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Abstrakt 
Práce se komplexním způsobem věnuje topografickému mapování skalních 
útvarů s využitím moderních technologií, od pořizování a zpracování dat 
leteckého laserového skenování (LLS) v těchto oblastech, přes navazující 
tvorbu obsahu topografických databází z těchto dat až po jejich kartografické 
zpracování do podoby topografické mapy.  

Část týkající se LLS diskutuje specifika pořizování a zejména zpracování 
dat LLS v zalesněném členitém reliéfu, shrnuje existující přístupy k řešení této 
problematiky a identifikuje jejich nedostatky. Formou případových studií jsou 
prezentovány vlastní přístupy k řešení tohoto úkolu; součástí jsou také 
doporučení týkající se mapování pískovcových skalních měst v Česku 
metodou LLS. 

Topografická část práce popisuje současnou reprezentaci skal 
a souvisejících objektů v ZABAGED s vysvětlením historických souvislostí, 
analyzuje stávající data a identifikuje jejich nedostatky zejména ve vztahu k 
LLS. Shrnuty jsou stávající přístupy k reprezentaci skal v zahraničních 
topografických databázích, jak s národním, tak s širším pokrytím. Hlavní část 
představuje návrh vlastní metodiky pro reprezentaci skalních útvarů 
v topografické databázi, zahrnující popis jednotlivých objektů, ukázky jejich 
použití na typických tvarech skalního reliéfu a diskuzi možnosti získání těchto 
objektů s využitím dat LLS a dalších zdrojů. Shrnuty jsou výsledky testování 
metodiky na několika modelových lokalitách. Řešeny jsou také otázky týkající 
se geografického názvosloví skal, zahrnující zejména analýzu současného 
stavu v databázi Geonames a diskuzi možností doplnění tohoto názvosloví 
z horolezeckých databází. 

 Kartografická část práce začíná popisem metod analogové kartografie, 
dále jsou analyzovány a porovnávány existující způsoby používané pro 
reprezentaci skal v digitální kartografii včetně technických detailů jejich 
realizace. Zařazena je také diskuze smyslu skalních šraf v současné digitální 
kartografii. Shrnuty jsou rovněž existující algoritmy pro znázorňování skal, 
resp. tvorbu šraf. Hlavní částí je návrh, podrobný popis, testování a diskuze 
praktické použitelnosti tří nově navržených algoritmů pro znázorňování skal, 
využívající navrženou reprezentaci informací o skalním terénu z topografické 
části práce.  

Práce je zakončena obecnou vizí možného budoucího zpracování skalních 
útvarů v českém státním mapovém díle. Při řešení práce autor spolupracoval 
s odborníky ze Zeměměřického úřadu. 
 

klíčová slova: skalní útvary, letecké laserové skenování, filtrace dat, full waveform 
analýza, digitální topografická databáze, ZABAGED, geografické názvosloví, 
topografická mapa, vizualizace výškopisu, znázorňování skal, skalní šrafy, digitální 
kartografie, státní mapové dílo  
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Abstract 
This thesis focuses on topographic mapping of rock formations in 
a comprehensive manner with the use of new technologies, from airborne 
laser scanning (ALS) data acquisition and processing in rocky terrains, 
followed by their processing to the content of topographic databases and their 
cartographic processing in maps.  

The ALS section discusses the specifics of acquisition and ALS data 
processing in wooded rugged terrain, summarizes existing solutions of this 
problem and identifies their limitations. Author’s own approaches to solving 
this task are presented as case studies. Recommendation regarding mapping 
of sandstone landscapes in Czechia have been also addressed. 

The topographic section describes the current representation of rocks and 
related objects in ZABAGED (Czech national digital topographic database), 
explains the historical context, analyses this data and identifies their 
shortcomings in relation to the ALS. Research summarizes contemporary 
approaches for representation of rocks in foreign topographic databases, both 
on national and international level. The key part is the design of methodology 
for representation of rocks in the topographic database, including the 
description of the objects, examples of their use for typical rocky landforms 
and proposed acquisition of these objects, partly automatically from ALS data 
and other relevant sources. The most important results of testing of 
methodology are summarized. A chapter on geographic names of rocks, 
comprising an analysis of the current state of the Geonames database (Czech 
national geographic names database) and discussion the possibility of adding 
new geographic names from climbing databases, is also included.  

The cartographic section describes the analogue cartography methods for 
rock drawing as well as existing methods used for representation of rocks in 
digital cartography, including their technical details. The role of rock hachures 
in contemporary digital cartography is discussed. Research part includes 
a thorough inspection of the existing algorithms for digital cliff and hachures 
drawing. The main part consists of the explanation, testing and discussion of 
practical usage of three newly designed algorithms for digital rock drawing, 
using the proposed representation of rocky terrain from the previous 
topographic section. 

The conclusion focuses on a general vision of a possible future treatment of 
rock formations in the Czech state map series including a plan for its practical 
realization. The work has been carried out in the cooperation with the experts 
from the Czech Land Survey Office (LSO). 
 

keywords: rock formations, airborne laser scanning, data filtering, full waveform 
analysis, digital topographic database, ZABAGED, geographic names, topographic 
map, visualization of hypsography, cliff drawing, rock hachures, digital cartography, 
state map series  
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Úvod 
Skály představují nápadný, působivý a často dominantní krajinný prvek, který 
odedávna přitahuje pozornost lidí. Významnou roli mezi skalami v Česku hrají 
pískovcová skalní města, v jejichž výskytu představuje naše země evropskou 
velmoc (Härtel et al., 2007). Pro topografy a kartografy představovalo 
mapování takového terénu velmi obtížný úkol. Kvůli složitému přístupu 
a obecně zanedbatelnému významu těchto území nedávalo příliš smysl je 
podrobně mapovat klasickými geodetickými metodami. S ohledem na zakrytí 
velké části terénu vegetací situaci příliš nepomohlo ani letecké snímkování 
a fotogrammetrie. I podrobné topografické mapy pískovcových krajin tak 
obsahovaly řadu bílých míst, umně maskovaných idealizovanou kresbou 
skalních šraf, místy připomínajících spíše umělecké dílo než geometricky 
přesnou reprezentaci reality. 
Léta zažité tradiční kartografické postupy změnil příchod nových technologií – 
zejména geoinformačních systémů a digitální kartografie. Obojí vede ke 
snazší, rychlejší a efektivnější tvorbě map. Pro zpracování naprosté většiny 
mapového obsahu jsou tyto technologie ideální. To ovšem neplatí o 
znázornění skal. Tradičně poměrně svobodné vyjadřovací prostředky pro 
skály je obtížné uchopit tak, aby bylo možné jejich mapový obraz produkovat 
efektivně a zároveň zachovat množství informace jako při ruční tvorbě. 
Digitální kartografie se s tímto problémem dosud akceptovatelným způsobem 
nedokázala vypořádat. To je jeden důvod pro vznik této práce. Druhým 
důvodem je další nová technologie – laserové skenování (Shan & Toth, 2009; 
Vosselman & Maas, 2010). Ta se na přelomu 20. a 21. století vyvinula 
z experimentální do provozuschopné podoby. Nejinovativnější vlastností této 
technologie z pohledu topografického mapování je, že dokáže „nahlédnout“ 
pod vegetaci a zachytit detaily terénu ukryté pod ní, byť s určitými 
omezeními. To představuje výrazný kvalitativní posun z hlediska možnosti 
mapování skal, obzvlášť zalesněných pískovcových skalních měst. 

Cíle práce 
Obecným cílem předkládané dizertační práce je komplexním způsobem 
přispět k řešení problematiky získávání a vizualizace prostorových informací 
o skalních útvarech. Řešení je do značné míry postaveno na datech leteckého 
laserového skenování a zahrnuje celý proces od získávání dat, přes jejich 
zpracování až po závěrečnou kartografickou prezentaci na topografických 
mapách velkých a středních měřítek.  

Práci lze rozdělit na tři hlavní části, v dalším textu označované jako sekce. 
První sekce se zabývá pořizováním a zpracováním dat o skalních útvarech 
pořízených s využitím technologie LLS. Druhá sekce se týká reprezentace 
informací o skalách v prostorových databázích a třetí se věnuje kartografické 
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vizualizaci těchto dat. Práce je zaměřena na typy reliéfu, které se vyskytují na 
území Česka a rovněž do značné míry zohledňuje velmi dobrou zmapovanost 
a dostupnost různých prostorových dat na našem území. 

První sekce se zabývá skalami a LLS. Hlavním cílem této části práce je 
odpovědět na otázku, jakým způsobem lze data LLS pořízená v členitém 
a zalesněném terénu spolehlivě automaticky filtrovat, resp. klasifikovat, tj. jak 
odlišit odrazy pocházející od terénu (do nichž patří i odrazy od skalních 
útvarů) a od vegetace, příp. ostatních objektů. Tato část je zaměřena převážně 
na pískovcová skalní města. K dílčím cílům této části práce patří:  
• identifikace specifických problémů spojených s pořizováním dat LLS 

v tomto typu terénu a navržení postupů, které mohou tyto problémy 
zmírnit nebo eliminovat, 

• identifikace specifických problémů, které vznikají při zpracování dat LLS 
v tomto terénu při využití stávajících postupů, 

• navržení možných řešení, resp. zmírnění těchto problémů, a jejich 
otestování nad reálnými daty, 

• diskuze nad reálnými možnostmi praktického řešení filtrace dat LLS ve 
skalách. 

Druhá sekce se týká skal a digitálních topografických databází. Hlavním cílem 
této části práce je najít vhodný způsob reprezentace informací o skalních 
útvarech v digitálních topografických databázích tak, aby byla získatelná z dat 
LLS (a případně z dalších, v podmínkách Česka dostupných prostorových 
i neprostorových dat) a byla použitelná i pro kartografické účely. Dílčí cíle této 
sekce jsou následující: 
• popsat stávající reprezentaci skal v českých digitálních topografických 

databázích (s důrazem na ZABAGED) a identifikovat její nedostatky, 
zejména ve vztahu k LLS, 

• popsat a analyzovat různé způsoby zachycení skalních útvarů 
v relevantních zahraničních topografických databázích, resp. 
v topografických databázích s celosvětovým pokrytím, 

• navrhnout způsoby reprezentace skal vhodné pro podrobné digitální 
topografické databáze (např. ZABAGED), tj. popsat a specifikovat 
jednotlivé typy objektů, jejich atributy, navrhnout způsob, jakým budou 
získány z produktů odvozených z dat LLS, případně z dalších dat, 
a diskutovat možnosti automatizace tvorby těchto objektů, 

• navrhnout postupy zpracování pro složité případy, zejména pro 
komplikovaný terén pískovcových skalních měst, 

• navržené způsoby prakticky otestovat nad reálnými daty a lokalitami 
a diskutovat jejich silné a slabé stránky a doporučení z hlediska ZABAGED, 

• prozkoumat stav geografického názvosloví skal v databázi Geonames, 
navrhnout možnosti jeho doplnění z horolezeckých databází a literatury 
a identifikovat možné problémy, které s tím souvisejí. 
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Třetí a nejrozsáhlejší sekce se věnuje skalám z pohledu kartografie. Hlavním 
cílem této části práce je nalezení vhodného způsobu kartografické 
reprezentace skal na topografických mapách velkého a středního měřítka, 
která by byla podobná tradičně používaným skalním šrafám, a přitom by bylo 
možné ji zkonstruovat buď zcela automaticky, nebo alespoň s minimem 
interaktivní práce. Tato sekce má následující cíle: 
• popsat postupy tradiční analogové kartografie pro znázorňování skal 

z pohledu informatika, s tím, že je důraz kladen na postupy používané 
v českém státním mapovém díle, 

• popsat, analyzovat a z pohledu možné algoritmizace zhodnotit v praxi 
používané postupy pro znázorňování skal v soudobé digitální kartografii, 
opět s důrazem na postupy používané při zpracování českého státního 
mapového díla, 

• navrhnout prakticky použitelná řešení uvedeného problému, s tím, že 
využijí reprezentace skal pomocí objektů navržených v druhé sekci této 
práce, a tato řešení otestovat a zhodnotit. 

Metody & data 
S ohledem na značně rozdílné zaměření jednotlivých sekcí jsou z důvodů 
přehlednosti použité metody a data popsány pro každou sekci zvlášť. 

Sekce o LLS 
Základem této sekce je rešerše zaměřená na specifika pořizování a zejména 
zpracování dat LLS v členitém zalesněném terénu. Stávající přístupy k filtraci 
dat LLS v takto komplikovaných případech (prostorově podmíněná filtrace, 
využití doplňkových informací o pulsu, využití informací z optického senzoru, 
manuální zpracování, objektově orientovaná klasifikace) byly podrobně 
analyzovány a byly hodnoceny jejich nedostatky. Podrobně popsány jsou 
produkty odvozené z dat LLS vhodné jako podklad pro topografické mapování 
skal: digitální model reliéfu (DMR), stínovaný reliéf, sklon, orientace, lokální 
reliéf, aplikace hranových detektorů na DMR, sky view factor, křivost, 
prostorové statistiky bodového mračna. Formou případových studií jsou 
prezentovány výsledky tří provedených a myšlenky tří dalších navržených 
a rozpracovaných experimentů, které jsou autorovým příspěvkem k řešení 
této problematiky. Byla při nich využita reálná data LLS, pořízená jednak 
Zeměměřickým úřadem v rámci Projektu tvorby nového výškopisu ČR 
(Brázdil, 2009), jednak Technickou univerzitou v Drážďanech v rámci v rámci 
projektu GeNeSiS. Data zahrnují oblasti Prachovských skal, okolí Pravčické 
brány v Českém Švýcarsku a Adršpašsko-teplických skal. 



8 
 

Topografická sekce 
Tato sekce ve své rešeršní části podrobně popisuje stávající stav reprezentace 
skal a s nimi souvisejících jevů v ZABAGED (ČÚZK, 2015), jak podle 
dokumentace, tak na základě analýzy skutečného obsahu databáze. Podrobně 
jsou vysvětleny historické souvislosti vzniku dat a jsou identifikovány jejich 
nedostatky zejména ve vztahu k LLS. U plošných objektů typu Skalní útvary se 
jedná zejména o naddimenzovanost, problémy s polohovou přesností, 
variabilní míru generalizace a určité problémy s některými antropogenními 
jevy (opuštěné lomy, skalnaté svahy terénních zářezů okolo komunikací).  

Další část rešerše se týká stávajících přístupů k řešení problematiky 
reprezentace skal v topografických databázích v zahraničí, kde bylo 
analyzováno celkem 11 databází národních mapovacích agentur. U šesti z nich 
(Finsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Velká Británie), kde jsou 
skály reprezentovány složitěji než jen jako polygony v objektech půdního 
krytu (land cover), resp. jako bodové objekty, je zařazen podrobnější popis 
a vysvětlení na úrovni jednotlivých objektů. Podobným způsobem byly 
zpracovány standardy, resp. databáze s širším než národním pokrytím 
(DGIWG Feature Data Dictionary, OpenStreetMap, mapy pro orientační běh). 
Na základě této rešerše jak pak navržena a testována vlastní metodika pro 
reprezentaci skalních útvarů v topografické databázi. 

Součástí této sekce je i část týkající se geografického názvosloví skal, 
zahrnující popis a analýzu stávajícího stavu v databázi zeměpisných jmen 
Geonames (Švehlová, 2014), a popis a kritickou analýzu horolezeckého 
názvosloví skal jak na obecné úrovni, tak z hlediska obsahu databází, kde je 
toto názvosloví zachyceno. 

Kartografická sekce 
Rozsáhlá rešeršní část zahrnuje tři oblasti kartografického zpracování skal:  
1. postupy používané v analogové kartografii,  
2. postupy používané v praxi v digitální kartografii, 
3. algoritmy pro automatizovanou tvorbu v digitální kartografii. 
V první části jsou představeny nejvýznamnější zástupci metod pro tvorbu 
reprezentace skal v analogové kartografii, založené převážně na skalních 
(fyziografických) šrafách (viz obrázek), konkrétně švýcarská metoda (Imhof, 
2007; Jenny et al., 2014), žebříčková manýra (Kavan, 1955; Lysák, 2015), 
konturová metoda (Ullrich, 1969) a několik málo dalších. Zvláštní důraz je 
kladen na podrobný popis žebříčkové manýry (metody používané 
v analogových topografických mapách v Česku a dalších středo- 
a východoevropských státech) a konturové metody (vyvinuté a používané 
v Sasku na topografických mapách, obzvlášť vhodné pro zachycení 
pískovcového skalního terénu). Popis posledních dvou zmíněných metod 
vychází z prohlédnutí většího množství situací v kartografických dílech, kde 
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byly tyto metody používány, a slouží jako podklad pro návrh algoritmů pro 
jejich automatizaci. 
 

   
Metody analogové kartografie pro znázorňování skal. Zleva: švýcarská metoda, žebříčková 
manýra, konturová metoda. Mapy: © Swisstopo, ČÚZK, GeoSN, 2016. 
Methods of analogue cartography used for rock drawing. From left: Swiss manner, ladder 
manner, contour method. Maps: © Swisstopo, ČÚZK, GeoSN, 2016. 
 

Druhá část zahrnuje rozsáhlý přehled metod v současné době v praxi 
používaných pro zachycení skal na mapách vytvářených prostředky digitální 
kartografie. Tento přehled je výsledkem rozsáhlého sběru a analýzy velkého 
množství map (Lysák & Bláha, 2008). Metody jsou podle logiky jejich realizace 
rozřazeny do 10 kategorií:   
• polygony s výplní 
• stínování a jeho varianty 
• bodové symboly 
• symboly na vertikálních liniích 
• symboly na horizontálních 

liniích 
• metoda používaná ZÚ na 

základních mapách 

• linie či polygony zachycující 
terénní hrany 

• šrafy jako rastrová kresba 
• šrafy jako liniová vektorová 

kresba 
• šrafy jako polygonová 

vektorová kresba 

Jednotlivé metody jsou vzájemně porovnány, zejména s ohledem na míru 
možné automatizace jejich tvorby. Velmi podrobně je popsána metoda 
používaná při tvorbě základních map na ZÚ, protože jednak představuje dobrý 
kompromis mezi množstvím ruční interaktivní práce a přiblížením se 
výsledku tradičních metod analogové kartografie, a jednak se jeví jako vhodný 
kandidát na automatizaci. 

Třetí část zahrnuje přehled existujících experimentálních algoritmů pro 
automatizovanou tvorbu reprezentace skal (Hurni et al., 2001; Geisthövel & 
Hurni, 2015; Yang et al., 2009) a rovněž pro tvorbu šraf (Yoeli, 1985; Regnauld 
et al., 2002), která s touto problematikou úzce souvisí. Tato část byla rovněž 
využita při návrhu algoritmů pro automatizovanou tvorbu kartografické 
reprezentace skal. 
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Výsledky & diskuze 
S ohledem na značně rozdílné zaměření jednotlivých sekcí jsou výsledky 
a diskuze uvedeny pro každou sekci zvlášť. 

Sekce o LLS 
Hlavním výsledkem této sekce jsou návrhy a testování metod vylepšení 
filtrace v členitém zalesněném terénu. Byly navrženy celkem tři metody: 
• filtrace založená na doplňkových informacích o odrazu (šířce, amplitudě 

a pořadí), klasifikující body posledního odrazu jako terénní/mimoterénní 
na základě šířky a amplitudy podle statistických charakteristik odvozených 
z analýzy těchto údajů u bodů jiného než posledního odrazu; 

• filtrace založená na využití stávajících manuálně klasifikovaných dat 
určitého území pro nově pořízená data v témže území, klasifikující body 
jako terénní v případě, že leží dostatečně blízko DMR odvozenému ze 
stávajících manuálně zkontrolovaných dat; 

• hybridní způsob spojující předchozí dvě metody s robustní filtrací (Kraus 
& Pfeifer, 1998) a obrazovými informacemi z ortofota, jehož klíčovou částí 
je nastavení iniciálních vah pro robustní filtraci na základě hodnoty šířky, 
amplitudy, vzdálenosti od DMR odvozeného ze stávajících manuálně 
zkontrolovaných dat a informace z klasifikovaného ortofota. 

Tyto metody byly otestovány v rámci jednotlivých případových studií, jejichž 
součástí je i podrobná diskuze dosažených výsledků a limitů těchto metod 
a míry jejich praktické použitelnosti. Nejobecněji použitelná se jeví poslední 
z navržených metod. Jedním z omezení je problematické fungování klasifikace 
v oblastech převisů, které je následně dále řešeno samostatně. Jsou navržena 
možná další vylepšení uvedených postupů, konkrétně shlukování a objektově 
orientovaná klasifikace bodového mračna. 

Zpracování dat potvrdilo, že pro zachycení detailní topografie zalesněných 
pískovcových skalních oblastí je stávající hustota bodového mračna data LLS 
(1,5 bodu/m2) nedostatečná. Součástí práce jsou proto i doporučení týkající se 
parametrů laserového skenování v těchto oblastech. 

Topografická sekce 
Hlavním výsledkem této části je návrh metodiky pro reprezentaci skalních 
útvarů. Ta zahrnuje podrobnou charakteristiku, které lze rozdělit do tří 
skupin: 
• základní typy objektů: Skalní útvary (plošný objekt), Skála, balvan (bodový 

objekt), Roztroušené skály a balvany (plošný objekt), 
• objekty charakterizující vnitřní členění skalního útvaru: Hřbetnice, 

Údolnice, Lomová hrana (všechny liniové) a Významný objekt skalního 
terénu (bodový objekt), 

• objekty charakterizující obvod skalního útvaru: Horní hrana, Dolní hrana 
(oba liniové). 
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Rozsáhlý popis navržených objektů zahrnuje obecnou definici, smysl, typ 
geometrie, atributy, další podrobnosti, kritéria související se zachycením 
objektu, zdroje dat, možnosti automatizace odvození objektu a případné další 
poznámky, obvykle související s reálnými jevy vyskytujícími se v terénu. Pro 
lepší přehlednost je přehled navíc doplněný obecným návodem pro 
zpracování komplikovaného skalního terénu a vysvětlením použití 
navržených objektů pro různé druhy reliéfu. Součástí je také diskuze možnosti 
získání těchto objektů, zejména z dat LLS a produktů z nich odvozených, 
případně s využitím dalších prostorových dat (ortofoto, staré topografické 
mapy, mapy pro orientační běh, horolezecká literatura). V rámci této části byl 
proveden experiment zaměřený na automatizovanou klasifikaci objektů 
charakterizujících obvod skalního útvaru s využitím stávajících dat ZABAGED 
a DMR. Klasifikace je založena na počítání orientace vektoru určujícího směr 
největšího spádu vůči segmentům linie ohraničující polygon. Výsledná 
úspěšnost klasifikace přesáhla 86 %. 

Metodika byla testována na několika územích, přičemž v případě 
některých z nich byly výsledky získané zpracováním v kanceláři 
konfrontovány s šetřením v terénu. Limitem praktického nasazení metodiky v 
širším měřítku zejména na pískovcová skalní města se ukazuje zejména 
nedostatečná hustota dat LLS, z nichž není možné ani vizuální interpretací 
dostatečně podrobně a zároveň spolehlivě rozlišit všechny objekty. 

Ve vztahu ke geografickému názvosloví skal jsou podrobně diskutovány 
možnosti a úskalí využití horolezeckých zdrojů pro doplnění databáze 
Geonames. Byl proveden experiment zaměřený na shodu jmen v těchto 
zdrojích. Z přibližně 50 tisíc objektů skal v ZABAGED jich má uvedené jméno 
v Geonames zhruba 700, horolezci jich mají pojmenováno přes 14 tisíc, což by 
indikovalo poměrně značný potenciál tohoto zdroje. Shoda podle jmen byla 
zjištěna u necelých 400 objektů, spolehlivá shoda (podle jména i polohy) jen 
u 58. Dalších problémů z hlediska využití pro Geonames byla identifikována 
celá řada. 

Kartografická sekce 
Na základě provedené analýzy analogových i digitálních kartografických 
vyjadřovacích prostředků a existujících algoritmů pro znázorňování skal byly 
navrženy celkem tři nové algoritmy. Ty automatizovaně vytváří reprezentaci 
ve stylu odpovídajícím: 

• metodě používané ZÚ na základních mapách, 
• žebříčkové manýře, 
• konturové metodě. 

Tento výběr odpovídá míře užitečnosti jednotlivých metod pro topografické 
mapy v Česku: metoda ZÚ se v současné době prakticky používá, ale vytváří se 
ručně; žebříčková manýra představuje tradiční způsob znázorňování skal 
používaný na našich topografických mapách přes půl století a konturová 



12 
 

metoda je ideální kartografický vyjadřovací prostředek pro nejrozšířenější typ 
skalního terénu na našem území – pískovcový reliéf. 

Algoritmy jsou navrženy tak, aby pracovaly s informacemi o skalách 
v podobě navržené v topografické sekci, s tím, že s určitými omezeními je 
možná jejich aplikace i na stávající data ZABAGED. Hlavní část popisu každého 
algoritmu obsahuje podrobné vysvětlení jednotlivých kroků, s důrazem 
podrobné vysvětlení netriviálních operací. V závěru u každého z algoritmů 
jsou také komentovány zkušenosti získané jeho testováním, provedeným na 
základě implementace podstatných částí algoritmu v prostředí ArcGIS for 
Desktop s využitím skriptů v jazyce Python, a také diskutovány dosažené 
výsledky a omezení. 

Algoritmy jsou poměrně komplikované a na jejich detailní popis není 
v tomto textu prostor. Celkově lze výsledky testování shrnout tak, že navržený 
algoritmus pro žebříčkovou manýru je poměrně obecný a robustní a jeví se 
pro automatizovanou tvorbu použitelnější než výsledek automatického 
zpracování algoritmem založeném na metodě používané ZÚ na základních 
mapách.  

U konturové metody se ukazuje, že její generování na základě obsahu 
digitální topografické databáze a při dostupnosti DMR je podstatně snazší 
úkol než tvorba šraf. Nemožnost rozsáhlejšího otestování algoritmu pro 
konturovou metodu v současné době naráží na nedostatečnou míru detailu ve 
vstupních topografických datech. Popis automatizace metody lze tak chápat 
spíše jako prvotní analýzu problematiky než důkladně připravené 
a otestované řešení. 

Závěry 
Předkládaná práce je výsledkem téměř jedenáctiletého zájmu autora o skály 
z pohledu geoinformatika a kartografa. Snaží se postihnout stávající stav 
problematiky a zachytit hlavní myšlenky jím v průběhu let provedených 
experimentů. Zpracování tohoto tématu ukázalo potřebu poměrně širokého 
teoretického rozhledu, zahrnujícího poznatky z různých disciplín 
geoinformatiky, kartografie i informatiky, spolu s nutností zvládnout řadu 
praktických technických problémů z oblasti informačních technologií. V této 
komplexnosti spočívá podle autorova názoru hlavní přínos celé práce. Ukazuje 
se totiž, že jednotlivé fáze zpracování dat popsané v každé sekci jsou na sobě 
do značné míry závislé a vzájemně se zásadním způsobem ovlivňují. 

Nutnou podmínkou pro úspěšné vyřešení filtrace dat LLS v zalesněném 
a členitém reliéfu pískovcových skalních měst je dostatečná hustota bodového 
mračna. To platí i v případě manuální klasifikace. V situaci, kdy ani vizuální 
interpretací nelze odlišit, zda jde o strom nebo skalní věž, je jakákoliv 
automatizace takového postupu principiálně nemožná. Jakkoliv doplňkové 
informace mohou s případnou klasifikací pomoci, musela by v tomto případě 
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na ně klasifikace zcela spoléhat. Provedené ale experimenty ukazují, že pro to 
zase doplňkové informace nejsou dostatečně spolehlivé, nebo alespoň ne v té 
podobě, v jaké byly použity. Krok k reálnému řešení tohoto problému tak 
představuje nasnímání členitých pískovcových skalních oblastí tak, aby byla 
dosažena vyšší hustota bodového mračna. 

Reprezentace informací o skalním terénu v digitálních topografických 
databázích je úkol, který nemá jednoznačné řešení. Skalní útvary více či méně 
souvisí s dalšími objekty, tvořenými většími či menšími úlomky kamení, což je 
třeba při návrhu reprezentace těchto objektů zohlednit. Z provedené analýzy 
je zřejmé, že zachycování skal výhradně půdorysem není ideální, protože nese 
méně informace, než bylo například v analogové topografické mapě. 
Doplňkové informace tak mají potenciál zvýšit informační hodnotu výsledné 
reprezentace. Praktické testování navržené metodiky rovněž ukázalo, že 
hodnocení kvality dat DMR je základním krokem, bez něhož lze jen stěží 
odhadnout kvalitu a další použitelnost odvozených objektů. Obecně je důležité 
verifikovat výstupy i tam, kde DMR modeluje tvary zdánlivě spolehlivě. Na 
data LLS a z nich odvozené produkty je tedy vhodné pohlížet jako na další, 
velmi relevantní, ale nikoliv absolutně spolehlivý zdroj pro odvozování 
topografické informace, a takto je třeba k nim při tvorbě jednotlivých objektů 
přistupovat. 

Z pohledu kartografie lze konstatovat, že skalní šrafy na topografických 
mapách představují z hlediska současné digitální kartografie v závislosti na 
úhlu pohledu překonaný anachronismus, kuriozitu, zajímavý výzkumný 
problém či natolik tradiční kartografický vyjadřovací prostředek, že si ho 
radikální kartograf-umělec nenechá technicistními geoinformatiky v žádném 
případě sebrat. Znázornění skal šrafami přináší řadu výhod, zejména 
názornost a přehlednost, klíčovou nevýhodou je ovšem extrémní pracnost 
jejich tvorby. Z tohoto důvodu dává smysl se pokusit tvorbu šraf 
automatizovat. 

Obecně lze při praktické manuální tvorbě reprezentace skal doporučit 
metodu používanou ZÚ na základních mapách, která představuje relativně 
dobrý kompromis mezi vizuální kvalitou výsledku a časovou náročností 
zpracování. Pro specifické účely – zejména pro pískovcová skalní města 
a velké měřítko – je vhodné použít konturovou metodu. Ta je z hlediska 
kartografického zpracování méně náročná, ovšem o to pracnější je pořízení 
vhodných vstupních dat. Je-li k dispozici velmi podrobný DMR s minimem 
chyb, je z hlediska času na zpracování výhodnější použít stínování, případně 
stínování v kombinaci s dalšími produkty odvozenými z DMR. Pro 
automatizovanou tvorbu si lze představit využití algoritmu pro tvorbu 
žebříčkové manýry, ovšem na stávající data ZABAGED bez doplnění informací 
o obvodových a vnitřních liniích jde o postup spíše poloautomatický. 
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Souhrnem napříč sekcemi je vize možného budoucího zpracování skal ve 
státním mapovém díle, představená v závěru práce. Obecně představuje 
reprezentace informací o složitém skalním terénu problém, který nemá 
jednoduché a zároveň kvalitní řešení v žádné fázi od sběru a zpracování dat po 
tvorbu mapy. Kvalita je v tomto případě vázána na velké množství manuální 
práce. V praxi jde proto o hledání kompromisu. Automatizované procesy 
šetřící čas topografa a kartografa tak představují smysluplný krok směrem ke 
zlepšení kvality topografických databází a z nich vycházejících mapových děl. 

Introduction 
Rocks represent a conspicuous, impressive and often dominant landscape 
feature that has always attracted people's attention. An important role in 
Czechia play the sandstone landscapes (often called “rock cities” in Czech), as 
in their occurrence is this country a European superpower (Härtel et al., 
2007). Mapping such a terrain has always been a very difficult task for 
surveyors and cartographers. Their surveying using traditional geodetic 
methods did not make much sense due to the complicated approach and 
minor importance of these areas. Neither aerial photography nor 
photogrammetry helped with it, as their large parts are hidden under the 
canopy. The detailed topographic maps of sandstone landscapes thus 
contained a number of white spaces, artfully camouflaged with idealized rock 
hachures, often resembling an artwork rather than geometrically accurate 
representation of reality. 

The traditional cartographic techniques have changed with the start of 
new technologies – especially GIS and digital cartography. Both lead to easier, 
faster and more efficient production of maps. These technologies are ideal for 
processing the majority of the mapping content. But it is not true for 
representation of rocks, as they are graphically “freer” and thus more difficult 
to deal with efficiently together with keeping the amount of information 
comparable to manual processing. An acceptable solution for rock drawing 
has not been developed yet. This is the first reason for writing this thesis. The 
second reason is another new technology – laser scanning (Shan & Toth, 2009; 
Vosselman & Maas, 2010), which evolved from an experimental to operational 
form at the turn of the 20th and 21st century. The most innovative feature of 
this technology important for topographic mapping is that it can "see" under 
the vegetation canopy and is thus able to capture topography of terrain 
hidden beneath it, of course with some limitations. This is a significant shift 
for rocks mapping, particularly wooded sandstone landscapes. 
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Aims of the study 
The general objective of this thesis is to contribute to the solution of problems 
regarding acquisition and visualization of spatial information about rock 
formations in a comprehensive way. The solution is largely based on the 
airborne laser scanning data and covers the entire process from data 
acquisition through processing to the final cartographic product: large and 
medium scale topographic map. 

The whole thesis is divided into three main parts, further referred to as 
“Sections”. The first section deals with the acquisition and processing of ALS 
data in rocky terrain. The second section focuses on the representation of 
rocks in spatial databases and the third one concerns cartographic 
visualization of this data. The work concentrates on the types of relief that can 
be found in Czechia and also largely reflects the fact that its territory has been 
surveyed in detail and various spatial data within its territory are available. 

The first section deals with rocks and ALS. The main objective of this part 
is to answer the question, how can be automatically and reliably filtered 
and/or classified ALS data from a rugged wooded terrain. It means to 
distinguish between echoes from bare earth (including also echoes from rock 
formations) and from the vegetation or other objects. This section focuses 
mainly on sandstone landscapes. The partial objectives of this section are 
following: 
• identification of the specific problems associated with the ALS data 

acquisition in this terrain and design of procedures that moderates or 
eliminates it,  

• identification of the specific problems associated with the ALS data 
processing in this terrain with the use of existing filtering algorithms, 

• design of solutions to the mentioned problems and their testing on the real 
data, 

• discussion of processes for filtration usable for filtration in practice. 
The second section focuses on the rocks and digital topographic databases. 
The main objective of this part is to find a suitable way of representing rock 
formations in digital topographical databases so that it can be derived from 
ALS data and it is also applicable for cartographic purposes. Sub-objectives of 
this section are as follows: 
• to describe the present representation of rocks in the Czech digital 

topographic databases (with emphasis on ZABAGED) and identify its 
shortcomings, particularly in relation to ALS, 

• to describe and analyze the various ways of representation of rocky terrain 
in the relevant foreign national topographic databases as well as in the  
topographic databases with the worldwide coverage, 

• to propose ways of representation of rocks suitable for large scale digital 
topographic database (e.g. ZABAGED), including description and 
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specification of object types, their attributes, suggest ways they can be 
acquired from products derived from ALS data or from additional data, 
preferably automatically where possible, 

• to propose procedures for dealing with difficult cases, particularly for 
complicated relief of sandstone landscapes, 

• to test usability of the proposed representation on the real data and 
locations,  discuss its strengths and weaknesses and summarize 
recommendations relevant for ZABAGED, 

• to examine the state of geographic names of rocks in the Geonames 
database, and to study possibilities for its enrichment based on the 
climbing databases and literature, and to identify possible problems 
associated with it. 

The third and largest section is focused on the rocks from the perspective of 
cartography. The main objective of this part is to find a suitable method of 
rock drawing for large and medium scale topographic maps, which would be 
similar to traditionally used rock hachures, and it would be possible to 
construct it, either automatically or at least with minimal interactive work. 
This section has the following objectives: 
• to describe procedures of traditional analogue cartography for rock 

drawing from the perspective of computer science, with the emphasis on 
methods used in the Czech state map series, 

• to describe, to analyze, and to evaluate methods for rock depiction used in 
contemporary digital cartography in practice, with an emphasis on the 
procedures used in the Czech state map series, 

• to propose practical solutions to the problem, that utilize the 
representation of rocks designed in the second section of this work, and to 
test and evaluate these solutions. 

Methods & data 
Respecting the different specialization of the individual sections and for better 
clarity, methods and data are described for each section separately. 

ALS section 
The basis of this section is research focused on the specifics of acquisition and 
processing of ALS data in the rugged and wooded terrain. Existing approaches 
to ALS data filtering in difficult cases (spatially conditioned filtering, the use of 
additional information on the pulse, using information from the optical 
sensor, manual processing, object oriented classification) were analysed and 
their shortcomings were identified. Products derived from ALS data suitable 
as a basis for topographic mapping of rocks: digital terrain model (DTM), 
shaded relief, slope, orientation, local relief model, the application of edge 
detectors on DTM, sky view factor, curvature, and spatial statistics of point 
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cloud are described in detail. Case studies present the results of three 
performed experiments and the ideas of three other proposed tests, being the 
author's contribution to the solution to this problem. Real ALS data were used, 
acquired by Land Survey Office under the New Elevation Model Project of the 
Czech Republic Territory (Brázdil, 2009) and also data by the Technical 
University in Dresden within the framework of the GeNeSiS project. Data 
include areas the Prachovské skály rocks, the site near the Pravčická brána 
rock arch in Czech Switzerland and the Adršpach-Teplice rocks. 

Topographic section 
This section describes in its research part the current state of representation 
of rocks and related phenomena in the ZABAGED database (ČÚZK, 2015), 
based on the official documentation as well as on the analysis of the actual 
content of the database. Historical circumstances of data creation are 
explained, which help for better understanding of their shortcomings in 
relation to the ALS data. In case of the Skalní útvary (Rock formations) object 
type the exaggeration, problems with positional accuracy, variable degree of 
generalization and depiction of anthropogenic phenomena (abandoned 
quarries, rocky terrain cuttings along roads) are the main issues. 

The following part of the research assesses existing approaches to 
representation of rocks in digital topographic databases. Databases of 11 
national mapping agencies were analyzed. In case of six of them (Finland, 
Germany, New Zealand, Poland, Portugal, United Kingdom), where the rocks 
are represented in a more complicated way than just as polygons in land cover 
and point features, the detailed description and explanation of individual 
object types is presented. The same has been done for selected databases with 
a wider than national coverage (DGIWG Feature Data Dictionary, 
OpenStreetMap, and maps for orienteering). Based on this research, own 
methodology to represent rock formations in topographic database has been 
designed and tested. 

Part of this section is focused on the geographic names of rocks, including  
description and analysis of the current state of the Geonames database 
(Švehlová, 2014), description and critical analysis of rock names used by 
climbers, both on general level, and in terms of a real content of climbers’ 
databases storing this data. 

Cartographic section 
The research part covers three areas of cartographic processing of rocks: 

1. methods used in analogue cartography, 
2. methods used in practice in digital cartography, 
3. algorithms for automated creation in digital cartography. 

The first part presents the most important methods for rock drawing in 
analogue cartography, mainly based on rock (physiographic) hachures (see 
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the figure), namely the Swiss manner (Imhof, 2007; Jenny et al., 2014), the 
ladder manner (Kavan, 1955; Lysák, 2015), the contour method (Ullrich, 
1969) and a few others. Particular emphasis is put on the detailed description 
of the ladder manner (the method used in analogue topographic maps in 
Czechia and other Central and Eastern European countries) and the contour 
method (developed and used in Saxony on topographic maps, especially for 
the sandstone relief). Description is based on the analysis of their usage in 
maps, examined extensively, and serving as an essential step towards their 
automation. 

The second part includes overview of methods currently used in practice 
to depict rocks on the maps produced by the means of digital cartography. 
This report is the result of a thorough survey and analysis of large quantities 
of maps (Lysák & Bláha, 2008). Based on the logic of their implementation, 
methods were divided into 10 categories: 
• patterned or filled polygons 
• shading and its variants 
• point symbols 
• symbols on vertical lines 
• symbols on horizontal lines 
• method used by the Czech LSO 

on their basemaps 

• lines or polygons representing 
terrain edges 

• hachures as raster drawing 
• hachures as vector line 

drawing 
• hachures as vector polygon 

drawing 
The methods are mutually compared, with a special focus put on the degree of 
their possible automation. The Czech LSO method for basemaps is described 
in detail, because it represents a good compromise between the amount of 
manual work and visual similarity to the results of drawing used in analogue 
cartography, and moreover, appears as a suitable candidate for automation. 
The third part includes an overview of existing experimental algorithms for 
automated cartographic representation of rocks (Hurni et al., 2001; Geisthövel 
& Hurni, 2015; Yang et al., 2009) and for creating hachures (Yoeli, 1985; 
Regnauld et al., 2002), as this issue is closely related. Selected ideas form this 
part were also used for the design of own algorithms for automated rock 
drawing. 

Results & discussion 
Respecting the different specialization of the individual sections, and for 
better clarity, results and discussion are described for each section separately. 

ALS section 
The main results of this section are design and testing of methods improving 
filtration in the rugged wooded terrain. Three methods were proposed: 
• filtering based on additional information about a pulse (width, amplitude 

and number of echo), classifying last echoes as terrain/off-terrain based on 
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the statistical characteristics of the width and amplitude, derived from the 
attributes of non-last echoes; 

• filtering of newly acquired data of a certain area using already existing 
manually classified point cloud of the same area, classifying points as 
ground ones if they lie close enough to DTM derived from manually 
checked point cloud; 

• a hybrid method combining the two previous methods with robust filtering 
(Kraus & Pfeifer, 1998) and image information extracted from 
orthophotos, whose key part is the setting of initial weights for robust 
filtering based on the values of width, amplitude, distance from DTM based 
on manually checked point cloud and information extracted from 
orthophotos. 

All these methods were tested in the case studies. Each of them includes a 
detailed discussion of results and limitations in terms of practical usage. The 
last of the proposed methods appears to be generally applicable in most cases. 
One restriction is inappropriate dealing with overhangs, which is further 
discussed separately. Possible additional improvements to the proposed 
procedures have been suggested, namely clustering and object-oriented 
classification of point cloud. 

Experiments have confirmed that for capturing detailed topography of 
forested sandstone landscapes, the currently used density of ALS data used by 
LSO (1.5 points per sq m) is insufficient. Therefore the recommendations 
regarding parameters of laser scanning in those areas are discussed. 

Topographic section 
The main result of this section is the design of own methodology for 
representation of rock formations. It includes a detailed description of the 
various types of objects. The proposed objects can be divided into three 
groups: 
• basic types: Rock formations (polygon feature), Rock, boulder (point 

feature),  Scattered rocks (polygon feature), 
• objects characterizing the interior of the rock formation: Ridgeline, Valley 

line, General terrain edge (all line features) and Significant object of rocky 
terrain (point feature), 

• objects characterizing the perimeter of the rock formation: Upper edge, 
Lower edge (both line features). 

A detailed description of the proposed objects includes a general definition, 
purpose, type, geometry, attributes, further details, criteria related to the 
capturing of object data, possible data sources, issues regarding automated 
delineation of given object type, and additional notes. For better clarity, the 
description is followed by a general guideline for dealing with complicated 
rocky relief, as well as with the explanation of use the proposed objects for 
various typical types of rocky terrain. Discussion of possibilities for obtaining 
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objects, especially from ALS data and derived products, or using other spatial 
data (orthophotos, early topographic maps, orienteering maps, climbing 
literature), is also included. An experiment focused on automatic classification 
of rock polygon perimeter to upper and lower edges, using the ZABEGED 
database and DTM, was carried out. The classification is based on calculation 
of steepest fall direction vector and its angle to the segments of polyline 
forming the polygon perimeter. The classification success rate exceeded 86%. 

The methodology was tested in several areas; the results from processing 
in the office were confronted with fieldwork for some of them. What limits the 
practical use of proposed methodology in a wider scale, especially in 
sandstone landscapes, is insufficient density of ALS data, which allows neither 
visual interpretation in satisfactory detail nor reliable distinguishing between 
objects. 

The possibilities and limits of using climbing resources for enrichment of 
the Geonames database content are discussed in detail as the issue related to 
geographic names of rocks. An experiment was performed, aimed at 
comparison of the names in the mentioned sources. There are approximately 
50,000 rock objects in the ZABAGED database, about 700 of them has a name 
in the Geonames database, on the other hand, the climbers have registered 
more than 14,000 named objects. It indicates a relatively significant potential 
of this resource. The correspondence by name was found for less than 400 
objects, a reliable match (based on both name and position) only for 58 of 
them. A large number of other problems concerning the use of climbers’ 
resources for the Geonames database have been identified.  

Cartographic section 
Based on the analysis of both analogue and digital means of cartographic 
representation and the existing algorithms for automatic rock drawing, three 
new algorithms have been designed. They allow to create representation in 
the following styles automatically: 

• the method used by the Czech LSO for basemaps, 
• the ladder manner, 
• the contour method. 

This selection corresponds to the degree of usefulness of the described 
methods for topographic maps in Czechia: the LSO method is currently used in 
practice, but it is created manually; the ladder manner have been the 
traditional way of representing the rocks in Czech topographic maps for over 
half a century and the contour method is ideal cartographic representation for 
the most common type of rocky terrain in Czechia – the sandstone landscapes. 

Algorithms are designed to work with information in the form proposed in 
the topographic section, with certain limitations are applicable to the existing 
ZABAGED data too. The main part of the description of each algorithm 
contains a detailed explanation of the individual steps, emphasizing detailed 
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explanation of nontrivial operations. At the end there are also comments on 
the experience with its the testing, carried out on the basis of implementation 
of substantial parts of the algorithm in ArcGIS for Desktop using scripts in 
Python. The key achievements and limitations are also discussed. 

Algorithms are relatively complicated, and their detailed description is 
behind the scope of this text. Overall results, based on testing, can be 
summarized in following way: the proposed algorithm for the ladder manner 
is the most general and robust and shows better qualities than the automation 
of the method used by LSO for basemaps. Algorithmization of the contour 
method was identified as an easier task than generation of hachures, but only 
if detailed topographic data and the DTM are available. The lack of details in 
the input topographic data prevented the proposed algorithm from extensive 
testing. Its description should thus be seen as an initial analysis more than 
thoroughly prepared and tested solution. 

Conclusions 
The presented work is the result of a long-term interest of the author in the 
rocks from the viewpoint of geoinformatics and cartography. It aims to 
address the current state of the problem and describe at least main ideas of 
experiments preformed by the author during the years. Dealing with this topic 
showed the need for a broad theoretical outlook, including knowledge from 
geoinformatics, cartography and computer science, along with the need to 
handle a wide range of IT problems. According to the author, in this 
complexity lies the key outcome of the whole work. It has showed that the 
phases of data processing described in each section are largely 
interdependent and mutually influence each other. 

A necessary condition for a successful solution of ALS data filtering in the 
wooded and rugged relief of sandstone formations is sufficient density of 
point cloud. This is true even in the case of manual classification. If the visual 
interpretation cannot distinguish between a tree and a rock tower, 
automation of such procedure is impossible in principle. Although the 
additional information about a pulse can help with classification, in this case 
would be necessary to rely on it entirely. However, experiments showed that 
for this purpose is the additional information not reliable enough, or at least 
not in the form in which it was used. Step to the real solution is thus scanning 
of rugged sandstone areas with higher density of point cloud. 

Representation of rocky terrain in digital topographical databases is a task 
with more than one solution. Rock formations are more or less related to 
other objects consisting of stone pieces, which should be taken into account 
while designing the object types. It is clear that representation of rocks only 
with polygon objects corresponding to their extent carries less information 
than for example a drawing in a analogue topographic map. Additional 
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information about rocky relief shows the potential to increase the information 
value of the resulting representation. Practical testing of proposed 
methodology also showed that the evaluation of DTM quality is a fundamental 
step, whose omission leads to extremely difficult evaluation of the quality and 
usability of derived objects. Generally, it is important to verify outputs even if 
DTM seems to model terrain structure reliably. ALS data and derived products 
can thus be seen as a further, very relevant, but not absolutely reliable source 
of topographic information. For production of the objects, this fact should be 
respected. 

From the perspective of cartography, it can be concluded that the role of 
rock hachures on topographic maps in terms of current digital cartography 
can be seen an anachronism, a curiosity, an interesting research problem or so 
traditional means of cartographic representation that a radical cartographer-
artist do not let it take in any case by technocratic experts on geoinformatics. 
Representation of rocks using hachures offers many advantages, especially 
visual clearness and clarity, however, their key drawback is an extremely 
time-consuming production. Therefore it makes sense to automate it. 

For the manual interactive production of rock hachures, the method used 
by LSO for basemaps can be recommended, as a relatively good compromise 
between the visual quality of the result and necessary time for processing. For 
specific purposes – especially for sandstone relief and large scale maps – it is 
advisable to use the contour method. It is less demanding in terms of 
cartographic processing, but the acquisition of appropriate input data is more 
laborious. If a very detailed and error-free DTM is available, relief shading, 
alternatively combined with other products derived from the DTM, can be also 
a good choice instead of hachures. For automatic production of the rock 
hachures, the proposed algorithm for the ladder manner is recommendable. 
For existing ZABAGED data, lacking the detailed information about inner and 
perimeter edges, is this process more likely semiautomatic. 

The summary across all the sections is presented as a vision of a possible 
future processing of rocks in the Czech state map series. In general, processing 
the information about the complex rocky terrain is a task that has not both 
simple and high-quality solution at any step from data acquisition and 
processing to the mapmaking. Quality is tightly connected with amount of 
manual work. For this reason, the search for compromise is needed in 
practice. Automated time-saving processes helping topographers and 
cartographers constitute therefore a meaningful step towards improving the 
quality of topographic databases and derived maps. 
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