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ANOTACE 

Tato diplomová práce definuje přínosy vyuţití digitálního modelu reliéfu při řešení otázek 

bezbariérovosti. Vyuţití digitálního modelu reliéfu je prezentováno na řešení problémů 

bezbariérovosti ve městě. Diplomová práce dále stručně shrnuje i legislativu bezbariérovosti. 

Zájmovým územím byl Dvůr Králové nad Labem a pro řešení problémů bezbariérovosti byl 

vyuţit program ArcGIS Desktop. 
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This diploma thesis defines the benefits of the use of digital relief model to solving 

accessibility issues. Using digital relief model is presented on the solving problems in the city. 

The thesis briefly summarizes the accessibility legislation. The study area concerned was 

Dvůr Králové nad Labem and for problem-solving accessibility was used the program ArcGIS 

Desktop. 
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Úvod 

Pod pojmem bezbariérové prostředí si mnoho z nás představí prostředí, které nevytváří překáţky 

v pohybu nebo v orientaci. V takovém prostředí se mohou volně a bez pomoci pohybovat i osoby 

s tělesným nebo jiným postiţením. Prostředí, ve kterém ţijeme, však zdaleka takové není. Vytváří 

především bariéry fyzické, se kterými se potýkají tělesně postiţení lidé dnes a denně. V současné 

době se problematice bezbariérovosti začínají více věnovat města, kraje, a to jak v rámci 

rekonstrukčních prací, tak i v rámci budoucího rozvoje svého území.  

Vhodným nástrojem pro řešení problematiky bezbariérovosti jsou informační a komunikační 

technologie. Tyto technologie se osvědčily jiţ v mnoha odvětvích lidské činnosti. Jednou z velmi 

rozšířených oblastí informačních a komunikačních technologií jsou geografické informační systémy 

(GIS). Tyto systémy jsou specifické tím, ţe jsou prostorově orientované a data, která zpracovávají, 

mají informace o poloze a většinou i popisné informace. GIS umoţňují vytváření map, jako jeden 

z výstupů.  

V rámci GIS je moţné pracovat i s digitálními modely reliéfu. Tyto modely jsou pro laického 

uţivatele vizuálně velmi zajímavé. Bývají často zobrazovány ve formě 3D animací, např. průlet 

nad krajinou, ze které vystupují kopce. Digitální model reliéfu tvoří jednu ze základních datových 

vrstev většiny GIS ať uţ jako grafický podklad, nebo datový zdroj. 

Cílem této diplomové práce je definovat přínosy vyuţití digitálního modelu reliéfu při řešení 

otázek bezbariérovosti. Prezentovat vyuţití digitálního modelu reliéfu na řešení problémů 

bezbariérovosti. Zájmovým územím je Dvůr Králové nad Labem a pro řešení problémů 

bezbariérovosti byl vyuţit program ArcGIS Desktop. Součástí práce jsou i mapové výstupy 

znázorňující provedené analýzy. 
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1 Bezbariérovost 

Bezbariérové prostředí je moţné nazvat takové prostředí, které je z hlediska pohybu a orientace 

vstřícné pro kaţdého bez rozdílu. Většinou je však moţné se setkat s prostředím bariérovým. 

Pod pojmem bariéra si lze představit fyzickou překáţku, kterou ovšem nemusí být jen výkop 

při opravě plynovodu, ale můţe to být vyšší práh u vstupních dveří, nebo příliš prudké klesání 

chodníku. Zdravý člověk takovou bariéru překročí a pokračuje v cestě. Z hlediska tělesně 

postiţeného člověka se jedná o problém, který nepřekoná bez cizí pomoci. Jak jiţ bylo řečeno výše, 

fyzické bariéry jsou takové, které omezují člověka v dosaţení určitého cíle, omezují ho v pohybu. 

Tyto bariéry jsou relativně snadno odstranitelné a jsou vytvořeny především projektantem. Oproti 

tomu psychické bariéry jsou tvořeny z xenofobních pocitů, z pocitů nedůvěry v neznámé 

a nepoznané. Ovšem těmito bariérami se zabývá jiný obor. [15] 

Tělesné postiţení je moţné vnímat ve smyslu estetického postiţení, kdy je předmětem postiţení 

fyzický vzhled [28]. Takovým postiţením můţe být jakákoliv odchylka od toho, co je běţné 

a vnímané jako normální. Odchylky fyzického vzhledu nebývají pozitivně přijímány. Pokud je 

tělesné postiţení vnímáno jako pohybový defekt, jedná se o určité funkční omezení. Pohybový 

defekt je moţné diferencovat dle pohyblivosti na lehké, středně těţké a těţké. Při lehkém 

pohybovém postiţení je jedinec schopen samostatného pohybu. Středně těţké pohybové postiţení 

umoţňuje pohyb pouze s pomocí ortopedických pomůcek. Nakonec těţké pohybové postiţení 

znemoţňuje samostatný pohyb. [2] 

Nejvíce jsou fyzickými bariérami ovlivněni zdravotně postiţení spoluobčané, ale také senioři, 

kteří mají s přibývajícím věkem omezené moţnosti pohybu. Obvyklým způsobem diferenciace 

zdravotně postiţených je model dle převládajícího postiţení. Setkáme se tedy s postiţením 

tělesným, mentálním a duševním, zrakovým, sluchovým a řečovým [30]. Pro pohybově postiţené je 

bezesporu velmi důleţitá moţnost samostatného pohybu dle vlastních potřeb. Člověk, který 

se můţe pohybovat, jak potřebuje, se pak ve svém prostředí cítí lépe a přirozeně. Svobodný pohyb 

je nutné plánovat, ať uţ jde o osoby upoutané na invalidní vozík, maminky s kočárky, nebo 

krátkodobě postiţené osoby, např. s nohou v sádře. Nejdůleţitější podmínky pro samostatný pohyb 

jsou dle Šestákové [50]: 

 jasná orientace a přehlednost prostoru, 

 rovná plocha, přímý přístup bez výškových rozdílů, 

 dostatečné šířky průchodů a dveří, 

 dostatečný manipulační prostor pro pohyb, 
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 umístění obsluţných prvků v dosaţitelné vzdálenosti. 

Dále je nutno zahrnout skupiny s postiţením kombinovaným a nemocné civilizačními 

chorobami. Díky různým kombinacím postiţení je velmi sloţité kategorizovat jednotlivá postiţení. 

Tato práce se zaměřuje především na pohybově postiţené, zejména vozíčkáře a pro ně významné 

bariéry ve smyslu omezení pohybu. 

1.1 Bezbariérovost v České republice 

Z právního hlediska bezbariérovost zaručuje naplnění práva na svobodu pohybu v nejširším 

slova smyslu. Toto právo je u občanů se zdravotním postiţením omezováno architektonickými, 

dopravními a informačními bariérami. Jejich odstranění vede k celkové humanizaci prostředí 

pro všechny občany. [60] 

Nejvýraznější posun v oblasti stavebního práva a problematiky přístupného prostředí je 

ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který přináší změny 

v oblasti bezbariérové přístupnosti [7]. Zásadní změnou je fakt, ţe bezbariérovému řešení staveb se 

přiznává veřejný zájem. Co se týká řešení městské dopravní infrastruktury, je důleţité znění, 

ţe na stavbu mohou být pouţity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které umoţní řádné 

uţívání stavby, včetně bezbariérového uţívání, pokud je stavba k tomu účelu navrţena [60].  

Detailní řešení všech staveb z hlediska jejich bezbariérové přístupnosti a uţívání je obsaţeno 

v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu, zejména [60]: 

 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb [6], 

 ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v níţ jsou zahrnuty podmínky 

a poţadavky na srozumitelně vyjádřené a kontrolovatelné řešení staveb s ohledem 

na přístupnost a uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a to jak 

v části textové, tak výkresové [3], 

 ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území, jeţ stanoví 

podmínky pro navrhování veřejných prostranství tak, aby bylo umoţněno jejich 

bezbariérové uţívání [4], 

 ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, která stanoví podmínky umístění stavby [5]. 

Na státní úrovni se bezbariérovostí zabývá Vládní výbor pro zdravotně postiţené občany. Jehoţ 

úkolem je upozorňovat na problémy osob se zdravotním postiţením, předkládat vládě doporučení 
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k předkládaným materiálům, připravovat národní plány pro občany se zdravotním postiţením 

a spolupracuje s ústředními orgány státní správy a občanskými sdruţeními zdravotně 

postiţených [56]. V rámci činnosti Vládního výboru pro zdravotně postiţené občany je veden 

program Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen „Program mobility“). Hlavním 

cílem Programu mobility je zajistit svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. Tohoto cíle 

dosahuje splněním dílčích cílů, kterými jsou [42]:  

 zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce v obcích, 

 bezbariérová dostupnost sluţeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních sluţeb, 

pracovních a vzdělávacích příleţitostí a moţností kulturního vyţití v rámci obce/regionu, 

 zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě, 

 zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě.  

Financování programu mobility zajišťuje Vládní plán financování, který byl přijat usnesením 

vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 a usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 

novelizován. Cílem novelizace bylo rozšířit okruh úprav, na něţ je moţné v rámci programu 

přispívat a doporučuje krajským a místním samosprávám aktivně se podílet na tvorbě 

bezbariérového prostředí tam, kde mají majetkový podíl. [57] 

Nestátní organizací zabývající se problematikou tělesně postiţených je Národní rada osob 

se zdravotním postiţením ČR. Vznikla v roce 2000 na ustavujícím shromáţdění zástupců zdravotně 

postiţených [41]. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce 

organizací zdravotně postiţených v rámci České republiky. NRZP je díky spolupráci s orgány státní 

správy a samosprávy velmi váţenou institucí při obhajobě, prosazování a naplňování práv a zájmů 

zdravotně postiţených [40]. V České republice je významným zástupcem osob se zdravotním 

postiţením a je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postiţené občany, 

zastupuje občany se zdravotním postiţením v dalších významných organizacích, jako je např. Svaz 

měst a obcí ČR [56]. Je rovněţ členem mezinárodních organizací Disabled Peoples´ International, 

Rehabilitation International a European Disability Forum.  

1.2 Bezbariérovost v EU 

Na úrovni Evropské unie působí organizace Evropské fórum zdravotně postiţených osob 

(European Disability Forum - EDF). Jelikoţ všechny aktivity a programy EU ovlivňují přímo nebo 

nepřímo ţivoty zdravotně postiţených občanů EU, je hlavním cílem EDF podle [11] podporovat 

politické prostředí, ve kterém jsou podporovány rovné příleţitosti pro zdravotně postiţené osoby, 

dále ochrana lidských práv těchto osob a ţádná rozhodnutí týkající se osob se zdravotním 
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postiţením nejsou přijímána, bez účasti zástupců osob se zdravotním postiţením. Snaţí se tedy 

o prosazení nezávislého způsobu ţivota pro osoby se zdravotním postiţením. 

Evropské fórum zdravotně postiţených sdruţuje 87 členských organizací, mezi nimiţ jsou 

evropské nevládní organizace, které působí v oblasti zdravotního postiţení. Dále národní rady 

zdravotně postiţených osob ze všech členských zemí Evropské unie. [39] 

Evropské fórum zdravotně postiţených řídí mnoho kampaní, mezi 5 nejvýznamnějších patří 

„A European Disability Pact“. Ten působil v letech 2003 – 2010, jeho cílem je zabezpečit 

integrování problematiky zdravotně postiţených občanů ve všech relevantních politikách EU. Práva 

postiţených se vyvíjejí správným směrem díky ratifikaci „UN Convention on the Rights of Person 

with Disabilities“ v roce 2009. Ta přináší více práv pro handicapované do politiky EU. Nicméně 

kaţdý členský stát EU má vlastní legislativu upravující práva a povinnosti postiţených občanů. 

Není tedy moţná přenositelnost práv mezi členskými státy, Evropská rada se řídí vlastními 

nařízeními. Je tedy nutná koordinace a sjednocení všech relevantních evropských politik. Aby 

tohoto cíle bylo dosaţeno, je připravena od roku 2011 další část „A European Disability Pact“ dále 

byla v tomto roce zavedená další kampaň „Freedom of movement“ [44]. Cílem je jasné dlouhodobé 

prosazování práv postiţených na evropské úrovni. Mezi další cíle patří revize legislativy Evropské 

unie tak, aby bylo dosaţeno shody s „UN Convention on the Rights of Person with Disabilities“, 

dále zavedení finanční podpory, rozšíření spolupráce. Dopad projektu by měl zlepšit ţivotní situaci 

zdravotně postiţených na evropské úrovni ve všech oblastech ţivota. Zejména by se mělo jednat 

o rovnoprávný přístup ke vzdělání, zaměstnání, zajištění minimálního příjmu a sociální ochrany. 

Nezávislé ţití zdravotně postiţených a rovnoprávný přístup ke zboţí, sluţbám a dopravě. [12] 

Další kampaní je „A European comprehensive disability specific legislation“. Hlavní prioritou je 

chránit práva zdravotně postiţených osob ve všech oblastech a fázích ţivota [13]. Pomocí tohoto 

dokumentu se snaţí prosazovat práva a svobody zdravotně postiţených, kteří jsou v řadě členských 

zemí EU diskriminováni. Všechna rozhodnutí na úrovni EU musí brát v úvahu zdravotně postiţené 

osoby, protoţe mají dopad na ţivot těchto osob. 

Třetí nejvýznamnější kampaň „A European e-accessibility binding legislation“ se váţe 

k zajištění bezbariérového přístupu k informacím pro co moţná nejširší okruh osob, bez ohledu 

na věk nebo postiţení [14]. Tato kampaň se uplatňuje z důvodu velkého počtu různých postiţení 

a jejich kombinací, které vyţadují speciální podpůrné prostředky (např. hlasová čtečka textu 

pro osoby se zrakovým postiţením). 
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2 Digitální model reliéfu 

Geografické informační systémy se stávají stále častějším nástrojem při řešení problémů nejen 

geografů a kartografů. GIS není jednoduché definovat, protoţe mnoho odborníků vidí jeho hlavní 

přínosy v různých oblastech. Podle Neumanna [43] je GIS organizovaná kolekce počítačového 

technického vybavení, programového vybavení, prostorových dat a personálu určeného k účinnému 

sběru, ukládání, údrţbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztaţených 

informací. Jako výzkumný nástroj nabízí GIS mnoho moţností zkoumání závislostí v prostoru 

týkajících se sociálních, ekonomických, a dalších věd [48].  

V rámci GIS aplikací v oblasti zemědělství lesnictví, vodního hospodářství, dopravy a dalších je 

důleţitým předpokladem pro realizaci analýz znalost reliéfu krajiny. Tento předpoklad naplňuje 

zpracování digitálních modelů reliéfu, které budou charakterizovány v této kapitole. 

Digitální modely reliéfu umoţňují reliéf nejen zobrazovat, ale i analyzovat, získat o něm řadu 

informací, které poslouţí v procesu rozhodování. DMR představuje digitální popis a reprezentaci 

povrchu terénu pomocí dat a vhodného interpolačního algoritmu. Topografické povrchy jsou 

nejčastěji reprezentovány tak, ţe pro kaţdou dvojici x, y existuje jediná hodnota z. DMR je proto 

spíše 2,5D model neţ 3D model. [46] 

Podle Terminologického slovníku zeměměřičství a katastru nemovitostí [59] je DMR digitální 

reprezentace reliéfu zemského povrchu v paměti počítače, sloţená z dat a interpolačního algoritmu, 

který umoţňuje mimo jiné odvozovat výšky mezilehlých bodů. Můţe také reprezentovat jiné 

povrchy, např. geologická rozhraní, hladinu podzemní vody, znečištění půdy a také odvozené 

charakteristiky území, kterými jsou sklonitost terénu, expozice, zakřivení a další [18]. 

Zvláštním případem DMR je digitální model povrchu (angl. digital surface model, DSM). 

Je konstruován s vyuţitím automatických prostředků tak, ţe zobrazuje povrch terénu a vrchní 

plochy všech objektů na něm [59].  

Další významnou reprezentací terénu v GIS je digitální výškový model (angl. digital elevation 

model, DEM). Jedná se o rastrovou reprezentaci, ve které hodnota buňky je nadmořská výška 

povrchu Země. Nejčastěji je reprezentovaná výška měřená v centru buňky, někdy se vyuţívá 

průměr hodnot naměřených na ploše buňky. [32] 
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2.1 Zdroje dat pro DMR 

Zdroje dat mají zásadní vliv na kvalitu výsledného DMR. Způsoby získávání geodat
1
 se liší 

cenou, přesností, dostupností a rychlostí jejich pořízení. Geodata pro tvorbu digitálního modelu 

reliéfu lze tedy získat různými způsoby. K nejčastěji pouţívaným patří geodetická měření, laserové 

skenování (lidar), měření GPS, fotogrammetrická měření, digitalizace vrstevnic, radarové záznamy, 

druţicové záznamy, jiné zdroje [46]. 

Geodetická měření 

Geodetická měření jsou nejpracnější, ale nejpřesnější metodou, při které se zaměřují polohové 

souřadnice vrcholů polygonových pořadů. Nivelací se určuje nadmořská výška. Zaměřují se body 

vystihující charakteristické prvky terénu v závislosti na měřítku mapování. Práci významně 

zefektivňují totální stanice, díky následnému zpracování na výkonných počítačových stanicích 

s příslušným geodetickým softwarem. [26] 

Laserové měření 

Laserové skenování neboli lidar je zařízení schopné měřit vzdálenost a na základě znalosti 

spektrální odrazivosti objektu lze zjišťovat spektrální vlastnosti zaměřeného objektu. Přístroj 

se skládá ze zdroje laserového záření, optické soustavy, detektoru elektromagnetického záření 

a velmi přesných hodin. Princip je velmi jednoduchý. Optická soustava směřuje laserový paprsek 

směrem k objektu snímání a detektor snímá odraţený paprsek. Hodiny mezitím počítají dobu 

od vyslání paprsku do okamţiku sejmutí signálu detektorem. Laser a detektor musí být spektrálně 

synchronizované na stejnou vlnovou délku. [31] 

Měření GPS 

GPS neboli globální polohové systémy jsou schopné s omezeným počtem radiomajáků 

(reprezentovaných umělými druţicemi) zajistit pokrytí celého povrchu zemského navigačními 

signály a umoţňují určovat polohu kdekoliv na zemi. Hlavní devizou tohoto systému je fakt, 

ţe umoţňuje určit polohu kdekoliv na zemi v souřadnicovém systému společném pro celou 

zeměkouli. Přesnost určení polohy je ovlivněna mnoha faktory, jimiţ jsou počet viditelných druţic, 

typ přijímače (armádní je přesnější a má přístup k dalším informacím), chybou v přijímači nebo 

v druţicích. [46] 

Fotogrammetrická měření 

Jedná se o princip, který se zabývá rekonstrukcí objektů a určováním jejich polohy 

na fotografických snímcích. Před stereoskopickým vyhodnocením je třeba provést určení prvků 

                                                 

1
 Geodata jsou data, která jsou vztaţená k zemskému tělesu a jeho přilehlému okolí. [27] 
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vnitřní a vnější orientace snímků (georeferencování). Pro samotné zpracování je třeba dvojice 

druţicových nebo leteckých snímků a stereoplotr nebo digitální fotogrammetrická stanice. Přesnost 

závisí na rozlišení snímku a přesnosti georeferencování. Výstupem je matice čísel, pomocí nichţ je 

moţné snímky ortorektifikovat
2
. [26] 

2.2 Datové reprezentace 

Pro reprezentaci DMR se vyuţívá izolinií (vrstevnic), rastrový datový model (grid), nepravidelná 

trojúhelníková síť (TIN). 

2.2.1 Vrstevnice 

První jmenovanou je vizualizace pomocí vrstevnic. Jsou to tedy křivky, které spojují body 

o stejné nadmořské výšce a tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru (viz Obr. 1). 

Vrstevnice mohou být vygenerovány z grid i z TIN reprezentace, nebo mohou být získané 

digitalizací topografických map. Při vykreslování je moţné vrstevnice vyhlazovat. [46] 

                                                 

2
 Ortorektifikace s vyuţitím digitálního modelu terénu je nejpřesnější metoda převedení leteckých nebo druţicových 

snímků do zvoleného mapového zobrazení. [20] 
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Obr. 1 - Vrstevnice, město Dvůr Králové nad Labem, zdroj: [autor] 

Rozestup mezi jednotlivými vrstevnicemi se nazývá interval. Pro jeho volbu se klade poţadavek, 

aby minimální rozestup vrstevnic na mapě byl 0,2-0,3 mm. Volba intervalu je závislá na měřítku 

mapy, na sklonu a převýšení terénu. Díky této podmínce je zajištěno, ţe jsou vrstevnice graficky 

znázorněny tak, aby nedošlo ke splynutí jednotlivých čar. [36] 

 

2.2.2 Grid 

 Rastrový model reprezentace DMR je moţné chápat ve dvou variantách. První varianta 

povaţuje buňku za plochu uzavřenou čtyřmi body rastrové sítě. Kaţdý tento bod můţe mít jinou 

výšku, takţe výsledný model je tvořen „zborcenými“ čtyřúhelníky (viz Obr. 2). Ve druhé variantě 

přiřazená hodnota reprezentuje atribut výšky pro celou plochu buňky. Tato varianta se pouţívá 

v rastrově orientovaných GIS nejčastěji. [23] 
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Obr. 2 - Rastrová reprezentace DMR, zdroj: [17] 

Velikost buňky je nutné volit tak, aby umoţnila zachytit nejmenší poţadovaný detail reliéfu. 

Díky tomu je na většině plochy rozměr základní buňky zbytečně malý a náročnost na objem dat je 

velká. Rastrová reprezentace DMR se hodí pro modelování relativně plochého reliéfu bez náhlých 

výškových změn. [46] 

Výhody rastrové reprezentace jsou dle Tučka [53] jednoduchá datová struktura, jednoduché 

vykonávání analytických operací (moţnost vyuţít mapovou algebru), moţnost kombinace s jinými 

rastrovými údaji. Nevýhodou rastrové reprezentace je velký objem uloţených údajů, malá kvalita 

výstupu při velké buňce rastru, přibliţné modelování geometrie. 

Metody vizualizace rastrové reprezentace je moţné dělit do třech základních skupin [46]: 

 ortografické metody, tj. kolmý pohled na modelovaný reliéf, 

 izometrické metody, tj. izometrický pohled na modelovaný reliéf, 

 pokročilé metody vizualizace, zpravidla zavádějící do vizualizované scény některé další 

parametry, jako je odrazivost povrchu, mlţný opar, stíny atp. 

Barevná hypsometrie zobrazuje terénní reliéf pomocí vrstevnic a plošného vybarvení výškových 

vrstev mezi nimi. Intervaly mezi vrstevnicemi nejsou stejné, závisejí na měřítku, účelu mapy 

a výškové čitelnosti zobrazovaného území (viz Obr. 3). Pouţívá se v atlasových a nástěnných 

mapách s malým měřítkem, kde se zobrazuje velké území a není moţné pouţít konstantní interval 

pro vrstevnice, protoţe by v horách byly příliš blízko sebe a v údolích příliš daleko od sebe. Tato 

metoda se často kombinuje se stínováním nebo šrafováním pro lepší vyjádření reliéfu. [46] 
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Obr. 3 - Barevná hypsometrie, město Dvůr Králové nad Labem, zdroj: [autor] 

Vizualizace stínováním je metoda zvýrazňování terénu zobrazením ploch osvětlených 

a zastíněných uvaţovaným zdrojem světla (viz Obr. 4). Je nutné definovat úhel (azimut) odkud se 

reliéf nasvítí v rozmezí 0 – 360° a elevaci v rozmezí 0 – 90°. V kartografii se standardně pouţívá 

azimut 315° a elevace 30°. Tato metoda umoţňuje zvýraznit obrazovou interpretaci rastrových 

dat. [24] 
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Obr. 4 - Vizualizace stínováním, město Dvůr Králové nad Labem, zdroj: [autor] 

2.2.3 Nepravidelná trojúhelníková síť 

TIN (Triangulated irregular network) je tvořen nepravidelnou trojúhelníkovou sítí, kde 

elementární plochou jsou trojúhelníky, které k sobě přiléhají a tvoří mnohostěn. Tento mnohostěn 

těsně přiléhá k terénu (viz Obr. 5). Výškové hodnoty (body na terénní ploše) jsou přiřazeny 

vrcholům trojúhelníků, interpolace se provádí lineárně po trojúhelnících. Pro tento model je 

nejdůleţitější typ triangulace. Nejčastěji se pouţívá tzv. Delaunayho podmínka, vnitřek kruhu 

opsaného libovolnému z trojúhelníků sítě neobsahuje ţádný další (čtvrtý) bod sítě. Tato podmínka 

zaručuje maximalizaci velikosti všech úhlů v trojúhelníku. [23] 
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Obr. 5 - TIN reprezentace DMR, zdroj: [autor] 

 

Výhodou pouţití reprezentace reliéfu pomocí TIN, oproti rastrové reprezentaci, je především 

přesnější reprezentace reliéfu při menších nárocích na paměť [53]. TIN je generován rychleji 

a můţe reprezentovat jakýkoliv terén, včetně míst, kde není moţné provést výšková měření. 

Rozlišení detailů je dáno rozlišením původních dat. Jediný případ, kdy TIN neposkytuje dobré 

výsledky, je plochý reliéf. [46] 

Plátový model vznikne podobně jako TIN, rozdělením terénu na nepravidelné zakřivené plochy 

trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru (viz. Obr. 6), přičemţ hranice se vedou 

po singularitách
3
 [10]. Pro popis zakřivené plochy se nejčastěji vyuţívá polynomická funkce. 

Při tvorbě modelu můţe být vyuţita optimalizace plátů, při níţ jsou nepotřebné hrany 

trojúhelníkové sítě vypuštěny a vznikají čtyřúhelníky, nebo obecně n-úhelníky [23]. 

                                                 

3
 Singularita je místo, kde se chová terén jinak, neţ se předpokládá z jeho chování v okolí singularity. Jde většinou 

o ostrý horský hřeben atp. [10] 
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Obr. 6 - Plátový model DMR, zdroj: [54] 

2.3 Metody prostorové interpolace 

Při procesu tvorby DMR jsou většinou vstupní data ve formě výškových bodů. Pro vytvoření 

přesného modelu reliéfu je třeba, aby tyto výškové body vytvářely pravidelnou matici, která bude 

schopná zachytit všechny anomálie v reliéfu terénu. V praxi se toho dosahuje velmi těţko, proto je 

potřeba interpolačních metod, které dopočítávají „hluchá“ místa měření výškových bodů.  

V této kapitole je pojednáno především o metodách, které jsou dostupné v programovém balíku 

ArcMap verze 9.3, ToolBox - 3D Analyst. 

V metodě triangulace s lineární interpolací se potřebné body dopočítávají pomocí trojúhelníku. 

Je tedy potřeba znát tři body, ze kterých se vytvoří trojúhelník (rovina) [47]. Body je nutné vybírat 

tak, aby dopočítávaný bod leţel uvnitř trojúhelníku. Metoda dodrţuje naměřené hodnoty a skrývá 

jistý prvek náhodnosti. Ten spočívá ve volbě trojúhelníku. Problém přináší tedy velký rozdíl mezi 

hodnotami v těsné blízkosti. Takový charakter má mnoho geoprostorových dat, a proto není vhodné 

tuto metodu aplikovat. Lze ji pouţít, pokud jsou k dispozici data s malým rozptylem. [25] 

Metoda inverzních vzdáleností vyuţívá hodnoty okolních bodů pro výpočet hodnoty 

v definovaném bodě. Jedná se o statistickou metodu, při které se vyuţívají váhy, specifikované jako 

inverzní hodnota vzdálenosti od interpolovaného bodu [47]. Při pouţití této metody dochází 

k vyhlazení průběhu terénu, jehoţ úroveň je moţné ovlivnit počtem bodů v okolí a maximální 

vzdálenost bodů. Pokud je metoda pouţita přesně v místě, kde bylo měřeno, vrátí měřenou hodnotu, 

protoţe váha přiřazená bodu s nulovou vzdáleností je nekonečná. [25], [32] 

U metody nejbliţšího souseda se pro určení trojúhelníku se vyberou tři body v nejbliţším okolí 

hledaného bodu. Z těchto bodů se na základě vzdáleností vypočítá hledaná hodnota. Postup je 

velice efektivní, pokud jsou naměřené hodnoty rozmístěny pravidelně. [52] 

Metoda minimální křivosti pracuje s funkcí Spline, která vychází z interpolace pomocí 

kubických funkcí. Spojuje tedy dvojice daných bodů segmenty kubické křivky. Z prvních čtyř bodů 

se spočte kubická křivka a první dva body se spojí jejím segmentem, pak se počítá další segment 
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z druhého aţ pátého bodu a druhé dva body se spojí nově spočítaným segmentem. Povrch je 

interpolován po částech a vytváří hladké povrchy. [25] 

Spline se dělí na dva typy: 

1. regularized Spline – vytváří hladké postupně se měnící povrchy, které mohou leţet 

i mimo oblast naměřených hodnot.  

2. tension Spline – určuje se tuhost povrchu vzhledem k charakteru modelovaného 

předmětu, vytváří méně hladký povrch tam, kde jsou hodnoty blíţe u sebe. 

Interpolace dat získaných při hledání loţisek nerostných surovin byla vytvořena D. G. 

Matheronem a D. G. Krigem. Základem metody Kriging je zjištění, ţe prostorová variabilita řady 

geoprostorových prvků je příliš nepravidelná, neţ aby mohla být modelována pomocí 

matematických funkcí. Hledá průměrnou hodnotu změn v závislosti na změně vzdálenosti mezi 

měřenými body. [52] 

Podle Klimánka [25] má metoda Kriging několik variant: 

 simple kriging – jednoduché krigování, průměrná hodnota veličiny, 

 cokriging – odhad proměnné na základě hodnot korelovaných veličin, 

 lognormální korigování, 

 indikátorové korigování – transformace kvantitativních údajů na kvalitativní, výsledkem 

lokálního odhadu je pravděpodobnost, 

 probability Kriging – kombinace indikátorů s původními údaji, 

 soft -Kriging – kombinace hodnoty s dalšími údaji. 

Metoda Topo To Raster byla navrţena pro vytváření hydrologicky korektního DMR. Kombinuje 

přesnost lokálních interpolačních metod (IDW) a prostorovou kontinuitu globálních interpolačních 

metod (Kriging, Spline). Je přizpůsoben pro práci hlavně s daty ve formě vrstevnic. Základní úvaha 

vychází z předpokladu, ţe hlavním faktorem, který modeluje tvar terénu, jsou hydrologické 

procesy. Algoritmus dokáţe velmi zkvalitnit výsledný DMR, ale pouze pokud jsou dobře chápány 

a definovány potřebné parametry. [52] 

2.4 Analýzy prováděné nad DMR 

Na digitálním modelu terénu je moţno provádět řadu analýz. Získávání informací však vyţaduje 

speciální techniky, které se odlišují od běţně vyuţívaných postupů pro práci s geodaty. Analytické 

úlohy lze rozdělit do následujících skupin [46]: 

 objemové výpočty, 
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 analýzy viditelnosti, 

 analýzy orientace a velikosti sklonu svahů, 

 analýzy drenáţních sítí, odtokových poměrů, povodí apod. 

Podle Rapanta [46] jsou objemové výpočty vyuţívány např. při určování objemu horniny 

potřebné pro stavbu dálnice. Jedná se o náspy a vytváření zářezů pro dálnici. Pomocí DMR je 

moţné spočítat objem přehradní nádrţe, objem odtěţené horniny z lomu, objem skládky odpadů.  

Pomocí analýzy viditelnosti zjišťujeme lokalizaci a určení oblastí, které jsou viditelné z určitého 

bodu. To je důleţité pro plánování výstavby budov ve městě. Jejich dopad na vzhled okolí. 

Vstupem je nutný výškový model terénu. Podle Rapanta [46] je vhodnější vyuţití vektorové TIN 

reprezentace neţ rastrové. Na DEM je zvolen bod pozorovatele (moţné je určit i výšku 

pozorovatele) a je určen směr pozorování [55]. Sledované body mohou mít také nastavenu výšku 

nad terénem. Moţné je i zobrazení pouze těch částí území, které jsou viditelné z místa pozorovatele.  

Pro analýzu sklonitosti terénu je potřeba digitální výškový model. Je nutné jednoznačně znát 

prostorové rozlišení výškového modelu, protoţe měření sklonitosti terénu na datech s prostorovým 

rozlišením 10 m bude dávat jiné výsledky neţ na datech s prostorovým rozlišením 30 m. Moţností, 

jak měřit sklonitost, je více, proto je důleţité vědět, který postup je pouţitý v daném softwarovém 

balíku. Sklonitost je moţné měřit jako úhel v rozmezí 0-90°, ale můţe být měřena jako poměr, nebo 

procento klesání, případně stoupání. [32] 

Expozice svahů vůči světovým stranám dělí plochy svahů do čtyř, případně osmi skupin podle 

orientace vůči světovým stranám. Expozice je vyjádřená jako azimut, coţ je horizontální úhel 

ve stupních, sevřený mezi zeměpisným severem a gradientem [24]. Pouţívá se v geologii pro popis 

morfometrických parametrů reliéfu. V prostředí ArcMap je Výstupem vrstva, kde svahy mají barvu 

náleţící k jednomu z osmi moţných směrů (sever, severovýchod, východ, atd.). Území, které je 

ploché, je vyjádřeno devátou skupinou Flat. 

Dalším nástrojem pro hodnocení reliéfu je zakřivení povrchu. Je zaloţen na výpočtu změn výšek 

v definovaném směru a má za úkol zvýraznění průběhu terénních hran vůči ostatním částem 

povrchu [19].  

Odtokové poměry a detekce povodí v území mají za úkol zjistit směr a mnoţství vody stékající 

po svahu. Odvozuje se tedy průběh drenáţní sítě. Vyhledává uzavřené deprese v území, 

které se při stékání sráţek naplňují vodou. Moţné je vyuţít jak DMR typu TIN, tak i typ grid. [46] 

Na digitálním modelu terénu reprezentovaném rastry je moţné pracovat s mapovou algebrou. Je 

tak moţné „kombinovat mapy“ podle různých matematických vztahů. Další výhodou rastrové 

reprezentace, ve které jsou atributy uloţeny ve vrstvách, je, ţe jakákoliv matematická operace 
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prováděná na jednom nebo více atributech buňky, můţe být aplikovaná na všechny buňky v rastru. 

V mapové algebře se pouţívají stejné algebraické operace jako v klasické algebře. [52] 

Jazyk mapové algebry pouţívá objekty, činnosti a kvalifikátory činností. Objekty slouţí 

k uloţení informací nebo to jsou vstupní hodnoty. Jako objekty se pouţívají rastry, tabulky, 

konstanty. Činnosti jsou příkazy jazyka (operátory a funkce). Vykonávají operace s jednotlivými 

objekty, lokalizovaným bodem nebo plošnými objekty představovanými polygony nebo pixely. 

Jako operátory se pouţívají obvyklé matematické (aritmetické operace, exponenciální operátory 

a trigonometrické), statistické (součet, maximum a minimum, průměr, četnost, směrodatná 

odchylka a kovariační koeficienty), relační a logické operátory (prováděné operátory numerické 

i booleovské algebry) [52]. Kvantifikátory a parametry řídí, jak a kde se vykoná činnost. [53] 

Funkce mapové algebry můţeme chápat jako klasické matematické funkce, pokud vyuţívají 

matematické operátory. Příkladem můţe být průměr okolí buňky, hledání maximální nebo 

minimální hodnoty. Funkce se dělí na [53]: 

 lokální – vykonávají se na individuální hodnotě, která je uloţená v dané buňce, 

 fokální – vykonávají se v definovaném okolí kaţdé buňky vypočítáním nové hodnoty 

z existujících hodnot v definovaném okolí, 

 globální – vykonávají se na všech buňkách dané vrstvy, např. analýzy frikčních povrchů, 

 zonální – k výpočtu nové hodnoty buňky se pouţívají buňky jen z určité oblasti vstupní 

vrstvy, tato oblast se definuje ve vrstvě zvané maska.  

2.5 Využití DMR 

Vyuţití DMR je velmi rozsáhlé a zasahuje do mnoha oborů lidské činnosti. V oblasti 

ekonomického uplatnění DMR můţe slouţit při vytváření modelů ekonomického potenciálu půdy 

v různých oblastech. Dále při vytváření ekonomických modelů zaloţených na umístění – 

minimalizace nákladu na dopravu, dále výstavbu průmyslových zón, hypermarketů atp.  

Vyuţívá se často pro objemové výpočty, například pro výběr vhodné trasy komunikace tak, aby 

mnoţství odtěţené zeminy odpovídalo mnoţství zeminy potřebné pro vybudování násypů. 

Při budování přehradního díla (slouţí jako zásobárna vody a protipovodňové opatření) lze DMR 

vyuţít pro výpočet objemu materiálu potřebného pro vybudování hráze, výpočet objemu 

zadrţované vody, výšku hladiny přehrady a plochu kterou přehrada zatopí [18]. Mezi další 

hydrologické analýzy patří směr a mnoţství odtoku vody, hospodaření s vodními zdroji [24].  

DMR se dá vyuţít i v pěstitelství rostlin, kdy se zjišťuje orientace svahu a sklon. V dalších 

přírodních vědách se vyuţívá zejména v geologii, geomorfologii a ekologii, kde se zabývá 
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především modelováním přírodních procesů, jako jsou půdní charakteristiky, modely odtoků, šíření 

znečištění [24]. 

Pro městské účely výstavby je moţné vyuţít DMR v oblasti plánování výstavby sídlišť, 

pro nalezení vhodného místa výstavby rozhleden, pro výpočet objemu skládky vzhledem k umístění 

v krajině, pro vylepšení protipovodňových opatření nebo pro budování protierozních opatření 

v horských oblastech. 

Ve vojenství jistě nalezne další uplatnění ve formě vizualizace bojiště pro provádění taktických 

analýz, analýzy dostupnosti, dohlednosti – dostřel zbraní, optimalizace tras pro strategické 

zásobování [24]. V leteckých (nebo i jiných) simulátorech, kde se provádí výcvik pilotů 

nad pevninou. 

Trojrozměrné modely terénu naleznou uplatnění i v herním průmyslu. U modelů reliéfu 

v počítačových hrách (případně konzolových) není kladen velký důraz na geografickou přesnost, 

ale spíše jde o umocnění herního záţitku a vytvoření virtuální reality, která vtáhne hráče více 

do děje. Model reliéfu můţe vymezovat herní pole nebo cestu postupu ve hře. Zde hranice 

reprezentují vysoké skály, kopce s velkým sklonem, které nelze překonat. 

2.6 Kvalita digitálního modelu reliéfu 

Podle Svobodové [49] se během vytváření DMR do modelu zanášejí chyby hrubé, systematické 

a náhodné. Hrubé chyby jsou výsledkem interakce s člověkem nebo selhání technického vybavení 

a vznikají ve kterékoliv fázi zpracování. Systematické chyby jsou způsobeny nedostatkem měření 

nebo vznikají při zpracování dat. Náhodné chyby nelze vhodně modelovat. 

 Kontrola správnosti vytvořeného DMR se často provádí porovnání s nějakými referenčními 

daty. Tato data mohou být kontrolní měření, nebo např. jiný vytvořený DMR. Při interpolacích je 

nutné provést kontrolu vstupních dat. To je moţné provést porovnáváním extrémních hodnot 

se vstupními daty, nebo výpočet dalších charakteristik, např. průměr, směrodatná odchylka [49]. 

Dalším postupem jsou různé způsoby zobrazení, např. barevná hypsometrie, vrstevnice. To je 

pouţitelné na menším území, pro velké území se vyuţívá filtrů pro detekci hran, nebo zvýraznění 

hran. Hledají se body, které vytvářejí singularity, které ve skutečnosti v reliéfu nejsou. Pokud chyba 

je v mezích intervalu vrstevnic, není moţné ji odhalit, bez porovnání s jinými daty, nebo 

provedením kontrolního měření. [24] 

Kontrola vytvořeného DMR pomocí histogramu můţe odhalit systematickou chybu, kdyţ 

se z vygenerovaného DMR zobrazí histogram nadmořských výšek. Při výskytu systematické chyby 

jsou v histogramu viditelné ostré špičky tzv. peaky. Tyto peaky identifikují velké mnoţství dat 
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s hodnotami odpovídajícími vstupním vrstevnicím. Často pouţívanou metodou pro hodnocení 

přesnosti DMR je kvantifikace střední kvadratické chyby výšky (RMSE). Tato hodnota určuje 

interval, který odchylka mezi hodnotou vytvořeného DMR a původními daty nepřekročí s danou 

pravděpodobností [24]. Tedy čím je RMSE menší, tím je nový DMR přesnější. Po identifikování 

chyb musí být tyto chybné hodnoty nahrazeny správnými.[49] 
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3 Studie zabývající se digitálním modelem reliéfu 

V této kapitole budou krátce představeny vybrané studie, které vyuţívají geografické informační 

systémy a digitální modely reliéfu při řešení problematiky bezbariérového přístupu a bezbariérovosti 

obecně. 

V roce 2007 na 21. mezinárodním symposiu CIPA představili Ch. Ioannidis a K. Th. Vozikis 

studii s názvem „Application of a GIS for the accessibility of archeological sites by visitors with 

disability and visitors with reduced mobility“ v jejímţ rámci vznikl speciální geografický informační 

systém zvaný „AccAeS“ (ACCessibility on archAEological Sites). Tento systém se zabývá 

zlepšením přístupnosti archeologických lokalit pro lidi s postiţením, nebo se sníţenou pohyblivostí. 

DMR byl pouţit pro zjišťování sklonitosti terénu, křivosti a zjišťování viditelnosti v oblasti 

archeologického naleziště. Viditelnost se analyzovala v okolí vytyčených cest. Vývoj speciálního 

GIS je zaměřen na podporu rozhodování při řešení problému přístupnosti archeologických nalezišť 

pro návštěvníky se sníţenou pohyblivostí a návštěvníky s postiţením. [21] 

V časopise Area byl v roce 2003 zveřejněn článek „Modelling Access with GIS in Urban 

Systems (MAGUS): capturing the experiences of wheelchair users“ popisující projekt modelování 

přístupu prostřednictvím GIS v městském prostředí. Model slouţí jako navigační zařízení 

pro vozíčkáře v městském prostředí a zároveň jako podpůrný nástroj při rozhodování a plánování 

výstavby ve městě. Identifikuje prostředí, které jsou nedostupná nebo nepřátelská pro vozíčkáře. 

Pro vyhodnocování trasy přístupné pro vozíčkáře bylo sledováno mnoho parametrů prostředí, tyto 

parametry byly definovány jako odpor prostředí. Jedním z parametrů je svaţitost terénu, ta byla 

získána z digitálního výškového modelu s velikostí buňky 10 m. Cesty přístupné pro vozíčkáře jsou 

počítány pomocí nástrojů pro síťové analýzy. [33] 

V roce 2004 proběhl ve spolupráci se Sdruţením pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených ČR 

a OS Tyfloservis průzkum bezbariérové přístupnosti objektů občanského vybavení ve vytipovaných 

obcích Moravskoslezského kraje, který byl zveřejněn v časopise ArcRevue [38]. Průzkum byl 

zaměřen na objekty občanského vybavení. Zkoumá objekt jak z hlediska pohybu osob s různým 

postiţením, tak i přístup do objektu ze zastávek MHD, parkoviště. Pro vyřešení problému bylo 

potřeba navrhnout metodiku pro sběr, klasifikaci, zpracování a zobrazení dat o bezbariérové 

přístupnosti budov. Dále vytvořit model řešení úloh bezbariérové přístupnosti budov a následné 

začlenění do GIS pro praktické provedení analýz. V řešení projektu bylo vytvořeno DMR zájmové 

oblasti, datový model, vrstvy popisující komunikace a překáţky. [37] 
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Další studií zabývající se problematikou bezbariérovosti je příspěvek nazvaný Metodický postup 

hodnocení přístupnosti lesních cest skupinou osob na invalidním vozíku. Ten vzniknul v rámci 

projektu IGA a prezentován byl v roce 2010. Cílem tohoto projektu byla přesná determinace limitů 

lesní dopravní sítě pro přístup skupin osob se sníţenou mobilitou. Zájmovým územím byl Školní 

lesní podnik Masarykův les Křtiny. V rámci tohoto projektu bylo vyuţito programové vybavení 

ESRI ArcGIS verze 9.3. Jako vstupní data byla pouţita data vrstevnic ZABAGED. Z těch byl 

vytvořen digitální model reliéfu, který slouţil jako vstup pro získání sklonů v zájmovém území. 

Sklony byly kategorizovány do třech kategorií (0-5 %, 5-10 % a 10 % a více). Dále byl sledován 

povrch lesní cesty. Na závěr byly navrţeny úpravy lesních cest a vypracována mapa lesních cest 

s ohodnocenými úseky dle výše zmíněných kategorií. [29] 

Následující studie se věnují hodnocení digitálního modelu reliéfu. 

V časopise „Geomorphologia Slovaca et Bohemica“ byl zveřejněn v roce 2007 článek Testování 

a výběr interpolačních metod DMR v závislosti na typu georeliéfu o testování interpolačních metod 

pouţívaných při vytváření digitálního modelu reliéfu. V článku jsou popsány nejčastější chyby 

vyskytující se digitálním modelu reliéfu, jejich identifikace. Dále nastavení interpolačních metod 

a typ reliéfu, pro které jsou metody vhodné. Autor pracuje s digitálním výškovým modelem a data 

jsou zpracována v programovém vybavení ArcGIS verze 9.2. [22] 

Příspěvek s názvem Morfometrická analýza digitálního modelu reliéfu moravskoslezských 

a české části slezských Beskyd, zveřejněný v časopise GEOGRAFICKÁ REVUE se zabývá 

morfometrickou analýzou DMR, jehoţ autorem je Boris Šír. DMR poslouţil jednak jako vlastní 

základ k analýzám a jednak jako datový zdroj pro tvorbu sekundárních analytických vstupů, jako 

např. rastrů sklonu reliéfu, orientace reliéfu. Dále se v práci analyzují pásové profily, které jsou 

formou vyjádření průběhu hodnot morfometrických parametrů podél stanovené linie v pásu o dané 

šířce. Dále se vyhodnocovala mapa svahů, vertikální členitost území. [51] 

Profily a vyhodnocení mapy svahů se bude věnovat tato práce v analýzách DMR.  
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4 Zájmové území 

Zájmovým územím bylo město Dvůr Králové nad Labem, které se nachází v Královéhradeckém 

kraji, v okrese Trutnov, přibliţně 19 km jiţně od města Trutnov (viz Obr. 7). Město leţí 

v Královédvorské kotlině na východě Jičínské pahorkatiny na horním toku řeky Labe, v průměrné 

nadmořské výšce 371 m n. m. [8]. Labe protéká esovitě městem od severovýchodu na jihozápad. 

Geografická poloha města je určena souřadnicemi 52° 26´ severní zeměpisné šířky a 15°49´ 

východní zeměpisné délky. Ze severní strany město obklopuje les Království, z jiţní strany 

Libotovský hřbet. [35] 

Minimální nadmořská výška v zájmovém území je 272 m n. m., maximální nadmořská výška 

454 m n. m. V severní a jiţní části zájmového území je nadmořská výška největší. Od severu 

směrem na jihozápad se postupně svaţuje k toku řeky Labe. Tím je severní část města poloţena 

ve vyšší poloze a jsou zde větší sklony svahů. 

Území má mimořádný vodohospodářský význam a je zařazeno do ochranného pásma vodních 

zdrojů. Jedná se o jeden z největších zdrojů kvalitní pitné vody v Královéhradeckém kraji. 

Do povodí Labe spadá říční soustava odvodňující řešené území. Potoky Netřeba a Harťský 

se vlévají do Labe hned ve Dvoře Králové. Potok Netřeba pramení v Mezihoří u Bílé Třemešné 

v nadmořské výšce 428 m n. m. a potok Harťský pramení u Kocléřova v nadmořské výšce 

502 m n. m. [35].  

Ve městě se nalézá velmi často navštěvovaná zoologická zahrada, která láká ročně přes půl 

milionu návštěvníků. Dvůr Králové nad Labem je jedním z měst východních Čech, ve kterém byla 

vyhlášena městská památková zóna. Účelem prohlášení těchto památkových zón je zajištění 

zachování kulturně historických, urbanistických a architektonických hodnot vybraných historických 

center. [8] 

Jak jiţ bylo řečeno výše, město Dvůr Králové nad Labem je vyhlášeno městskou památkovou 

zónou. Je tedy moţné obdivovat zde řadu kulturních památek. Patří mezi ně například městské 

opevnění, které obepínalo město ve velkém oválu na severu s výběţkem kolem kostela. Pro vstup 

do města slouţily celkem čtyři brány: Horní, Dolní, Šindelářská a Hradišťská. Významnou 

památkou je radnice. Ta je postavena v renesančním stylu a byla mnohokrát opravována. Mezi 

nejvýznamnější volně stojící plastiky patří jistě Mariánský sloup na náměstí. Další významnou 

sochou je socha sv. Matěje nebo socha Záboje, jeţ se nachází na náměstí na kašně. Dále kostel 

Povýšení svatého Kříţe, kostel svatého Jana Křtitele, hroby Rudoarmějců a obětí fašizmu, náměstí 

T. G. Masaryka, pivovarská hospoda a Škola průmyslová textilní na nábřeţí Jiřího Wolkera [8]. 
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Královédvorský Majáles oslavují obyvatelé města společně na náměstí T. G. Masaryka. 

Návštěvníky města lákají také muzea a galerie. Nejvyhledávanějším místem ve městě je ovšem 

ZOO a Safari. Ta totiţ patří k největším evropským zoologickým zahradám. ZOO má rozlohu 72 ha 

a Safari 27 ha. [9] 

Ve městě je moţné navštívit Městské muzeum, divadlo, zimní stadion, tělocvičny a také 

koupaliště. Nechybí zdravotnická zařízení, hromadná doprava. Dalšími body veřejného zájmu jsou 

školy, úřady veřejné správy a podobně. Je tedy nutné vytvořit takové prostředí, které je 

bezbariérové a pouţitelné pro všechny bez rozdílu. 

 

Obr. 7 - Umístění Dvora Králové nad Labem v rámci České republiky, zdroj: [autor] 
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5 Použitá data a sběr dat v terénu 

Pro účely této práce byla získána data prostřednictvím vedoucího práce od magistrátu města 

Dvůr Králové nad Labem a z části nasbírána v terénu. Magistrát poskytl snímky území Dvora 

Králové nad Labem v podobě leteckých ortofot, digitální model reliéfu a vektorová data ve formátu 

shapefile. Vektorová data obsahovala zejména ohraničení území, chodníky, ulice, katastrální mapu. 

Model reliéfu byl jiţ vytvořen firmou GEODIS Brno s.r.o. a uloţen v rastrové reprezentaci. 

Prostorové rozlišení modelu reliéfu bylo 1 m. Informace pro vytvoření DMR byla získávána 

na digitálních přístrojích obvykle formou linií terénních hran, okrajů kanálů a dalších oblastí změn 

reliéfu, obecný výškopis je pak tvořen sběrem bodů 3D v pravidelných intervalech [16]. 

Prostřednictvím terénního sběru dat byly zjišťovány bariéry v pohybu, jejich základní 

charakteristiky jako výška, šířka, popis. U budov byla zjišťována funkce budovy a kategorie 

přístupu, dále parkoviště, u kterých se zjišťovala kapacita celková a kapacita vyhrazená pro tělesně 

postiţené. U zastávek MHD byl zjišťován název zastávky, a zda je zastávka bezbariérová nebo 

není. Mezi liniové prvky sledované při sběru dat patří přechody, chodníky a mosty. U chodníků byl 

hodnocen povrch, jeho stav, a zda je průjezdný. U přechodů byla sledována kategorie přechodu, 

jeho povrch, stav, zda je průjezdný a úhel vzhledem k chodníku. Atributy sledované u mostů byly 

podobné jako u chodníků, tedy povrch, stav a průjezdnost. 

Před samotným měřením v terénu bylo nutné připravit mapové podklady, do kterých byly 

zaznamenávány významné body měření. Mapové podklady slouţily téţ pro orientaci ve městě. 

Pro vytvoření mapových podkladů bylo vymezeno zájmové území východně od toku řeky Labe. 

Vzhledem k tomu, ţe sběr dat proběhl uţ minulý rok, bylo moţné do mapového podkladu vloţit 

jiţ naměřená data pro jejich snadnější aktualizaci. Vstupem do mapových podkladů byly ortofota 

jako podklad pro orientaci ve městě a pro zaznamenání sbíraných bodů a dále data naměřená – 

bariéry, zastávky MHD, parkoviště, budovy, chodníky, přechody, mosty (viz Obr. 8). 

U vektorových vrstev bylo zobrazeno číslo, které reprezentuje identifikátor pro potřeby měření. 

Zájmové území bylo rozděleno do menších zón, které na sebe těsně navazují, pomocí nástroje 

Create/Update Map Grids, který je součástí Map Book. Map Book nebyl nainstalován v ArcMap 

verze 9.3, byl dodatečně staţen ze stránek www.ESRI.com (support – ArcScripts) a nainstalován. 

Mapový klad obsáhl celé zájmové území, ale střed města díky velké hustotě zájmových budov byl 

nepřehledný, proto bylo pro střed města vytvořeno další rozdělení do menších zón. Pro snadnější 

orientaci byly vytvořeny přehledové mapy středu města a celého zájmového území.  
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Obr. 8 - Ukázka části mapového podkladu, zdroj: [autor] 

Od Ústavu systémového inţenýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice byly pro potřeby měření zapůjčeny přístroje Garmin GPSMAP 60 CSx a Trimble Juno 

SB s nainstalovanou aplikací ArcPad v10.0. Garmin GPSMAP má přijímač SiRF III díky čemuţ 

dosahuje přesnosti určení polohy na 7–10 m. Pomocí přístroje Garmin byla sledována pouze prošlá 

trasa. Hlavní sběr dat byl prováděn pomocí přístroje Trimble Juno SB, který taktéţ obsahuje GPS 

přijímač s dosahovanou přesností na 2–5 m. Jedná se o kapesní PC s procesorem taktovaným 

na 533 MHz, osazený operačním systémem Windows Mobile verze 6.1. Součástí přístroje je 

i fotoaparát, ale ten se ukázal v terénu nepouţitelný díky velmi nízké kvalitě fotografií. Pro sběr dat 

byl nainstalován ArcPad verze 10.  

Pro sběr dat bylo třeba připravit data pro ArcPad. Data byla připravena jiţ z mapových podkladů 

a vzhledem k tomu, ţe ArcPad je připraven pro práci se standardními formáty ESRI produktů, 

stačilo překopírovat vektorové vrstvy do zařízení. Pro snadnější orientaci byly přidány ortofota, 

které byly v prostředí ArcMap upraveny pomocí funkce Get Data For ArcPad v panelu ArcPad 

Data Manager. Tato data byla následně přímo v ArcPadu vloţena do nového projektu a uloţena. 

Při sběru dat docházelo jak k aktualizaci stávajících dat, tak i k vytváření nových bodů. Pokud 

nebylo potřeba daný objekt aktualizovat, byla pouze ověřena správnost dat v ArcPadu. Pokud bylo 

potřeba aktualizovat objekt, nebo objekt přidat, byla tato skutečnost zanesena nejen do ArcPadu, ale 

i do připravených papírových tabulek a map pro případ, ţe by byla data v ArcPadu poškozena. 

Kaţdý objekt je definován jedinečným identifikátorem a atributy. Jako liniové prvky byly 

zaznamenávány chodníky, přechody, mosty. Bodovými prvky byly bariéry, zastávky MHD, 
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parkoviště, budovy. Přístroj Trimble v kombinaci s programovým vybavením ArcPad se osvědčil 

jako velmi uţitečný, nicméně bylo nutné získat určitou praxi. 

Při sběru dat byl problém se signálem GPS u přístroje Trimble. V centru města nebyl dostupný 

signál GPS druţic. Sběr dat tedy probíhal ručně, dle polohy ostatních bodů v okolí a ortofota. Dále 

od středu města byl signál dostupný, ale přesnost byla pro určení polohy nedostatečná. Například 

při zakreslení bodu pomocí GPS byl bod zakreslen přes ulici na jiné budově cca 20 m od polohy 

sledovaného objektu. Papírové mapy připravené před odjezdem byly velmi přínosné při orientaci 

ve městě. V době sběru dat probíhala rekonstrukce náměstí Tomáše G. Masaryka a jeho přístupnost 

pro tělesně postiţené byla velmi špatná. 

Data z měření prošla kontrolou a opravou chyb, které byly způsobeny při překlepech na virtuální 

klávesnici displeje přístroje. Kontrola probíhala porovnáním zanesených bodů s tabulkami, 

do kterých se zaznamenávaly aktualizace objektů a přidávání nových objektů.  
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6 Zpracování dat 

Tato kapitola se věnuje zpracování dat, provedení analýz a jejich vyhodnocení. Pro zpracování 

dat byl vybrán program ArcGIS Desktop verze 9.3 díky velkému rozšíření a předchozí zkušenosti 

autora s programem. 

6.1 Interpolační metody 

Pro tvorbu DMR bylo vypracováno mnoho metod, program ArcGIS Desktop verze 9.3 nabízí 

pro vytvoření rastrového DMR jen některé z nich. Prezentovány budou výsledky metod IDW, 

Kriging, Spline, Natural Neighbor a Topo to Raster. Tyto metody vyţadují, aby vstupní vrstva byla 

bodová, kromě metody Topo to Raster. Ta umoţňuje pouţití více vstupních vrstev pro vytvoření 

výstupu.  Z rastrového DMR, získaného od Magistrátu města Dvůr Králové nad Labem, byly 

vytvořeny vrstevnice pomocí funkce Contour. Aby nebylo bodů příliš mnoho, byly vrstevnice 

zjednodušeny pomocí funkce Simplify Line. V kolonce Simplification Algorithm byl vybrán POINT 

REMOVE a Maximum offset byl zvolen pět metrů. Dále byly vrstevnice převedeny na bodovou 

vrstvu pomocí funkce Feature Vertices To Points, která je součástí ArcToolbox - Data Management 

Tools. Výsledky následujících interpolačních metod byly hodnoceny vizuálním porovnáním. 

První jmenovaná metoda IDW vytváří hodnoty buněk na základě váţených průměrů vstupních 

bodů [32]. Váha se nastavuje pomocí parametru Power. Dle doporučení nápovědy ArcGIS Desktop 

jsou nejlepší hodnoty od 0,5 do 3. Vstupní vrstvou jsou body vytvořené z vrstevnic. Pak je nutné 

zvolit atribut bodové vrstvy, ve kterém je uloţena nadmořská výška. Dále je nutné zvolit velikost 

buňky výstupního rastru a počet vstupních bodů pro výpočet nového bodu, nebo se můţe zvolit 

maximální vzdálenost a maximální počet vstupních bodů. Při interpolování DMR bylo zvoleno 

Power 0,5, 2 a 3. Počet bodů pro interpolaci 10, 20, 30. Při standardním nastavení byl reliéf značně 

zvlněný a vytvářel terasy podle vstupních bodů. Při niţší hodnotě Power byl reliéf lépe vyhlazený, 

ale stále byly viditelné terasy. Při hodnotě Power 3 byly zlomy mnohem prudší a hranatější 

(viz Obr. 9). 

Pro interpolaci reliéfu pomocí metody Kriging je potřeba jako vstupní vrstva bodová vrstva 

obsahující nadmořskou výšku. Je nutné zvolit metodu Kriging (Ordinary, Universal) a model 

semivariogramu. Dále velikost výstupní buňky a počet vstupních bodů. Metoda Kriging byla 

vybrána Ordinary a model semivariogramu Spherical. Počet vstupních bodů 10, 20 a 30. Při deseti 

vstupních bodech byly viditelné terasy, kopírující průběh vrstevnic. Koryto řeky Labe se ztrácí 

ve spodní části toku (viz Obr. 9). Při 30 vstupních bodech nebyly terasy viditelné, ale povrch byl 
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hodně vyhlazený a sklony byly mírné. Koryto řeky Labe nebylo identifikovatelné. Reliéf v místech 

výškových bodů vytváří špičky a důlky. 

 

Obr. 9 - Stínovaný reliéf vlevo Kriging (počet bodů 10), vpravo IDW (power 3, počet bodů 10), zdroj: [autor] 

Podle práce Svobodové [49] je jedna z nejvhodnějších metod interpolace reliéfu metoda Spline. 

Ta vyţaduje opět vrstvu výškových bodů. Ze dvou základních typů Spline byl vybrán TENSION. 

Počet vstupních bodů 10, 20 a 30 a váha 1, 5 a 10. Nejlepší výsledky byly dosaţeny s nastavením 

váhy na 10 a počet bodů 20 (viz Obr. 10). Povrch byl hladký a sklony byly dobře identifikovatelné 

a nevytváří ţádné identifikovatelné terasy. Niţší nastavení váhy vedlo ke zvýraznění některých 

zvlnění na rovině kolem koryta řeky Labe, kde je velmi výrazná změna nadmořské výšky. Vyšší 

počet vstupních bodů vyhlazuje povrch jako u ostatních metod.  

Při interpolování reliéfu pomocí metody Spline se objevil problém se vstupními daty. 

Interpolování reliéfu vţdy skončilo chybou. Problém byl odhalen ve vstupní bodové vrstvě, kdy 

se na dvou místech v území objevovaly shluky velkého mnoţství bodů v poměrně malé oblasti 

(kruh cca 10 m). Po odstranění těchto bodů proběhla interpolace bez problémů. 
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Obr. 10 - Stínovaný reliéf, Spline vlevo (váha 10, počet bodů 20), vpravo (váha 1, počet bodů 20), zdroj: [autor] 

Natural Neighbor vyţaduje pouze vstupní vrstvu ve formě bodů a definovat atribut, který 

obsahuje hodnotu nadmořské výšky a nastavit velikost buňky výstupního rastru. Tato metoda 

vytváří povrch velmi hladký bez výrazných teras a jiných výrazných změn (viz Obr. 11 vlevo). 

Ostré zlomy jsou shlazeny a kopírují výskyt bodů definující výšku, tento jev je patrný v toku řeky 

Labe. 

Metoda Topo to Raster nevyţaduje, aby vstupní vrstva byla tvořena výškovými body, navíc je 

moţné vloţit více vstupních vrstev. Jako vstupní vrstvy je moţné pouţít vrstevnice, výškové body, 

linie vodních toků, sinky (topografické deprese), vodní plochy a vrstvu hranice zájmového území. 

Moţností nastavení této metody jsou velmi rozsáhlé, pro vytvoření modelu bylo pouţito nastavení 

doporučené nápovědou ArcGIS Desktop. Jako zdroj výšky byly pouţity vytvořené vrstevnice, 

liniová vrstva vodní toky a polygonová vrstva pro vymezení zájmového území. Velikost buňky 

výstupního rastru byla nastavena na 2 m. Protoţe vstupní vrstvou byly vrstevnice, byl parametr 

Roughness penalty nastaven na 0, parametr tolerance 1 nastaven na 2,5 a parametr tolerance 2 

nastaven na 100. Ostatním parametrům bylo ponecháno výchozí nastavení. Výsledný rastr je 

poměrně hladký, nevytváří ţádné výrazné zlomy. V blízkém okolí toku řeky Labe je povrch mírně 

zvlněný (viz Obr. 11 vpravo). Pozvolné stoupání v pravé části obrázku vytváří velmi mírné 

zvrásnění. Takovéto chyby mohou mít vliv na výsledky analýz sklonitosti. 
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Obr. 11 - Vlevo Natural Neighbor, vpravo Topo to Raster, zdroj: [autor] 

Reliéf vytvořený pomocí funkce Create TIN From Features byl triangulován jako mass points 

z bodové vrstvy. Vytvořený reliéf byl poměrně hrubý v některých místech a vytvářel deprese 

trojúhelníkového tvaru, to je způsobeno pravděpodobně nepravidelným rozmístěním bodů. Hlavně 

okolo toku řeky Labe se vyskytovaly trojúhelníkové deprese zasahující do roviny. Na prudších 

svazích byly identifikovatelné hrubé přechody mezi jednotlivými trojúhelníky. Na mírných svazích 

jsou přechody nepatrné a ve výsledném výstupu nevýrazné.  

Výsledky jednotlivých metod je moţné ovlivnit a vylepšit různým nastavením pro různé typy 

reliéfů, jak ukazují výsledky v článku Svobodové [49]. Výsledky interpolačních metod byly 

porovnávány vizuálním porovnáním.  

6.2 Vizualizace digitálního modelu reliéfu 

Pro vizualizaci nadmořské výšky byla vyuţita barevná hypsometrie na TIN reprezentaci DMR. 

Bylo zvoleno 10 intervalů pro klasifikaci výšek. Velikost intervalů klasifikace byla zvolena dle 

kvantilů. Pro shlazení přechodových linií mezi intervaly byl DMR před převedením do TIN 

reprezentace vyhlazen průměrovým filtrem s velikostí okna 7×7 buněk. Barevná hypsometrie 

umoţňuje zobrazení výšek v jednotlivých intervalech a zobrazení je názorné. Ovšem některé 

informace o reliéfu se ztrácejí. Pokud bude nějaké koryto nebo jáma mezi hranicemi intervalu 

nadmořských výšek, tak se ztratí informace o její existenci. Moţností, jak volit intervaly, nabízí 

ArcGIS Desktop několik. První moţností je manuální nastavení, kdy uţivatel volí hodnoty, 
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u kterých má začít další interval. Jinou moţností jsou Equal interval, Defined interval, Quantile, 

Natural Breaks (Jenks) atd. 

Pro vytvoření stínovaného reliéfu bylo nutné DMR nejdříve vyhladit, aby výsledný stínovaný 

reliéf nebyl hrubý a nezvýrazňoval příliš hrany mezi různě osvícenými plochami. Pro vyhlazení 

byla pouţita funkce Focal Statistics a jako typ statistiky zvolen průměr. Vstupní vrstvou byl DMR, 

výběr okolních pixelů pro počítání statistiky byl zvolen obdélník. Bylo vyzkoušeno více velikostí 

filtrovacího okna, konkrétně 9×9, 7×7 a 5×5. Vybráno bylo filtrovací okno 7×7. Stínovaný reliéf 

nabízí velmi plastické vyjádření reliéfu. Dobře zvýrazňuje zlomy, koryta řek, jámy. Vyjádření 

nadmořských výšek zde není moţné, proto se často pouţívá v kombinaci s jinými zobrazovacími 

metodami. Takovou kombinací můţe být vrstva barevné hypsometrie nadmořských výšek překrytá 

stínovaným reliéfem s nastavenou transparentností (65 %). Tímto se získá informace 

o nadmořských výškách z barevné hypsometrie a díky stínovanému reliéfu vypadá mapový výstup 

plastičtěji. Zajímavé moţnosti zobrazení zájmového území nabízí 3D modelování terénu. Model 

reliéfu je moţné zobrazit pomocí ArcScene verze 9.3. Vstupem do vizualizace byl model reliéfu 

obarvený hypsometrií se zvýrazněním stínů, vrstva uliční sítě, říční síť a vodní plochy. Obr. 12 

zobrazuje zájmové území od jihu směrem k severu podél toku Labe (v levé části), v pravé části je 

Harťský potok. Je moţné identifikovat potenciálně nebezpečné svahy pro vozíčkáře a celkově 

získat lepší povědomí o poměrech nadmořských výšek v zájmovém území. 

 

 

Obr. 12 - Vizualizace DMR v prostředí ArcScene, zdroj: [autor] 
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6.3 Vizuální hodnocení DMR 

Při pohledu na mapu nadmořských výšek a ostatní výše zmíněné mapy je patrné, ţe zájmové 

území leţí v mírném svahu. V severní a jiţní části se nacházejí nejvyšší hodnoty nadmořských 

výšek. Maximální nadmořská výška katastrálního území Dvůr králové nad Labem je 450 m n. m. 

Od severu směrem na jihozápad klesá nadmořská výška pozvolným tempem aţ k toku řeky Labe. 

Tím je severní část města poloţena ve vyšší poloze a jsou zde větší sklony svahů. Okolo Labe je 

reliéf velmi plochý a začíná se opět zvyšovat směrem k jihu. Zde se nachází minimální nadmořská 

výška 273,13 m n. m. Jihozápadním směrem od toku řeky Labe se nadmořské výšky opět zvyšují. 

Průměrná nadmořská výška je 322,82 m n. m. a rozsah nadmořských výšek je 273,13-450 m n. m. 

Graf 1 zobrazuje procentuální zastoupení nadmořských výšek v zájmovém území. Je patrné, ţe 

nejniţší nadmořské výšky se vyskytují nejvíce. Nadmořské výšky 273-291 m n. m. (27,83 %) 

a 291,1-305 m n. m. (21,48 %) zabírají poměrně velkou část území. Následují výšky 305,1-320 

(14,74 %). Poslední interval největších nadmořských výšek 426,1-450 m n. m. je zastoupen jen 

2,81 %. Ostatní intervaly nadmořských výšek jsou zastoupeny od 4,38 % do 9,72 %.  

 

Graf 1 - Relativní četnosti nadmořských výšek, zdroj: [autor] 

Pro účely bezbariérovosti jsou také velmi důleţité sklony v zájmovém území. Ty se vyskytují 

v rozsahu od 0° do 60°. Největší podíl v území má interval 2,1-5° (40,7 %). Sklony v tomto 

intervalu se vyskytují zejména v severní části zájmového území a částečně i v severní části města. 

Dále se vyskytují i v nejjiţnější části města. Sklony v intervalu 0-2° (37,22 %) se nacházejí 

především v blízkosti toku řeky Labe. Rizikovější sklony 5,1-15° jsou zastoupeny 19,51 %. Ty se 

nacházejí v severní části zájmového území a ve městě se vyskytují jen zřídka. Největší sklony 

30,1-60° jsou zastoupeny jen 0,27 %. Tyto sklony se vyskytují v uměle vytvořených objektech, 
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nejvíce na zpevněném korytu řeky Labe. Graf 2 zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

intervalů. 

 

Graf 2 - Relativní četnosti sklonů, zdroj: [autor] 

Digitální model reliéfu, poskytnutý Magistrátem města Dvůr Králové nad Labem, měl 

prostorové rozlišení jeden metr. Coţ znamená, ţe jde o poměrně detailní zobrazení reliéfu. 

V zájmovém území jsou tedy identifikovatelné struktury jako je přirozené koryto Harťského 

potoka. Ten protéká zájmovým územím od severu a vlévá se do řeky Labe přímo ve městě. Potok 

Netřeba přitékající ze západní strany má také dobře identifikovatelné koryto. Na území města jiţ 

koryta příliš vidět nejsou. Řeka Labe přitékající ze severozápadu má ve městě vytvořené umělé 

zpevněné koryto, jehoţ zlomy jsou jasně vidět. V blízkém okolí toku řeky Labe je reliéf velmi 

plochý. Severně od řeky se reliéf vyvyšuje a mírně stoupá směrem k severu. Další identifikovatelné 

struktury jsou rybníky, vodní nádrţe nebo uměle vytvořené koryto ţelezniční dopravy jiţně 

od potoka Netřeba. V rámci bezbariérovosti jsou na území města identifikovatelné strmé kopce 

a měnící se reliéf, který směrem k severu mírně stoupá. V rámci bezbariérovosti ve městě nejsou 

menší objekty, jako jsou obrubníky, schody, rampy s prudkým sklonem, z těchto dat zjistitelné. 

Pravděpodobně by tyto objekty byly zjistitelné z digitálního modelu povrchu s prostorovým 

rozlišením 20 cm. Zdrojem dat pro vytvoření digitálního modelu povrchu by bylo laserové 

skenování území, které umoţňuje získat velmi podrobná data. 

6.4 Výšková členitost 

Podle Mentlíka [34] se pomocí relativní výškové členitosti určuje morfometrický typ reliéfu. 

Relativní výšková členitost je určena rozdílem mezi maximální a minimální nadmořskou výšku 

ve čtverci 4×4 km. Relativní výšková členitost podává základní informaci o změnách nadmořských 

výšek v území. V katastrálním území Dvůr Králové nad Labem je výšková členitost 177,35 m. 
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To řadí reliéf katastrálního území mezi ploché pahorkatiny. V rámci bezbariérovosti ve městě byla 

výšková členitost vyuţita k identifikaci potenciálně rizikových míst. Proto bylo sledované území 

rozděleno čtvercovou sítí do menších částí (čtverce o velikosti 100 m).  

Ve městě byla určena zóna zahrnující centrum města. Z levé strany a zdola omezená tokem řeky 

Labe. Na sledovaném území je minimální nadmořská výška 278 m n. m., maximální 

324,16 m n. m., rozsah hodnot je 46,14 m, průměrná nadmořská výška 294,396 m n. m. Pro členění 

byla vytvořena pravidelná čtvercová síť o velikosti strany 100 m. Ta byla vytvořena pomocí 

doinstalovaného nástroje Fishnet. Tento nástroj není standardní součástí ArcGIS Desktop. Byl 

staţen ze stránek www.ESRI.com (support – ArcScripts). Po staţení je nutné ještě nástroj přidat do 

některého panelu nástrojů. To bylo provedeno pomocí nabídky Tools – Customize. Tlačítkem Add 

from file byl přidán soubor fishnet.dll. Na záloţce Commands je nutné v levém sloupci vybrat 

poloţku Developer Samples a v pravém se objeví poloţka Create Fishnet. Tato poloţka byla 

přetaţena do panelu nástrojů, odkud je moţné ji spustit a pouţívat. Pro vytvoření sítě je nutné vloţit 

souřadnice dolního levého rohu, počet sloupců (12) a řádků (15). Dále je nutné určit parametry 

Width (100) a Height (100) buněk sítě a pojmenovat výstupní shapefile. Nepovinný údaj je 

souřadnicový systém. Nástroj vytváří buď polygonovou síť nebo liniovou síť (viz Obr. 13).  



43 

 

 

Obr. 13 - Dialogové okno nástroje Fishnet, zdroj: [ArcGIS 9.3] 

Po vytvoření sítě byly pomocí funkce Zonal Statistics As Table (ArcToolbox - Spatial Analyst 

Tools) vypočítány hodnoty maximální, minimální hodnoty, průměr a rozsah hodnot. Vstupem 

do funkce byl DMR v rastrové reprezentaci a vytvořená síť. Kaţdý čtverec sítě vymezoval území, 

pro které se počítají výše zmíněné údaje. Výstupem funkce je tabulka, která byla připojena 

k vytvořené síti pomocí funkce Join jako atributová tabulka. Klíčem pro spojení byl atribut 

Col_Row. Tento atribut je jedinečným identifikátorem pro kaţdou buňku vytvořené sítě a vytváří 

ho nástroj Fishnet. Poté byla síť obarvena ve vlastnostech vrstvy, záloţka Symbology. Zde byly 

vybrány Quantities a Graduated colors. Vybraným polem, podle kterého se bude obarvovat, byl 

atribut RANGE, který uvádí rozdíl mezi maximální a minimální nadmořskou výškou v rámci 

čtverce. Vybráno bylo 5 intervalů a metoda výběru intervalů byla nastavena Natural Breaks (Jenks). 

Pro rozdělení sledovaného území bylo vytvořeno 180 čtverců. Z toho u 103 (57,22 %) čtverců byla 

výšková členitost niţší neţ 5,5 m. Sklony na území ohraničeného těmito čtverci byly do 4,6°, tedy 

bezproblémové. Potenciálně nebezpečné by mohly být čtverce s intervalem převýšení 5,51-8,50 m. 

Do tohoto intervalu spadá 34 čtverců (18,89 %). Na území, které vymezují tyto čtverce, jsou sklony 

výraznější. Poslední dva intervaly 8,51-12,50 a 12,51-21,22 zaujímají území, která jsou poměrně 

riziková. Vyskytují se zde velké sklony aţ 20°. Interval 8,51-12,50 je zastoupen 26 čtverci 
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(14,44 %). Interval 12,51-21,22 je zastoupen nejmenším počtem čtverců 17 (9,45 %). Pomocí této 

metody je moţné identifikovat území, které je potenciálně rizikové z hlediska bezbariérovosti. 

6.5 Klasifikace chodníků 

V rámci práce byla vytvořena mapa chodníků ohodnocených podle sklonů. Při volbě intervalů 

sklonů a počtu kategorií se vycházelo z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb [6]. Bylo vyzkoušeno více barevných 

kombinací. Jako nejnázornější se jevila kombinace zelená-ţlutá-oranţová-červená. Tabulka 1 

zobrazuje zvolené intervaly sklonů a barvu, která byla těmto intervalům přiřazena. 

Tabulka 1 - Barevné zobrazení intervalů sklonů, zdroj: [autor] 

Interval sklonů [°] Barevné zobrazení 

0 - 4,60 Zelená 

4,61 - 7,60 Ţlutá 

7,61 – 15,60 Oranţová 

15,61 - 65 Červená 

 

Pro ohodnocení chodníků bylo nutné získat hodnotu sklonu reliéfu pro daný úsek. Je moţno 

pouţít i rastrovou vrstvu, ale v mapách s velkým detailem by byly vidět jednotlivé prvky rastru. 

Pro získání hodnot sklonů byly vyzkoušeny dva postupy. První vyzkoušenou moţností bylo získání 

sklonů z DMR pomocí převedení rastru na vektor. Vstupní vrstvy byly pouţity dvě. První byla 

rastrová vrstva sklonů získaná pomocí funkce Slope, která byla aplikována na rastrovou vrstvu 

DMR. Druhá byla liniová vrstva chodníků. Pomocí funkce Extract by mask byla získána rastrová 

vrstva reprezentující linie chodníků s hodnotami sklonů. Vstupní vrstvy byly opět dvě. První 

vrstvou byla rastrová vrstva sklonů a druhá vektorová vrstva chodníků. Aby rastrová vrstva 

chodníků mohla být převedena na vektorovou, musela se nejdříve klasifikovat. Pomocí funkce 

Reclassify byla rastrová vrstva chodníků klasifikována do intervalů (viz Tabulka 1). Klasifikovaná 

rastrová vrstva byla převedena na liniovou pomocí funkce Raster to Polyline. Vstupní vrstvou 

do této funkce byla rastrová vrstva chodníků. Parametr Field, podle kterého se vytvářejí úseky, byl 

zvolen VALUE – zde je uloţena hodnota příslušného intervalu. Funkce vytvoří liniové úseky 

dlouhé podle počtu buněk ve směru linie, které mají stejnou hodnotu. Výstupní vektorová vrstva 

velmi výrazně kopíruje strukturu rastru, to je způsobeno velikostí buňky rastru, ze kterého byla 

vrstva vytvořena. Pro vyhlazení ostrých hran byla pouţita funkce Smooth Line (viz Obr. 14). Tato 
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funkce vytvoří oblé zlomy a chodníky budou vypadat přirozeněji. Parametr Smoothing Algorithm 

byl zvolen PAEK, výsledky vyhlazovacího algoritmu Bezier nebyly uspokojivé. Parametr 

Smoothing Tolerance byl nastaven na 5 m. Dále byly vyzkoušeny hodnoty 3 a 7 m, ale výsledky 

nebyly pouţity.  

 

Obr. 14 - Dialogové okno funkce Smooth Line, zdroj: [ArcGIS 9.3] 

Výsledná vektorová vrstva reprezentuje chodníky a je moţné ji obarvit podle klasifikovaných 

intervalů. Chodníky jsou nicméně i po vyhlazení v některých místech zvlněné. Proto byla dodatečně 

aplikována funkce Simplify Line. Vstupní vrstvou byla vyhlazená vrstva chodníků, Simplification 

Algorithm byl zvolen BEND_SIMPLIFY a parametr Reference Baseline byl zvolen 5 m. Výstupní 

liniová vrstva jiţ nekopíruje tvar rastru, ale je tvarem velmi podobná původní vrstvě chodníků. 

Pro zobrazení na mapě je jiţ zcela dostačující. Místy je výstupní vrstva chodníků mírně zvlněná. 

S tímto zvlněním souvisí i prodlouţení celkové délky chodníků o 123 m. V celkové délce 60366 m 

je to méně neţ 0,5 % a pro potřeby zobrazení na mapě to nemá vliv. 

Druhou moţností, jak získat liniovou vrstvu chodníků s hodnotami sklonů, je vyuţití skriptu 

Running Slope. Tento skript byl staţen ze stránek ESRI.com (support – ArcScripts). Skript 

vyţaduje dvě vstupní vrstvy. První je liniová vrstva chodníků a druhá vrstva je rastrový výškový 

model (viz Obr. 15). Dále byl nastaven výpočet sklonu kaţdé dva metry podél linie (kolonka 

Analysis of Slope). Skript počítá průměrný sklon na tuto vzdálenost. Výstupní vrstva je liniová 

vrstva, která má tvar shodný se vstupní liniovou vrstvou a v atributové tabulce jsou údaje sklonů 

ve stupních a v procentech. Hlavní výhoda pouţití skriptu je získání průměrného sklonu za kaţdé 

dva metry linie chodníku, které se mohou libovolně klasifikovat podle potřeby. Při bliţším 

zkoumání bylo zjištěno, ţe tento skript nevytváří linie souvislého sklonu. Například linie ve svahu, 

kde se vyskytují sklony nad 5°, vytvoří skript dva metry linie se sklonem nad 5°, ale další dva metry 
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jsou většinou se sklonem pod 2°. Další dva metry jsou opět se sklonem nad 5°. Pro další zpracování 

nebyly výsledky pouţity. 

 

Obr. 15 - Dialogové okno skriptu Running Slope, zdroj: [ArcGIS 9.3] 

Pro klasifikování chodníků a zobrazení na mapě byl pouţit první postup. Nejvíce je 

na klasifikovaných chodnících zastoupen interval 0-4,6° (91,53 %). Úseky v tomto intervalu by 

měly být bez větších problémů překonatelné. Druhým nejvíce zastoupeným intervalem byl 4,61-

7,6° (7,15 %). Úseky v tomto intervalu jsou obtíţně překonatelné. Další intervaly jsou jiţ 

překonatelné spíše s pomocí, byl to interval 7,61-15,6° (1,14 %) a 15,61-60° (0,18 %).  

6.6 Hledání optimální cesty v mapě sklonů 

Pro hledání optimální trasy v mapě sklonů bude pouţito frikčních povrchů a hledání nejméně 

nákladné trasy v rastru. Tento povrch je tvořen tak, ţe kaţdá buňka obsahuje náklady nutné pro její 

překročení. Algoritmus poté hledá nejméně nákladnou cestu z místa A do místa B. Frikční povrch 

bude tvořen tak, ţe v buňkách, kterými prochází chodník, bude uloţen sklon buňky. A v buňkách, 

kterými neprochází chodník, bude vysoké číslo, které představuje nepřekonatelnou bariéru.  

Jako vstupní vrstva byla pouţita rastrová reprezentace digitálního modelu reliéfu. Dalšími 

vstupními vrstvami jsou chodníky, pomocí těch se bude vytvářet cesta městem. Poslední vrstvou 

potřebnou pro zpracování analýzy je vrstva budov, která byla získána při sběru dat ve městě. Tato 

vrstva bude zdrojem míst začátku a cíle trasy.  
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Pomocí funkce Slope, která je součástí ArcToolbox - 3D Analyst, byla určena sklonitost terénu 

v jednotlivých buňkách. Nyní je nutné vytvořit rastr frikčního povrchu. Pomocí funkce Extract 

by Mask byla vytvořena rastrová vrstva chodníků, reprezentovaná sklonem v buňkách. Vstupem 

do funkce byl model sklonitosti reliéfu, liniová vrstva chodníků. Výstupem je tedy rastrová vrstva, 

kde jsou chodníky reprezentované buňkami s hodnotou sklonu. Pomocí funkce Reclassify byly 

hodnotám sklonů této vrstvy přiřazeny hodnoty nákladů pro přechod buňky. Intervalu 0-4,6° byla 

přiřazena hodnota nákladů 1, intervalu 4,7-7,1° hodnota 30, intervalu 7,2-15° hodnota 200 

a intervalu 15-60° hodnotu 1000.  Všechny prázdné buňky (s hodnotou NoData) byly naplněny 

hodnotou 1000. Tato hodnota reprezentuje nepřekonatelnou bariéru a zajistí, aby algoritmus 

vyhledávání nejméně nákladné trasy vyhledal trasu v rámci chodníků. Při volbě intervalů sklonů 

autor vycházel z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb [6]. Tím byla vytvořena vrstva frikčního povrchu. Ještě bylo nutné 

vybrat bod, ve kterém bude trasa začínat. Tímto bodem byl zvolen Hankův dům, který byl vybrán 

pomocí Selection by Atributes a z výběru pak vytvořena nová vrstva. Dále je nutné vytvořit 

rastrovou vrstvu pomocí funkce Cost Back Link. Hodnoty této vrstvy určují sousední buňku 

pro nejméně nákladnou cestu z dané buňky ke zdroji [1]. Vstupní vrstvy byly pouţity dvě. První je 

vrstva reprezentující počáteční bod trasy, druhá je vrstva frikčního povrchu. Je také nutné mít 

na paměti, ţe hranice vrstvy reprezentující počáteční bod určují hranice výstupní vrstvy. Parametr 

Maximum distance je nepovinný a určuje hranici, kterou nesmí akumulované náklady překročit 

(tento parametr nebyl vyplněn). Poslední parametr Output distance raster je také nepovinný, ale 

pokud je vyplněn, funkce vytvoří dvě výstupní rastrové vrstvy. Parametr určuje umístění druhé 

vrstvy a byl vyplněn. Jedna je vrstva váţených směrů (viz Obr. 16 vpravo) a druhá je vrstva 

váţených vzdáleností (viz Obr. 16 vlevo). Pro vyhledání nejméně nákladné trasy slouţí funkce Cost 

Path z ArcToolbox - Spatial Analyst. Tato funkce poţaduje tři vstupní vrstvy. První vstupní vrstva 

reprezentuje cíl cesty a je moţné zvolit i více cílovch bodů. Jako cíl cesty byly vybrány budovy 

městské knihovny Slavoj, městské muzeum a Dům dětí a mládeţe Jednička. Tato vrstva byla 

vytvořena podobně jako vrstva s městským úřadem. Dále je moţné zvolit cílový atribut, tento 

parametr je nepovinný. Další vstupní vrstvou je předem vytvořená vrstva váţených nákladů a vrstva 

váţených směrů. Volba Path type je nepovinná a byla zvolena volba EACH_CELL. Výstupem 

je rastrová vrstva, ve které je cesta reprezentovaná vyplněnými buňkami. Ostatní buňky jsou 

prázdné (hodnota NoData). Rastrová vrstva byla následně převedena na vektorovou za pomoci 

funkce Raster to Polyline.  
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Obr. 16 - Vlevo vrstva vážených vzdáleností, vpravo vrstva vážených směrů, zdroj: [autor] 

Výsledná trasa ve vektorové podobě nepřiléhá k chodníkům, ale je trochu zvlněná okolo linie 

chodníku. To je dáno velikostí buňky rastru, který vstupuje do zpracování a jeho následného 

převedení do vektorové reprezentace. Pro potřeby zobrazení v mapě byly liniové vrstvy navrţených 

tras vyhlazeny pomocí funkce Smooth Line. Smoothing Algorithm byl zvolen PAEK a Smoothnig 

Tolerance byla zvolena pět metrů. 

Hledání trasy je časově poměrně náročné kvůli výpočtům vrstev váţených směrů a váţených 

vzdáleností. Časovou náročnost ovlivňuje velikost území, pro které jsou vrstvy počítány. Výše 

zmíněný postup se dá navrhnout v ESRI ModelBuilder verze 9.3 a do určité míry automatizovat 

návrh trasy. Obr. 17 zobrazuje model návrhu trasy. Vstupem jsou vrstvy zdrojového bodu, cílového 

bodu a vrstva frikčního povrchu.  
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Obr. 17 - Model návrhu trasy v prostředí ModelBuilder, zdroj: [autor] 

Při výběru tras v této části práce byly brány v úvahu hlavně budovy veřejného zájmu. První trasa 

má jako výchozí bod Hankův dům a cílovými budovami jsou Dům dětí a mládeţe – Jednička, 

Městská knihovna Slavoj a Městské muzeum. Navrţená trasa vede od Hankova domu směrem 

na náměstí Odboje, kde pokračuje severně do ulice Revoluční na náměstí T. G. Masaryka. Tam 

pokračuje po západní části náměstí do Palackého ulice, kde se na přechodu rozděluje. Trasa 

do městské knihovny Slavoj pokračuje po chodníku v ulici Palackého. U křiţovatky Palackého 

a Husovy ulice odbočuje trasa doprava do průchodu mezi domy, který vede do ulice Havlíčkova. 

Zde odbočuje doleva a pokračuje rovně aţ do ulice Tylova, kde se nachází knihovna Slavoj. Trasa 

do Městského muzea začíná stejně jako předchozí trasa. V ulici Palackého za přechodem se vrací 

zpět na náměstí T. G. Masaryka, kudy pokračuje na východ do ulice Havlíčkova, kde přechází 

po přechodu na pravý chodník a pokračuje rovně do ulice Tylova. Na konci ulice Tylova odbočuje 

doprava do ulice Fügnerova, kde sídlí Městské muzeum. Ve Fügnerově ulici navazuje trasa 

do Domu dětí a mládeţe – Jednička, která ihned po odbočení z ulice Tylova pokračuje přes přechod 

a ihned za přechodem odbočuje doprava a po chodníku. Ten se stáčí do ulice Kotkova, kde 

na křiţovatce ulic Kotkova a Libušina odbočuje doleva. Na konci ulice odbočuje doprava (na sever) 

na křiţovatce ulic Jiráskova a Libušina. Po Jiráskově ulici pokračuje aţ do ulice Spojených národů, 

kde sídlí Dům dětí a mládeţe – Jednička. 

Druhá trasa je zaměřena na městské organizace. Výchozím bodem byl zvolen městský úřad, 

který je umístěn na náměstí T. G. Masaryka. Další městské organizace vybrané pro tuto trasu jsou 

Finanční úřad, Městská policie a sluţebna Policie ČR. Navrţená trasa začíná tedy na náměstí 

T. G. Masaryka u Městského úřadu. Směrem na sever trasa vede ke sluţebně Policie ČR a odbočuje 

doprava do ulice Josefa Hory, kde pokračuje rovně. U křiţovatky ulic Josefa Hory a Komenského 

vede přes přechod na levý chodník a pokračuje ulicí Josefa Hory aţ na ulici Legionářská, kde 

odbočuje doleva a po Legionářské ulici vede aţ ke křiţovatce s ulicí Věţní. Zde přes přechod 

pokračuje severně přes přechod a končí u sluţebny Policie ČR. Druhá část trasy vede k Finančnímu 



50 

 

úřadu a ke sluţebně Městské policie. Začíná opět u Městského úřadu a vede jiţně po okraji náměstí 

T. G. Masaryka do Švehlovy ulice. Zde přes přechod vede na pravý chodník a pokračuje 

aţ ke kruhovému objezdu, kde odbočuje doprava na ulici 17. listopadu. Přes přechod vede trasa 

k Finančnímu úřadu. Zhruba po 60 metrech od kruhového objezdu na ulici 17. listopadu se nachází 

Městská policie. 

Při provádění návrhu trasy bylo zjištěno, ţe je důleţitá volba klasifikace „nákladovosti“ sklonů 

při vytváření vrstvy frikčních povrchů. Příliš nízké hodnoty mohou například vést k navrţení trasy, 

která vede cestou s velmi dlouhým úsekem, kde je velmi vysoký sklon. 

6.7 Profily 

Profily se pouţívají zejména k hodnocení převýšení ve sledovaném území. Pro účely 

bezbariérovosti můţe poslouţit jako zakřivená linie pro zhodnocení náročnosti trasy pro tělesně 

postiţené. Vstupem do tohoto postupu byl digitální výškový model v rastrové reprezentaci. 

Je moţné pouţít digitální výškový model i v TIN reprezentaci, ale grafy vytvářené při pouţití této 

reprezentace byly hrubé. V prostředí ArcMap verze 9.3 je nutné aktivovat ArcToolbox - 3D Analyst 

a následně povolit zobrazení panelu nástrojů 3D Analyst. Vstupní vrstva byla vybrána přímo 

na panelu v roletkovém menu Layer. Pomocí funkce Interpolate Line z panelu nástrojů byla ručně 

zakreslena trasa, která se bude vyhodnocovat. Poté je nutné z panelu nástrojů aktivovat funkci 

Create Profile Graph. Výstupem této funkce byl graf, který na ose Y zobrazuje nadmořskou výšku 

a na ose X vzdálenost od výchozího bodu. Tento graf je dále moţné upravit a přidat do mapového 

výstupu. Autor zvolil moţnost exportovat data do Excelu a zde je zpracovat do grafu. Graf sklonů 

byl vytvořen stejným způsobem jako profil reliéfu. Jediný rozdíl je vstupní vrstva, tou byl model 

sklonů v rastrové reprezentaci. 

Analyzované trasy v této části práce byly převzaty z diplomové práce Ing. Pošvové [45]. První 

vybraná trasa vedla od náměstí T. G. Masaryka na autobusové nádraţí. Trasa byla kreslena 

od náměstí T. G. Masaryka směrem k autobusovému nádraţí a byl dodrţen směr i přechody, přes 

které trasa vedla. Nejvyšší bod je na 90. m (299,2 m n. m.). Nejniţší bod je v cíli cesty 

na autobusovém nádraţí (283,5 m n. m.). Profil na začátku trasy mírně stoupá v délce 58 m 

(viz Graf 3). Po té pokračuje téměř rovinný úsek aţ do 90. m, kde profil klesá. Další stoupání 

se nachází na 333. m trasy. Zde profil krátce stoupá a ihned zase klesá v krátkých intervalech 

dlouhých 4 m. Sklony v tomto úseku nejsou výrazné (1,6-4°).  Průměrný sklon v trase je 1,99°, 

takţe by neměl být problém pro vozíčkáře tuto trasu překonat. Graf 4 nicméně ukazuje, ţe v jednom 

místě je sklon dokonce 10,8°. Úsek s takto velkým sklonem je 10 m dlouhý a začíná na 564. m. 
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Takto velký sklon můţe být pro vozíčkáře bez pomoci nepřekonatelný. Pokud se bude pohybovat 

směrem od náměstí T. G. Masaryka k autobusovému nádraţí, měl by tento sklon překonat. Profil je 

tímto směrem z kopce. Směrem k náměstí T. G. Masaryka můţe činit překonání tohoto stoupání 

problém. Celková délka trasy je 701 m.  

 

Graf 3 - Profil trasy 1, zdroj: [autor] 

 

Graf 4 - Sklony trasy 1, zdroj: [autor] 

Navrţená trasa pokračuje od autobusového nádraţí přes řeku Labe k obchodnímu domu TESCO. 

Tato trasa je dlouhá 905 m, průměrná nadmořská výška je 283,57 m n. m. Prvních 490 m trasy má 

zanedbatelné sklony menší neţ 0,5°. Reliéf v tomto úseku mírně stoupá (prvních 100 m) a poté 

klesá. Vzhledem k tomu, ţe byl k dispozici digitální model reliéfu, byla přes řeku naměřena náhlá 

změna nadmořské výšky. Na digitálním modelu reliéfu není most. Data v těchto místech byla 

nahrazena průměrnou hodnotou. Graf 5 zobrazuje profil reliéfu a od hodnoty vzdálenosti 498 m je 

vidět náhlý pokles k průměrné hodnotě. Za mostem se nachází nejvyšší bod trasy (284,67 m n. m.). 

Odtud opět profil jen mírně klesá. Ve vzdálenosti 800 m od začátku trasy profil opět stoupá. 

Minimální nadmořská výška je 282,8 m n. m. Tato trasa má tedy velmi nízké převýšení a sklony 
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jsou v celé délce niţší neţ 3° (viz Graf 6). Pro vozíčkáře by překonání této trasy nemělo být 

obtíţné.  

 

Graf 5 - Profil trasy 2, zdroj: [autor] 

 

Graf 6 - Sklony trasy 2, zdroj: [autor] 

  Poslední vybraná trasa vede od Hankova domu do městské knihovny Slavoj. Začátek trasy 

krátce stoupá prvních 20 m. Poté profil reliéfu klesá. Stoupání i klesání je mírné do 2,5°. Na 100. m 

je nejniţší nadmořská výška 292,56 m n. m. Zde profil opět stoupá aţ na hodnotu 299 m n. m. 

Tento vrchol se nachází na náměstí T. G. Masaryka. Odtud trasa vede ulicí Josefa Hory a profil 

v těchto místech klesá. Sklony zde jsou nízké do 3°. Od vzdálenosti 650 do 730 m se profil 

pohybuje okolo hodnoty 296,2 m n. m. Za křiţovatkou ulic Legionářská a Myslbekova pokračuje 

trasa po Legionářské a prudčeji klesá. Zde sklony dosahují aţ 6,7°. U Koryta Harťského potoka 

(292,7 m n. m.) se klesání mění ve stoupání, které vytrvale pokračuje aţ k nejvyššímu místu trasy 

(303,64 m n. m.). Toto stoupání je obtíţnější, vyskytují se sklony od 2° do 7,9°. Tyto sklony opět 

mohou působit potíţe pro osoby se sníţenou pohyblivostí, zejména vozíčkáře. Výškový vrchol se 
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nachází na křiţovatce ulic Legionářská a Sladkovského. Zde trasa pokračuje Sladkovského ulicí 

a klesání místy dosahuje aţ 6°. Ve vzdálenosti 1308 m se klesání mění opět ve stoupání, podruhé 

byl totiţ překročen Harťský potok, tentokrát v nadmořské výšce 295,2 m n. m. Stoupání má jen 

mírné sklony do 3,2°. Tato cesta místy můţe činit potíţe zejména vozíčkářům. 

 

Graf 7 - Profil trasy 3, zdroj: [autor] 

 

Graf 8 - Sklony trasy 3, zdroj: [autor] 

6.8 Mapové výstupy 

Při zpracování dat byly výsledky zobrazeny ve formě mapových výstupů. Kompozice mapových 

výstupů závisí na účelu a měřítku mapy, kartografickém zobrazení, tvaru a velikosti 

znázorňovaného území a na formátu mapového listu. Kompozice je rozmístění základních 

kompozičních prvků na mapovém listu. Mezi základní kompoziční prvky patří název, měřítko, 

legenda, mapové pole a tiráţ. Název mapy musí obsahovat věcné, prostorové a časové vymezení 

tematického jevu, který je hlavním tématem na mapě. Umísťuje se nejčastěji v horním okraji mapy 
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a píše se velkými písmeny. Měl by být čitelný i z větší vzdálenosti, proto se pouţívají rody písem 

bez vlasové čáry. Měřítko mapy určuje podrobnost a přesnost znázornění prvků obsahu. Má vliv 

na plošný rozsah území kartograficky znázorněného na jednom listu mapy. Měřítko by mělo být 

přehledné a dobře čitelné. Legenda má za úkol vysvětlit význam pouţitých mapových znaků 

a ostatních kartografických vyjadřovacích prostředků, a to včetně barevných stupnic. Mapové pole 

tvoří vlastní mapa. Pro zvýšení informační hodnoty mapy se často pouţívají nadstavbové 

kompoziční prvky. Těmi jsou směrovka, loga, tabulky a grafy, textová pole, diagramy a schémata, 

vedlejší mapy. Je důleţité zváţit, jaké kompoziční prvky se pouţijí v mapovém listu. Při pouţití 

příliš velkého počtu prvků můţe být mapa nepřehledná. [58] 

V mapových listech této práce jsou pouţity prvky titul, podtitul, legenda, měřítko (grafické), 

směrovka, mapové pole a tiráţ. Vzhledem ke tvaru zájmového území jsou mapové výstupy většinou 

orientovány na výšku. Font písma, který byl pouţit v mapových listech, je Arial. Celkem bylo 

vytvořeno 10 mapových výstupů, které jsou přiloţeny ve formě příloh formátu A4. Poslední 

mapový výstup jsou klasifikované chodníky dle sklonů. Ten je přiloţen k práci ve formátu A3. 

Do mapových listů byly podle potřeby zaneseny vrstvy chodníků, silnic, budov, vodních toků 

a vodních ploch. Pro zobrazení navrhovaných tras byla pouţita ortofota s prostorovým rozlišením 

20 cm, jako podkladová vrstva.  
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7 Přínosy DMR pro bezbariérovost 

Pro tělesně postiţené přináší městské prostředí mnoho překáţek, jejichţ překonávání brání 

v samostatném pohybu občanů. Řada měst řeší problematiku bezbariérovosti rekonstrukcí 

přechodů, vstupů do veřejně přístupných budov. Při těchto rekonstrukcích je nutné respektovat 

vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Před takovou větší rekonstrukcí, např. silnice 

s přechody, je nutné připravit dokumenty shrnující současný stav. Při vytváření těchto podpůrných 

dokumentů je moţné vyuţít digitální model reliéfu.  

7.1 Vizualizace sledovaného území 

Pro zhodnocení celkové situace a uvědomění výškových poměrů je digitální model reliéfu dobrým 

zdrojem dat pro zobrazení zájmového území. Jak bylo prezentováno v kapitole 6, je moţné pomocí 

digitálního modelu reliéfu zobrazit zájmové území z hlediska nadmořské výšky. Typů zobrazení je 

několik a pro obohacení dokumentace se jeví nejvhodnější barevná hypsometrie kombinovaná 

se stínovaným reliéfem. Dává informaci o nadmořské výšce a díky stínovanému reliéfu je mapa 

plastičtější a zvýrazňuje svahy. Takovýto mapový výstup je nutné doplnit zhodnocením zastoupení 

jednotlivých intervalů nadmořských výšek a sklonů svahů. Z digitálního modelu reliéfu je moţné 

vytvořit model sklonu svahů a ten opět pouţít jako mapový výstup. Dále je moţné model reliéfu 

zobrazit ve 3D vizualizaci, kde je moţné volně se pohybovat nad terénem a zkoumat jeho průběh. 

Z těchto 3D vizualizací je moţné tvořit výstupy ve formě obrázků potenciálně nebezpečných míst a to 

z různých úhlů pohledu a různých míst. Také je moţné vytvořit video (animaci) s různými průlety 

nad zájmovým územím. 

7.2 Detekce potenciálně rizikových oblastí 

Pokud jde o detekci potenciálně rizikových oblastí, byl v této práci prezentován postup odvozený 

od relativní výškové členitosti. V této práci se určovala výšková členitost na čtverci s délkou strany 

100 m. Sledované území bylo určeno uměle a bylo pokryto pravidelnou čtvercovou sítí. Tyto 

čtverce obsahují informaci o výškové členitosti a napomáhají při identifikaci potenciálně rizikových 

míst. Čtverce s vyšší výškovou členitostí jsou rizikovější, protoţe se na jejich území nachází větší 

rozdíl nadmořských výšek a tedy i sklonů. Napomáhá tedy při identifikaci oblastí s vyšším 

výskytem prudkých svahů. To můţe slouţit při přípravě sběru dat v terénu určených pro potřeby 

bezbariérovosti. Při sběru dat se tým zaměří především na takto vytipované oblasti. Také můţe 

slouţit jako podklad při projednávání změn týkajících se bezbariérového uţívání staveb ve městě. 



56 

 

7.3 Klasifikace chodníků  

Další moţností vyuţití digitálního modelu reliéfu pro potřeby bezbariérovosti je klasifikace 

úseků chodníků podle sklonitosti. Informace o sklonech byla získána z modelu sklonu svahů. 

Hodnoty sklonů v dané části úseku byly přidány jako další atribut, podle kterého se chodníky 

klasifikovaly. Klasifikované chodníky byly obarveny barevnou škálou a zobrazeny ve formě 

mapového výstupu. Takto obarvené chodníky je moţné pouţít v turistických mapách pro tělesně 

postiţené, zejména vozíčkáře. Také je moţné pouţít jako přílohy v dokumentacích týkajících 

se bezbariérovosti ve městě. 

7.4 Identifikace bariér v zájmovém území 

Pro potřeby bezbariérovosti ve městě je dále výhodné identifikovat samotné bariéry v pohybu 

pohybově postiţených obyvatel. Takovými bariérami jsou zejména vysoké obrubníky, schody, 

rampy s prudkým sklonem, zúţení chodníku vlivem překáţky (betonový květináč, dopravní 

značka). Na digitálním modelu reliéfu, který byl poskytnut Magistrátem města Dvůr Králové nad 

Labem pro účely zpracování této diplomové práce, bylo moţné identifikovat pouze strmé kopce, 

změny reliéfu a koryta řek, případně vodní nádrţe. Pro identifikaci výše zmíněných bariér je 

vhodný digitální model povrchu, který obsahuje i objekty umístěné na zemském povrchu. Těmito 

objekty mohou být stromy, budovy, silnice, chodníky, schody a další. Prostorové rozlišení takového 

modelu reliéfu bylo navrţeno na 20 cm. Identifikace takových bariér je přínosné pro dokumentaci 

stávajícího stavu bariér ve městě. Proto je nutné získat data, co moţná nejaktuálnější.  

7.5 Návrh trasy  

Digitální model reliéfu najde uplatnění i v informačních sluţbách pro občany. Například 

při vydávání různých letáků, turistických map nebo speciálních map pro pohybově postiţené. 

Při tvorbě takových map je moţné trasy klasifikovat z hlediska sklonů (ten je získán z modelu 

reliéfu). Také je moţné navrhnout trasy ať uţ poznávací, nebo pro navigování vozíčkáře mezi 

budovami městských úřadů. Při navrhování bezbariérových poznávacích tras je moţné vyuţít 

digitální model reliéfu pro zkoumání sklonů trasy a navrhovaná trasa se můţe vyhnout fyzicky 

náročnějším úsekům. Pro takový návrh trasy byl pouţit v této práci algoritmus hledání nejméně 

nákladné cesty. Sklony byly ohodnoceny podle „obtíţnosti“ a algoritmus potom hledá trasu, která 

se např. vyhne úseku s většími sklony, ale za cenu delší uraţené vzdálenosti. Takové trasy mohou 

vyuţít vozíčkáři, důchodci, lidé se zhoršenou hybností, těhotné ţeny atd.  
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7.6 Hodnocení obtížnosti trasy  

Dalším nástrojem, který je vhodný pro zkoumání trasy, jsou profily. S tímto nástrojem je moţné 

jiţ navrţené nebo připravené trasy analyzovat. Digitální model reliéfu zde slouţí jako zdroj dat 

nadmořských výšek a model sklonů jako zdroj sklonů v trase. Trasa je buď kreslena, nebo je 

převedena do takzvané 3D linie a z ní je vytvořen graf nadmořských výšek a graf sklonů. Na ose X 

je vzdálenost trasy z výchozího bodu a osa Y zobrazuje nadmořskou výšku (profil) nebo sklon 

v terénu. Z grafu profilu je vidět vývoj nadmořských výšek v průběhu trasy a její celkové převýšení. 

Pro potřeby bezbariérovosti je tedy moţné trasy hodnotit z hlediska obtíţnosti jejího zdolávání. 

Zdolávání je moţné zkoumat z obou směrů. Například můţe být trasa z bodu A do bodu B méně 

náročná neţ z bodu B do bodu A, protoţe profil reliéfu z bodu A do bodu B klesá po celé délce 

trasy.  
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Závěr 

Bezbariérové prostředí vnímá kaţdý člověk odlišně. Tělesně postiţení vnímají bariéry ve volném 

pohybu po městě nejvýznamněji. Aby bylo moţné začlenit tělesně postiţené občany do běţného 

ţivota, je nutné tyto bariéry zjišťovat a odstraňovat. Odstraňování bariér se dostává do popředí 

dnešní společnosti, a tak i města začínají zjišťovat stav bariér a začleňují plány na jejich odstranění 

do svých plánů rozvoje. 

Cílem této diplomové práce bylo definovat přínosy vyuţití digitálního modelu reliéfu při řešení 

otázek bezbariérovosti. Dále prezentovat vyuţití digitálního modelu reliéfu a geografických 

informačních systémů při řešení problémů bezbariérovosti. Zájmovým územím byl Dvůr Králové 

nad Labem a pro řešení problémů bezbariérovosti byl vyuţit program ArcGIS Desktop.  

První část diplomové práce se věnuje bezbariérovosti a tělesným postiţením. Je zde vymezen 

pojem tělesné postiţení, a které občany nejvíce ovlivňují bariéry. Následuje stručné shrnutí 

legislativy, která se věnuje problémům bezbariérovosti v rámci České republiky. Jsou zde 

prezentovány především vyhlášky a organizace, které působí v oblasti bezbariérovosti v České 

republice. Dále byly představeny organizace státní i nestátní, které se věnují problematice 

bezbariérovosti. Na úrovni Evropské Unie byla věnována pozornost organizaci Evropské fórum 

zdravotně postiţených a kampaním, které jsou vedeny v rámci činnosti Evropského fóra zdravotně 

postiţených. 

Další část práce se věnuje digitálnímu modelu reliéfu. Stručně shrnuje typy zdrojů dat pro DMR, 

věnuje se datovým reprezentacím digitálního modelu reliéfu a typům zobrazení. Zpracovány byly 

interpolační metody a stručně představeny některé analýzy prováděné nad digitálním modelem 

reliéfu a vyuţití digitálního modelu reliéfu v různých odvětvích. Pro získání lepšího přehledu 

o vyuţití digitálního modelu reliéfu byly představeny studie a projekty zabývající se bezbariérovostí 

a vyuţívající digitální model reliéfu, nebo zabývající se hodnocením digitálního modelu reliéfu.  

Poslední část práce se věnuje sběru dat v terénu a zpracování dat. Díky moţnosti vyuţití přístroje 

Trimble a programového vybavení ArcPad byl sběr dat časově velmi urychlen. Do ArcPadu byla 

zkopírována data z měření, které probíhalo v minulém roce. Vlastní sběr potom probíhal formou 

aktualizace stávajících bodů a přidáváním nových bodů. Pro případ nefunkčnosti ArcPadu nebo 

jiných problémů s přístrojem Trimble, byly připraveny papírové mapy a tabulky, do kterých by 

se zaznamenávaly všechny zájmové body. Sběr dat probíhal ve dvou fázích a trval celkem cca 21 

hodin a bylo zaktualizováno nebo přidáno celkem 682 bodů. První fáze probíhala v listopadu 2010. 

Tato fáze byla zaměřena především na centrum města a jeho blízké okolí. Druhá fáze probíhala 



59 

 

v prosinci 2010 a v rámci této fáze probíhal sběr dat v odlehlejších částech města, především 

v severní části. Celková délka prošlé trasy v obou fázích je 21,8 km. Z tohoto sběru vyplynulo, ţe 

stav bezbariérovosti prostředí města Dvůr Králové nad Labem není dobrý a je nutná jeho náprava. 

Při zpracování dat bylo pracováno s daty získanými od Magistrátu města Dvůr králové 

nad Labem (DMR, vrstvy ulic, chodníků, budov, vodních toků a další) a téţ s daty získanými 

při sběru v terénu. Při popisu DMR bylo pro potřeby bezbariérovosti a identifikace bariér navrţeno 

pouţití digitálního modelu povrchu, který obsahuje objekty na zemském povrchu (stromy, budovy, 

schody, atp.). Dále byly prezentovány interpolační metody. Byly ukázány moţnosti zobrazení DMR 

na mapách a z vyhodnocení nadmořských výšek a sklonů svahů vyplývá, ţe se zájmové území 

nachází v mírném kopci a částečně v údolí okolo řeky Labe. Rizikové sklony byly nalezeny jen 

na malých částech území. Pro identifikaci potenciálně rizikových míst byla vybrána menší část 

města, která byla rozdělena na čtverce o straně 100 m. Pomocí výškové členitosti byly jednotlivé 

čtverce obarveny. Ze 180 čtverců bylo 43 čtverců rizikových, protoţe se na jejich území objevovaly 

velké sklony svahů. Ve městě byly podle sklonů klasifikovány chodníky. Dále byl prezentován 

postup pro návrh trasy v síti chodníků s přihlédnutím k jejich sklonu. Byly navrţeny dvě trasy, kde 

zájmovými body byly především budovy veřejného zájmu. Profily se osvědčily jako dobrý nástroj 

pro zhodnocení jiţ navrţených tras. Analyzovány byly tři trasy a to jak z hlediska nadmořských 

výšek, tak z hlediska sklonů. Profil je zřetelný z grafu a převýšení v trase je moţné hodnotit 

i z hlediska sklonů. Pro zobrazení výstupů bylo vytvořeno celkem 10 mapových listů. 

Přínosy digitálního modelu reliéfu pro bezbariérovost jsou především vizualizace zájmového 

území, detekce potenciálně rizikových oblastí, klasifikace chodníků, návrh trasy, hodnocení 

obtíţnosti trasy. Pro identifikaci bariér bylo navrţeno pouţití digitálního modelu povrchu. 

Tato diplomová práce popisuje práci s digitálním modelem reliéfu a jeho přínosy při řešení 

otázek bezbariérovosti. Tím byly splněny hlavní cíle této diplomové práce. Mapové výstupy 

reprezentující výsledky práce jsou přiloţeny jako přílohy. Diplomová práce můţe slouţit i jako 

návod při řešení některých postupů a analýz, které byly v práci prezentovány. 
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