstva, například okresů.

Data Driven Pages umožňují další pokro-
čilé funkce, jako je filtrace dat podle lis-
tokladu (data určitých vrstev mohou být 
zobrazována pouze pro jeden list – tedy 
například okres, pokud máme listoklad 
definovaný polygonovou vrstvou okresů), 
použití dynamických textů (automatické 
zobrazování názvu listu podle hodnoty 
atributu v názvu mapy) nebo zobrazování 
označení sousedních listů (funkce Calcu-

celou ČR) (v tom případě je lepší použít 
zeměpisnou síť). Obecně je severka smy-
sluplnější u map velkých měřítek, u map 
středních a malých měřítek bývá užiteč-
nější a většinou správnější zeměpisná síť.

Tiráž
Tiráž mapy by měla podávat informace 
o autorovy mapy, autorech či zdrojích 
použitých dat (a to jak tematických, tak 
podkladových; uvedení zdroje je často 
podmínkou licence pro užití dat – a to  
i u těch, která jsou dostupná zdarma, jako 
je ArcČR500), roku vydání, instituci, kon-
taktní údaje apod.

Design mapového listu
Celkové rozmístění všech prvků by mělo 
vycházet z obecných zásad a pravidel gra-
fického designu.

Vizuální hierarchie
Zásada vizuální hierarchie říká, že důleži-
té prvky by měly být výraznější, než prvky 
nedůležité. Na vizuální výraznosti každé-
ho prvku se podílí například jeho velikost, 
kontrast vůči pozadí, barevnost, ostrost 
hran, výrazněji působí skupiny prvků leží-
cích blízko u sebe. Největší vizuální váhu 
by měly mít nejdůležitější prvky mapy, tj. 
hlavní mapové pole a název, nejmenší na-
opak prvky doplňkové.

Kompozice a uspořádání
Jedním ze základních pravidel kompozice 
je pravidlo tzv. zlatého řezu. Toho může-
me využívat při rozmisťování hlavních prvků 
mapy a obecně využívat spíše třetinového, 
než polovičního dělení. Uspořádání jednot-
livých prvků na mapě by mělo být vyváže-
né, jednotlivé prvky by měly být vzájemně 
zarovnané (jak ve vertikálním, tak horizon-
tálním směru), a mapový list jako celek by 
měl být rovnoměrně zaplněn, přičemž se 
uspořádáním jednotlivých prvků snažíme 
dosáhnout co největšího vyplnění prosto-
ru mapového listu bez zbytečných volných 
mezer. Tvary jednotlivých prvků a možnost 
vzájemného poskládání jsou tak prvním 
vodítkem pro jejich rozložení. Kompozice 
jednotlivých prvků by také měla respektovat 
obvyklý směr čtení (pohledu) shora zleva.

Barevnost
Volba ladících barev pro všechny prvky 
mapového listu i jejího obsahu je klíčovou 
otázkou designu mapy. Obsáhle pravidla 
pro volbu barev na mapách popisuje na-
příklad Brewer (2016), často jednodušší va-
riantou je využití nástrojů a pomůcek pro 
volbu barev, nebo již vytvořených barev-
ných palet (a jejich případná úprava). Mezi 
užitečné zdroje patří:
• nástroje pro tvorbu barevných sché-

mat podle základních pravidel, jako je 
AdobeColor nebo Paletton

• předpřipravné barevné stupnice obsa-
huje databáze webu ColourLowers

• základní kartografické barevné stupni-
ce obsahuje aplikace ColorBrewer2

• sekvenční barevné škály (např. pro 
kartogramy) generuje nástroj Sequential 
Color Scheme Generator (BrychtoVá  
& coltekin 2015)

• rozsáhlou databázi kartografických 
barevných stupnic nejrůznějších typů 
včetně webového rozhraní pro výběr 
vytvořila A. hohnoVá (2016)

• ColorOracle je volně dostupná aplikace 
pro simulaci poruch barevného vidění 
(Jenny & kelso 2007)

Tisk do krajů: spadávka, ořezové 
značky apod.

Tiskový formát mapy je daný limity zaří-
zení, na němž bude mapa tištěna. Při po-
žadavku na tisk do krajů (ať už se tiskne 
na jednotlivé listy, nebo větší archy papíru, 
které se pak na požadovaný formát oříz-
nou) je třeba dokument správně připravit.

Čistý formát dokumentu je požadovaný 
výsledný formát mapy. Při jeho volbě je 
vhodné (kromě samotného obsahu mapy) 
brát ohled také jeho výrobu, a používat 
buď standardní formáty (řada A dle normy 
ISO 216), nebo na konkrétní tiskové zaří-
zení (například v případě tisku na ofsetové 
tiskárně apod.). Využití takového čistého 
formátu dokumentu, na který lze na pou-
žívané tiskové archy snadno seskládat (ide-
álně bez velkého odpadu) sníží náklady na 
výrobu mapy.

Spadávka je prostor vně čistého formá-
tu dokumentu, který se tiskne na tiskový 
arch, ale před finalizací je odříznut. Ob-
vykle se jedná o přesah 2 až 5 mm (kon-
krétní požadavky bývají ve specifikacích 
přípravy tiskového dokumentu). Prvky, 
které mají na čistém formátu dokumentu 
být až do kraje, musí přesahovat do spa-
dávky. Při ořezávání totiž může dojít k po-
sunu dokumentu, čímž se stane viditelná 

Příklad nesmyslného použití severky.

Ořezové značky, spadávka, čistý formát 
dokumentu a zrcadlo sazby.

Příklad přípravy vrstvy listokladu s indivi-
duálním tvarem odpovídajícím finálnímu 
mapovému výstupu s legendou.

https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500
https://color.adobe.com/cs/
http://paletton.com/
www.colourlovers.com
http://colorbrewer2.org
http://eyetracking.upol.cz/color/
http://eyetracking.upol.cz/color/
http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske//hohnova16//stupnice.php
http://colororacle.org
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reprodukci barev mezi různými zařízeními.
ArcGIS ICC profily nepodporuje, pouze 
je možné u některých formátů nastavit 
výstup v RGB nebo CMYK modelu. Nad 
možností konverze nemá uživatel kontro-
lu, a tak je lepší v mapě používat barvy de-
finované v modelu dle uvažovaného po-
užití (RGB pro elektronické mapy, CMYK 
pro tištěné mapy). Z praktického karto-
grafického hlediska nemusí být ohledně 
problematiky barevných modelů, prostorů  
a jejich převodů problém s relativně ma-
lými odstínovými posuny u základních ba-
rev, větší roli to může hrát u unipolárních 
barevných škál např. kartogramů, kde pře-
vod mezi RGB a CMYK může vést k vý-
razně zhoršené rozlišitelnosti jednotlivých 
barev na mapě. V případě nutnosti přesné 
práce s barvami je pak pro tvorbu finální-
ho výstupu často lepší použít kombinaci 
ArcGIS s grafickým programem.

Písma
Dalším důležitým nastavením je práce 
s písmy. Používané fonty mohou být do 
dokumenty vloženy; pokud nejsou a PDF 
dokument je zobrazen na zařízení, které 
použitý font nemá nainstalovaný, písmo 
se zobrazí buď nahrazeno jiným fontem, 
nebo chybovými znaky (v obou případech 
dojde ke znehodnocení formátování. Ze-
jména v případě mapových dokumentů, 
které používají znaky postavené na fontu, 
je nutné font do výstupu zahrnout. Jinou 
možností, jak předejít problémům s písmy, 
je jejich převod na křivky. V tomto přípa-
dě se databáze symbolů nahradí vektoro-
vou grafikou podle aktuálního nastavení/
formátování. V tu chvíli ale text přestává 
být textem jako takovým, tzn. v PDF do-
kumentu například nebude fungovat vy-

hledávání, editace nebo kopírování textů. 
Na druhou stranu jde ale o nejjistější způ-
sob, jak se vyhnout problémům s rozhoze-
ním formátování textu.

Problémy s průhledností
Známým problémem ArcMapu při exportu 
dokumentů obsahujících vrstvu s nastave-
nou průhledností (ať už se jedná o vektoro-
vá nebo rastrová data) je rasterizace vekto-
rového obsahu pod touto vrstvou. Pokud 
nechceme mít všechna data, umístěná pod 
vrstvou s průhledností (např. stínovaným re-
liéfem) rozrastrována, je třeba vyexportovat 
zvlášť vše pod vrstvou s průhledností, vrst-
vu s průhledností a vrstvu nad průhledností 
do vhodných formátů (PDF, AI nebo SVG 
pro vektorová data, PDF nebo rastrový for-
mát pro rastrová data) a finální mapu složit 
v jiném software (Adobe InDesign, Illustra-
tor, InkScape a další).

Tisk, export a podporované formáty
Mapu lze vytisknout přímo z MXD sou-
boru, vyexportovat do tiskového souboru, 
eventuálně jiného formátu použitelného  
v jiných programech.

PDF je univerzální formát, použitelný jak pro 
tisk, tak digitální zobrazení. Mělo by platit, 
že dokument v PDF bude vždy (z hledis-
ka formátování obsahu) vypadat stejně na 
nejrůznějších zařízeních i v tisku (v praxi se 
ale – zejména u exportů právě z ArcMa-
pu – mohou objevit nejrůznější problémy). 
PDF je možno získat přímým exportem (File 
– Export) nebo tiskem do PDF na virtuální 
tiskárně (např. PDF Creator, Adobe PDF). 
PDF tiskárny obvykle nabízejí více možnos-
tí nastavení výstupu. PDF může obsahovat 
jak rastrovou, tak vektorovou grafiku a texty. 
Jedním z důležitých parametrů exportu do 
PDF je tak nastavení rozlišení obsažených 
rastrů (to může zůstat původní nebo být 
zmenšeno) a způsobu jejich komprese. 

PED dokumenty mohou být v různých 
standardech, v některých případech je 
nutno dodržet vyžadovaný starší standard 
(např. PDF/X-1a), který může obsahovat 
různá omezení (například z hlediska prů-
hlednosti, vložených objektů, ICC profilů 
a barevného režimu apod.).

AI je nativní formát Adobe Illustrator, urče-
ný k práci především s vektorovými daty. 
Při exportu do formátu AI jsou jednotlivé 
části mapy seskupeny do několika úrov-
ní skupin (např. podle klasifikačních tříd 
apod.), takže s nimi lze snadno hromad-
ně pracovat. Export do AI a úprava mapy  
v Adobe Illustratoru se používá v profesi-
onální kartografii pro možnost pokročilé, 

late Adjacent Fields). 
Pokud využíváme Data Driven Pages,  
v nastavení tisku/exportu se objeví volba 
s nastavením, jaké mapy chceme expor-
tovat/tisknout (všechny, jen jednu, rozsah).

Barevný režim dokumentu
Barvy mohou být definovány (a reprodu-
kovány) v různých barevných modelech, 
založených na definici konkrétního barev-
ného odstínu skládáním základních barev. 

Monitory, projektory a další podobná za-
řízení používají barevný model RGB, sklá-
dající odstíny kombinací základních barev 
červené, zelené a modré. Jejich podíl 
bývá zvykem vyjadřovat číslem v rozsahu 
0-255; 0-0-0 je černá, 255-255-255 bílá, 
stejné číselné hodnoty všech tří složek vy-
jadřují odstíny šedé, jiné kombinace pak 
barevné tóny.

Tiskárny pracují s barevným modelem 
CMYK, který výsledný odstín míchá z azu-
rové, purpurové a žluté, jako doplňková 
barva se (z více důvodů) používá také čer-
ná. Hodnoty složek CMYK bývá zvykem 
uvádět v procentech, kde 0-0-0-0 je 0% 
pokrytí barvou a tedy bílá, 100-100-100-
100 je maximální možné pokrytí všemi 
dílčími složkami (v praxi se nepoužívá).

Není černá jako černá
Použití černého pigmentu v režimu 
CMYK má v zásadě tři důvody. Prvním 
je fakt, že složením CMY 100-100-100 
nevznikne černá, ale spíše tmavá šedá 
barva s odstínem do hněda. 
Druhým důvodem je možnost omezit 
celkové pokrytí inkoustem. Použitím 
černého inkoustu je možno výslednou 

barvu ztmavovat tak, že celkové pokrytí 
inkoustem bude nižší. Například namís-
to tisku CMY 75-55-35 je možno 35 % 
u všech hodnot nahradit 35 % černé 
barvy, a tisknout tedy 40-20-0-35. Tisk 
bude jednak levnější, jednak každý pa-
pír může přijmout jen určité množství 
barvy, aniž by se tyto rozpíjely. 
Třetím důvodem, kdy se používá černá 
0-0-0-100, je tisk jemných černých (še-
dých) čar, u kterých je velmi viditelná 
každá nedokonalost soutisku. Z toho 
důvodu se pro texty používá právě čer-
ná 0-0-0-100 bez barevných složek,  
v kartografii je vhodné ji používat i pro 
další monochromatickou jemnou grafiku 
(čáry, šrafy apod.). Naopak pro černé plo-
chy nestačí použít jen černou 0-0-0-100, 
protože ta se jeví jako málo sytá, spíše 
tmavě šedá, než černá. Pro černé plo-
chy se používá černá s doplňkem dal-
ších pigmentů, konkrétní poměr záleží 
na použité technologii i typu papíru. 
Například, u ofsetu může být použita 
černá 50-30-15-100, u digitálního tisku 
70-40-40-100.

Množství barevných odstínů, reprodu-
kovatelných v modelech RGB a CMYK, 
se liší. Vždy při tisku dokumentu (připra-
vovaného a zobrazovaného na monitoru 
v modelu RGB) dochází k převodu origi-
nálních barevných odstínů na CMYK, při-
čemž může dojít k barevným posunům. 
Naopak, pokud je dokument připravován 
s použitím barev definovaných v modelu 
CMYK, jsou tyto barvy na monitoru zob-
razovány po přepočtu na RGB (a jejich po-
dání nemusí odpovídat tomu tiskovému).

Pro správu barev se používají barevné 

prostory, definované hodnotami základ-
ních barev a hodnotou bílého bodu. Ty 
mohou být na zařízení nezávislé (např. 
sRGB, Adobe RGB) nebo závislé (barevné 
profily konkrétních zařízení – tiskárny, mo-
nitoru, fotoaparátu). Zjednodušeně řečeno, 
barva se stejnými hodnotami RGB bude na 
konkrétním počítačovém monitoru vypa-
dat jinak, než například na displeji table-
tu. Podobně barva se stejnými hodnotami 
CMYK bude jinak vypadat na lesklém pa-
píru z inkoustové tiskárny, jinak na výstupu 
z ofsetové tiskárny. Každý barevný prostor 
je schopen pojmout pouze určité množství 
barevných odstínů (tento výřez se označu-
je gamut, může být široký – pak zařízení 
reprodukuje velké množství barev, nebo 
naopak úzký – zařízení je schopno repro-
dukovat malé množství barev). Barevný 
prostor konkrétního zařízení (tiskárny, mo-
nitoru) nebo třeba papíru je možné popsat 
pomocí barevného profilu (ICC profily). 
Smyslem ICC profilů je umožnit přesnou 

Srovnání gamutů různých barevných 
prostorů. Zdroj: Wikipedia

Příklad rozrastrování vektorových vrstev 
vlivem překrytí vrstvou s průhledností 
(nahoře) a korektní soubor, vzniklý kom-
binací dílčích vrstev exportovaných  
z ArcMap jako PDF v InDesignu.

http://www.pdfforge.org/pdfcreator


CartoTips #5 Příprava tiskových výstupů a exporty (nejen) v ArcGIS

10 11

uživatelsky přívětivější a graficky hodnot-
nější práci s mapou.

SVG je otevřenou alternativou formátu AI, 
funguje na stejném principu, umožňuje 
snadnou editaci například v OpenSource 
editoru Inkscape.

GIF, TIF, BMP, PNG nebo JPG jsou pří-
kladem rastrových formátů, vhodných pro 
specifické účely elektronického publiková-
ní. Volba konkrétního typu rastrového vý-
stupního formátu záleží na účelu použití  
i charakteru mapy.

Workflow kartografické práce
Postup práce od dat k finálnímu mapo-
vému tiskovému výstupu lze v zásadě 
pojmout dvěma způsoby.

Jednodušší možností je vše dělat v Arc-
Mapu. Tento postup má ale mnohé nevý-
hody, související s omezenými grafickými 
možnostmi tohoto software (od konkrét-
ních způsobů vizualizace dat přes práci 
s doplňkovými prvky, jako jsou obrázky, 
grafy apod. po omezení při exportu a tvor-
bě samotného tiskového výstupu).

Proto je často – zejména u komplexnějších 
mapových listů – výhodnější využít kom-
binovaný postup, kdy je ArcGIS použit na 
analýzu, zpracování a přípravu dat, případně 
základní vizualizaci a symbolizaci, zatímco 
tvorba finálního tiskového výstupu probíhá  
v grafickém software (Adobe Illustrator, In-
Design, Inkscape, CorelDraw apod.). Vý-
stupem z ArcMapu jsou dílčí vrstvy (často 
několik pro jednu mapu kvůli problémům 
s rasterizací), které jsou dále upravovány  
a kombinovány v grafickém programu.
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