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Pískovcová skalní města v GIS 

Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem reprezentace pískovcových skalních útvarů v digitální 

topografické databázi. Ta vychází z podkladů odvozených z digitálních modelů reliéfu 

vytvořených z dat leteckého laserového skenování (LLS). S využitím skriptů v jazyce 

Python byly v prostředí softwaru ArcGIS for Desktop poloautomaticky vytvořeny 

objekty představující skalní stěny, hrany skalních stěn, skalní věže a jejich vrcholy, 

rozčleněné skalní plošiny, pukliny a roztroušené skály. K některým objektům byly 

doplněny atributy zahrnující klasifikaci příslušného objektu a výškové údaje. Praktické 

otestování proběhlo na datech LLS pořízených s různou hustotou bodového mračna a v 

několika geomorfologicky odlišných lokalitách v Čechách. K ověření spolehlivosti 

digitálního modelu reliéfu a odvozených informací v jedné ze zájmových lokalit byl 

proveden terénní průzkum. 

Klíčová slova: 

skalní útvary, pískovcová skalní města, digitální topografická databáze, GIS 

Sandstone Landscapes in GIS 

Abstract 

This work is concerned with the representation of sandstone rock formations in digital 

topographic database. It is based on raster datasets derived from digital relief models 

created from airborne laser scanning (ALS) data. Objects representing rock faces and 

their edges, rock pillars and peaks, rugged plateaus, cracks and scattered rocks were 

created in software ArcGIS for Desktop using scripts in Python. Some of these objects 

also contain attributes like classification of the object and elevation. Testing was 

performed on ALS data with various density of point cloud in geomorphologically 

different sandstone landscapes in Bohemia. Field research was conducted in one of the 

places of interest to verify the reliability of the digital relief model. 
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rock formations, sandstone landscapes, digital topographic database, GIS 
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1 ÚVOD 

Skalní útvary jsou velmi významným krajinným prvkem ovlivňujícím orientaci v terénu 

a jeho průchodnost. Jejich zanesení do map bylo řešeno mnohými způsoby, vždy se 

však potýkalo s potížemi vyjádření převažujícího vertikálního rozměru nad 

horizontálním a složitého mapování ve členitém terénu. Ani digitální zpracování, které 

velmi usnadnilo tvorbu map, zatím nepřineslo vhodné a univerzální řešení reprezentace 

skalních útvarů v topografických databázích ani jejich následné vizualizace. 

Moderní technologie leteckého laserového skenování přináší nové možnosti 

v oblasti digitálních modelů reliéfu i v lokalitách zakrytých vegetací. Díky dostupnosti 

dat z leteckého laserového skenování území České republiky vyvstala otázka, zda je 

možné modelů vytvořených z nich využít k tvorbě podrobnější a komplexnější 

reprezentace skal v GIS, než jaká je doposud k dispozici. Pokusit se nalézt odpověď na 

tuto otázku je hlavním cílem této práce. 

Pro klasifikaci reliéfu podle výškových poměrů, které při identifikaci skal hrají 

hlavní roli, se používá velké množství podkladů odvozených z digitálních modelů 

reliéfu. Jedním z cílů této práce je posoudit vhodnost těchto podkladů k vizuální 

interpretaci i poloautomatickému získání informací o přítomnosti skalních útvarů. 

Předmětem zájmu se stal reliéf pískovcových skal a skalních měst české křídové 

pánve. Pro jeho současnou podobu jsou typické téměř kolmé skalní stěny v jinak 

relativně plochém terénu. Tyto turisticky oblíbené lokality ovšem nejsou ani v rámci 

Čech z geomorfologického hlediska jednotvárné, na což by měl být brán ohled i při 

topografickém mapování území.  
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY A LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Tato kapitola se zabývá shrnutím dosavadních poznatků v oblastech, které jsou pro 

práci stěžejní. Kvůli oborovým přesahům je kapitola rozdělena do tří tematických 

okruhů. První z nich popisuje pískovcová skalní města z geomorfologického, 

topografického a kartografického hlediska a poukazuje na některé způsoby znázornění 

skal na mapách i jejich reprezentace v digitálních topografických databázích. Druhá část 

předkládá přehled informací o datech z leteckého laserového skenování a jejich 

zpracování. Pozornost je věnována výhodám a nevýhodám použití této metody sběru 

dat především vzhledem ke skenovanému území – skalnímu městu. Náplní poslední a 

z hlediska práce klíčové podkapitoly jsou možnosti tvorby digitálního modelu reliéfu a 

odvozování dalších informací z něj za účelem klasifikace pískovcového reliéfu. 

2.1 Pískovcová skalní města 

Pískovcové skalní město bývá chápáno jako uskupení skalních věží, mezi kterými 

vznikají úzké průchody a soutěsky (obr. 1) (Adamovič a kol., 2010). Tento pojem 

nezahrnuje veškeré krajiny tvořené pískovci, na našem území jsou však skalní města 

častá na rozdíl od jiných regionů, kde se pískovce vyskytují spíše ve formě tabulových 

hor, strmých útesů a říčních údolí. To zapříčinilo absenci jednotného a ustáleného 

překladu tohoto termínu do anglického jazyka, přestože formace, které bychom podle 

definice mohli zařadit mezi skalní města, můžeme nalézt například v oblasti Fiery 

Furnace v národním parku Arches (obr. 1 vpravo) (Cílek a kol., 2007). Rubín a kol. 

(1986) uvádí castellated rocks jako anglický ekvivalent, Kraus a Černík (1973) rock 
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towns, Sitenský (1994) rock cities. V německém pohraničí, kde se skalní města také 

vyskytují, jsou nazývána Felsenstadt (např. Jonsdorfer Felsenstadt na německé straně 

Lužických hor). 

    

Obrázek 1 –  Skalní města 

Vlevo Teplické skalní město (http://webmix.euweb.cz/dokum12), 
vpravo Fiery Furnace v NP Arches (http://blog.mountainreservations.com/wp-

content/uploads/pic.jpg). 

2.1.1 Z pohledu geomorfologie 

Pískovce jsou sedimentární horniny, jejichž vznik na našem území se datuje do období 

svrchní křídy. Díky mořské transgresi byla značná část zemského povrchu (asi 82 %) 

zatopena (Chlupáč a kol., 2002). Pod hladinu moře se dostala i oblast české křídové 

pánve, kde se usazovaly klastické úlomky hornin, jež byly zerodovány z okolních 

výchozů pevniny, například z tzv. západosudetského ostrova. Tyto úlomky vytvořily 

vrstvy mocné několik set metrů a byly diagenetickými pochody spojeny v kompaktní 

horniny. Jejich další vývoj v době, kdy již nebyly zaplaveny, souvisí s alpinsko-

himalájskou orogenezí, konkrétně saxonskou tektonikou na našem území. Vlivem 

stlačení v severojižním směru došlo ke vzniku zlomů, podél nichž byly následně 

jednotlivé kry dislokovány. Tímto způsobená změna erozní báze je prvním 

předpokladem pro erozi jednotlivých pískovcových ker a vzniku pískovcových skalních 

měst. 

Kromě vzniku hlubinných zlomů se tlak projevil i na rozpukání pískovců do 

pravoúhlé soustavy puklin. Podél těchto puklin docházelo a stále dochází k hloubkové 

erozi a oddělení jednotlivých kvádrových skalních útvarů (obr. 2) (Balatka, Sládek, 

1984). Cílek a kol. (2007) zmiňuje vznik puklin ještě ve fázi, kdy jsou pískovce 

ponořeny pod hladinu podzemní vody, protože právě proudění vody puklinami je dále 

rozšiřuje. Po vyzdvižení pískovcové kry nad úroveň erozní báze je již rozrušený písek 

z puklin snadno odnesen a pukliny jsou obnaženy. Jako další důležitou fázi vzniku 
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pískovcového skalního města označuje doby ledové, během nichž pokračovala eroze 

gelivací. V období vyspělosti skalního města totiž k žádným dalším výrazným erozním 

procesům podle Cílka a kol. (2007) nedochází, protože jsou skalní útvary chráněné 

ztvrdlou povrchovou vrstvou. Jiným činitelem, brzdícím rozpad pískovcových skal, je 

napětí uvnitř horniny, které ji mění na velmi pevnou (Bruthans a kol., 2014). Svahové 

procesy a solné zvětrávání, které je na našem území do značné míry způsobené 

antropogenními vlivy (Adamovič a kol., 2010), nakonec ve vývoji skalního města 

převáží a dojde k jeho zániku. Písek z dřívějších skalních útvarů bude odnesen vodou a 

větrem a na místě původního členitého reliéfu vznikne zarovnaný povrch. 

 

Obrázek 2 –  Blokdiagram vývoje skalního města 

(informační tabule v Adršpašských skalách), upraveno 

Z hlediska geomorfologie jsou formy reliéfu rozdílných měřítek rozkládány na 

geometricky jednoduché plochy, které vznikají působením jediného procesu v jednom 

směru. Proto se též nazývají geneticky stejnorodé plochy a jsou vzájemně odděleny 

lomy spádu. Každá geneticky stejnorodá plocha má určitý sklon, orientaci vůči 

světovým stranám, tvar spádnic a další vlastnosti důležité pro její klasifikaci. Některé z 

hran oddělující tyto plochy se nazývají hřbetnice, údolnice nebo úpatnice podle jejich 

relativní polohy v terénu (Demek, 1987). 

Tvary reliéfu vyskytující se ve skalním městě jsou podmíněny morfostrukturou, 

jedná se o strukturně-denudační formy povrchu. V těchto oblastech s horizontálně 

uloženými nebo mírně ukloněnými vrstvami hornin vznikají kaňonovitá údolí a velmi 

ploché povrchy výrazně ohraničené ostrými hranami. Lze vymezit mezoformy reliéfu, 

mezi něž se řadí konkrétní tvary typické právě pro skalní města, jako jsou skalní věže, 

skalní defilé a jiné vypuklé tvary, ale i jeskyně, převisy a okna jakožto vhloubené tvary 

(Balatka, Sládek, 1984). Vypuklé tvary jsou často kombinací strukturních plošin, 

ostrých hran a strmých svahů, úpatí a případně také strukturních teras a osypů v různé 
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velikosti a vzájemném poměru, což umožňuje tyto formy klasifikovat a schematizovat 

i pro potřeby topografického mapování (viz podkapitolu 2.1.2). 

Tabulové (stolové) hory nelze pokládat za tvar vyskytující se ve skalním městě, 

s pískovci ale úzce souvisí. Jedná se o elevaci, jejíž šířka výrazně převyšuje výšku a její 

temeno je ploché, tvořené odolnější horninou, která představuje zbytek bývalých 

strukturních plošin a zarovnaných povrchů. Na svazích, které plošinu obklopují, jsou 

časté strukturní stupně a tvorba skalních věží v důsledku gravitačního odsedání bloků 

podél puklin (Adamovič a kol., 2010). V Čechách patří mezi nejznámější tabulové hory 

Děčínský Sněžník nebo méně rozlehlý Ostaš (obr. 3) a Hejda na Broumovsku. Pokud 

podobný tvar vznikal na ukloněných vrstvách hornin, jedná se o kuesty (Broumovské 

stěny, Klokočské skály), monoklinální hřbety nebo kozí hřbety v závislosti na úklonu 

vrstev. V případě, že se výška tvaru vyrovná šířce nebo ji převýší, nazýváme takovouto 

elevaci svědeckým vrchem (Falkenstein v Saském Švýcarsku – obr. 4). 

 

Obrázek 3 –  Stolová hora Ostaš 

(http://www.meu-police.cz/pro-turisty/priroda/ostas-) 

 

Obrázek 4 –  Falkenstein v Saském Švýcarsku 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Falkenstein_(Saxon_Switzerland)) 

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/priroda/ostas-
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Narozdíl od svědeckého vrchu, s nímž má podobné proporce, není skalní věž 

(obr. 5) svým původem zcela osamocenou elevací. Její vznik zapříčinilo rozšíření 

pukliny, která ji odděluje od jiné skalní věže či ještě kompaktní skalní stěny. Jako skalní 

jehly (obr. 5 vpravo) jsou označovány úzké skalní věže zakončené zašpičatělým 

vrcholem. Pokud se v důsledku nestejné rychlosti zvětrávání vytvoří širší vrchol a uzší 

spodní část, hovoříme o skalním hřibu. Širší horní část v některých případech připomíná 

spíše pokličku kvůli svému plochému povrchu, proto se tyto útvary nazývají skalní 

pokličky. Jejich výskyt u nás je typický v oblasti Kokořínska, kde je nestejnoměrné 

zvětrávání způsobeno odolným železitým tmelem (obr. 6). 

    

Obrázek 5 –  Skalní věže a jehly 

Vlevo Starosta a Starostová v Adršpašských skalách (vlastní fotografie), 
vpravo Jeptiška v Labských pískovcích 

(foto: Václav Hřibal, http://www.turistika.cz/mista/skalni-vez-jeptiska). 

    

Obrázek 6 –  Skalní pokličky na Kokořínsku 

(http://www.treking.cz/regiony/kokorinsko-skalni-mesto.htm) 

Již byl zmíněn termín skalní stěna, který označuje velmi příkrý až subvertikální 

svah tvořený skalním výchozem. Podle Smolové a Vítka (2007) sklon skalní stěny 

přesahuje 55° a relativní výška 15 metrů. Při nižší relativní výšce se útvar označuje jako 

skalní srub. Skalním defilé (obr. 7) se nazývá strmá skalní stěna o délce několika desítek 
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až stovek metrů, v pískovcových oblastech tvoří například svahy kaňonovitého údolí 

nebo okraj tabulové hory (Stříbrné stěny u Hřenska). Vyvinuté bývá i v několika 

patrech nad sebou, případně ve tvaru oblouku – tvoří skalní amfiteátr. 

 

Obrázek 7 –  Skalní defilé v NP České Švýcarsko 

(vlastní fotografie) 

Mezi vhloubené makroformy reliéfu pískovcových oblastí patří kaňonovitá údolí 

a soutěsky, jejichž svahy tvoří strmé skalní stěny. Odlišují se od sebe šířkou dna, 

případně i výškou stěn. Mezoformou podobných tvarů je rokle. Nebývá protékána 

vodním tokem a její podélný profil je velmi nevyrovnaný. Dno rokle může být zasypáno 

bloky pískovců, pod nimiž se například v Teplickém skalním městě vytvořila 1 065 

metrů dlouhá suťová jeskyně s jedinečným mikroklimatem (Adamovič a kol., 2010). 

Jeskyně v pískovcích mohou vznikat i erozními mechanismy, jako například jeskyně 

v Klokočských skalách. Selektivním zvětráváním, ale také boční erozí vodního toku 

nebo odlamováním exfoliačních šupin vznikají převisy. Jejich rozměry se mohou velmi 

lišit, rozdíl oproti převislé skále tvoří výrazně vyvinutý strop převisu, zatímco 

v porovnání s jeskyní není převis příliš zahloubený a tvoří spíše široký a polootevřený 

výklenek. 

Skalní brány a okna (obr. 8) vznikají perforací skály. Zatímco skalní brány jsou 

většinou mohutné oblouky, kterými lze projít, protože se jejich dno nachází u paty 

skály, skalní okna nalezneme výše a jejich průměr bývá menší. U skalní brány 

rozlišujeme dva typy: pravou skalní bránu, tvořenou jedním skalním blokem, a 

nepravou, která vznikla například opřením skalní věže o stěnu či řícením balvanů. 

Mechanismem vzniku klenbovitého tvaru pravé brány se zabýval například Bruthans a 

kol. (2014). 
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Obrázek 8 –  Skalní brána a okno 

Vlevo Pravčická brána v NP České Švýcarsko, vpravo Milenci v Adršpašských skalách 
s desetimetrovým oknem ve střední části věže (vlastní fotografie). 

Pro vznik značné části popisovaných tvarů je nezbytná prvotní přítomnost 

pukliny v kompaktní hornině, která je exogenními činiteli erodována a rozšiřována. 

Pokud dochází jen ke gravitačnímu odsedání bloků od sebe, vzniká rozsedlina, jejíž 

stěny jsou hladké, bez známek činnosti eroze. V přírodě ale nejčastěji nalézáme 

kombinaci obou jevů. Speciální význam pro horolezectví má skalní komín. Jedná se o 

úzký prostor mezi dvěma svislými stěnami, kde je možný výstup nebo sestup zvláštní 

horolezeckou technikou využívající tření mezi tělem lezce a stěnou. 

Také mikroformy reliéfu se v pískovcových skalních městech hojně vyskytují. 

Pískovcové stěny jsou pokryté množstvím žlabů, škrapů či voštin, za jejichž vznik je 

odpovědná srážková voda, kořeny rostlin, srážení soli na povrchu a další činitelé. 

Z hlediska této práce ale nejsou mikroformy důležité, a proto jim nebude věnována další 

pozornost. 

Definice jednotlivých tvarů nejsou zcela jasně určeny, mnohé pojmy 

z pískovcových oblastí jsou běžně používané laickou veřejností bez striktních pravidel.  

V praxi se lze setkat především s použitím mnohých ze zmíněných termínů v oblasti 

horolezectví. Například skalní věž je definována jako volně stojící lezecký skalní objekt 

o minimální délce výstupové cesty 5 metrů a obtížnosti I, okrajová skála je dostupná 

z terénu bez lezení a předskalí jsou skály pod věží nebo kolem věže, které jsou dostupné 

chodecky nebo lehkých lezením (Slouka a kol., 1980). 

2.1.2 Z pohledu topografie 

Topografie se zabývá tvary zemského povrchu a objektů na něm za účelem jejich 

popisu, měření a znázornění v podobě map a plánů (VÚGTK, c2005 - 2015). Ačkoliv 
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má s geomorfologií společný objekt zájmu, liší se v účelu zkoumání. Z pohledu 

topografie není důležitý vývoj tvarů ani procesy, které na ně působí, ale aktuální stav 

reliéfu a jeho zákres tak, aby byly zachovány tvar, poloha a vzájemné vztahy objektu 

s okolím. Topografie úzce souvisí s geodézií a s kartografií, která tvoří nástroj pro 

vizualizaci topografických dat. 

K popisu reliéfu je obecně nezbytná generalizace, kterou v případě 

geomorfologie představují již zmíněné geneticky stejnorodé plochy a lomy spádu. 

Podobnou úlohu hrají topografické plochy, body a terénní kostra v topografii, souhrnně 

nazývané jako orografické schéma (Veverka, Zimová, 2008). V případě mapování skal 

uvádí Čapek (1973) pojem skalní polyedr, který se skládá z hran a rovinných ploch a 

slouží k náhradě za složitou skálu. Míra generalizace je závislá především na měřítku, 

ve kterém na reliéf pohlížíme. Topografické mapy jsou zpravidla velkého měřítka (z 

pohledu geodézie středního), přičemž důraz je kladen na všeobecnou orientaci v daném 

území (VÚGTK, c2005 - 2015). 

Vzhledem ke tvaru skal v pískovcovém skalním městě není vhodné použít pro 

znázornění terénu kombinaci hřbetnic a údolnic, které se více uplatní například 

v horském terénu. Především hřbetnice nejsou většinou vyvinuté kvůli ploché horní 

partii skal, údolnice při určitém zjednodušení na dně kaňonů a soutěsek je možné 

identifikovat. Pro zakreslení orografického schématu je výhodnější použít místa, kde 

dochází k výrazné změně sklonu, tedy při okraji skalní plošiny, která se mění ve skalní 

stěnu, a při úpatí skalního útvaru. 

Aby bylo možné se podle zákresu správně orientovat v tak členitém reliéfu, 

jakým jsou pískovcová skalní města, je nutné mít při jeho tvorbě na paměti několik 

zásad. Samozřejmostí by měla být snaha o vystihnutí tvaru skalního útvaru, rozlišení 

alespoň základních geomorfologických forem (skalní stěna, skalní věž) a naznačení 

relativní výšky objektu. Pro průchodnost terénem jsou ale vedle míst, kde se skály 

vyskytují, důležitá často hlavně místa, kde skály nejsou. Z tohoto důvodu je nutné dbát 

na vzájemnou polohu útvarů. Pokud se mezi skalními stěnami nachází rokle, měla by 

být v topografické mapě znatelná stejně jako puklina, po jejímž dně se dá projít. Na 

druhou stranu rokle bývají často zasypané bloky pískovců nebo v sobě zahrnují menší 

skalní schod, k jehož překonání je nutné použít horolezeckou techniku. Ve 

velmi podrobné mapě by mohly být rozeznatelné také silně rozpukané okraje plošin. 

Vhodnost tehdejších turistických a topografických map k orientaci v terénu 

shrnul například Čapek (1973). Nedostatky shledává ve vyjádření relativní výšky, 
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nejasné průchodnosti terénem i polohopisné korektnosti některých map. Hodnocení 

současných map provedl Lysák (2008). Nedodržení výše zmíněných zásad plyne často 

z nevhodné kartografické reprezentace skal, čemuž je věnována pozornost v následující 

podkapitole. Na obrázcích 9, 10 a 11 jsou ukázány a okomentovány některé situace. 

     

Obrázek 9 –  Skály na digitální ZM 10 (rokle, Okrouhlík) 

Vlevo je ukázka poměrně zdařilé reprezentace roklí. Na pravém snímku je problém s orientací 
skal – takto to vypadá, že od cesty v dolní polovině obrázku na sever se svažují skály dolů, poté 
opět vystupují nahoru… Ve skutečnosti je uprostřed obrázku elevace „Okrouhlík“, cesta se tedy 

nachází níže než okolní skály. 
oblast Dolského mlýna, NP České Švýcarsko 

(ČÚZK, 2013), zvětšeno 

 

Obrázek 10 –  Skály na digitální ZM 10 (věže a vrchy) 

V levé části obrázku je zřetelný protáhlý vrch v severo-jižním směru, uprostřed se očekává 
plošina. Naopak v pravé části jsou vrchy naznačeny obráceně – vypadají jako sníženiny terénu. 

„Kytičkové“ útvary, tedy obrácené vrchy s minimálním místem uprostřed, mají představovat 
skalní věže. Podobnost tvarů jednoznačně není zachována, relativní výšku na digitální ZM 10 
vyčíst nelze. Na této ukázce se navíc projevuje různý přístup autorů při tvorbě reprezentace 

(černá linie rozděluje mapové listy, které se zpracovávají samostatně). 
Adršpašské skály 

(ČÚZK, 2013), zvětšeno 
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Obrázek 11 –  Skály na DTK25 a DTK10 

Vlevo Digitale Topographische Karte 1 : 25 000 (DTK25), vpravo Digitale Topographische Karte 
1 : 10 000 (DTK10). Na obou ukázkách jsou jasně rozeznatelné skály i s určitým odhadem 

relativní výšky stěny a průchodu mezi nimi. Dá se předpokládat také větší polohová přesnost 
než na digitální ZM 10 vzhledem ke způsobu zakreslení. 

NP Saské Švýcarsko 

(GeoSN, 2010), zvětšeno 

2.1.3 Znázornění na topografických mapách 

Čapek (1973) označil kresbu skal do map za jeden z nejtěžších úkolů kartografa. 

U pískovcových skal to platí dvojnásob – při zakreslování téměř kolmých stěn není 

místo na kresbu skalních šraf, které se osvědčily například ve vysokohorském terénu. 

Podrobně o jejich tvorbě a typech pojednává například Imhof (2007). Ukázka použití 

šraf (konkrétně švýcarské metody) v pískovcovém reliéfu je na obr. 12. 

    

Obrázek 12 –  Šrafy v pískovcovém reliéfu 

Mapa vlevo ukazuje použití švýcarské metody šrafování velmi kolmých stěn typických pro 
pískovcový reliéf – efektu strmosti se docílí vertikálními šrafami, na velmi úzkých strmých 
svazích je nutné použít horizontální šrafy kvůli nedostatku místa na kresbu (obecně se ale 

horizontální šrafy používají pro méně strmý svah), plastický dojem celého objektu dokresluje 
stínování. Mapa The Heart of the Grand Canyon, National Geographic, 1978, v originále 

1 : 24 000, zvětšeno. 
Obrázek vpravo zobrazuje stejný objekt na fotografii. (http://en.wikipedia.org/wiki/Isis_Temple) 

Isis Temple, Grand Canyon, USA 



18 

Na topografických mapách se ovšem druh horniny, která skálu tvoří, 

nerozeznává, a tak se na československých mapách po druhé světové válce objevují i 

pískovcové skály vytvořené pomocí šraf v podobě žebříčkové manýry (Čapek, 1973). 

Jedná se o převzatou metodu z tehdejšího SSSR, která sice v kombinaci se stínováním 

tvoří relativně plastický dojem, na druhou stranu potlačuje drobnější tvary reliéfu a 

nahrazuje je umělým rozčleněním povrchu (Čapek, 1973; Lysák, 2008). Přestože trpí i 

mnoha dalšími nedostatky, ve státních mapových dílech zůstala její obdoba dodnes, 

ačkoliv je již digitálně vytvářená (obr. 9 a 10). Problém spočívá také v tom, že zatím 

nebylo provedeno přesnější a podrobnější mapování (lépe řečeno výsledky z něj ještě 

nebyly použity), a tak by ani lepší metoda reprezentace skal nepřinesla vyhovující 

výsledky. 

Vhodnější způsob znázorňování pískovcových skal na mapě vyvinuli v Sasku – 

konturovou metodu (Lysák, 2008). Spočívá v zakreslení půdorysných čar skalních stěn a 

vyjádření relativní výšky šířkou těchto linií. Kresba může být v případě potřeby 

doplněna i tvarovými čarami pro lepší vyjádření menších tvarů reliéfu, které jsou 

důležité z hlediska lokální orientace. Na německých mapách se tato metoda osvědčila 

natolik, že byla zdigitalizována a ponechána i na současných mapových dílech (obr. 11). 

Mezi další možnosti zobrazení skal, které Lysák (2008) a Lysák (2010) zmiňuje, 

patří například vyjádření vrstevnicemi (obr. 13) a stínováním. V tomto případě ale 

dochází ke slévání vrstevnic na kolmých stěnách a výsledek je špatně čitelný, nebo je 

interval vrstevnic natolik velký, že přítomnost skal v terénu nelze rozpoznat. 

U půdorysných polygonů vyplněných barvou či texturou velmi záleží na míře 

podrobnosti a většinou tomuto zobrazení navíc chybí dojem plastičnosti. Ve velmi 

podrobné podobě jsou půdorysné polygony zakreslené na mapách pro orientační běh. 

Způsob použitý na současné digitální ZM 10 bychom mohli zařadit mezi ty, které 

využívají spádnicových linií, na které umísťují elementy kresby. Jiné jsou založené na 

horizontálních liniích, jejichž nevýhoda spočívá ve špatném vyjádření různé výšky 

stěny. Větší vypovídající hodnotu mají linie představující reálné hrany. Jejich tloušťka 

se může měnit podle významnosti hřebenu nebo osvětlení (ridge-line reprezentace, 

Hurni a kol., 2001). V pískovcových skalních městech ale dochází ke ztotožnění horní a 

dolní hrany stěny, čímž se tato metoda přibližuje konturové metodě. 

Každá ruční tvorba je poznamenaná osobním přístupem kartografa, v případě 

skal zejména jeho kreslířskými schopnostmi a zkušenostmi. Problém poté nastává i 

v interpretaci čtenářem mapy, kdy může být mylně považováno určité vyobrazení za 



19 

znázornění skutečného tvaru, přičemž se může jednat jen o součást kresby. Ukázka 

různých přístupů tvůrců map pro stejný či podobný terén je na obr. 14. 

Bylo provedeno orientační porovnání výskytu skal podle kresby na 

Topografických mapách ČSSR v systému S 1952 (Topo S-1952) v měřítku 1 : 5 000 a 

1 : 10 000, ze kterých vychází pozdější ZM 10, s DMR a ortofotem. Skalní útvary 

bývají nakreslené na větší ploše, než na jaké se ve skutečnosti nacházejí, protože by 

v důsledku malé plochy na kresbu a tisku nebyly šrafy rozeznatelné (Čapek, 1973). 

Například na listu M-33-57-52 (obr. 14 vlevo) jsou velmi věrně tvary skal znázorněné, 

na druhou stranu v porovnání s ortofotem a DMR je místy kresba i tam, kde skalní 

výchozy nejsou nebo ve výrazně menším rozsahu než jinde, ačkoliv znázorněné jsou 

stejně. Na listu M-33-41-B-c-1 z oblasti Národního parku České Švýcarsko lze dobře 

porovnat žebříčkovou manýru s konturovou metodou (list zahrnuje i část území Saska) i 

to, jak obě metody odpovídají sklonitosti vypočítané z DMR (obr. 15). 

 

Obrázek 13 –  Skály znázorněné pomocí vrstevnic 

Na mapách US Topo je veškerý výškopis zobrazen jen pomocí vrstevnic. Výsledek není příliš 
plastický a nezdůrazňuje strmost skalních stěn. Navíc je nutné podotknout, že některé popisy 

vrstevnic jsou umístěné směrem po svahu dolů, některé naopak. 
Isis Temple, Grand Canyon, USA (stejné území jako na obr. 12) 

(USGS, 2014), v originále 1 : 24 000, mírně zmenšeno 
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Obrázek 14 –  Ukázka různého přístupu autorů ke kresbě skal na Topo S-1952 

Vlevo povedená kresba připomínající spíše konturovou metodu než žebříčkovou manýru, výřez 
listu M-33-57-52 (1958, v originále 1 : 5 000, zvětšeno). Uprostřed příklad velmi nepovedené 

žebříčkové manýry na téměř totožném území jako vlevo, výřez listu M-33-57-A-a-4 (1970, 
v originále 1 : 10 000, zvětšeno). Vpravo kladně hodnocená kresba, ve které vyniká rozpukání 
skalních těles, méně je kladen důraz na plasticitu (v porovnání s první ukázkou), výřez listu M-

33-57-A-b-3 (1966, v originále 1 : 10 000, zvětšeno). 
Teplické skály 

(ÚAZK, c2012) 

    

    

Obrázek 15 –  Ručně zakreslené skály v porovnání se sklonitostí terénu 

Vlevo nahoře ukázka žebříčkové manýry, vpravo sklonitost vyjádřená odstíny šedé (čím tmavší, 
tím strmější svah). Skalní útvar v horní části ukázky je poměrně dobře zakreslený, stěna ve 

spodní části svým rozčleněním kresbě příliš neodpovídá. 
Vlevo dole ukázka konturové metody, vpravo opět sklonitost. Konturová metoda obecně 

nenadhodnocuje plošný rozsah skal. 

mapy Topo S-1952 (v originále 1 : 10 000, zvětšeno) (ÚAZK, c2012); 
vlastní tvorba, data (TUD – GeNeSiS) 



21 

2.1.4 Reprezentace v digitálních topografických databázích 

S příchodem digitálních technologií do kartografie se z pouhého znázornění objektů na 

mapách staly dva odlišné kroky – reprezentace v digitální topografické databázi 

(reprezentace v GIS) a kartografická reprezentace. Digitální topografická databáze 

obsahuje vektorová data v podobě bodů, linií a polygonů (rastrová data v této 

souvislosti uvažovat nebudeme). Prvotní data v topografických databázích byla často 

vytvořena vektorizací analogových mapových podkladů, následně bývají upravována na 

podkladě ortofot či jiných zdrojů. Pokud z nich vytváříme mapu, je nutné definovat, 

jakým způsobem budou vizualizována. 

Často se vizualizace dat z databáze (pro účely prohlížení apod.) mnoho neliší od 

jejich podoby na mapě (například půdorys domu), ale v případě skal toto pravidlo 

neplatí. Šrafy, kterými byly na analogových mapách skály znázorněné, obecně obsahují 

množství linií, které slouží k vyjádření sklonu, plasticity, drobnějších tvarů nebo jen 

přispívají k estetičtější podobě znázornění. Při tvorbě Základní báze geografických dat 

(ZABAGED) byla do podoby polygonů překreslena místa, kde se nacházely skalní 

útvary vyjádřené pomocí šraf a byly tam přerušeny vrstevnice. Byla to nutnost, protože 

v těchto místech nebyly známy výškopisné poměry (kromě faktu, že se zde nachází 

skály). Podrobněji se této problematice věnuje Lysák (2008). 

Pro některé způsoby využití digitální topografické databáze může tato 

reprezentace, spočívající v informaci o tom, že se na území polygonu vyskytují skály, 

postačovat, ale k tvorbě mapy a názorné kartografické reprezentace skal je nevhodná, 

protože v ní chybí podrobnější rozčlenění skal, relativní výška stěn i jejich orientace. 

V souvislosti s dostupností dat LLS se nabízí možnost zpřesnit, příp. i rozšířit stávající 

údaje o skalních útvarech v ZABAGED. Zeměměřický úřad s přispěním vedoucího 

práce vytvořil pracovní návrh (Axmanová, Lysák, 2014), který by mohl pomoci některé 

nedostatky odstranit. Při zpřesňování se vychází z existujících polygonů v ZABAGED, 

které se na základě podrobných vrstevnic z dat LLS a dalších podkladů překreslují a 

dále klasifikují do nových objektů podle plošného rozsahu i povahy skalnatého terénu. 

Polygony se dále doplňují liniemi představujícími terénní kostru a vrcholovými body. 

Některé další informace o objektech jsou uvedeny v kapitole 5. Pro účely této práce 

byla poskytnuta takto vytvořená data z pískovcového reliéfu v okolí Vidimi na 

Kokořínsku. 
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2.2 Letecké laserové skenování 

Letecké laserové skenování (LLS) je moderní technologie sběru polohových dat. 

Nejenže může být pomocí LLS rychle naskenováno velké množství polohově přesných 

bodů, ale tyto body mohou nést informaci i o terénu pod vegetací, čehož například 

fotogrammetrickými metody dosáhnout nelze. Díky tomu je stále více LLS využíváno 

operativně k tvorbě digitálních modelů reliéfu (DMR) či povrchu (DMP). 

Princip LLS je postaven na měření času mezi vysláním pulsu směrem k Zemi a 

jeho zpětným příjmem po odrazu od terénu nebo objektu na něm. Vzhledem ke známé 

rychlosti paprsku v atmosféře je možné dopočítat vzdálenost skenovacího zařízení od 

místa odrazu paprsku. Pro určení souřadnic bodu je nutné ho umístit do souřadnicového 

systému, což je zajištěno přítomností zařízení globálního navigačního satelitního 

systému (GNSS) a inerciální měřící soustavy (IMS) v nosiči skeneru, kterým v případě 

LLS bývá nejčastěji letadlo, ale také helikoptéra nebo bezpilotní letoun. Zatímco GNSS 

zařízení určuje polohu skeneru v určitém souřadnicovém systému, IMS sleduje rotaci 

letounu ve třech osách a jeho zrychlení. Spojením těchto údajů je možné rekonstruovat 

dráhu letounu s přesností v řádu jednotek centimetrů. 

Výsledná přesnost naskenovaných bodů i jejich hustota závisí na množství 

parametrů, o nichž pojednává Vosselman a Maas (2010), Shan a Toth (2009), Dolanský 

(2004) a mnohé další publikace a studie. Mezi tyto parametry patří výška a rychlost 

letu, frekvence vysílání pulsů, která dnes dosahuje i více než 300 kHz (Vosselman a 

Maas, 2010), celkový skenovací úhel a okamžité zorné pole, které je dané rozbíhavostí 

paprsku. Z tohoto důvodu vytvoří paprsek na zemském povrchu eliptickou (přímo pod 

skenerem kruhovou) stopu, která při podrobném skenování může mít velikost v řádu 

decimetrů až jednotek metrů. Odraz nastává od mnoha míst, která nemusí mít stejnou 

výšku. V závislosti na technologii přijímač pulsu reaguje na rozdílné množství těchto 

odrazů, v ideálním případě zaznamenává celý průběh přicházející energie (tzv. full-

waveform). 

Aby bylo naskenováno určité území, je nutné naplánovat nad ním přelety, ze 

kterých vzniknou pásy bodových mračen o šířce závislé na skenovacím úhlu a výšce 

letu. Příčný překryt pásů by měl činit okolo 20 %, aby bylo zabráněno vzniku mezer 

v datech například z důvodu odchylek během letu (Vosselman a Maas, 2010). Při 

větším překrytu je výsledná hustota naskenovaných dat větší. Napojení pásů slouží také 

k vyrovnání chyb vzniklých během měření (Dolanský, 2004). 
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2.2.1 Specifika dat LLS ve skalním městě 

LLS v případě skalního terénu přináší jedinečnou možnost velmi přesného mapování. 

Členitý reliéf ztěžuje nebo přímo znemožňuje přístup na některá místa skalního města, 

pozemní měření je tedy výrazně pracnější. Z metod dálkového průzkumu se nabízí 

možnost leteckého měřického snímkování (LMS) a fotogrammetrie. Protože se na 

našem území ve skalních oblastech často vyskytuje hustá listnatá i jehličnatá vegetace, 

ani snímkování mimo vegetační sezónu nezajistí získání dostatečné informace o terénu. 

Jak již bylo zmíněno, v tomto má LLS značnou výhodu. Závisí ovšem na hustotě 

porostu, zda alespoň část paprsku dopadne až na terén a odrazí se od něj, nebo zda 

některé tvary zůstanou i při použití LLS skryty. S vegetací souvisí také problémy při 

filtraci dat (viz podkapitolu 2.2.2). 

Spíše na lokální úrovni se projevují další aspekty, které ovlivňují vlastnosti 

získaných dat. Při skenování oblastí s výrazným vertikálním převýšením se při pohledu 

skeneru do stran nelze vyhnout stínu – oblasti bez odrazů, kterou za sebou vyvýšený 

objekt vytvoří. Naopak na vertikální ploše orientované směrem ke skeneru dochází ke 

zhušťování bodů, které se sice v prostoru rozprostřou, při průmětu do horizontální 

plochy je ale jejich hustota vyšší než v okolí (obr. 16 vlevo). Při spojení pásů, které byly 

nasnímány z rozdílných poloh, a při zúžení skenovacího úhlu mohou být alespoň 

částečně tyto nedostatky eliminovány (obr. 16 vpravo). Na druhou stranu při situaci 

zhuštění bodů mohou být v příhodných podmínkách zachyceny převisy, které při 

kolmém pohledu svrchu nemohou být vidět. 

    

Obrázek 16 –  Ukázka stínu a zhuštění dat LLS 

Vlevo jsou body z jednoho pásu snímaného zleva (ze západu). Oblasti 1 jsou skalní stěny, na 
kterých došlo ke zhuštění bodů. Naopak stín se projevil v oblastech 2. Vpravo došlo ke spojení 

více pásů, oblasti 3 ale stále představují místa s výrazně nižší hustotou bodů. 
Adršpašské skály 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – data podrobného LLS) 
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Polohovou chybu do dat vnáší například vícenásobný odraz u paty objektů (tzv. 

multipath). Několika odrazy se prodlouží doba, za kterou se paprsek vrátí, a proto je 

výsledná poloha bodu následně vyhodnocena níže, než se nachází skutečný terén (obr. 

17). Při skenování dochází také ke shlazení ostrých hran a spolu se zastíněním vegetací 

a malým počtem dopadlých bodů do úzkého prostoru bývá tvar puklin zkreslený a 

informace z jejich dna jen sporadické. 

 

Obrázek 17 –  Ilustrace vícenásobného odrazu 

Šedé plochy představují povrch, bod 1 místo prvního odrazu, bod 2 skutečný druhý odraz, bod 
(3) polohu bodu 2 tak, jak bude vyhodnocena skenerem. 

Ve členitém pískovcovém reliéfu také vyvstává otázka, co lze považovat za 

terén a co již terén není. Vosselman a Maas (2010) definuje terén v pojetí LLS jako 

rozhraní mezi pevnou zemí a atmosférou nebo objekty, které se pevného podkladu 

dotýkají. Například na dně rokle, které je pokryté bloky pískovců, pod nimiž se mohou 

vytvořit již zmíněné suťové jeskyně, je ovšem s exaktním pojetím terénu potíž. 

2.2.2 Filtrace dat 

Filtrace dat LLS je proces, který každému naskenovanému bodu přiřadí informaci o 

tom, zda je součástí terénu či nikoliv. Zároveň by se také filtrací měly odstranit hrubé 

chyby měření. Dalším krokem ve zpracování dat může být klasifikace neterénních bodů, 

tedy jejich rozdělení do tříd budovy, vegetace apod. 

Existuje velké množství rozdílných filtrů, které se dají rozdělit do několika 

skupin: například morfologická filtrace (morphological filtering), filtrace založená na 

postupném zhušťování (progressive densification), filtrace založená na odhadu povrchu 

(surface-based filtering) a segmentační filtrace (segment-based filtering) (Vosselman a 

Maas, 2010). Morfologické filtry v jednom kroku zpracují veškeré body a hodnotí jejich 

příslušnost k terénu na základě převýšení vůči okolí. Nezbytná je ovšem znalost 

parametrů zkoumané oblasti, proto se tento algoritmus využívá spíše experimentálně. 
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Společné pro ostatní filtry je fungování v cyklech. Postupné zhušťování probíhá 

například tak, že jsou v určité mřížce vybrány nejníže položené body, přičemž krok sítě 

musí být větší než největší budova v území. Následně je mezi vybranými body 

provedena triangulace, na základě vzdálenosti od vzniklých trojúhelníků se do terénu 

přiřadí i další body a proces se opakuje. 

Mezi surface-based filtry patří často využívaná robustní interpolace (Kraus a 

Pfeifer, 1998). V prvním kroku je body proložena funkce tak, že všechny body mají 

stejnou váhu. Následně jsou váhy přepočítány podle vzdálenosti od vytvořené funkce – 

pokud je bod výrazně pod funkcí, získává nejvyšší váhu, naopak body výrazně nad 

funkcí již nebudou zahrnuty do dalších výpočtů, protože se dá předpokládat, že 

představují vegetaci. Následně je funkce přepočítána s přihlédnutím k vahám a 

následuje další iterace. V algoritmu vystupuje několik parametrů, jejichž hodnoty závisí 

na vlastnostech zkoumaného terénu. Segmentační filtry nehodnotí každý bod zvlášť, ale 

podle vlastností je sdruží do segmentů a ty poté vyhodnocují jako jeden celek. 

Filtrační algoritmy byly testovány například Sitholem a Vosselmanem (2004). 

Z jejich výsledků vyplývá, že výrazné chyby algoritmy neprodukují v nepříliš členitém 

terénu, naopak ve městě nebo v oblasti s hustou vegetací není žádný z nich bezchybný, 

nejlépe se ale osvědčily surface-based filtry a postupné zhušťování. 

V oblastech pískovcových skalních měst je automatická filtrace dat velmi 

nespolehlivá. Je to dáno samotnými principy filtrů, protože předpokládají spojitý povrch 

bez náhlých výrazných změn, čemuž skalní oblasti často neodpovídají. Geometrie bodů 

skalního města připomíná geometrii husté zástavby, kterou se filtry snaží z terénních 

bodů vyloučit. Zároveň prostorové rozložení odrazů od skalních útvarů se v mnohém 

neliší od rozložení bodů popisujících vegetaci (obr. 18) (Wagenknecht a Csaplovics, 

2001). Parametry filtračních algoritmů sice lze upravit podle vlastností terénu, ale 

kupříkladu vzrostlý strom od skalní věže nerozpoznají, ve výsledku je buď oboje 

označeno za terén či nikoliv. Z toho je zřejmé, že pouze na základě souřadnic bodů není 

možné provést uspokojivou filtraci. 

Zlepšením algoritmů filtrace ve skalních oblastech se zabývali například 

Wagenknecht a Csaplovics (2001), Csaplovics (2007), na příkladu národního parku 

Saské Švýcarsko. Kromě dat LLS využili také topografické mapy, letecké snímky (i 

v blízkém infračerveném pásmu) a terénní průzkum k prostorově podmíněné filtraci – 

byly vytvořeny polygony ohraničující skalní útvary, ve kterých byla filtrace provedena 
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s jinými parametry, a tak se její přesnost zvýšila. Skalní útvary, které překrývala 

vegetace, byly ale ve výsledku shlazeny. 

 

Obrázek 18 –  Profil nefiltrovanými daty LLS z Adršpašských skal 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – data podrobného LLS) 

Nabízí se také možnost využití diferenčních modelů, tedy modelů vytvořených 

rozdílem mezi prvním a posledním odrazem jednoho paprsku (first-last-echo difference 

model – FLDM) (Rutzinger a kol., 2010). Malý rozdíl naznačuje odraz od půdy, budov 

nebo také od skal, naopak velký rozdíl poukazuje na přítomnost vegetace. Ovšem 

v případě velmi husté vegetace, kdy paprsek neprojde k zemskému povrchu, tato 

metoda selhává. Její nepřesnost také spočívá ve faktu, že při pohledu skeneru do strany 

vzniká větší polohový rozdíl bodů z jednoho paprsku než při kolmém pohledu dolů. 

Na základě dostupnosti moderní technologie full-waveform vypracoval Lysák 

(2011) metodiku odlišení bodů představujících vegetaci a skalní povrch. Založená je na 

předpokladu relativně užšího a intenzivnějšího odrazu od rovné plochy (terén, skalní 

výchoz, střecha domu…) v porovnání se širšími a méně výraznými odrazy od vegetace. 

Potenciál v přihlédnutí k intenzitě odražené energie zmiňoval již Wagenknecht a 

Csaplovics (2001). Ani tato metoda ovšem nefunguje zcela uspokojivě vzhledem ke 

složité interakci laserového paprsku s povrchem a dalším problémům. 

Jednou z možností vylepšení výsledků automatické filtrace je samozřejmě ruční 

editace, která spočívá v odstranění zbylé vegetace nebo navrácení odfiltrovaných 

skalních věží (Lysák, 2011). Jedná se ovšem o velmi náročnou metodu na čas, nezbytné 

jsou i topografické podklady, podle nichž se věže dohledávají, a samozřejmě záleží také 

na zkušenosti toho, kdo tuto práci vykonává. 
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2.3 Digitální model reliéfu a produkty z něj odvozené 

Digitální model reliéfu (DMR) je matematickou reprezentací zemského povrchu. Skládá 

se z naměřených dat a interpolačního algoritmu, díky čemuž je možné určit výšku 

v jakémkoliv mezilehlém bodě (VÚGTK, c2005 - 2015). Stejnou stavbu jako DMR má 

i digitální model povrchu (DMP), který ale zobrazuje zemský povrch i s objekty 

nacházejícími se na něm a vegetací. Třetí pojem vázající se k digitální reprezentaci 

zemského povrchu je digitální výškový model (digitální elevační model – DEM). DEM 

nemá zcela jednotnou definici, ačkoliv se jedná o velmi často používaný termín. Podle 

VÚGTK (c2005 – 2015) není v pojetí DEM zásadní to, zda zobrazuje povrch či terén, 

ale představuje jinou formu datové reprezentace než DMR. Pracuje jen s výškou bodů 

(bez interpolačního algoritmu) často v síti s pravidelnými intervaly souřadnic ve směru 

os x a y. DEM tedy bývá chápán jako DMR v gridové či rastrové podobě, ačkoliv tato 

terminologie není vždy dodržena – například datová sada ČÚZK s názvem Digitální 

model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) je tvořena pravidelnou sítí 

výškových bodů, ačkoliv se označuje jako DMR. Na druhou stranu v tomto případě má 

označení DMR své opodstatnění, protože odlišuje tento produkt od DMP bez ohledu na 

datovou strukturu. Termín DEM se spíše používá v geoinformačních softwarech. 

Nejčastěji využívané formy datové reprezentace modelů zemského povrchu jsou 

nepravidelná trojúhelníková síť (triangular irregular networks – TIN) a pravidelná 

čtvercová síť (grid, rastr) (obr. 19). TIN představuje nepravidelně rozmístěné výškové 

body, které jsou na základě triangulace (často Delaunayovy) spojeny do trojúhelníků. 

Delaunayova triangulace zaručuje největší možné vnitřní úhly trojúhelníků. 

Jednoznačnými výhodami TIN je zachování terénních hran a hustota bodů přizpůsobená 

lokální členitosti. Proti této metodě stojí složitější struktura a obtížnější využití pro 

analýzy terénu. Opačné vlastnosti má druhá zmíněná reprezentace – rastr. Terénní hrany 

shlazuje a velikost buňky je stejná bez ohledu na lokální členitost reliéfu (výjimku tvoří 

například kvadrantový model, nejedná se ale o běžně užívanou strukturu). Naopak rastr 

je vhodnější při výpočtech s výškami a při tvorbě dalších produktů založených na DMR 

(viz podkapitolu 2.3.2). 
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Obrázek 19 –  Rastr a TIN 

Vlevo stínovaný model reliéfu vytvořený z DMR s velikostí pixelu 0,5 metru, 
vpravo stínovaný TIN. 

Prachovské skály 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

2.3.1 Metody interpolace 

Jak bylo zmíněno výše, interpolační algoritmus je způsob výpočtu proměnné v místě, 

kde nebyla přímo naměřena. Zároveň je také nedílnou součástí DMR, případně je jeho 

použití nezbytné pro tvorbu modelu v rastrové podobě. Příbuzným pojmem je 

extrapolace, tento proces se ovšem váže k místům mimo rozsah (v případě DMR mimo 

územní rozsah) měřených hodnot, bývá tedy méně spolehlivý. Existuje velké množství 

interpolačních metod a vhodnost jejich použití závisí na konkrétní aplikaci výsledného 

modelu. Podle množství bodů, které je použito k výpočtu proměnné v jednom místě, se 

interpolace dělí na globální a lokální. Dalším hlediskem klasifikace interpolací může 

být to, zda přesně respektují naměřené hodnoty, jsou tedy exaktní, v opačném případě 

se jedná o aproximující metody (Křikavová, 2009). 

Mezi nejčastěji využívané a relativně jednoduché metody patří jistě lineární 

interpolace, metoda nejbližšího nebo přirozeného (Sibson, 1981) souseda a metoda 

vážené inverzní vzdálenosti (inverse distance weighted – IDW). Mnoho obměn v sobě 

skrývá již složitější metoda radiálních bázových funkcí (radial basis functions – RBF) 

(Buhmann, 2003), méně často se využívá metoda spline (Bojanov a kol., 1993). 

Zmíněné interpolace se řadí mezi deterministické, naproti tomu metoda krigingu 

náleží do stochastických interpolací. Ty zahrnují do výpočtů statistický vztah mezi 

datovými body – autokorelaci. Díky tomu je možné spočítat nejen samotnou interpolaci, 

ale také určit její přesnost (Křikavová, 2009). Nevýhodou krigingu je ovšem jeho 

složitost, nutnost správného nastavení parametrů podle interpolované datové sady a 

výpočetní náročnost. 
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Guo a kol. (2010) testovali některé interpolační metody v souvislosti s hustotou 

bodů z LLS, prostorovým rozlišením a členitostí terénu. Ačkoliv kriging produkoval 

nejpřesnější výsledky, jako efektivnější byly vyhodnoceny metody IDW, přirozeného 

souseda nebo TIN se speciální váhovou interpolací díky výrazně rychlejšímu výpočtu a 

nepříliš velkému rozdílu v přesnosti oproti krigingu. Bylo také zjištěno, že chyba 

vyprodukovaného DEM a členitost terénu vykazují přibližně kladný lineární vztah. 

Také z podobně zaměřené studie (Aguilar a kol. 2005) vyplývá, že větší roli v přesnosti 

výsledného digitálního modelu hraje množství naměřených bodů a morfologie povrchu 

než samotná interpolační metoda. Testované tu ovšem byly jen metoda IDW a varianty 

RBF. Při hodnocení těchto vlivů nelze opomíjet ani prostorové rozlišení výsledku 

v porovnání s rozlišením vstupních dat (obr. 20). 

 

Obrázek 20 –  Nerovnoměrné rozložení dat z LLS 

Na mřížce s krokem 1 metr je vidět, jak vypadá prostorové rozložení a rozlišení vstupních dat 
do interpolace. V místech, kde nejsou žádné body, je průběh terénu zcela neznámý. 

Prachovské skály 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

2.3.2 Využití DMR ke klasifikaci reliéfu 

Již bylo zmíněno, že rastrová podoba DMR se hodí k analýzám, které jen z nadmořské 

výšky a vzájemné polohy pixelů přináší nové informace o terénu. Mezi ty základní a 

často využívané geomorfometrické analýzy patří sklonitost, orientace svahu nebo 

zakřivení svahu. Uplatnění nalézají v geomorfologii, při studiu odtoku a eroze, osvětlení 

svahů apod. 

Sklon a orientace svahu spolu úzce souvisí. Zatímco sklon je mírou změny 

výšky v okolí zkoumaného bodu, orientace svahu je směr, ve kterém se tato změna 

projevuje, přičemž se bere v úvahu směr po svahu dolů. Orientace svahu je vyčíslena 

pomocí azimutu, sklon může být vyjádřen v procentech nebo ve stupních a výpočet 

obou hodnot je uveden (proměnné viz obr. 21): 

𝛼(°) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
Δ𝑧

Δ𝑥
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𝛼(%) =  
Δ𝑧

Δ𝑥
∗ 100 

 

Obrázek 21 –  Nákres pravoúhlého trojúhelníku pro výpočet sklonu v rovině 

Na aplikaci tohoto výpočtu na prostorová data existuje mnoho názorů, které shrnuje 

například Jones (1998). Jejich základem je výpočet funkcí z okolních buněk ve směru 

obou os (𝑓𝑥, 𝑓𝑦), ze kterých je podle následujícího vzorce odvozena hodnota sklonu: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 √𝑓𝑥
2 +  𝑓𝑦

2 

V softwaru ArcGIS od ESRI, který bude v této práci používán, jsou implementovány 

následující funkce: 

𝑓𝑥  =  
𝑃𝑙 −  𝑃𝑝

2 ∗ 𝑟
 

𝑓𝑦 =  
𝑃𝑛 −  𝑃𝑑

2 ∗ 𝑟
 

Proměnná 𝑟 zastupuje velikost jedné buňky (je předpokládán čtvercový rastr), 

proměnné 𝑃 označují průměry ze tří buněk ležících nalevo (𝑃𝑙), napravo (𝑃𝑝), nahoře 

(𝑃𝑛) nebo dole (𝑃𝑑) vzhledem k počítané buňce. Navíc se do průměru započítává 

prostřední buňka (přímo sousedící s počítanou) dvakrát. Příklad výpočtu levého 

průměru je uveden (proměnné viz obr. 22): 

𝑃𝑙 =  
𝑎 + 2𝑑 + 𝑔

4
 

 

Obrázek 22 –  Výřez rastru pro výpočet sklonu 

Sklon je vypočítáván pro buňku e, jejíž hodnota ale do samotného výpočtu ani nevstupuje. 

(ESRI, 2014) 
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Pro klasifikaci hodnot sklonu lze využít například stupnici od Demka (1987). Z hlediska 

identifikace skalních stěn jsou důležité kategorie: srázy (35 – 55°), stěny (nad 55°). 

Orientace svahu z hlediska klasifikace tvarů reliéfu není příliš používaná, proto tu 

jejímu výpočtu není věnována pozornost. 

Zatímco sklon je vždy počítán z osmi sousedních buněk (tedy v plovoucím okně 

3 x 3 buňky), převýšení může být rozšířeno na území libovolné velikosti, přičemž jeho 

význam je podobný sklonu. Převýšení se počítá jen jako rozdíl nejvyšší a nejnižší výšky 

v okolí bez ohledu na vzdálenost buněk nesoucích tyto hodnoty od sebe. 

Křivost nebo také zakřivení svahu se často rozděluje do dvou směrů – vertikální 

(profile curvature) a horizontální křivost (plan curvature). Vertikální křivost odděluje 

místa konkávního tvaru od konvexních a její hodnota má vliv na zrychlení proudění 

v daném místě (Zevenbergen a Thorne, 1987). Horizontální křivost je kolmá na směr 

sklonu a ovlivňuje konvergentní a divergentní pohyby v dané lokalitě. Dá se také chápat 

jako zakřivení vrstevnic. 

I mimo fyzickogeografické disciplíny sahá využití lokálního modelu reliéfu 

(local relief model – LRM), protože ve spojení s daty z LLS napomáhá archeologům 

odhalovat jinak skryté tvary pod vegetací (Hesse, 2010). LRM je nízkofrekvenční filtr, 

který potlačí velkoprostorové tvary reliéfu a zvýrazní ty menší. Děje se tak porovnáním 

výšky jednoho pixelu s průměrnou výškou v jeho okolí. Stejně jako u převýšení a 

podobných metod je výběr okolí hlavním parametrem výpočtu, protože může mít 

rozdílnou velikost i tvar a tím je ovlivněna velikost tvarů, které jsou ještě detekovatelné 

z LRM. 

Weiss (2001) představil konkrétní implementaci LRM v geomorfologické 

klasifikaci reliéfu pod názvem Topographic Position Index (TPI). Při výpočtu používá 

prstencové okolí, jemuž je definován vnitřní a vnější poloměr (obr. 23). Po odečtení 

průměru z tohoto okolí od hodnoty vnitřního pixelu vznikne první část klasifikace – 

LRM. Kladné hodnoty poukazují na vyvýšeniny terénu, záporné na prohlubně. Potíž je 

s hodnotami blízkými nule, protože mohou představovat rovinatý terén, ale i svažitý, 

pokud průměr z okolí odpovídá hodnotě zkoumaného pixelu (obr. 24). Pro rozlišení 

těchto dvou možností je vhodné použít sklonitost. 

Aby byla klasifikace kompletní, spojí se údaje ze dvou TPI, které jsou spočítané 

s rozdílnou velikostí okolí. Syntézou těchto hodnot je možné vymezit několik tvarů 

reliéfu, jak ukazuje obr. 25. Výběr velikostí okolí je velmi klíčový a závisí na typu 
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zkoumaného reliéfu i vstupních datech. Weiss (2001) také zmiňuje potenciál ve využití 

dalších analýz z DMR ke zpřesnění klasifikace či identifikaci dalších tvarů reliéfu. 

 

Obrázek 23 –  Prstencové okolí pixelu 

(Jenness, 2006) 

 

Obrázek 24 –  Hodnoty TPI v závislosti na pozici v terénu 

V horní polovině obrázku je znázorněn vznik kladných a záporných hodnot TPI, 
ve spodní polovině jsou zobrazeny případy, kdy je hodnota TPI okolo nuly. 

(Weiss, 2010), upraveno 

 

Obrázek 25 –  Klasifikace reliéfu na základě TPI s různou velikostí okolí 

(Weiss, 2010), upraveno 
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Často používaným nástrojem vizualizace DMR je stínovaný reliéf vytvořený na 

základě bodového osvětlení terénu. Napodobuje pohled shora na krajinu osvětlenou 

slunečními paprsky, ačkoliv v praxi se častěji z důvodů správného prostorového 

vnímání výsledné vizualizace používá zdroj světla umístěný na SZ (tj. vlevo nahoře – 

podle zdroje osvětlení při psaní pravou rukou) (Čapek a kol., 1992). Právě směr 

osvětlení společně s výškou zdroje nad horizontem tvoří hlavní parametry výpočtu 

stínovaného reliéfu. Potíže vznikají například s liniovými objekty ležícími paralelně se 

směrem osvětlení, protože nevytváří žádný stín (Zakšek a kol, 2011). K eliminaci těchto 

nežádoucích situací se může zvolit ještě vedlejší směr osvětlení (Čapek a kol., 1992). 

Vzhledem k velké roli vzájemné polohy svahu a zdroje osvětlení je tento nástroj 

nevhodný ke klasifikaci reliéfu, na druhou stranu tvoří nepostradatelný podklad při 

vizuálním rozpoznávání tvarů reliéfu člověkem. 

Analýza sky-view factor (SVF) (Zakšek a kol, 2011) pracuje s představou 

difúzního světla, čímž jsou nedostatky stínovaného reliéfu vyřešeny. Jak název 

napovídá, SVF si lze představit jako velikost části oblohy, která je z daného místa vidět 

(obr. 26). Parametry této analýzy tvoří často počet směrů, ve kterých je SVF počítáno, a 

okolí zahrnuté do výpočtu. 

 

Obrázek 26 –  Ilustrace výpočtu SVF 

(Zakšek a kol, 2011) 
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3 ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 

Geomorfologie pískovcových skalních měst, která byla představena v podkapitole 2.1.1, 

je jen obecným přehledem tvarů a procesů, které se ve skalním městě mohou 

vyskytovat. Míra, kterou jsou konkrétní tvary zastoupeny a kterou se konkrétní procesy 

podílejí či spíše podílely na utváření skalního města, je v jednotlivých skalních 

oblastech velmi rozdílná, a tak je každé skalní město jedinečné. Jedním z cílů této práce 

je právě popsat a odlišit morfologicky rozdílné lokality skalních měst, na kterých bude 

dále demonstrováno, jakým způsobem se projeví rozdíly při tvorbě digitální 

reprezentace skal. 

Podrobnější klasifikací reliéfu pískovců na území Čech se zabýval Balatka a 

Sládek (1984). Tato publikace je jedinečným přehledem geomorfologických jednotek, 

na jejichž území se nachází pískovce, doplněným o množství informací ve formě kódu 

zastupujícího klasifikační kategorie, ale i slovního popisu jednotlivých lokalit. Poněkud 

omezující je přístup na úrovni geomorfologických jednotek, nejčastěji podokrsků, místy 

i částí. Sami autoři v publikaci zmiňují, že geomorfologické členění reliéfu není vždy 

z pohledu pískovcových skal dostatečné a vhodné, protože některé lokality netvoří 

samostatnou jednotku. 

Klasifikaci provedli Balatka a Sládek (1984) z hlediska morfostruktury, 

orografie, makroforem a specifických projevů vývoje reliéfu. Morfostrukturu označují 

za faktor, který má rozhodující podíl na utváření a vývoji pískovcového reliéfu. 

Rozlišují se stupňoviny, hřbetoviny a kotliny s různým stupněm podmínění 

litologickými vlastnostmi a tektonickým porušením. Pro začlenění z hlediska orografie 

bylo použito výškové rozpětí na území geomorfologické jednotky místo relativní 
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výškové členitosti ve čtvercích. Jako projevy geneze reliéfu jsou uvažovány vhloubené 

a vypuklé makroformy, z nichž některé kategorie bychom mohli považovat i za 

mezoformy reliéfu, které v publikaci nejsou vyčleněny. Veškeré kategorie používané 

klasifikace jsou uvedeny v Příloha 1. Příloha 1 také obsahuje mapu a tabulku 

typizace_reliefu.xlsx, ve které jsou uvedeny geomorfologické jednotky zmíněné 

v publikaci, jejich zařazení do nadřazených celků a typizace. 

Ve skalních městech, na která se tato práce zaměřuje, je typický výskyt několika 

druhů makroforem i specifických projevů vývoje reliéfu. Na základě zmíněné 

klasifikace, vlastní zkušenosti vedoucího práce a autorky a částečně také v závislosti na 

vhodnosti dostupných dat (viz kapitolu 4) byly vybrány zájmové oblasti, které budou 

v následujících podkapitolách blíže popsány. 

3.1 Adršpašské a Teplické skály 

Adršpašsko-teplické skály: 

 plocha 22 km
2
, výškové rozpětí 316 m (470 – 786 m n. m.), 

 typizace reliéfu 25ACd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicko-tektonicky, 

 vrchoviny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců, 

 výrazné tvary periglaciální mrazové destrukce. 

Na Broumovsku se nachází velké množství skalních oblastí, mezi něž patří také 

Broumovské stěny, Góry Stołowe, Křížový vrch nebo vrchy Ostaš a Hejda. Turisticky 

nejoblíbenější v tomto regionu ale jsou dvě vybraná skalní města – Adršpašské a 

Teplické. Od sebe je dělí tři údolí, která jsou souborně nazývána Vlčí rokle (obr. 27 

vlevo) (Adamovič a kol., 2010). Před vybudováním umělé vodní nádrže Jezírko 

protékala Metuje, hlavní tok oblasti, celou Vlčí roklí (Kopecký, 2011). 

Vývoj pískovcových měst byl umožněn výzdvihem 120 – 140 metrů mocného 

pískovcového tělesa pocházejícího ze svrchního turonu až coniaku. Silněji působily 

erozní procesy na severní část – Adršpašské skály (obr. 28 vpravo), ve kterých nezbyly 

již žádné výrazné zbytky původního zarovnaného povrchu. Na rozdíl od toho jižní část, 

kterou tvoří Teplické skály (obr. 28 vlevo), se vyznačuje relativně kompaktně 

vypadajícím skalním masivem, který je ale protkán velkým množstvím puklin, 

některými z nich vedou turistické cesty. 

Adamovič a kol. (2010) uvádí, že skalní věže v Adršpašských skalách dosahují 

maximálních výšek v rámci pískovcového fenoménu Evropy – například Milenci (obr. 8 
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vpravo) měří asi 75 metrů z nižší strany, z údolní až 110 metrů. Měření v datech 

získaných podrobným skenováním (ČÚZK – data podrobného LLS) ovšem ukazují, že 

Milenci jsou vysocí jen okolo 82 metrů. Stěny útvarů v Adršpašských skalách nejsou 

tak často rozrušeny voštinami a jinými nerovnostmi jako v jiných lokalitách, ale jsou 

poměrně hladké. V Teplických skalách je narušení povrchu skal výraznější. 

V obou částech této lokality nalezneme veškeré skalní útvary, které byly 

popsány výše (snad kromě skalní brány). Již také bylo zmíněno, že v Teplických 

skalách se nachází přes kilometr dlouhá suťová jeskyně – Teplická jeskyně. Mezi 

neobvyklé tvary v Adršpašských skalách patří například také Homole cukru (obr. 27 

vpravo) stojící na své špičce. 

    

Obrázek 27 –  Vlčí rokle a Homole cukru 

Vlevo: Široké ploché údolí Vlčí rokle lemují skalní výchozy, přes podmáčené dno vede lávka 
jako součást turistického okruhu. 

Vpravo: Ačkoliv to ze snímku není zcela zřejmé, v nejširší části měří Homole cukru 13 metrů, 
ale u paty jen 3 metry, vysoká je 52 metrů (údaje z papírového průvodce po Adršpašských 

skalách podle Jindřicha Kindla). 

(vlastní fotografie) 

    

Obrázek 28 –  Rozdílná tvář Adršpašských a Teplických skal 

Vlevo Cukrovarský komín, Pacholek a Kat v Adršpašských skalách, 
vpravo Martinské stěny v Teplických skalách. 

(vlastní fotografie) 
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3.2 Český ráj 

3.2.1 Hruboskalské skalní město 

Hruboskalská vrchovina: 

 plocha 32 km
2
, výškové rozpětí 221 m (245 – 466 m n. m.), 

 typizace reliéfu 24ABCDabcef (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicko-tektonicky, 

 vrchoviny s menším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, vypuklé pískovcové strukturní tvary, výrazné tvary 

zvětrávání a odnosu pískovců, výrazné vypuklé neovulkanické tvary, 

 zarovnané povrchy, sufózní povrchové tvary, tvary rozsáhlých blokových 

svahových pohybů, akumulační tvary eolické, akumulační tvary fluviální. 

Podle Adamovič a kol. (2010) představuje Hruboskalsko (obr. 29) nejúplněji 

vyvinuté skalní město v CHKO Český ráj s nejvyššími a nejimpozantnějšími věžemi. 

Ty dosahují výšek okolo 80 metrů, přičemž území tvoří těleso mocné 120 metrů. 

Zároveň Adamovič a kol. (2010) označuje Tiské stěny, Adršpašské skály a právě 

Hruboskalské skalní město za nejtypičtější představitele fenoménu skalního města 

v České republice i na Slovensku. 

Kromě mohutných skalních věží tu nechybí ani další tvary pískovcových 

skalních měst – skalní brány (pravé i nepravé), převisy, jeskyně, viklany, výklenky, 

bloková suť u úpatí skalních výchozů… Část území tvoří i ještě relativně kompaktní 

pozůstatek plošiny. Projevily se zde průniky neovulkanitů a proželeznění některých 

oblastí. 

 

Obrázek 29 –  Hruboskalské skalní město 

Pohled na Kapelu, v popředí je jedna z nejznámějších věží – Kapelník. 

(foto: Aleš Bican, http://itras.cz/hruboskalsko/galerie/15707) 
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3.2.2 Prachovské skály 

Prachovské skály: 

 plocha 6 km
2
, výškové rozpětí 162 m (300 – 462 m n. m.), 

 typizace reliéfu 23Cabd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicko-tektonicky, 

 pahorkatiny s větším výškovým rozpětím, 

 výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců, 

 zarovnané povrchy, sufózní povrchové tvary, výrazné tvary periglaciální 

mrazové destrukce. 

V Prachovských skalách kromě množství skalních věží a stěn nalezneme také 

poměrně rozsáhlé pozůstatky plošiny až kuesty, která byla kryogenními, gravitačními i 

jinými procesy na okrajích rozčleněna (obr. 30). Výška skalních věží dosahuje 40 

metrů, což v porovnání s jinými lokalitami není mnoho, přestože pískovcové těleso, ve 

kterém se vytvořily, je 130 metrů mocné a pochází ze svrchního turonu až coniaku 

(Adamovič a kol., 2010). 

Prachovské skály se dají dále rozdělit do několika skalních měst v různém stadiu 

vývoje, nejlépe vyvinuté se nachází v okolí Císařské chodby. Stejně jako v jiných 

pískovcových oblastech, i zde dochází k častému skalnímu řícení za vzniku nepravých 

bran a suťových jeskyní (např. 30 metrů dlouhá Bratská modlitebna) (Adamovič a kol., 

2010). Sitenský (1994) v Prachovských skalách eviduje 212 skalních věží a označuje 

tuto lokalitu za nejnavštěvovanější skalní město v České republice, ačkoliv v některých 

ohledech nemůže konkurovat jiným lokalitám. 

    

Obrázek 30 –  Prachovské skály 

(vlastní fotografie) 
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3.2.3 Suché skály 

Suchoskalský hřeben: 

 plocha 2 km
2
, výškové rozpětí 259 m (263 – 522 m n. m.), 

 typizace reliéfu 64Bd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 hřbetoviny podmíněné tektonicky, 

 vrchoviny s menším výškovým rozpětím, 

 vypuklé pískovcové strukturní tvary, 

 výrazné tvary periglaciální mrazové destrukce. 

Suché skály představují jedinou hřbetovinu ve výběru. Na rozdíl od jiných 

lokalit tato nevznikala vyzdvižením plošně rozsáhlé kry horizontálně uložených vrstev 

pískovců, ale váže se na výrazný tektonický zlom – lužický. V důsledku napětí 

v zemské kůře bylo zhruba 60 metrů mocné těleso cenomaských pískovců zprohýbáno a 

silně silicifikováno (Adamovič a kol., 2010). 

Při modelaci reliéfu se zde projevily především kryogenní síly (Balatka a 

Sládek, 1984). Výsledkem jsou čtyři hlavní skalní pilíře a několik dalších samostatných 

„zubů“ – skalních věží, pilířů a sloupů (obr. 31) (Adamovič a kol., 2010). Silně 

tektonicky ovlivněný pískovec netvoří zcela kvádrové útvary, ale častá jsou drcená 

pásma a různě ukloněné zlomy a pukliny. Suché skály se také nazývají České 

(Maloskalské) Dolomity nebo Kantorovy varhany (David a Soukup, 2010). 

 

Obrázek 31 –  Suché skály 

(http://www.vejmenek.cz/maloskalsko/suche-skaly/) 

3.3 Labské pískovce a České Švýcarsko 

V oblasti CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko bylo kvůli velmi hrubému 

geomorfologickému členění nutné vybírat oblasti spíše na základě zkušenosti. Ve 

výběru nemohou chybět kaňon Labe a soutěska Kamenice, turisticky 

nejnavštěvovanější část NP České Švýcarsko – okolí Pravčické brány ani Jetřichovické 

skalní město a poněkud vzdálenější Tiské stěny. Protože územní vymezení těchto lokalit 
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neodpovídá geomorfologickému členění, následuje přehled geomorfologických 

jednotek v oblasti a až poté vymezení jednotlivých zmíněných lokalit. 

Jetřichovické stěny: 

 plocha 70 km
2
, výškové rozpětí 375 m (120 – 495 m n. m.), 

 typizace reliéfu 35ABCDd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné tektonicky, 

 vrchoviny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, vypuklé pískovcové strukturní tvary, výrazné tvary 

zvětrávání a odnosu pískovců, výrazné vypuklé neovulkanické tvary, 

 výrazné tvary periglaciální mrazové destrukce, 

Tiské stěny: 

 plocha 1 km
2
, výškové rozpětí 76 m (540 – 616 m n. m.), 

 typizace reliéfu 32Ccd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné tektonicky, 

 pahorkatiny s menším výškovým rozpětím, 

 výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců, 

 tvary rozsáhlých blokových svahových pohybů, výrazné tvary periglaciální 

mrazové destrukce, 

Dolnožlebská vrchovina: 

 plocha 45 km
2
, výškové rozpětí 379 m (116 – 495 m n. m.), 

 typizace reliéfu 35ABcd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné tektonicky, 

 vrchoviny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, vypuklé pískovcové strukturní tvary, 

 tvary rozsáhlých blokových svahových pohybů, výrazné tvary periglaciální 

mrazové destrukce, 

Kamenická vrchovina: 

 plocha 40 km
2
, výškové rozpětí 352 m (117 – 469 m n. m.), 

 typizace reliéfu 35ABCDd (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicko-tektonicky, 

 vrchoviny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, vypuklé pískovcové strukturní tvary, výrazné tvary 

zvětrávání a odnosu pískovců, výrazné vypuklé neovulkanické tvary, 

 výrazné tvary periglaciální mrazové destrukce. 

Pro zmíněné geomorfologické jednotky z klasifikace vyplývají určité společné znaky. 

Všechny jsou označeny jako stupňoviny podmíněné tektonicky, litologické poměry 

nehrají výraznou roli. Ve všech jednotkách se významně uplatnila mrazová destrukce a 

nezbyly rozsáhlejší zarovnané povrchy (obr. 32). Makroformy reliéfu již tak podobné 

nejsou, jak je podrobněji popsáno níže. 



41 

 

Obrázek 32 –  Ilustrativní vertikální profil oblasti NP České Švýcarsko 

(Trommler, 2007), upraveno. 

3.3.1 Jetřichovické skalní město 

Jetřichovické skalní město nebo také Jetřichovické stěny se nachází na území podcelku 

Jetřichovické stěny, který se vyznačuje velkou pestrostí zastoupených makroforem. 

Oblast je natolik rozbrázděná hlubokými kaňonovitými údolími, že se zde neuchovaly 

rozsáhlejší strukturně denudační plošiny (Balatka a Sládek, 1984). Některé tvary jsou 

podmíněné průniky neovulkanitů (Čínská zeď, Rudolfův kámen – obr. 33). 

V Jetřichovických stěnách se projevují dvě různá výšková patra vrcholků věží a 

stěn. Níže ležící se nachází v nadmořských výškách 250 – 350 m n. m., vyšší patro 

dosahuje nad 420 m n. m. a jeho doposud zachovalou část představují Mariina a 

Vilemínina stěna (obr. 34) (Adamovič a kol., 2010). V rámci celé lokality národního 

parku se ale nižší patro považuje za střední a vyšší za 3. stupeň (Adamovič a kol., 

2010). 

 

Obrázek 33 –  Rudolfův kámen 

Na vrcholku byl v roce 1824 postaven Kinský dřevěný altánek. Na masívu se nacházejí železité 
inkrustace jako pozůstatek kontaktu s neovulkanity. 

(foto: Tomáš Andreas, http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/rudolfuv-kamen/) 

http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/rudolfuv-kamen/


42 

    

Obrázek 34 –  Mariina a Vilemínina stěna 

Vlevo pohled na Mariinu skálu z Vilemíniny skály (http://www.cestopisy.com/ceske-svycarsko/), 
vpravo Vilemínina skála v pozadí s Rudolfovým kamenem při pohledu z Mariiny skály 

(http://www.pagiserver.cz/2000/20000822_Jetrichovice/0000887.jpg) 

3.3.2 Kaňon Labe a soutěska Kamenice 

Kaňon Labe je nejvýraznější mezi Děčínem a Hřenskem, kde tvoří součást 

Dolnožlebské vrchoviny. Hloubka kaňonu činí téměř 500 metrů u státní hranice, typicky 

však 200 – 300 metrů, šířka 250 až 1500 m (Adamovič a kol., 2010) a vyvíjel se od 

mladších třetihor (Balatka a Sládek, 1984). Mocnost pískovcového souvrství dosahuje 

až 650 metrů (Adamovič a kol., 2010), ale ve stěnách kaňonu je odkryta jen část – 

pískovce z období středního a spodního turonu i cenomanu (Balatka a Sládek, 1984). 

Okraj kaňonu je vymezen skalními defilé a stěnami, které jsou často vyvinuty ve dvou 

patrech, a před nimi se tyčí skalní věže, jehly (obr. 5 vpravo), pilíře a další objekty jako 

pozůstatek po odsedání bloků a erozi (obr. 35). 

    

Obrázek 35 –  Kaňon Labe 

Vlevo skalní věže (foto: Karel Plechač, http://www.karelplechac.cz/lowg_ge.php?sg=nplu), 
vpravo vyhlídka Belveder (http://www.region-ceskesvycarsko.cz/rozhledny-vyhlidky/belveder/). 

Kamenice je pravým přítokem Labe v Hřensku. Její tok je také silně zařízlý do 

pískovcového podloží (místy 150 – 200 metrů - Balatka a Sládek, 1984), ale vzhledem 

http://www.cestopisy.com/ceske-svycarsko/
http://www.pagiserver.cz/2000/20000822_Jetrichovice/0000887.jpg
http://www.region-ceskesvycarsko.cz/rozhledny-vyhlidky/belveder/
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k velikosti toku se vytvořila jen soutěska několik desítek metrů široká. Průběh toku je 

velmi nevyrovnaný s častými peřejemi, což je způsobené měnící se odolností podloží i 

dříve kolísající erozní bází Labe. Na Kamenici proběhla řada úprav toku kvůli těžbě 

dřeva a dalším hospodářským účelům i turismu, a tak jsou dnes některé úseky 

zpřístupněné pro plavbu na lodičkách (Edmundova soutěska, Divoká soutěska). Jinde je 

toto znemožněné nejen prudkými změnami sklonu toku (spíše v jeho horní části), ale 

také množstvím pískovcových bloků, které napadaly do toku nebo jeho těsné blízkosti. 

V této lokalitě nejsou žádnou výjimkou ani převisy, které vytvořila Kamenice 

podemletím přilehlé skály. V tomto případě je v podstatě nemožné určit břehovou linii 

toku a základnu skalního útvaru (obr. 36). 

Kaňon Labe ani soutěsku Kamenice nelze označit za skalní města. Jedná se 

ovšem o natolik výrazné a jedinečné krajinné prvky, že byly do výběru zájmových 

lokalit zahrnuty. 

 

Obrázek 36 –  Podemletý skalní útvar Kamenicí 

okolí Dolského mlýna 

(vlastní fotografie) 

3.3.3 Okolí Pravčické brány 

V oblasti Stříbrných stěn, Pravčické brány a Křídelní stěny je nejlépe patrné členění 

krajiny do tří výškových pater (Adamovič a kol., 2010). Nejnižší patro tvoří kaňony, 

soutěsky a suché rokle. Do nadmořské výšky okolo 350 metrů zasahuje střední patro, 

které představují zvlněné strukturní plošiny. Nejvýše položené patro jsou zbytky 

tabulových hor s hlubokými stržemi, skupiny skalních věží a zdí sahajících do výšky 

450 metrů. Z mezoforem nelze opomenout Pravčickou bránu (obr. 8 vlevo), která je 

největší pískovcovou bránou v Evropě. Mezi další známé skalní útvary patří například 
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Velký a Malý Pravčický kužel (obr. 37) a Jeskyně českých bratří, která je velkým 

převisem. 

Kvůli několika výškovým patrům a nejednotné výšce základen věží a jiných 

útvarů se tato oblast nepovažuje za skalní město, ale například v okolí Malého 

Pravčického kužele se reliéf tomuto označení velmi blíží (Adamovič a kol., 2010). I tak 

se jedná o jednu z nejcennějších oblastí NP České Švýcarsko a také jednu 

z nejnavštěvovanějších pískovcových lokalit. 

    

Obrázek 37 –  Pravčické kužely 

Vlevo Velký Pravčický kužel (http://rocoplaya.blogspot.cz/2010/06/narodni-park-kolem-
pravcicke-brany.html), 

vpravo Malý Pravčický kužel (http://www.adamczyk.cz/hory/gallery.php?travel=9). 

3.3.4 Tiské stěny 

Geomorfologická část Tiské stěny (obr. 38) představuje v Tiské vrchovině, tvořené 

převážně zarovnanými povrchy, ojedinělou oblast typického pískovcového skalního 

města (Balatka a Sládek, 1984). Výškové rozpětí 79 metrů se v porovnání s jinými 

lokalitami může zdát malé, ale v tomto případě se jedná v podstatě jen o výšku skal 

(Adamovič a kol. (2010) uvádí výšku skal 70 metrů). Celá oblast se navíc nachází 

v poměrně vysoké nadmořské výšce. 

Oblast se dělí na dva hřebeny – Velké a Malé Tiské stěny. Malé jsou asi 200 

metrů dlouhé a až 100 metrů šiřoké, Velké 700 metrů dlouhé a až 150 metrů široké. Oba 

hřebeny jsou silně rozčleněné soutěskami a labyrinty a tvoří je pískovce ze spodního až 

středního turonu (Adamovič a kol., 2010). Adamovič a kol. (2010) označuje Tiské stěny 

za nejlépe vyvinuté skalní město v oblasti Labských pískovců. Je tu k vidění nejen 

mnoho skalních věží, zdí, zřícených bloků, sloupů, ale také skalní hřiby nebo vhloubené 

tvary, jako jsou dutiny, převisy, brány, jeskyně a tunely. Výrazně se v Tiských stěnách 
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projevuje střídání pískovců různého charakteru, které dodává věžím vertikální členění 

(obr. 38 vpravo) (Sitenský, 1994). 

Ačkoliv rozlohou, návštěvností ani celkovou monumentálností Tiské stěny 

nekonkurují například Adršpašských skalám, jsou spolu s okolními skalními oblastmi 

oblíbeným cílem horolezců. Slouka (1980) zmiňuje přes 110 skalních věží a jiných 

horolezeckých objektů. 

    

Obrázek 38 –  Tiské stěny 

Vlevo v popředí je viditelné výrazné vertikální členění pískovce 
(http://www.treking.cz/regiony/tiske-steny.htm), vpravo pohled na Malé Tiské stěny 

(http://www.krasyprirody.cz/Skalni-mesta/index.htm). 

3.4 Kokořínsko 

Oblast CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v Polomených horách v Ralské pahorkatině 

obsahuje velké množství územně spíše málo rozsáhlých skalních oblastí, ze kterých 

byla vybrána lokalita u Vidimi. 

Sitenská část: 

 plocha 72 km
2
, výškové rozpětí 200 m (175 – 375 m n. m.), 

 typizace reliéfu 13ACa (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicky, 

 pahorkatiny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců, 

 zarovnané povrchy, 

Střezivojická část: 

 plocha 50 km
2
, výškové rozpětí 240 m (218 – 458 m n. m.), 

 typizace reliéfu 14ACa (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné litologicky, 

 vrchoviny s menším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců, 

 zarovnané povrchy. 

http://www.treking.cz/regiony/tiske-steny.htm
http://www.krasyprirody.cz/Skalni-mesta/index.htm
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Ze zmíněných geomorfologických jednotek zaujímá zkoumané území jen velmi malou 

část, která se nachází na západ od spojnice obcí Vidim a Osinalice. Především v okolí 

obce Nové Osinalice je možné nalézt velké množství skalních útvarů. 

Zájmové území je součástí Dubských skal nebo také Dubského Švýcarska, které 

se nachází mezi Mělníkem, Dubou a Mšenem (Sitenský, 1994). Je to oblíbené místo 

horolezců, ačkoliv pískovec, kterým jsou skalní útvary tvořené, je spíše měkčí, a proto 

nemohlo dojít k vyvinutí vysokých a mohutných skalních věží (Slouka, 1980). 

Za výskyt spíše nižších věží a několika pater skalních stěn mohou také vložky 

slínovců ve 200 – 250 metrů mocné vrstvě turonských pískovců (Sitenský, 1994). Tato 

kra vystupuje 140 – 160 metrů nad údolí Liběchovky a tvoří plošinu ukloněnou k jihu, 

nad kterou vystupují jen vulkanické kupy (obr. 39) (Adamovič a kol., 2010). Výskyt 

vulkanitů a doprovázejících jevů místy výrazně stmelil pískovce a vytvořil inkrustace. 

 

Obrázek 39 –  Zájmové území a blízké okolí na geomorfologické mapě 

Z hlediska práce jsou zajímavé tyto tvary (kompletní legenda – viz zdroj): pozůstatky strukturně 
denudační plošiny (žlutá barva), příkře ukloněné erozní svahy (často s pískovcovými stěnami, 

oranžová barva), mírně ukloněné denudační svahy (bílá barva), údolní nivy a dna kaňonovitých 
údolí (modrá barva), strukturní hřbety, pískovcové suky, svědecké vrchy a skalky (černá barva). 

(Balatka a kol., 1969) 

Toto území nezaznamenalo tektonické poruchy, čímž se liší od ostatních lokalit. 

Podle Malkovského (1956) se Polomené hory nerozpadly na množství ker, které by se 

vůči sobě vertikálně pohybovaly, a tak zůstal zachován poměrně homogenní ráz reliéfu. 

Odpovídá tomu i výše zmíněná klasifikace, kde byla tato lokalita označena za 

stupňovinu podmíněnou litologicky (Balatka a Sládek, 1984). Má to za následek také 

fakt, že údolí v oblasti nejsou proříznuta až na nepropustné podloží, ale jen na úroveň 

místní erozní báze (Balatka a Sládek, 1984). Skalní města zde nejsou plně vyvinuta, 

ačkoliv některá místa za ně bývají označována (u Rače a Nedvězího) (Balatka a kol., 

1969). 
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3.5 Maštale 

Budislavské skály: 

 plocha 10 km
2
, výškové rozpětí 185 m (355 – 540 m n. m.), 

 typizace reliéfu 33AB (Balatka a Sládek, 1984, upraveno): 

 stupňoviny podmíněné tektonicky, 

 pahorkatiny s větším výškovým rozpětím, 

 kaňonovitá údolí, vypuklé pískovcové strukturní tvary. 

Přírodní rezervace Maštale obsahuje mnoho územně i výškově menších skalních 

uskupení, mezi něž patří Toulovcovy maštale, Městské maštale, Vranické skály a další. 

Celá oblast bývá také nazývána Budislavské skály. 

Plošina cenomanských pískovců, tvořící tuto oblast, je mocná zhruba 50 metrů a 

mírně ukloněná k SV, její jižní okraj tvoří kuestu. Skalní útvary v této lokalitě tvoří 

spíše zahloubená údolí, jejichž stěny mohou být rozčleněné do věží a pilířů. Běžná 

výška skalních stěn je okolo 20 metrů, nejvyšší osamocené věže mají 25 metrů (obr. 40) 

(SkalniMesta.cz, c2006 – 2014). Na dně údolí často kontrastují pískovcům výchozy 

krystalinika. Svahy údolí mohou být lemované jedním nebo dvěma patry skal 

(Adamovič a kol., 2010). 

    

Obrázek 40 –  Skalní útvary v Maštalích 

Vlevo pohled zespodu na Petrovnu (http://www.turistika.cz/mista/skala-petrovna-v-mastalich), 
vpravo skalní viklan Kolumbovo vejce (http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet-

biologie/fotogalerie/geologicka-exkurze-budislavsko-2008/123). 

  

http://www.turistika.cz/mista/skala-petrovna-v-mastalich
http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet-biologie/fotogalerie/geologicka-exkurze-budislavsko-2008/123
http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet-biologie/fotogalerie/geologicka-exkurze-budislavsko-2008/123
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4 POUŽITÁ DATA A JEJICH PŘEDZPRACOVÁNÍ 

4.1 Popis dat 

Aby práce co nejlépe reflektovala aktuální potenciál výškopisných dat z leteckého 

laserového skenování, bylo pro její zpracování použito několik datových sad rozdílných 

vlastností a územního rozsahu. K jejich zapůjčení svolily dvě instituce – Český úřad 

zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a Technická univerzita Drážďany prostřednictvím 

Národního parku České Švýcarsko. 

4.1.1 Data od ČÚZK 

Vzhledem k nedostatečné kvalitě výškopisných dat, která jsou ze značné části založena 

na mapování z 50. a 60. let 20. století, k aplikacím ve státní správě (Brázdil, 2009), 

vznikl v roce 2008 „Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky“, na 

kterém se podílejí ČÚZK, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo obrany ČR. 

Výškopisné mapování probíhalo metodou leteckého laserového skenování se skenerem 

RIEGL LMS – Q680 v letech 2009 – 2013 (Brázdil, 2012a). Pro dosažení hustoty bodů 

alespoň 1 bod/m
2
 a střední chyby měření délky prostorového rajonu do 0,10 m byla 

stanovena střední letová výška do 1 500 m nad terénem a překryt letových pásů 40 – 

50 % (Brázdil, 2009). Ve vegetačním období bylo nutné letovou výšku snížit zároveň se 

snížením frekvence vysílání pulsů (ze 120 až na 80 kHz), aby mohla být vygenerována 

vyšší energie pulsu a tím se zvýšila pravděpodobnost toho, že puls projde vegetací až 

k zemskému povrchu. Následné zpracování dat probíhalo a částečně stále probíhá trojím 

způsobem. 
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Prvním (nejdříve vytvořeným) produktem je digitální model reliéfu 4. generace 

(DMR 4G) ve formě výškových bodů v pravidelné mřížce 5 x 5 metrů (obr. 41 vlevo). 

Vznikl téměř automaticky, bez výrazného manuálního zásahu, a pokrývá dnes již území 

celé České republiky. Pro filtraci dat byla zvolena robustní filtrace a klasifikace, jejíž 

spolehlivost hodnotí Brázdil (2012a) na 90 % v rámci dat pořízených mimo hlavní 

vegetační období, ale jen na 30 – 40 % během vegetačního období. Dále byly 

z terénních bodů v mřížce 5 x 5 metrů vybrány nejníže položené body (pokud neležely 

příliš nízko pod okolním terénem), mezi kterými následně proběhla interpolace tak, aby 

bylo dosaženo pravidelného čtvercového rozložení bodů. Je tedy zřejmé, že tato data 

nejsou příliš podrobná a chybí v nich například skalní útvary a věže půdorysně menší 

než 5 m (Brázdil, 2012a). Jejich úplná střední chyba výšky dosahuje maximálně 

hodnoty 0,3 m v terénu bez souvislé vegetace a zástavby a 1 m v terénu pokrytém 

hustou vegetací (Brázdil, 2012a). 

Dalším produktem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G), který je 

výrazně podrobnější (obr. 41 vpravo). K jeho tvorbě je nezbytná manuální editace 

výsledků robustní filtrace a klasifikace, která navíc probíhá rozdílně v zemědělských 

oblastech, kde je častá nízká vegetace, a v ostatních. Pro redukci množství bodů je 

prováděno ředění metodou „hoblování“ – dochází k odstranění nadbytečných bodů a 

zároveň k mírné úpravě výšky bodů (Brázdil, 2012b). DMR 5G se tedy skládá 

z nerovnoměrně rozložených skutečně měřených terénních bodů, které jsou mírně 

generalizovány. Úplná střední chyba výšky by měla být menší než 0,18 m v terénu bez 

souvislé vegetace a zástavby a 0,3 m v terénu pokrytém hustou vegetací (Brázdil, 

2012b). Reálnou četnost bodů na 25 m
2
 zobrazuje graf 1 vytvořený z poskytnutých dat. 

Hustota bodů se pohybuje okolo 0,16 bodu/m
2
, v 85 % případů se na 1 m

2
 nevyskytuje 

žádný bod. 

Posledním produktem tohoto projektu je digitální model povrchu 1. generace 

(DMP 1G), který ale v této práci není využit. 

    

Obrázek 41 –  Ukázka dat DMR 4G (vlevo) a DMR 5G (vpravo) 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 4G) a (ČÚZK – DMR 5G) 
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Z výše uvedeného vyplývá, že DMR 5G je vzhledem ke své podrobnosti a malé 

generalizaci, spočívající v zanechání bodů v nepravidelném rozložení, vhodnější pro 

použití v této práci. Na druhou stranu stále není dostupný z území celé České republiky, 

a tak v lokalitě Adršpašských a Teplických skal byl poskytnut DMR 4G a původní 

bodové mračno naskenovaných bodů. Nad částí této oblasti již proběhla manuální 

kontrola bodového mračna, zbytek je po automatické filtraci a klasifikaci, ze které 

vzešly třídy: budovy, hluboká chyba, terén, výšková překážka/vysoká chyba, most, 

vegetace. Četnost terénních bodů na 25 m
2
 zobrazuje graf 1. Průměrná hustota činí 

téměř 0,6 bodu/m
2
. Velký význam manuální korekce ilustruje obr. 42. 

 

Graf 1 –  Četnost bodů DMR 5G a původního bodového mračna na 25 m
2 

Množství bodů na 25 m
2
, které byly z původního bodového mračna klasifikovány jako terénní, je 

výrazně větší než u DMR 5G. Mezi daty po filtraci a po manuální korekci není zásadní rozdíl 
v hustotě bodů. K výpočtu byla použita veškerá poskytnutá data DMR 5G a původní bodové 

mračno z oblasti Adršpašských a Teplických skal. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) a (ČÚZK – původní bodové mračno) 

    

Obrázek 42 –  Porovnání dat z běžného skenování před a po manuální kontrole 

Dvojice obrázků zachycuje vždy stejnou oblast na ortofotu a stínovaném modelu terénu. Vlevo 
je tento model vytvořený z původního bodového mračna před manuální kontrolou, vlevo po 

manuální kontrole. Vybrán byl záměrně skalní terén s podobným zakrytím vegetací. Zatímco 
vlevo je terén velmi shlazený, vpravo je viditelné i rozčlenění skal. 

Adršpašské a Teplické skály 

ortofoto (ČÚZK. 2014); vlastní tvorba, data (ČÚZK – původní bodové mračno) 
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V Adršpašských a Teplických skalách navíc proběhlo experimentální podrobné 

skenování z nižší letové výšky (okolo 900 m nad střední výškou terénu) při frekvenci 

vysílání pulsů 80 kHz. Výsledná hustota posledních odrazů zaznamenaných tímto 

skenováním v poskytnutých datech přesahuje 3 body/m
2
 (graf 2). 

Jako jediná byla tato data poskytnuta v jiném souřadnicovém systému, než je 

jinak výhradně ve státních mapových dílech používaný S-JTSK/Krovak EN. Pomocí 

aplikace, dodané s tímto datovým setem od ČÚZK, byla provedena transformace 

souřadnic ze systému WGS84/UTM-G873 do S-JTSK/Krovak EN. Výšková souřadnice 

všech použitých dat byla uvedena v Baltském systému po vyrovnání (Bpv). 

Kromě samotné geometrie bodů obsahují podrobná data z Adršpašských a 

Teplických skal také informaci o zaznamenané intenzitě vrácené energie, pořadí 

konkrétního bodu v množství odrazů z jednoho pulsu (dají se rozlišit první a poslední 

odrazy, ale také kterékoliv mezi tím, pokud existují), čas zaznamenání každého bodu ve 

formátu standardním pro GPS a další. Navíc byla poskytnutá data již klasifikována 

pomocí nástroje lasground ze sady LAStools, která je s jistými omezeními nekomerčně 

využitelná zdarma. Mezi terénními body byly zachovány odrazy ze skalních útvarů 

ovšem i za cenu špatné klasifikace vegetace. 

4.1.2 Data z projektu GeNeSiS 

GeNeSiS (německy Geoinformationsnetzwerke für die grenzüberschreitende 

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz, anglicky Geoinformation Networks 

for the cross-border National Park region of Saxon Bohemian Switzerland) je projekt 

spolufinancovaný Evropskou unií pro přeshraniční spolupráci národních parků České 

Švýcarsko a Saské Švýcarsko. V rámci tohoto projektu bylo v druhé polovině dubna 

roku 2005 souvisle naskenováno a nasnímáno území obou národních parků (obr. 43) 

zařízením FALCON II firmy TopoSys pro následnou tvorbu digitálních modelů reliéfu, 

povrchu a ortofot. Let proběhl v průměrné výšce 1 200 m nad terénem a s překrytem 

letových pásů 50 % (Trommler, 2007). Skener zaznamenal první a poslední odrazy. 

Požadovaná hustota měřených bodů byla stejná jako u skenování prováděného ČÚZK – 

alespoň 1 bod/m
2
. 

Produkt DTM (digitální model reliéfu) je dostupný v podobě rastru s velikostí 

pixelu 1 metr. Terénní body byly extrahovány pouze z posledních odrazů každého pulsu 

hierarchickou robustní interpolací v softwaru SCOP++. Její parametry byly ale rozdílně 

nastavené v běžném terénu a v oblastech, kde se nacházejí skalních výchozy, aby bylo 
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alespoň částečně zajištěno, že skalní věže na rozdíl od stromů v terénu zůstanou. 

Průměrná výšková chyba i v místech s výrazným sklonem a hustou vegetací byla 

vyčíslena na 28 cm (spočítané v německém souřadnicovém systému RD/83, DHHN92), 

což Trommler (2007) považuje za velký úspěch a připisuje ho velké hustotě posledních 

odrazů (průměrně přes 8 bodů/m
2
 – graf 2). V porovnání se skenováním od ČÚZK byla 

letová hladina i frekvence pulsů podobná, ale úhel příčného vychýlení skeneru (pohled 

do strany) byl zhruba poloviční – 14,3° (Trommler, 2007) oproti 30° (Brázdil, 2009), 

čímž je způsobena větší hustota naměřených bodů. Důležitou roli samozřejmě hraje i 

roční doba skenování, od které se odvíjí pokrytí vegetací. 

 

Obrázek 43 –  Region národních parků České a Saské Švýcarsko 

Silnou černou linií jsou naznačené hranice zájmové oblasti projektu GeNeSiS, šedou čarou 
Labe a přerušovanou šedou čarou státní hranice. Souřadnice jsou uvedené v souřadnicovém 

systému ETRS-TM33. 

(Trommler, 2007), upraveno 

 

Graf 2 –  Hustota posledních odrazů ze skenování v rámci projektu GeNeSiS a podrobného 
skenování ČÚZK 

Údaje o skenování GeNeSiS byly převzaty z doprovodné publikace. K výpočtu hustoty dat 
z podrobného skenování ČÚZK byla využita značná část poskytnutých dat z oblasti 

Adršpašských a Teplických skal. 

vlastní tvorba, data (Trommler, 2007) a (ČÚZK – data podrobného LLS) 
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Mezi další produkty tohoto projektu patří DSM (digitální model povrchu, 

velikost pixelu 1 m), DOP CIR (digitální pravé ortofoto s infračerveným kanálem, 

velikost pixelu 0,5 m) a DOP RGB (digitální pravé ortofoto v pravých barvách, velikost 

pixelu 0,5 m). 

4.2 Předzpracování dat 

4.2.1 Tvorba rastrového DMR 

Data z projektu GeNeSiS z NP České Švýcarsko byla poskytnuta jako hotové DMR 

v rastrové podobě s velikostí pixelu 1 m, proto jim více v této podkapitole nebude 

věnována pozornost. Ostatní datové sety mají podobu bodů, ze kterých byl podle 

následujících postupů vytvořen rastrový DMR, který je pro analýzy terénu vhodnější. 

Využity byly nástroje LAStools a software ArcGIS 10.2.2 for Desktop (dále jen ArcGIS). 

DMR 5G představuje již vyfiltrované terénní body z původního bodového 

mračna. Byl z nich vytvořen TIN, ze kterého interpolací přirozeného souseda vznikl 

rastrový výstup s velikostí pixelu 1 m. Interpolace přirozeného souseda byla zvolena, 

protože není výpočetně náročnější než lineání, oproti ní ale ve výsledném DMR 

nezvýrazňuje trojúhelníky, ze kterých byla počítána, a mohla by lépe napodobit 

zaoblené okraje skal a příkré stěny, kdežto lineární interpolace vytvoří spíše pozvolnější 

svahy. V praxi se obě interpolace liší v řádu decimetrů, přímo na skalních stěnách i o 

několik metrů. 

Z dat původního bodového mračna byla použita jen kategorie terén. Body ve 

formátu .laz byly pomocí funkcí LAStools převedeny do formátu .shp a dále zpracovány 

v ArcGIS stejně jako DMR 5G. Část datasetu, která zatím neprošla manuální kontrolou, 

nebyla dále využita kvůli obtížnější použitelnosti (obr. 42). 

Protože z dat podrobného skenování nebylo s ohledem na extrémní chrakter 

reliéfu možné jen automatickou filtrací vytvořit DMR použitelné pro další zpracování 

(viz podkapitolu 2.2.2), byla tato data filtrována funkcí lasground s rozdílnými 

parametry za účelem získání vhodných podkladů alespoň pro vizuální interpretaci 

terénu. Bylo vybráno 5 filtrací, které se dají přibližně seřadit od té nejhrubší, ve které 

nejsou žádné zbytky vegetace, ale skály jsou značně deformované nebo zcela chybí, až 

po nejjemnější, kde by měly být skály neporušeny, ale za cenu častého výskytu 

vegetace. Parametry, se kterými jednotlivé filtrace proběhly, jsou uvedeny v tabulce 1. 
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DMR byl z takto vyfiltrovaných dat vytvořen stejně jako předchozí zmíněné, vzhledem 

k hustotě bodů byla zvolena velikost pixelu 0,5 m. 

Filtrace Step Spike Offset Pozn. 

1 (nejhrubší) 3 1 0.05 wilderness 

2 1 0.5 0.5  

3 1 1 0.05  

4 3 100 0.5  

5 (nejjemnější) 3 100 5  

Tabulka 1 –  Parametry funkce lasground použité k filtracím 

Parametry nejhrubší použité filtrace jsou implementovány ve funkci pod názvem wilderness, 
ostatní byly nastavovány v prostředí custom. 

Již bylo zmíněné v podkapitole 2.2.2, že dodatečné informace o datech či terénu 

mohou zlepšit výsledky automatické filtrace dat LLS. Pro potřeby této práce byla 

provedena ještě jedna filtrace podrobných dat z Adršpašských a Teplických skal, a to za 

využití dodatečné informace – terénních bodů původního bodového mračna. 

Parametrem této filtrace se stala vzdálenost bodu podrobného skenování od 

triangulovaného povrchu původního bodového mračna (podobně jako např. v práci 

Holmana, 2013), hranice pro zařazení bodu do terénu byla zvolena do 5 metrů pod a do 

1 metru nad triangulovaný povrch. Došlo tak ke zhuštění a zpřesnění modelu, na druhou 

stranu nevýhodou tohoto přístupu je to, že neodhalí chyby, které se mohou vyskytovat i 

v manuálně filtrovaném původním bodovém mračnu – tedy pokud například některá věž 

chybí v původním bodovém mračnu, při této filtraci budou odrazy z ní považovány za 

mimoterénní. Ve výsledném DMR byla opět zvolena velikost pixelu 0,5 m. 

Výsledky všech filtrací dat podrobného skenování i DMR vytvořené z 

klasifikovaného původního bodového mračna je možné porovnat na vybraném území 

v Adršpašských skalách zobrazeném pomocí stínovaného reliéfu v příloze 3. 

4.2.2 Podklady odvozené z DMR 

Lokální hustota vstupních dat 

Spolehlivost DMR závisí především na lokálním rozložení vstupních dat, a tak by tato 

informace neměla chybět při dalším zpracovávání DMR. Při manuálním postupu je 

možné prostorové rozložení původních bodů sledovat přímo, avšak při velkém množství 

dat může dojít ke zpomalení odezvy systému. Pro zjednodušení je možné vytvořit rastr 

s různou velikostí pixelů, jehož hodnoty nesou informaci o počtu bodů, které se 

nacházely v oblasti pixelu. Zvoleny byly velikosti 1, 5 a 10 metrů. Pro vytvoření 
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takovéhoto rastru je v ArcGIS funkce Point to raster, kde se parametr Cell assignment 

type nastaví na hodnotu COUNT. V případě větších datových objemů je ovšem tato 

funkce velmi neefektivní, a tak byla nahrazena funkcí lasgrid z LAStools s parametrem -

counter, která je optimalizována pro zpracování velkého množství bodů (ve formátu .laz 

nebo .las na rozdíl od ArcGIS pracujícího s formátem .shp). Na základě takto 

vytvořených rastrů byly provedeny výpočty hustot uvedené v přehledu dat (podkapitola 

4.1). Tento postup není aplikovatelný na data z projektu GeNeSiS, protože jsou 

poskytována již v rastrovém formátu. 

Analýzy terénu 

Pomocí nástrojů v ArcGIS a Relief Visualization Toolbox (RVT) (Kokalj., 2013) bylo 

vytvořeno několik analýz terénu, jejichž principy jsou popsány v podkapitole 2.3.2. 

K jejich výpočtům v ArcGIS byl napsán skript analyzy.py. V následujícím textu jsou 

analýzy uvedeny s konkrétními parametry výpočtů, funkcemi, kterými byly získány, a 

stručnými informacemi, k čemu je teoreticky vhodné jejich využití v souvislosti 

s identifikací pískovcových skal. Mezi parametry jsou běžně používané hodnoty, ale i 

hodnoty méně obvyklé, pokud se ukázaly jako výhodné. Praktické použití v závislosti 

na lokalitách a vstupních datech je uvedeno v kapitole 5. 

 Stínovaný model reliéfu (obr. 44) 

 funkce: Hillshade (ArcGIS), 

 parametry: azimuth 315°, 

altitude 45° a 70°, 

 využití: přirozená vizualizace terénu, skály tvoří stín (výraznější při vyšším 

osvětlení), kvůli bodovému světlu nevhodné pro automatické klasifikace 

reliéfu, vhodné pro vizuální interpretaci 

    

Obrázek 44 –  Stínovaný model reliéfu 

Vlevo altitude 45°, vpravo 70°, z DMR vytvořeného filtrací dat podrobného skenování 
v Adršpašských skalách za využití původního bodového mračna. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – data podrobného LLS) a (ČÚZK – původní bodové mračno) 
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 Sky-view factor (obr. 45) 

 funkce: Sky-View Factor (RVT), 

 parametry: number of search directions 32, 

search radius 5 a 10 pixelů, 

 využití: identifikace puklin (malé hodnoty). 

    

Obrázek 45 –  Porovnání SVF z dat z projektu GeNeSiS (vlevo) a DMR 5G (vpravo) 

SVF s okolím 5 pixelů, malé hodnoty jsou tmavé. 
okolí Dlouhodolských stěn v NP České Švýcarsko 

vlastní tvorba, data (TUD – GeNeSiS) a (ČÚZK – DMR 5G) 

 Sklonitost 

 funkce: Slope (ArcGIS), 

 využití: identifikace skalních stěn (vysoké hodnoty). 

 Převýšení 

 funkce: Focal Statistics (statistic type RANGE) (ArcGIS), 

 parametry: neighborhood rectangle, 

neigborhood settings: height, width 3, 5 a 7 pixelů, 

 využití: podobné sklonu – identifikace skalních stěn (vysoké hodnoty). 

 Vrstevnice 

 funkce: Contour (ArcGIS), 

 parametry: contour interval 0,5, 1 a 5 m, 

 využití: vyjádření výškopisu, liniová podoba – lépe vyniknou tvary reliéfu (v 

porovnání s rastrem), identifikace skalních stěn (blízkost vrstevnic). 

 Křivost (obr. 46) 

 funkce: Curvature (ArcGIS), 

 využití: spíše doplňková informace, identifikace dolní hrany (kladné hodnoty 

profilové křivosti) a horní hrany (záporné hodnoty profilové křivosti) skalní 

stěny, identifikace puklin (záporné hodnoty planární křivosti). 

 LRM (obr. 47) 

 funkce: Raster Calculator ( DMR – Focal Statistics (statistic type MEAN) ) 

(ArcGIS) 

 parametry: neighborhood rectangle, 

neigborhood settings: height, width 3, 5, 7, 19 a 29 pixelů, 

 využití: identifikace dolní hrany (záporné hodnoty) a horní hrany (kladné 

hodnoty) skalních stěn, generalizace (při větším okolí). 
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Obrázek 46 –  Křivost 

Zleva zakřivení svahu, vertikální (profile) a horizontální (plan) křivost, u všech jsou vysoké 
hodnoty světlé. 

Tiské stěny 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

     

   

Obrázek 47 –  LRM s různým okolím 

Zleva LRM se čtvercovým okolím 3, 5, 7, 19 a 29 pixelů, záporné hodnoty jsou tmavé. 
Hruboskalsko 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

 TPI (LRM s prstencovým okolím) (obr. 48) 

 funkce: Raster Calculator ( DMR – Focal Statistics (statistic type MEAN) ) 

(ArcGIS) 

 parametry: neighborhood annulus, 

neigborhood settings: inner radius – outer radius 3 – 5; 5 – 10; 10 – 20; 20 – 40, 

 využití: identifikace dolní hrany (záporné hodnoty) a horní hrany (kladné 

hodnoty) skalních stěn, generalizace (při větším okolí). 
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Obrázek 48 –  TPI s různým okolím 

Zleva TPI s prstencovým okolím 3 – 5, 5 – 10, 10 – 20 a 20 – 40 pixelů, 
záporné hodnoty jsou tmavé. 

Prachovské skály 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 
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5 TVORBA DIGITÁLNÍ REPREZENTACE 

PÍSKOVCOVÉHO SKALNÍHO MĚSTA 

5.1 Objekty a způsob jejich získání 

V následujících podkapitolách je uveden návrh jednotlivých částí reprezentace 

pískovcových skalních měst v digitální topografické databázi. Účelem této tvorby není 

reprezentace určená k tvorbě map určitého měřítka, a tak je tu snaha o co největší 

podrobnost s ohledem na možnosti vstupních dat. U každého objektu jsou navrženy 

atributy a popsán postup jeho tvorby s využitím podkladů odvozených z DMR 

(podkapitola 4.2.2), převzatých či vlastních skriptů v jazyce Python a softwaru ArcGIS. 

5.1.1 Skalní stěna 

Skalní stěna představuje hlavní objekt zájmu při mapování skalních útvarů. Jedná se 

často o velmi strmý terén, který tvoří neschůdnou překážku. Skalní stěna má určitou 

výšku a lze u ní identifikovat horní a dolní hranu (patu). Do takto definovaného objektu 

se dá zahrnout velké množství skalních útvarů, například i skalní věž, jejíž horní hranou 

může být v extrémním případě jen bod a patou celý obvod věže. 

Objekt skalní stěna by neměl obsahovat drobné skalky a balvany. Rozdíl mezi 

skalní stěnou a drobnou skalkou spočívá v rozměrech útvaru (rozloze i výšce), určení 

přesných hraničních hodnot ovšem závisí na míře generalizace i oblasti, ve které 

reprezentaci tvoříme. Obdobně je tomu s balvanem, který se při větších rozměrech 

může podobat věži. V typickém pískovcovém skalním městě je takto sporných objektů 
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málo, protože se v něm nachází převážně stěny a věže, ale mezi zájmovými územími 

jsou i oblasti, kde je nezbytné použití obou objektů. 

Potíže při tvorbě reprezentace také způsobují úzké pukliny. Jejich okraje sice 

tvoří skalní stěny, pukliny ovšem bývají natolik úzké, že zachycení dolní hrany obou 

postranních stěn je nemožné i při minimální míře generalizace. Navíc je šířka i průběh 

puklin často nereálně v DMR zachycený kvůli malému množství odrazů ze dna puklin, 

nespolehlivé filtraci, případně i následné interpolaci. Z tohoto důvodu jsou navrženy 

další dva objekty – rozčleněný okraj skalní plošiny (podkapitola 5.1.3) a puklina 

(podkapitola 5.1.4). 

Polygonová vrstva 

Polygonová vrstva skalních stěn je vytvořená na základě sklonu či převýšení. 

Podkladový rastr byl klasifikován do dvou kategorií (jedna představující předpokládané 

stěny a druhá ostatní terén), jejichž mezní hodnotu je nutné určit. Podle Demka (1987) 

je sklon nad 55° považován za stěnu, ale již nad 35° se jedná o srázy, které v praxi 

mohou být tvořené skálou. 

Mezi zájmovými územími se projevily rozdíly při výběru vhodné mezní 

hodnoty, která může být závislá na hustotě bodového mračna DMR a geomorfologii 

oblasti. Částečně spolu tyto dva faktory souvisí, protože v oblastech, kde nejsou skály 

příliš výrazné (např. Kokořínsko), jsou často zcela zakryté vegetací (jehličnatou i 

listnatou) a výsledné DMR o nich neobsahuje dostatek informací. Opačným případem 

mohou být Tiské stěny, jejichž vysoké stěny ční nad okolní vegetaci a horní plošina je 

holá, a tak ji DMR velmi podrobně zaznamenává. V takové oblasti je vhodné nastavit 

mezní hodnotu na 50 nebo 55°, v prvním zmíněném případě postačí 40°. Hustotu bodů 

DMR 5G ovšem nelze považovat za jediný ukazatel mezní hodnoty, což dokazuje 

například okolí Pravčické brány. Hustotou bodů tato oblast odpovídá Kokořínsku (jen 

okolo 0,11 bodu na m
2
), ale terén je zde natolik členitý, že při nastavení mezní hodnoty 

sklonu 40° se rozčlenění skalních stěn vytrácí a útvary se slévají. Tento podklad je 

k tvorbě spolehlivé reprezentace nevhodný. Potíže mohou také způsobovat rozdílně 

výrazné a vysoké skalní stěny v rámci jedné lokality. Suché skály se v tomto případě 

dají jen těžko připodobnit některé z ostatních oblastí, protože nevykazují typické tvary 

pískovců. Přestože hustota bodů je zde podprůměrná, zvolený úhel byl největší – 60°. 

Po klasifikaci rastru do dvou kategorií (nejlépe funkcí Reclassify, pouhou 

symbologií není vždy funkčnost zajištěna) je možné v editačním prostředí ArcGIS za 
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přítomnosti editovatelné polygonové a liniové vrstvy využít nástroj ArcScan (v rámci 

extenze ArcScan). Tento nástroj nabízí vektorizaci rastrového vstupu s nastavitelnou 

mírou generalizace za vzniku polygonu či linie, která nahradí polygon do určité šíře, a 

předúpravy rastrového vstupu ručním zásahem štětcem nebo gumou, nebo 

automatickými funkcemi. Mezi využité úpravy rastru patří vymazání osamělých pixelů 

obou kategorií. Ruční zásah do rastru může být nezbytný v některých případech, kdy by 

neupravená reprezentace nebyla dostatečně názorná nebo pokud je z vygenerovaného 

tvaru vzhledem k rozložení vstupních bodů jasné, že je zkreslený (obr. 49). Na tato 

místa upozorní rastry lokální hustoty bodů. Za vhodné vyřešení této situace považuje 

autorka umazání části stěny tak, aby se svým tvarem tato stěna podobala okolním, 

protože jinak se z ní stane nepřiměřeně výrazný prvek. Ruční úprava se také zdá být 

nevyhnutelnou u silně rozpukaných útvarů – výrazný sklon je totiž vypočítán i u puklin, 

které není vhodné zahrnout mezi skalní stěny. Pukliny jsou dobře znatelné z SVF, LRM 

nebo TPI, jejich automatické vyloučení z rastru sklonu je ovšem často nespolehlivé a 

nedokonalé. 

Aby byla reprezentace skutečně názorná, je často nutné věnovat delší čas ruční 

úpravě rastru podle podkladů odvozených z DMR i ortofot, ovšem bez terénního 

ověření se může stát interpretace neobvyklých či sporných míst chybnou. Množství času 

stráveného manuální úpravou se také odvíjí od kvality vstupního DMR (viz podkapitolu 

5.2.1). 

 

Obrázek 49 –  Zkreslený tvar skalní stěny kvůli nedostatku bodů DMR 5G 

Žlutě je znázorněný sklon nad 60°, modré body jsou původní body DMR 5G a interval vrstevnic 
po 2 metrech. 
Suché skály 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

V rámci Vectorization Settings v ArcScan byly nastaveny parametry 

Compression Tolerance na 0,025 (ovlivňuje množství bodů polygonu) a Smoothing 
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Weight na 2 (ovlivňuje míru generalizace polygonu). Ostatní parametry nemají na 

tvorbu polygonů vliv nebo byly vypnuté. 

Takto vytvořené polygony skalních stěn fungují jako hlavní vstup do tvorby 

dalších objektů, během které jsou k nim zapsány atributy popsané v tabulce: 

Atribut Datový typ Další informace 

POZ_stena SHORT 
Stejné jako FID, primární klíč pro připojení dalších 

objektů. 

pru_prevys FLOAT 

Průměrné převýšení spočítané jako rozdíl průměrné 

nadmořské výšky horní hrany a průměrné 

nadmořské výšky dolní hrany (u stěny jen s dolní 

hranou = 0). Vzhledem k délce a členitosti stěny jen 

orientační údaj. 

max_prevys FLOAT 

Maximální převýšení spočítané jako rozdíl nejvyšší 

nadmořské výšky horní hrany a nejnižší nadmořské 

výšky dolní hrany (u stěny jen s dolní hranou = 0). 

Vzhledem k délce a členitosti stěny jen orientační 

údaj. 

Tabulka 2 –  Atributy polygonové vrstvy skalních stěn 

Liniová vrstva – hrany 

Již v úvodu bylo zmíněno, že u skalní stěny lze rozlišit horní a dolní hranu, případně 

boční. Tato klasifikace je důležitá z hlediska případné tvorby kartografické 

reprezentace, ale i kvůli zpracování dalších objektů a doplnění atributů. Způsobů, 

jakými ji lze provést, se nabízí několik. 

Z hlediska zastoupení typů obvodových linií ohraničujících polygon skalní stěny 

lze rozlišit tři jednoduché případy (obr. 50). Pvním z nich je typická skalní stěna, která 

má tvar podlouhlého úzkého polygonu, kde lze předpokládat, že existuje právě jedna 

horní a jedna dolní hrana (s boční v tuto chvíli nepočítáme, s patrovitostí skal také ne). 

V takovém případě lze rozlišení provést pomocí středové linie, která obvodovou linii 

rozdělí na dvě části a po porovnání výšky obou částí je určení hrany jednoznačné. 

Druhou i třetí situaci představují skalní věže a podobné útvary, které jsou ze všech stran 

vůči okolnímu terénu vymezené skalní stěnou. Pokud má útvar dostatečnou rozlohu a 

z DMR byla patrná plošší horní plošina, jedná se o polygon s dírou (případně více 

dírami), u kterého vnější obvodová linie tvoří dolní hranu a vnitřní linie horní hranu. 

V opačném případě (nedostatečné rozlohy či nevyvinuté plošiny) vznikl polygon, jehož 

celý obvod tvoří dolní hrana. 
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Obrázek 50 –  Rozlišení hran skalních stěn ve skalním městě podle geometrie 

Modrá linie je horní hrana, zelená dolní, případě tmavě červená představuje středovou linii, 
světlé žluté polygony jsou skalní stěny, vrstevnice po 1 metru. Horní obrázek ukazuje typickou 
skalní stěnu rozdělenou středovou linií, dole vlevo je skalní věž jako polygon s dírou, vpravo 

bez díry. 
Tiské stěny 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) 

Další možností přístupu ke klasifikaci hran je určení typu jednotlivých segmentů 

obvodové linie s využitím hodnot DMR v místě segmentu a jeho okolí. Nevýhodou 

tohoto způsobu je klasifikace právě na úrovni částí linií, čímž vznikají potíže v místech, 

kde byl rastr sklonu před vektorizací skalních stěn upraven, a jsou nezbytné následné 

úpravy a generalizace. Na druhou stranu tento přístup více odpovídá představě rozlišení 

skutečných hran v terénu, poradí si i se složitějšími objekty a lze pomocí něj určit i 

boční hranu. Poloha segmentu terénu může být vyjádřena například rozdílem výšek 

terénu na jedné a druhé straně od linie. Lysák (2008) navrhuje určení na základě 

spádového vektoru – pokud spádový vektor směřuje dovnitř polygonu, jedná se o horní 

hranu, pokud je orientován ven, je vypočítán z bodu dolní hrany. Spádový vektor 

přibližně rovnoběžný s hranou označuje boční hranu. 

K využití poslední zmíněné myšlenky, tedy klasifikace podle spádového 

vektoru, byly zapůjčeny vedoucím práce tři skripty: preclassifyPolygonBorder.py, 

enhanceClassification.py, utils.py (Lysák, in press). Po klasifikaci pomocí uvedených 

skriptů a případné manuální úpravě je nutné tuto liniovou vrstvu pozměnit pomocí 
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convert.py do podoby, která tvoří vstup do dalších skriptů. Výsledkem vyska.py je 

polygonová vrstva skalních stěn s doplněnými atributy (tab. 2) a liniová vrstva hran, kde 

jedna hrana (např. horní hrana jedné skalní stěny) tvoří právě jeden záznam s atributy 

uvedenými v tabulce: 

Atribut Datový typ Další informace 

POZ_hrana SHORT 
Stejné jako FID, primární klíč pro připojení dalších 

objektů. 

POZ_stena SHORT Cizí klíč pro připojení odpovídající stěny. 

typ_hrana TEXT 

H – horní hrana, 

D – dolní hrana, 

B – boční hrana. 

vyska_hran FLOAT Průměr nadmořské výšky bodů tvořících hranu. 

max_vyska FLOAT 
Maximum z nadmořských výšek bodů tvořících 

hranu. 

min_vyska FLOAT 
Minimum z nadmořských výšek bodů tvořících 

hranu. 

Tabulka 3 –  Atributy liniové vrstvy hran skalních stěn 

Relativní výška stěny se i v rámci jedné stěny může lišit a její zachycení by 

mohlo být vhodné především k následné vizualizaci ve stylu konturové metody, kde 

relativní výšku vyjadřuje šířka linie. V takovém případě by se hrana rozdělila na 

segmenty (podle bodů tvořících linii hrany, v pravidelném intervalu apod.) a ke 

každému segmentu by byla přiřazena část opačné hrany, čímž by mohl být vypočítán 

rozdíl výšek. Především u členitých skalních stěn mohou nastat s algoritmizací této 

myšlenky potíže. Navíc takto uměle vytvořené segmenty nepředstavují reálně existující 

objekty, a tak nebyly zahrnuty do návrhu reprezentace skalních útvarů v GIS. 

5.1.2 Skalní věž a její vrchol 

Typická skalní věž je skalním výchozem, jehož horizontální rozměry jsou výrazně 

menší než vertikální a vrchol bývá nedosažitelný bez horolezeckého vybavení. Běžně se 

ovšem v pískovcovém reliéfu vyskytují i jiné vypuklé útvary, na jejichž horní plošinu 

není pěší přístup, ale rozměry předchozí definici neodpovídají. Všechny tyto objekty 

jsou rozpoznatelné v již vytvořené reprezentaci díky uzavřené dolní hraně, na čemž je 

založen skript vez.py. Atributy přiřazené těmto objektům obsahuje tabulka: 
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Atribut Datový typ Další informace 

POZ_vez SHORT 
Stejné jako FID, primární klíč pro připojení dalších 

objektů. 

POZ_hrana SHORT Cizí klíč pro připojení odpovídající dolní hrany. 

POZ_stena SHORT Cizí klíč pro připojení odpovídající skalní stěny. 

max_vyskaV FLOAT Nadmořská výška nejvyššího vrcholu věže. 

min_vyskaV FLOAT 
Minimální nadmořská výška na obvodu věže 

(převzato z min_vyska příslušné hrany). 

vyska_veze FLOAT 
Relativní výška věže spočítaná jako rozdíl 

max_vyskaV a min_vyskaV. 

sirka_veze FLOAT 
Největší vzdálenost dvou bodů obvodu věže spočítaná 

pomocí funkce Minimum Bounding Geometry. 

plocha FLOAT 2D plocha polygonu věže 

typ_vez TEXT 

jehla vyska_veze / sirka_veze > 0,7 

siroka  vyska_veze / sirka_veze < 0,7 

   and plocha < 500 

masiv  vyska_veze / sirka_veze < 0,7 

   and plocha > 500 

nazev_veze TEXT  

Tabulka 4 –  Atributy polygonové vrstvy skalních věží 

Atribut typ_vez rozlišuje výše popsané útvary podle jejich šířky, výšky a horizontální 

plochy, kterou zaujímají. Zmíněné typické skalní věže jsou označené jako „jehly“ (i 

když nemusí tvarem zcela odpovídat definici skalní jehly), ovšem hranice poměru 

výšky ku šířce pro získání tohoto označení jsou nastaveny poněkud volněji, než bylo 

v úvodu uvedeno. „Široká věž“ představuje nižší, ale prostorově relativně malý útvar, 

kdežto skalní „masív“ se kvůli horizontálním rozměrům věži již nepodobá, připomíná 

spíše velmi malou stolovou horu. Do polygonové vrstvy věží byl skalní „masív“ zahrnut 

při tvorbě a mohl by být smazán, na druhou stranu se jedná o odlišný útvar, než jakým 

je otevřená skalní stěna, která neohraničuje elevaci ze všech stran a u které by výše 

uvedené atributy u ní nedávaly smysl. 

Při tvorbě této polygonové vrstvy je nutné najít nejvyšší bod, který se na daném 

území nachází (je to střed pixelu s největší hodnotou nadmořské výšky). Tyto body jsou 

zapsané v bodové vrstvě vrcholů skalních věží. Mezi atributy tohoto objektu patří i 

POZ_vez, díky kterému je snadné získat další informace o příslušné věži z polygonové 

vrstvy. Aby byly vrcholy i samostatně využitelné, jsou jim připsány i další atributy, 
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především typ_vez, na základě kterého mohou být vybrány jen vrcholy skutečných 

skalních věží. Všechny atributy této vrstvy jsou v tabulce: 

Atribut Datový typ Další informace 

POZ_vrch SHORT Stejné jako FID. 

POZ_vez SHORT Cizí klíč pro připojení odpovídající skalní věže 

vyska_veze FLOAT 

Relativní výška věže spočítaná jako rozdíl 

max_vyskaV a min_vyskaV (stejné jako 

vyska_veze v polygonu skalní věže). 

nad_vyska FLOAT Nadmořská výška vrcholu skalní věže. 

typ_vez TEXT 

jehla  vyska_veze / sirka_veze > 0,7 

siroka  vyska_veze / sirka_veze < 0,7 

   and plocha < 500 

masiv  vyska_veze / sirka_veze < 0,7 

   and plocha > 500 

(stejné jako typ_vez v polygonu skalní věže). 

nazev_veze TEXT  

Tabulka 5 –  Atributy bodové vrstvy vrcholů skalních věží 

U skalních věží je běžné, že jsou pojmenované, a tak byl připraven atribut 

nazev_veze. Některé objekty ohraničené jednou skalní stěnou mohou být více 

rozčleněny a obsahovat i více vrcholů, které ale v rámci této reprezentace nejsou 

hledané. 

5.1.3 Rozčleněná skalní plošina 

Objekt rozčleněná skalní plošina představuje oproti skalní stěně relativně plochá území, 

která by měla navazovat na horní hranu stěny a ve kterých se vyskytují pukliny, díky 

nimž mohou nastat obtíže při průchodu tímto terénem. Automatická tvorba tohoto 

objektu je značně omezená, protože není stanovena jeho přesná definice aplikovatelná 

na DMR či další podklady. V některých lokalitách je vhodné použít ortofoto 

k vymezení plošiny, obecně lze ale pukliny a relativně rozčleněný terén vypozorovat 

z LRM, TPI nebo SVF. 

První krok skriptu plosina.py zahrnuje vyplnění děr v polygonech skalních stěn. 

Ve druhé části je použita liniová vrstva ručně zakreslených vnějších okrajů plošin (tam, 

kde přechází plošina v běžný terén, ne ve skalní stěnu). Koncové body těchto linií se 

musí dotýkat linie horní hrany, jinak objekt nebude vytvořen. Tuto podmínku je možné 

dodržet se zapnutou volbou Snapping při tvorbě linií či následnou kontrolou topologie. 
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Ve skriptu tyto možnosti ošetřené nejsou, jen tolerance při tvorbě polygonu je 

z defaultního nastavení 0,001 zvýšena na 0,05 metrů. 

Objekt rozčleněná skalní plošina nemá žádné atributy ani propojení s jiným 

objektem. 

5.1.4 Puklina 

Již bylo uvedené, že pukliny nejsou vyjádřené objektem skalních stěn. Místo toho jejich 

rozsah pokrývá rozčleněná skalní plošina a konkrétně je vyjadřuje liniová vrstva 

pukliny. Její automatická tvorba nebyla navržena. Pro ruční vytvoření je vhodné 

v některých lokalitách využít neupravený rastr sklonu použitý jako základ skalních stěn, 

SVF s hodnotami pod 0,4 nebo 0,5, LRM a TPI nebo ortofoto. 

Vzhledem k povaze puklin by linie, které je představují, měly být přímočaré a 

začínat na dolní hraně skalní stěny nebo na jiné puklině (často v přibližně kolmém 

směru). Pukliny by neměly být nakresleny v místech, kde byla přerušena skalní stěna 

z důvodu existence širší průrvy, která může například posloužit k průchodu na plošinu 

nad stěnou. Rozlišení těchto situací závisí na míře generalizace při pořizování dat. Kvůli 

vektorizaci rastrového DMR musí být mezera mezi skalními stěnami větší než velikost 

pixelu DMR (v této práci 1 metr), často spíše než dvojnásobek. Objekt puklina tedy 

zastupuje vzhledem k měřítku nevyjádřitelné mezery mezi skalními stěnami. 

5.1.5 Roztroušené skály 

Polygonový objekt roztroušené skály zahrnuje taková území, kde sklon a rozčlenění 

naznačuje přítomnost skal, ale není možné zachytit skalní stěny jednotlivě nebo jsou 

velmi nízké. Tento objekt je využit zřídka a nemá žádné atributy. 
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5.2 Zhodnocení zpracování 

5.2.1 Použitelnost vstupů 

Úspěšnost tvorby reprezentace skalních útvarů je téměř výhradně závislá na 

vlastnostech vstupního DMR. Velmi dobře se osvědčila data z projektu GeNeSiS v NP 

České Švýcarsko, do nichž při identifikaci skalních stěn nebylo nutné příliš ručně 

zasahovat. Rozeznatelné bylo i rozčlenění skal, na druhou stranu nebylo z časových 

důvodů v terénu ověřeno, zda je výsledná reprezentace spolehlivá (ukázka i 

s porovnáním se současnou reprezentací v ZABAGED je v příloze 4). 

Kvalita DMR 5G z pohledu hustoty bodů a z toho vyplývající podrobnosti se liší 

mezi lokalitami i v rámci jedné lokality kvůli rozdílnému zakrytí vegetací. Od 

podrobnosti DMR se odvíjí i použitelnost podkladů z něj odvozených k identifikaci 

skal. Nezbytným podkladem při úpravě sklonového rastru jsou vrstevnice, které tvoří 

jediný vektorový zdroj informací a díky tomu i při velkém přiblížení dobře napodobuje 

tvary (je jen otázka, jestli se jedná o skutečné tvary či vytvořené interpolací). Často 

využívanými se staly LRM a TPI především s menším okolím a SVF. Jako nejméně 

využitelná ke klasifikaci reliéfu v této práci byla shledána křivost. 

V lokalitách, kde skalní útvary vyčnívají z okolní vegetace, se osvědčilo ortofoto 

jako podklad při tvorbě reprezentace skalních stěn, puklin i rozčleněné plošiny. Nelze 

však přímo obkreslit skály z ortofota, protože jejich poloha je ovlivněna zkreslením 

způsobeným jejich výškou a polohou vůči kameře použité při snímání. Často lze ale 

identifikovat útvar podle tvaru a předpokládané polohy, upravit ho či případně dokreslit 

chybějící. 

Zcela se odlišovalo zpracování na území Adršpašských a Teplických skal, nutné 

bylo přistoupit k větší generalizaci než jinde. Jako vstup byl použit rastr sklonu 

vypočítaný z DMR z původního bodového mračna, který ovšem vyžadoval velké 

množství ručních zásahů. Ze stínovaných modelů filtrovaných dat podrobného 

skenování i ortofot byly nalezeny a dokresleny chybějící věže (často nebylo 

rozpoznatelné, zda ve filtrovaném modelu byla zachována věž nebo strom), existující 

tvary byly poupraveny. Hrany byly z důvodu nedokonalého DMR klasifikovány ručně. 

Ukázka takto vytvořené reprezentace je na obrázku 51 a v příloze 4. 
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Obrázek 51 –  Reprezentace skalních stěn v Adršpašských skalách 

Horní obrázek ukazuje vytvořenou reprezentaci skalních stěn. Oranžové jsou skalní stěny, 
světlé žluté rozčleněné plošiny, horní hrany modrou, dolní zelenou linií a pukliny přerušovanou 
červenou. Dole vlevo je stínovaný reliéf filtrace č. 4 (azimut 315°, výška nad horinzontem 70°), 

vpravo ortofoto této oblasti. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – data podrobného LLS) a (ČÚZK – původní bodové mračno), 
ortofoto (ČÚZK. 2014) 

5.2.2 Porovnání s pracovním návrhem zpřesnění skalních útvarů v 

ZABAGED 

Hlavním rozdílem mezi navrženou databází v této práci a pracovním návrhem na 

zpřesnění skalních útvarů v ZABAGED (Axmanová, Lysák, 2014) je míra generalizace 

a účel. Zatímco nejpodrobnější mapa založená na datech ZABAGED má měřítko 

1 : 10 000, DMR použité v této práci umožňují identifikovat objekty i jen několik metrů 

velké. Při snaze o automatizaci je minimální generalizace dokonce nezbytná alespoň do 

okamžiku, kdy jsou získány informace o výšce z DMR. V návrhu na zpřesnění 

ZABAGED se s atributy, které by zachytily výšku skalních útvarů, ani s úplnou 

automatizací nepočítá. Na druhou stranu návrh zpřesnění je univerzální, použitelný na 

všechny typy skalních útvarů, kdežto tato práce se zaměřuje jen na pískovcový reliéf. 
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Místo objektu skalní stěny je v rámci zpřesnění skalních útvarů ZABAGED 

navržen polygonový objekt skalní útvary. Jeho rozloha přesahuje 1 000 m
2
 a vystupující 

hornina, jejíž výška nad terénem by měla být více než 1 m, tvoří alespoň čtvrtinu plochy 

objektu. Skalní útvary mohou být především v pískovcových oblastech dále členěny na 

oblast stěny a oblast plošiny liniovým prvkem hrana skalní plošiny. Pokud vystupující 

hornina netvoří více než čtvrtinu plochy nad 1 000 m
2
, spadá útvar do kategorie 

roztroušené skály, v případě menší celkové plochy se jedná o osamělý balvan, skálu a 

skalní suk nebo skalní věž, pokud výrazně vystupuje nad terén vzhledem ke svému 

půdorysu, případně skupinu balvanů, jestliže to nejsou vysoké objekty. Větší skalní 

stěny mohou být rozčleněné lomovými hranami, liniové pukliny ovšem vzhledem ke 

generalizaci zachytit nelze. 

Protože se v objektu skalní útvary nenacházejí jen skalní stěny, ale také 

rozčleněná plošina a jiný terén, který nezabírá více než čtvrtinu plochy, nemá smysl 

okraj tohoto útvaru klasifikovat jako horní hranu nebo patu stěny. Přitom orientace 

skály (kde je nahoře a kde dole) může být nezbytná při tvorbě kartografické 

reprezentace podobně jako výška stěny. 

5.2.3 Terénní průzkum 

Pro zhodnocení přesnosti DMR 5G a jeho zpracování v této práci i v rámci návrhu na 

zpřesnění skalních útvarů v ZABAGED (Axmanová, Lysák, 2014) byl proveden terénní 

průzkum v několika oblastech zájmového území Kokořínsko. Lokality byly vybrány 

s ohledem na členitost a morfologickou zajímavost terénu (skalní věže, patra skal), 

nejasnosti při zpracování a dostupnost. Jako pomůcky posloužily GNSS zařízení 

GeoExplorer XH 6000 od firmy Trimble zapůjčené Katedrou aplikované 

geoinformatiky a kartografie PřF UK pro zaměření skalních útvarů a laserový dálkoměr 

a sklonoměr pro orientační určení šířky puklin či výšky skalních útvarů. Kvůli členitosti 

terénu, který omezoval výhled na oblohu, i částečnému olistění stromů (průzkum byl 

proveden na konci dubna) však výsledná přesnost měření GNSS zařízením zdaleka 

nedosáhla možností tohoto zařízení a pohybovala se v průměru přes 2 metry 

v horizontálním i vertikálním směru, v některých místech ale přesáhla i 10 metrů. 

V první, plošně nejrozsáhlejší a skalními útvary nejzajímavější oblasti jsou 

z podkladů odvozených z DMR poměrně dobře rozpoznatelné skalní útvary. 

Nejvýraznějším nedostatkem DMR je chybějící věž, jejíž půdorys byl zaměřen (obr. 52) 

a výška vypočítána na 10 m. Naopak v okolí jiné věže byly ponechány v DMR i 
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mimoterénní body, které vytvořily skutečnosti neodpovídající půdorys objektu 

(obr. 53). Některé výběžky skalních útvarů v DMR nejsou zcela vystiženy, problémy 

nastaly i s puklinami a průrvami mezi skalními objekty – úzké pukliny v DMR často 

chybí, výraznější jsou zachovány, ale u některých průchodů mezi skalami je zkreslena 

šířka. V příloze 5 se nachází mapa celé oblasti srovnávající poupravené terénní měření 

s reprezentací vytvořenou v této práci i v rámci návrhu zpřesnění skalních útvarů v 

ZABAGED. 

Další lokality byly navštívené především kvůli nejasným tvarům v DMR 5G 

způsobeným malou hustotou dat. V lokalitě na obrázku 54 byl vytipován tvar, který 

vznikl pouze interpolací dat, jak bylo ověřeno v terénu. Další oblast představuje území, 

na kterém je z dat DMR 5G jen těžko odhadnutelný výskyt skal a jejich tvaru. V terénu 

byly nalezeny skály poměrně malého rozsahu umístěné v příkrém svahu. 

Naměřená i upravená data jsou uložena na přiloženém DVD ve složce 

prilohy\priloha5_terenni_pruzkum. 

    

Obrázek 52 –  Chybějící věž v DMR 5G 

Na obrázku vpravo chybějící věž, na mapce vlevo je silnou červenou čarou znázorněn 
poupravený zaměřený půdorys chybějící věže, tmavě červenou čarou dokreslené úzké pukliny, 

oranžovou barvou skalní stěny a světle žlutou plošina na vrcholu útvaru. Základní interval 
vrstevnic je 1 metr. Červená šipka ukazuje polohu, odkud byla fotografie pořízena, a přibližný 

směr pohledu. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) a terénní průzkum; foto: Jakub Lysák 
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Obrázek 53 –  Chybný půdorys věže v DMR 5G 

Legenda k mapce je obdobná jako u Obrázek 53 – , navíc modré body představující bodové 
mračno DMR 5G. Na severní straně útvaru je znatelné protažení svahu v DMR kvůli nedostatku 

bodů, podobně na jižní straně u neexistující části objektu. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) a terénní průzkum 

    

Obrázek 54 –  Tvar vzniklý interpolací 

Na mapce vlevo se uprostřed rokle v DMR nachází sedlo, které ve skutečnosti neexistuje, jak je 
vidět na fotografii vpravo, která byla pořízena z červeně vyznačeného bodu, šipka naznačuje 
směr pohledu. Z rozložení bodů v okolí je zřejmé, že sedlo nezpůsobil špatně klasifikovaný 

odraz, nýbrž absence odrazu z poměrně úzké rokle. Oranžově jsou vyznačena místa se 
sklonem nad 45°. 

vlastní tvorba, data (ČÚZK – DMR 5G) a terénní průzkum; foto: Jakub Lysák 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navržení a otestování reprezentace pískovcových skalních 

útvarů v GIS. K dispozici byla data leteckého laserového skenování s různou mírou 

podrobnosti. Kvůli nedostatečné filtraci těch nejpodrobnějších dat ale nebyl zcela využit 

jejich potenciál a ve výsledku byly shledány jako nejméně vhodné. Naopak nejlépe se 

reprezentace tvořila z těch nejstarších, které byly k dispozici (z projektu GeNeSiS 

v NPČŠ), protože ale pokrývaly jen plošně omezené území určitého rázu, nelze tento 

závěr považovat za směrodatný. Mezi ostatními daty (DMR 5G od ČÚZK) stejně jako 

mezi geomorfologií jednotlivých lokalit byly rozdíly. Pokud by bylo z každé oblasti 

k dispozici více datasetů o různé hustotě bodů a rozdílné roční době pořízení, dal by se 

lépe určit vliv hustoty dat a geomorfologických vlastností oblasti na kvalitu výsledné 

reprezentace. Také by mohla být blíže specifikována mezní hodnota sklonu pro 

identifikaci skalních stěn. 

Časovou náročnost tvorby navržené reprezentace způsobují nutné ruční zásahy 

do procesu. S detailnějším DMR by jich v prvním kroku identifikace skalních stěn jistě 

ubylo, na druhou stranu i při snaze o minimální míru generalizace je v některých 

situacích nutné ji provést, aby byla reprezentace názorná. Pomoci by mohla určitá 

předúprava podkladu pro vektorizaci, v této práci ovšem nebyla nalezena taková, která 

by tvorbu skutečně usnadnila. 

Manuální korekci také vyžadují výstupy z klasifikace hran skalních stěn, ovšem 

většinou jen v místech ručních zásahů do rastru sklonu před vektorizací. Dokreslení 

plošin, puklin a roztroušených skal je také součástí prozatím nutné práce topografa, 
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k jejich automatické tvorbě by bylo nezbytné vytvořit takový podklad z DMR, ve 

kterém by tato místa byla jasně určená (což se s přihlédnutím k jejich definici jeví při 

použité hustotě bodů jako těžko proveditelné). 

V porovnání s pracovním návrhem na zpřesnění skalních útvarů v ZABAGED se 

ovšem s použitím extenze ArcScan a skriptů výrazně snižuje časová náročnost tvorby 

reprezentace a vznikají výsledky, které nesou více informací v podobě atributů. 

Výškové atributy navržené pro celou skalní stěnu nebo její hranu nemusí být dostatečně 

vypovídající, pokud se jedná o velmi členitý terén, patrovité skály apod. V takových 

případech by mohla být vytvořena další vrstva obsahující podrobnější rozčlenění skal 

s výškovými údaji jen pro menší úseky. 

Navržené skripty si neporadí se všemi situacemi v pískovcových skalních 

oblastech, a tak například nejsou identifikované skalní věže, jejichž stěna na některé 

straně přechází ve skalní stěnu, nebo nejsou vytvořené polygony rozčleněné skalní 

plošiny tam, kde jsou vymezené nakreslenou linií, horní hranou jedné stěny, ale také 

dolní hranou stěny, která na onu plošinu navazuje (tvoří další patro skalních stěn). Pro 

automatické vyřešení těchto případů i optimalizaci použitých skriptů by bylo nutné více 

času věnovat samotnému programování. 

Ačkoliv reprezentace pískovcových skalních útvarů v GIS zpracovaná v této 

práci trpí mnoha nedostatky a její tvorba vyžaduje nezanedbatelný čas věnovaný 

manuálním úpravám, dokazuje, že i z již existujících dat z leteckého laserového 

skenování je možné ji vytvořit. V porovnání s polygony skalních útvarů v ZABAGED 

lze její kvalitu hodnotit jako uspokojivou. S vhodnou vizualizací může tvořit součást 

turistických a topografických map velkého měřítka nebo sloužit jako další zdroj 

informací o terénu v rámci digitálních topografických databází. 
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I 

Příloha 1  – Typizace pískovcového reliéfu (Balatka a Sládek, 1984) 

Kategorie klasifikace pískovcového reliéfu: 

Morfostruktura 

1 stupňoviny podmíněné litologicky (strukturně denudační plošiny), 

2 stupňoviny podmíněné litologicko-tektonicky (svědecké plošiny, tabulové 

plošiny), 

3 stupňoviny podmíněné tektonicky (kuesty), 

4 hřbetoviny podmíněné litologicky (strukturní hřbety), 

5 hřbetoviny podmíněné litologicko-tektonicky (rozsáhlejší strukturní hřbety), 

6 hřbetoviny podmíněné tektonicky (antiklinální hřbety, kozí hřbety, hrástě), 

7 měkký reliéf dna kotlin podmíněných litologicky nebo tektonicky. 

Orografie 

1 roviny (0 – 50 m), 

2 pahorkatiny s menším výškovým rozpětím (50 – 100 m), 

3 pahorkatiny s větším výškovým rozpětím (100 – 200 m), 

4 vrchoviny s menším výškovým rozpětím (200 – 300 m), 

5 vrchoviny s větším výškovým rozpětím (300 – 400 m), 

6 hornatiny s menším výškovým rozpětím (400 – 600 m). 

Vhloubené a vypuklé makroformy reliéfu 

1 kaňonovitá, popř. neckovitá údolí, 

2 vypuklé pískovcové strukturní tvary (svědecké skalky, strukturní hřbety, 

suky), 

3 kaňonovitá údolí a vypuklé pískovcové strukturní tvary (svědecké skalky, 

strukturní hřbety, suky), 

4 výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců (skalní města, skalní stěny, 

sruby), 

5 výrazné vypuklé neovulkanické tvary (suky), 

6 kaňonovitá údolí a výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců (skalní 

města, skalní stěny, sruby), 

7 vypuklé pískovcové strukturní tvary (svědecké skalky, strukturní hřbety, 

suky) a výrazné vypuklé neovulkanické tvary (suky), 

8 kaňonovitá údolí a vypuklé pískovcové strukturní tvary (svědecké skalky, 

strukturní hřbety, suky) a výrazné vypuklé neovulkanické tvary (suky), 

popř. výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců (skalní města, skalní 

stěny, sruby), 

9 reliéf bez výrazných vhloubených a vypuklých tvarů. 

Některé výše zmíněné kategorie jsou tvořené kombinací jiných. Pro větší přehlednost se 

dá výše uvedených devět typů vyjádřit pěti: 

A kaňonovitá, popř. neckovitá údolí, 

B vypuklé pískovcové strukturní tvary (svědecké skalky, strukturní hřbety, 

suky), 



II 

C výrazné tvary zvětrávání a odnosu pískovců (skalní města, skalní stěny, 

sruby), 

D výrazné vypuklé neovulkanické tvary (suky), 

E reliéf bez výrazných vhloubených a vypuklých tvarů. 

Specifické projevy vývoje reliéfu 

a zarovnané povrchy, 

b sufózní povrchové tvary (závrty), 

c tvary rozsáhlých blokových svahových pohybů, 

d výrazné tvary periglaciální mrazové destrukce (kongelifrakce), 

e akumulační tvary eolické (pokryvy, návěje, přesypy navátých písků; 

pokryvy, závěje spraší a sprašových hlín), 

f akumulační tvary fluviální (říční terasy, proluviální kužely, údolní nivy). 

  





IV 

Příloha 2  – Výsledky filtrací dat z podrobného skenování 

souřadnice středu zobrazené lokality:  1 000 155,6 ;  615 894,8 

    

 filtrace 1 (nejhrubší) filtrace 2 

    

 filtrace 3 filtrace 4 

 

filtrace 5 



V 

 

filtrace pomocí klasifikovaného původního bodového mračna 

 

klasifikované bodové mračno 

  



VI 

Příloha 3  – Přehled skriptů a postup tvorby reprezentace 

Všechny skripty se nachází na DVD ve složce prilohy\priloha3_skripty společně 

s ukázkovými vstupními daty z Tiských stěn. Pořadí dále zmíněných skriptů odpovídá 

jejich použití při tvorbě reprezentace skalních útvarů v GIS, uvedeny jsou i mezikroky. 

analyzy.py 

 autor: Michaela Tomková 

 vstupy: DMR 

 výstupy: analýzy terénu (viz str. 55) 

 Vypočítá podklady odvozené z DMR použité k identifikaci skalních útvarů a 

interpretaci terénu. 

… vytvoření polygonové vrstvy skalních stěn na základě podkladů odvozených z DMR 

pomocí extenze ArcScan v ArcGIS … 

preclassifyPolygonBorder.py 

 autor: Jakub Lysák 

 vstupy: DMR, polygonová vrstva skalních stěn 

 výstupy: liniová vrstva klasifikovaných hran skalních stěn 

 parametry: maximální délka úseku pro klasifikaci, velikost okolí pro výpočet 

spádu, úhlová tolerance pro určení neurčité hrany 

 Podle orientace spádového vektoru v každém bodě obvodové linie vstupních 

polygonů je příslušná část linie klasifikována (atribut CLASS): 

o horní hrana – U 

o dolní hrana – L 

o neurčitá hrana – I 

o sporná hrana – C 

enhanceClassification.py 

 autor: Jakub Lysák 

 vstupy: liniová vrstva klasifikovaných hran skalních stěn (výstup předchozího 

skriptu) 

 výstupy: liniová vrstva hran skalních stěn s opravenou klasifikací 

 Podle okolních částí linie hran se opraví neurčité a sporné hrany 

(atribut CLASS_G se stejnými hodnotami jako CLASS u předchozího skriptu). 

utils.py 

 autor: Jakub Lysák 

 Modul využitý u předchozích skriptů. 

… ruční editace výsledků klasifikace … 



VII 

convert.py 

 autor: Michaela Tomková 

 vstupy: liniová vrstva hran skalních stěn s opravenou klasifikací (výstup 

předchozího skriptu) 

 výstupy: liniová vrstva klasifikovaných hran skalních stěn upravená pro vstup do 

dalších skriptů 

 Překlasifikuje výstup předchozího skriptu, doplní atributy POZ_stena, 

POZ_hrana a typ_hrana. 

vyska.py 

 autor: Michaela Tomková 

 vstupy: liniová vrstva hran skalních stěn s klasifikací (výstup předchozího 

skriptu), polygonová vrstva skalních stěn, DMR 

 výstupy: konečná podoba liniové vrstvy hran skalních stěn, konečná podoba 

polygonové vrstvy skalních stěn 

 Vypočítá atributy týkající se výšky u hran skalních stěn i polygonů skalních 

stěn. U skalních stěn bez horní hrany je převýšení 0 a je nutné ho doplnit 

z vypočítané výšky příslušné věže. 

vez.py 

 autor: Michaela Tomková 

 vstupy: liniová vrstva hran skalních stěn s klasifikací (výstup předchozího 

skriptu), DMR 

 výstupy: polygonová vrstva skalních věží a podobných vypuklých útvarů, 

bodová vrstva vrcholů skalních věží 

 Ze vstupních hran vybere jen ty, kde dolní hrana tvoří uzavřený kruh. Z těchto 

linií jsou vytvořeny polygony skalních věží a podobných vypuklých útvarů. Jsou 

k nim vypočítány výškové atributy a proběhla u nich klasifikace. Nejvyšší body 

v těchto polygonech jsou zapsány v bodové vrstvě vrcholů skalních věží 

s vypočítanými atributy. 

… vytvoření liniové vrstvy okrajů skalních plošin … 

plosina.py 

 autor: Michaela Tomková 

 vstupy: liniová vrstva hran skalních stěn s klasifikací (výstup skriptu convert.py 

nebo vyska.py), liniová vrstva vnějších okrajů skalních plošin 

 výstupy: polygonová vrstva skalních plošin 

 Mezi hranami skalních stěn a ručně vytvořenými okraji skalních plošin nebo 

v hranami uzavřených místech (díry v polygonech skalních stěn) vytvoří 

polygony rozčleněné plošiny. 

… vytvoření liniové vrstvy puklin a polygonové vrstvy roztroušených skal … 
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Příloha 6  – Obsah přiloženého DVD 

 prilohy 

 priloha1_typizace_reliefu 

 mapa_typizace.pdf 

 typizace_reliefu.xlsx 

 priloha3_skripty 

 všechny použité skripty 

 ukazkova_data 

 dmr – DMR oblasti 

 hrana.shp – liniová vrstva hran skalních stěn, výstup z vyska.py 

 okraj.shp – liniová vrstva okrajů skalních plošin, vstup do plosina.py 

 plosina.shp – polygonová vrstva rozčleněných skalních plošin, výstup 

z plosina.py 

 poly.shp – polygonová vrstva vytvořená vektorizací sklonu nad 50°, vstup 

do preclassifyPolygonBorder.py 

 poly_class.shp – výstup z preclassifyPolygonBorder.py, vstup do 

enhanceClassification.py 

 poly_class_lepsi.shp – výstup z enhanceClassification.py, po ruční opravě 

vstup do convert.py 

 stena.shp – polygonová vrstva skalních stěn, výstup z vyska.py 

 vez.shp – polygonová vrstva skalních věží, výstup z vez.py 

 vrchol.shp – bodová vrstva vrcholů skalních věží, výstup z vez.py 

 priloha4_reprezentace 

 ukázky vytvořené reprezentace skalních útvarů v databázích s názvem 

oblasti a stejnojmenný soubor .mxd 

 priloha5_terenni_pruzkum 

 2014042410A.mdb – informace o naměřených bodech a liniích 

 Bod.shp – bodová vrstva terénního měření, FID označuje příslušnou fotku 

pořízenou z tohoto místa 

 Linie.shp – liniová vrstva terénního měření 

 Linie_uprav.shp – upravené linie z terénního měření podle přesnosti 

jednotlivých bodů, fotografií a nákresů z terénu 

 mapa_teren.pdf 

 foto 

 fotografie z terénního průzkumu (autor: Jakub Lysák), názvy podle FID u 

Bod.shp 

 text_prace 

 text_bp.pdf 


