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ANOTACE 
Diplomová práce je zaměřena na morfotektonickou studii jihovýchodní části bělského 

zlomu. Hlavní náplní je metodický postup analýzy a studie zón křehkých porušení s důrazem 

na použití nabízených nástrojů GIS. Úvodem je vymezena zájmová oblast a stručně 

charakterizována její geologická stavba. Následující části jsou zaměřeny na popis 

elementárních principů sestavování digitálních modelů reliéfu a metod morfotektonické 

analýzy, ze kterých diplomová práce těží. Pozornost je věnována popisu jednotlivých metod 

morfotektonické analýzy a jejich interpretaci. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a názor 

interpretátora na průběh a strukturní charakter křehkého porušení horninového masivu ve 

studované oblasti.  

Klíčová slova: bělský zlom, GIS, morfotektonická analýza 

 

ANNOTATION 
The thesis focuses on the morfotectonic study of the southeastern part of the bělský 

fault. The main subject are the methodic procedure of analysis, study of fragile failure zones, 

and its emphasis on the usage of offered tools GIS. At the beginning, it defines the area of 

interest and briefly describes its geological structure. The description of the elementary 

principles in creating digital models of relief and the description of morfotectonic analysis 

methods which the thesis profits from is the focus of the following chapters. It concentrates 

on the description of several morfotectonic analysis methods and their interpretations. The 

conclusion summarizes attained results and the interpretor’s opinion of the structural character  

of fragile failure of massive rock in the studied area. 

Keywords: the bělský fault, GIS, morfotectonic analysis   
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SEZNAM ZKRATEK 
ASCII   American Standart Code for Information Interchange  

DMR   Digitální model reliéfu 

DMÚ25  Digitální model území 1:25 000 

GIS   Geografický informační systém 

IDW   Inverse Distance Weighted 

LOOCV  Leave one out cross validation 

MSE   Mean Squared Error 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

RBF   Radial basis function 
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1. ÚVOD 
Morfotektonická analýza digitálních modelů reliéfu (DMR) zaměřená na křehké 

porušení horninového masivu je schopna odhalit v konfrontaci se strukturně geologickými 

poznatky složité tektonické vazby mezi morfologií reliéfu a geologickou stavbou oblasti. 

Aplikací morfotektonické analýzy je možné upřesnit lokalizaci tektonických poruch, což je 

velmi důležité např. pro konstrukci geologických map, různé obory aplikované geologie, 

výstavbu významných staveb, atd. Diplomová práce je zaměřena na morfotektonickou studii 

jihovýchodní části bělského zlomu, který prochází územím Hrubého a Nízkého Jeseníku. 

Průběh zlomu je dobře zdokumentován především v Hrubém Jeseníku. Ovšem názory na jeho 

jihovýchodní pokračování přes oblast Nízkého Jeseníku se značně rozcházejí.  

Morfotektonická analýza ke studium DMR v široké míře využívá prostředky 

geografických informačních systémů (GIS). Bohužel dosud neexistuje sofistikovaný 

softwarový prostředek pro realizaci morfotektonické analýzy, který by zahrnoval všechny 

metody morfometrické a strukturně-tektonické analýzy. Diplomová práce má metodický 

charakter. Věnuje se tvorbě digitálního modelu reliéfu vhodného pro morfotektonickou studii, 

zahrnuje postupy vyhledávání a interpretace zón křehkého porušení a nalezení průběhu 

doprovodných tektonických poruch. Získané poznatky slouží k určení strukturně-tektonického 

charakteru, mechanizmu pohybu a průběhu studovaného zlomu. 
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2. CÍL PRÁCE 
 

Cíl práce je rozdělen do několika bodů: 

 

• Provést studium geologických a geomorfologických poměrů zájmové oblasti; 

• Posoudit interpolační metody v programu Surfer; 

• Seznámit se s problematikou vyhledávání zón křehkých porušení pomocí 

morfotektonické analýzy; 

• Provést morfotektonickou analýzu zájmového území; 

• Interpretace tektonických poruch ve studované oblasti.  
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3.  ÚVOD DO GEOLOGICKÉ PROBLEMATIKY 
 

3.1 Geomorfologie studované oblasti 
Současný reliéf zájmového území (obr. č. 1) se rozprostírá v provincii Česká vysočina 

a Západní Karpaty. Z provincie České vysočiny největší část oblasti zaujímá Krkonošsko-

jesenická subprovincie s Jesenickou oblastí. Část provincie Západních Karpat zasahující do 

studovaného území obsahuje soustavu Vněkarpatské sníženiny. Nízký Jeseník je na JZ 

omezen od Hornomoravského úvalu výrazným svahem u jehož úpatí se vyskytují tři pokleslé 

kry. Do zájmového území zasahuje Tršický stupeň, který je od okolní části Nízkého Jeseníku, 

tvořené Oderskými vrchy, oddělen výrazným zlomovým svahem. Taktéž JV hranice Nízkého 

Jeseníku s Moravskou bránou je budována zlomovým svahem [15]. 

Oblast lze charakterizovat jako peneplenizovanou vrchovinu se zaoblenými hřbety 

kopců, jejíž tvar výrazně mění protékající řeka Odra. Na první pohled je patrná vazba na 

určitý zlomový systém. Nadmořská výška se pohybuje v intervalu 400-600 m., přičemž 

maximální výšky dosahuje vrchol Slunečná 800 m.. Širší pohled na vymezené území spolu 

s určením geomorfologických jednotek je zobrazen v příloze č. 1. 

Celkově se povrch terénu sklání od Z k V. Časté pravoúhlé ohyby údolí řek, 

průlomové úseky údolí a mladé sopečné tvary (Velký a Malý Roudný, Venušina sopka, 

Uhlířská sopka) dokreslují celkovou konfiguraci terénu. Východní část Nízkého Jeseníku je 

poměrně plochá s četnými a rozsáhlými plošinami na rozvodí vodních toků. Základní rysy 

reliéfu jsou dány plošinami a široce zaoblenými hřbety, svahy a kotlinami. Říční síť je často 

vázána na výrazné, příkré a přímé zlomy, kterými je území porušeno. Vznik velmi výrazných 

plošin na rozvodích je vázán podle [3] na subaerické podmínky. Údolí mají v příčném profilu 

v podstatě dvojí tvar. Jsou to jednak široce rozevřená údolí s více nebo méně skloněnými 

svahy a jednak hluboké zářezy ve tvaru písmene V nebo neckovitého tvaru. Hluboce zaříznutá 

údolí mají příkré svahy, na nichž vystupuje ne zřídka přímo skalní podloží [15]. 
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Obr. č. 1 Zájmová oblast 
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3.2 Geologie studované oblasti 
Kapitola byla zpracována podle [16]. 

Zájmová moravskoslezská oblast reprezentuje v rámci geologické stavby Evropy 

výjimečný příklad vzájemného styku tří orogénů. Nejstarší strukturní patro zastoupené 

brunovistulikem představuje společné předpolí pro variské i alpínské strukturní patro. Tento 

kadomský mikrokontinent  podle [7] sehrál významnou roli při formování variského 

akrečního klínu, který byl do oblasti nasunut přibližně od SZ. Variské strukturní patro 

reprezentované sedimenty rhenohercynika a subvariscika společně s brunovistulikem tvoří 

předpolí pro strukturní patro alpínské, zastoupené sedimenty vněkarpatské předhlubně a 

příkrovy Vnějších Karpat, které byly do oblasti nasunuty generelně od JV až J.  

Strukturně tektonická stavba variského patra moravskoslezské oblasti je zajímavá 

příčným průběhem hlavních vrásovo-násunových struktur vzhledem ke generelnímu 

subequatoriálnímu trendu variského orogénu. V průběhu kolize Českého masivu 

s brunovistulikem se postupnou pravostrannou rotací akrečního klínu rhenohercynika a 

subvariscika vytvořila moravskoslezská strukturní flexura (oroklína) orogenního pásma [4]. 

Dominantním deformačním systémem vnitřních krystalických zón moravskoslezského 

akrečního klínu jsou systémy variských deformací fází D1 a D2 podle [4], [26]. Tyto 

deformace jsou charakteristické velmi sblíženou orientací prakticky všech lineárních systémů 

do směru SV až SSV převážně jihovýchodní asymetrií. Deformační fáze D1 přitom odpovídá 

násunu variských synmetamorfních intrakrustálních příkrovů generelně k severu během 

dextrální kolize variských internid Českého masivu s brunovistulickým předpolím [26]. Tato 

raně variská kolizní fáze má výrazně transgresní charakter. Deformační systém D2 má 

přibližně od linie příčné elevační zóny silezika, převážně jihovýchodní vergenci příkrovových 

násunů a jim odpovídajících vrásových systémů. Směrová pozice strukturních systémů 

regionální deformace D2 je ovlivněna existencí zděděných laterálních a kosých ramp 

brunovistulika v jihovýchodním předpolí násunového klínu variské fronty. Pozornost v dílčí 

zájmové oblasti byla soustředěna na studium povrchového projevu bělského zlomu 

sudetského směru (ZSZ-VJV až SZ-JV) projevující se v severovýchodním okraji Českého 

masivu.  Jeho vznik je spojen především s fází D2 a D3, kdy se významně uplatnily dextrální 

směrné posuny podél regionálních střižných zón a dílčích dislokací sudetského směru. Tento 

vývoj souvisel se SZ-JV maximální transpresí jak flyšoidní, tak uhlonosné molasy 

moravskoslezské zóny.  
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Bělský zlom patřící mezi hlavní poruchy sudetského směru byl mnoha autory označen 

za hlubinný zlom [21], [34]. Výskyt neovulkanitů a výstupy pramenů bohatých na CO2 

v místech jeho průběhu podněcují k častým úvahám o jeho hlubokém založení. Časté projevy 

zemětřesné aktivity ukazují na jeho netektonickou aktivitu, která souvisí s post-variským 

vývojem oblasti. V období miocénu došlo k oživení pohybů dextrálního charakteru na 

zlomech sudetského a labského systému. Výraznou neoidní rejuvenaci podstoupily tyto zlomy 

při vývoji alpínského orogénu při nasunutí příkrovů Vnějších Karpat na předpolí Českého 

masivu od jihovýchodu. Z pohledu dynamiky alpínských paleonapěťových polí,                   

a s převládající orientací maximálního kompresního napětí ve směru SSZ-JJV, se tyto zlomy 

dostaly v předpolí vněkarpatských příkrovů do pozice radiálních transtenzních zlomů, 

konjugovaných se S-J až SSV-JJZ systémy vněkarpatského orogenního oblouku podle [5]. Na 

základě tohoto předpokladu lze stanovit dnešní geodynamický scénář v moravskoslezské 

oblasti a kinematiku pohybu na hlavních zlomových zónách (obr. č. 2). Toto paleonapěťové 

pole bylo zjištěno i v devonsko-karbonských formacích východního okraje variského 

akrečního klínu podle [6].  

 

Obr. č. 2 Hlavní zlomové zóny severovýchodní části Českého masivu [15] 
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Bělský zlom je široká zóna křehkého porušení horninového masivu a nelze ji chápat, 

jako jeden samostatný zlom procházejí celou moravskoslezskou oblastí. Průběh bělského 

zlomu je podrobně popsán a zmapován v oblasti silezika, kde vystupuje jako jihovýchodní 

pokračování okrajového sudetského zlomu. Jihovýchodním směrem přibližně z jihu omezuje 

jesenický bazický masiv, kde se následně štěpí do systému paralelních zlomů táhnoucích se 

přes neovulkanity k Bruntálu. Další pokračování bělského zlomu jihovýchodním směrem přes 

Nízký Jeseník mnozí autoři vykreslují značně odlišně (příloha č. 9). Stejně tak se liší při 

vykreslování jeho průběhu pod příkrovy Karpat. V gravimetrické mapě tíhových anomálií 

jihovýchodní průběh této významné zlomové zóny není také zcela jasný (příloha č. 10). Jasno 

do problému nepřinesly ani aktuální geologické mapy měřítka 1:50 000. Průběh křehké zóny 

bělského zlomu je složen z dílčích zlomů odlišného směru. Dokonce ani v nové regionálně 

geologické mapě měřítka 1:500 000 není jednoznačně vykreslen jeho průběh. 
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4. TEORETICKÉ ZÁKLADY 
V této kapitole jsou popsány nejen elementární principy fungujících především 

v oblasti GIS, ale taky je zde uveden popis použitých morfotektonických analýz aplikovaných 

v geologii. Znalost těchto základů je nezbytná jak pro provedení praktické části diplomové 

práce,  tak pro případné čtenáře, kteří by měli zájem o zadanou problematiku.   

 

4.1 Morfostrukturní analýza 
Morfostrukturní analýza se snaží o vysvětlení vztahů mezi morfostrukturami               

a povrchovými tvary reliéfu, klade důraz na identifikaci a popis tvarů reliéfu, které jsou 

podmíněny geologickou strukturou. Pod termínem morfostruktura chápeme strukturně 

geologický základ, který zahrnuje nejen petrografické složení hornin a současně vlivy starší 

tektoniky, ale i úložní poměry, chemické a fyzikální vlastnosti hornin. Morfostruktury jsou 

tvary reliéfu tektonického původu, které bývají s různou intenzitou modifikovány určitým 

typem exogenních procesů [1].  

Jestliže morfostruktura vznikla po paleogénu, tak je brána za neotektonickou, a proto 

při jejích studiích se hovoří o morfotektonické analýze,  pokud je však morfostruktura staršího 

původu, příslušnou analýzu nazýváme jako morfostrukturní [2].  

Studovaná část bělského zlomu je z geologického hlediska paleozoického stáří, tzn. že 

vznikla před paleogénem, a měla by být popisována morfostrukturně. Ovšem je dokázáno, že 

celé zlomové pásmo je stále netektonicky aktivní (jsou evidovány zemětřesení, vývěr 

minerálních pramenů, atd.), a proto by se mělo hovořit o morfotektonické studii. Studovaná 

oblast bude tedy popisována morfotektonicky. 

Morfotektonická analýza je založena nejen na principu vizuální interpretace DMR, ale 

taky na mnoha dalších podpůrných metodách. Jako nejlepší kombinace metodických postupů 

byla vybrána morfostrukturní analýza doplněná o vybrané morfometrické charakteristiky a 

analýzu drenážní sítě, která patří mezi hydrologické analýzy. Takto vybraná metodika plně 

respektuje účel diplomové práce. K morfostrukturní analýze byla přičleněna interpretace 

stínového a výškového modelu reliéfu (kapitola 4.3.2).  
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4.2 Morfometrická analýza 
Předpokládá se, že mezi morfometrickými a genetickými formami reliéfu existuje 

silný vzájemný vztah, potom lze chápat morfometrické parametry jako významné 

charakteristiky genetických tvarů reliéfu. Každý tvar reliéfu je popsatelný matematickou 

formou a z jeho geometrie jsou odvozovány morfometrické charakteristiky reliéfu. 

Morfometrická analýza udává velké množství  informací o zkoumaném reliéfu, zjištěné 

parametry reliéfu jsou vykreslovány do morfometrických map. Morfometrickou analýzu lze 

chápat jako doplněk morfostrukturní analýzy [15], [19].  

Morfometrické a geomorfologické vlastnosti reliéfu jsou dány jejich derivacemi 

funkce nadmořské výšky. Definovat derivaci v libovolném bodě reliéfu lze jen za splnění 

předpokladu spojitosti povrchu [30].  

Přesnost morfometrických parametrů záleží na přesnosti vstupních dat, použitém 

interpolačním algoritmu a taky na volbě datové struktury pro uložení DMR. Morfometrická 

analýza může být provedena za předpokladu, že máme k dispozici dostatečně přesný model, 

který svou přesností postačuje k provedení příslušných analýz [15].  

K vyhledávání tektonicky založených svahů je třeba využít široké spektrum 

nabízených morfometrických parametrů. Pro účel diplomové práce byly vybrány tyto 

morfometrické parametry: orientace, sklon a zakřivení reliéfu. Kombinací těchto parametrů je 

možno odhalit případné tektonické dislokace v DMR. Digitální model vstupující do procesu 

výpočtu morfometrických parametrů nesmí být převýšen, jinak v opačném případě dojde ke 

zkreslení výstupních hodnot [15].     

 

4.2.1 Morfometrické charakteristiky 
Morfometrické charakteristiky jsou odvozovány z DMR za účelem studia reliéfu a 

nalezení jeho tektonických dislokací nebo jsou často používány pro hydrologické a erozní 

modelování [30]. 

 

Sklon reliéfu 
Sklon svahu reprezentuje poměr změny nadmořské výšky ve směru nejstrmějšího 

spádu. Do analýzy vstupuje vždy okolí vymezené čtyřmi (Zevenbergen-Thorneova metoda) 

nebo osmi buňkami (Hornova metoda). Každá buňka rastru dostane hodnotu sklonu, nižší 

hodnota znamená rovný terén a vyšší hodnota znamená strmější terén. Úhel sklonu je dán jako 
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maximální změna nadmořské výšky. Lze ho také vypočítat první derivaci nadmořské výšky 

s ohledem na svažitost v daném bodě podle vzorce (1) [23], [32], [30]. 
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Orientace reliéfu 
Orientace svahu (svažitost) je směr největšího sklonu vzhledem ke světovým stranám, 

nejčastěji se udává ve stupních nebo v radiánech ve směru hodinových ručiček, výpočet 

orientace probíhá podle vzorce (2) dle literatury [23]. Svažitost vymezuje směr maximálního 

poklesu nadmořské výšky z každé buňky do buňky sousední. Hodnota v každé buňce 

identifikuje směr sklonu svahu v daném bodě [30]. 
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Zakřivení reliéfu 
Zakřivení je založeno na druhé derivaci povrchu a používá se několik typů křivosti 

[32]: 

• Vertikální křivost - určuje poměr změny sklonu klesajícího nebo stoupajícího 

reliéfu ve směru sklonu. Záporné hodnoty ukazují na zrychlení toku, kladné   

na zpomalení toku. Vzorec (3) dle literatury [23]. 
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• Horizontální křivost - odráží poměr změny úhlu svažitosti měřeného 

v horizontální rovině, ovlivňuje topografickou konvergenci divergenci toku   

na povrchu. Negativní hodnoty vertikální křivosti indikují divergentní tok     

(na hřebenech) a pozitivní hodnoty ukazují na konvergentní tok (v údolích). 

Vzorec (4) dle literatury [23]. 
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• Celková křivost – v případě kladné hodnoty bude tvar reliéfu v buňce 

konvexní, v případě záporné konkávní. Plochý reliéf je ohodnocen nulovou 

hodnotou [32]. 
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4.3 Digitální modely reliéfu 
Digitální modely reliéfu (DMR) reprezentují vybrané území reliéfu v digitální podobě 

za použití dat a vhodného interpolačního algoritmu. Pomocí DMR lze reliéf vizualizovat, 

analyzovat nebo z něj odvozovat nová data. Tyto modely patří k nedílné součásti GIS a jsou 

používány ve většině jeho odvětvích. K uložení DMR se využívá rastrový datový model, 

který pracuje s  prostorovými jednotkami – buňkami [28]. 

V literatuře se můžeme setkat s jiným typem digitálního modelu, který bývá často       

s DMR zaměňován - digitální model terénu (DMT). Podle [30] se v technické praxi používá 

pojem DMT. V obecné rovině je chápán jako nástroj pro digitální reprezentaci reliéfu složený 

z dat a odvozovacího interpolačního algoritmu. Spíše je však používán v užším slova smyslu, 

jako model popisující reliéf pomocí bodových, liniových a plošných geoprvků. Nazvat 

vytvořený digitální model v této práci DMT by bylo velmi zavádějící, neboť by mohl být 

chápán jako DMT v užším slova smyslu, což by nebyla pravda. Diplomová práce se zabývá 
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modelováním reliéfu, proto v zájmu zachování jednotného názvosloví bude dál používán 

obecný termín DMR, toto označení vyhovuje nejen digitálnímu modelu, který je zpracováván, 

ale i definici, která zazněla v prvním odstavci této kapitoly. 

Podle [27] se následující geoprvky používají k popisu průběhu reliéfu: 

body - podle atributů, které nesou je možno dělit na  

• body nesoucí jen údaj o nadmořské výšce v tomto bodě 

• body nesoucí kromě nadmořské výšky doplňkovou informaci (vrcholky kopců, 

sedlové body, nejnižší body v údolí, apod.) 

linie - je možno rozdělit na 

• linie popisující průběh reliéfu (horizontální řezy, vertikální řezy, obecné linie) 

• linie popisující náhlé změny průběhu terénu (lomové linie, hranice 

modelovaného území) 

• linie popisující zvláštní liniové prvky povrchu terénu – tzv. strukturní linie 

(hřbetnice, údolnice, spádnice, pobřežní linie) 

plochy - popisující zvláštní plošné prvky povrchu terénu 

• oblasti s konstantní nadmořskou výškou (hladiny jezer) 

• skryté oblasti (s neznámou nadmořskou výškou) 

 
Klasifikace digitálních modelů reliéfu dle geoprvků používaných k jeho reprezentaci 

podle [27]: 

 
Digitální výškový model - digital elevation model (DEM) 

• digitální model pracující výhradně s body o známých nadmořských výškách 

Digitální model terénu (DMT) - digital terrain model (DTM) 

• digitální model terénu pracující s geodaty komplexně popisujícími průběh 

povrchu terénu pomocí bodových, liniových a plošných geoprvků  
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Digitální modely povrchu - digital surface model  

• zvláštní případ digitálního výškového modelu zkonstruovaného zpravidla 

s využitím automatických prostředků a reprezentujícího povrch reliéfu a všech 

geoprvků na něm se nacházejících 

Digitální model krajiny - digital landscape model (DLM)  

• digitální model reliéfu pracující i s geoprvky umístěnými na jeho povrchu 

(domy, stromy, komunikace apod.)  

 

4.3.1 Rastrový datový model 
Rastrový datový model je primárně určen ke zobrazování jevů reálného světa, tj. 

zobrazování rozložení hodnot vlastností popisujících daný jev v prostoru. Základním 

principem tohoto modelu je rozdělení prostorové oblasti do pravidelné sítě prostorových 

jednotek, přičemž stavebním kamenem jsou právě tyto prostorové jednotky neboli buňky. 

Tvar těchto buněk může být různý, např. čtverec, obdélník, trojúhelník, šestiúhelník, atd.     

Ve velké většině případů je využíván čtvercový tvar [28].  

Buňky v rastrovém datovém modelu mají v sobě uloženy atribut, který vypovídá         

o vlastnosti zkoumaného jevu. Například může být v buňce uložena hodnota nadmořské 

výšky, nebo průměrné roční srážky, apod.  

V odborné terminologii GIS se síť pravidelně uspořádaných buněk nazývá rastr (grid). 

Rastr můžeme definovat jako matici pravidelně uspořádaných buněk, jejichž atributy 

reprezentují vybraný jev reálného světa. Buňky jsou uspořádány do řádků a do sloupců a 

v matici je jejich poloha daná jednoznačným řádkovým a sloupcovým indexem, tedy              

k přístupu k buňkám je využito souřadnic. Nejen v prostředí GIS ale i v počítačové grafice je 

buňka nazývána pixelem. 

Důležitým parametrem je velikost buňky ve směru osy x a ve směru osy y, pokud se 

jedná o čtvercovou buňku, udává se pouze jedna hodnota. Tento parametr bývá často nazýván 

rozlišení rastru. Čím je velikost buňky menší, tím je rastr více čitelnější a lze lépe zachytit 

hranice jednotlivých prvků, ale na druhou stranu bude tento rastr náročnější na paměťovou 

kapacitu počítače, než rastr s nižším rozlišením [28]. 
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Další a často opomíjenou vlastnosti rastru je barevná hloubka, nebo-li počet 

zobrazitelných barev na jednu buňku. Je udávána v bitech. Pokud je požadován kvalitní rastr, 

volí se větší barevná hloubka na úkor vyšší spotřebovávané paměti počítače [28]. 

 

4.3.2 Metody vizualizace DMR 
Tyto metody lze rozdělit na několika kategorií dle [28]: 

• ortografické – kolmý pohled na reliéf 

• izometrické – izometrický (šikmý) pohled na reliéf 

• pokročilé metody – přidávají do scény další prvky  

Z vizuální interpretace DMR vychází používaná morfotektonická analýza. 

K důležitým prvkům vizuálního studia DMR patří správná volba pohledu na modelovaný 

reliéf a vhodné obarvení, nebo vhodné zvolení barevné palety. K nejčastěji aplikovaným 

vizualizačním metodám náleží vrstevnicový model, barevný výškový model a stínový model. 

 

Stínový model 
Při aplikaci této funkce obdrží  každá buňka hypotetické osvětlení. Stínový model se 

používá pro lepší vizuální dojem reliéfu, efekt je větší, jestliže se použije transparentní 

stínový model s podkladovou vrstvou výškového modelu ve vhodné barevné škále. Funkce 

počítá odrazivost bodového zářiče na povrchu reliéfu pro každou buňku, bodový zářič může 

být slunce osvětlující reliéf. Výpočet lze ovlivňovat nastavitelnými hodnotami polohy 

bodového zářiče. Zadává se úhel definující směr paprsků v horizontální rovině a údaj 

vypovídající o poloze zářiče ve vertikální rovině [23]. 

Při vytváření stínového modelu se nejčastěji uplatňuje Lambertova kosinového zákona 

z fyziky. Jedná se o zákon, který vysvětluje jaká část světla dopadající na plochu skutečně 

plochu osvítí. Toto množství je dáno kosinem úhlu mezi kolmicí dopadu a dopadajícím 

paprskem [13]. 

 

Výškový model 
Výškový model je možno zobrazit v pozvolně se měnící barevné paletě, nebo jako  

sadu barevně odlišených tříd. Buňky z DMR lze sloučit do jednotlivých kategorií podle jejich 

hodnot a těmto kategoriím se přiřadí zvolená barva. Kategorizaci dat provádí program 
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automaticky pomocí implementovaných klasifikačních metod, ale za účelem morfotektonické 

analýzy je vhodné toto rozdělení tříd provést ručně [15]. 

 

4.3.3 Interpolace 
Nedostatek dat, které vstupují do procesu generování digitálních modelů reliéfu, je 

zcela běžná záležitost. Interpolační algoritmus zajišťuje pokrytí celé oblasti, ve které se 

nacházejí vstupní data, odhadnutými hodnotami zkoumaného jevu. I při malém množství 

vstupních dat může být vygenerován komplexní DMR. Tyto vstupní data nesou údaj o poloze 

v prostoru v podobě souřadnic x, y, z. Interpolace dokáže zpracovávaný jev v místě, kde 

neexistují vstupní data odhadnout, a tak umožňuje pokrýt celý prostor maticí buněk 

s odhadnutými hodnotami. V předchozí větě byl záměrně použit obecný termín „jev“, protože 

lze interpolovat i jiné jevy reálného světa než je nadmořská výška, např. množství dešťových 

srážek, atd. 

Definici interpolace je možné shrnout do jediné věty. Interpolace zjišťuje neznámé 

hodnoty na základě známých hodnot z okolí.  

Základní dělení interpolačních metod podle [18]: 

• Lokální – využívá k výpočtu pouze předem definované okolí s nejbližšími 

body 

• Globální – používá všechny dostupné body 

Důležitým faktorem pro výběr interpolační metody je prostorové rozmístění 

zdrojových dat. Výškové body mohou být uspořádány např. ve shlucích, nebo mohou být 

zcela náhodně rozmístěny, ale také můžou vzniknout rozčleněním vrstevnic na jednotlivé 

výškové body, potom jsou umístěny na místech, kde vrstevnice procházely. Taky musí být 

bráno v úvahu proč a za jakým účelem je digitální model vytvářen. Volba interpolační metody 

je nejen závislá na členitosti terénu, ale také na hustotě vstupních dat, atd. 

Pro účel diplomové práce je nezbytné vybrat interpolační metodu, která věrně 

modeluje reliéf a současně její výsledek bude vhodný pro morfotektonickou interpretaci 

DMR. Následující výčet spolu s detailním popisem zachycuje interpolační metody, které byly 

mezi sebou porovnávány, nebo patří k významnějším interpolačním metodám programu 

Surfer a je vhodné je zde uvést. 
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Metoda inverzních vzdáleností 
Tento interpolační algoritmus používá omezenou množinu bodů k vlastnímu výpočtu. 

Odhadovaná hodnota je určena váženým průměrem z okolních bodů se známou nadmořskou 

výškou, přičemž těmto bodům je přiřazována váha na základě vzdálenosti od odhadované 

hodnoty. Bližší body k interpolované hodnotě jsou ohodnoceny vyšší váhou a body ležící dál 

jsou ohodnoceny nižší váhou. Každá buňka rastru je ohodnocena váženým průměrem 

okolních bodů v závislosti na vzdálenosti těchto bodů. Kvalita výsledné interpolace je závislá 

na počtu výškových bodů vstupujících do procesu, zvýšením počtu těchto bodů se proces 

zpomalí a zároveň dojde ke zlepšení kvality [8]. 
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Výpočet se provádí podle vzorce (6), kde je Mi je známá hodnota v i-tém místě, ri  (7) 

je vzdálenost od i-tého místa do místa, kde se hodnota odhaduje, parametr k je vhodná 

mocnina vzdálenosti (ve většině případech je k=2). 

IDW tvoří základ pro Shepardovu interpolační metodu, která navíc obsahuje metodu 

nejmenších čtverců, která eliminuje nebo redukuje negativní vzhledové prvky ve vytvářeném 

terénu [18]. 

 

Metoda nejbližšího souseda 
Tento interpolační algoritmus jednoduše přiřadí hodnotu nejbližšího bodu                  

do zpracovávané buňky a nebere v úvahu další blízké body. Často je používána k zacelování 

chybějících hodnot v gridu. 

 
Metoda radiálních funkcí 

Hodnota aproximační funkce y(x) je závislá na vzdálenosti od počátku souřadnic, tak 

že platí )()( xx φφ = , nebo alternativně na vzdálenosti od jiného bodu  nazvaného centrum 

(c), přičemž )(),( cxcx −= φφ . Norma ... reprezentuje Euklidovský prostor [33]. 
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Dle vzorce (8) je N počet bodů v procesu, wi jsou optimální váhy vzniklé řešením 

soustavy lineárním rovnic a )(rφ je konkrétní radiální funkce. 

Typy radiálních funkcí (RBF) podle [23]: 

• Multikvadratická 22)( βφ += rr         (9) 

• Inverzně multikvadratická  
22

1)(
β

φ
+

=
r

r      (10) 

Ve vzorci (9) a (10) β  představuje uživatelsky nastavitelný vyhlazovací faktor a 

parametr r je vzdálenost mezi bodem odhadu a místem měření [33]. 

Existují i další typy radiálních funkcí, ale jelikož nebyly v této diplomové práci 

použity, nebudou zde uvedeny.  

 
 
Metoda minimální křivosti 

Vychází nejčastěji z interpolace kubických funkcí, metoda spojuje dvojice daných 

bodů segmenty kubické křivky (je dána čtyřmi body). Z prvních čtyř bodů se vypočte kubická 

křivka a první dva body se spojí jejím segmentem. Potom se z druhého až pátého bodu spočte 

kubická křivka a druhé dva body se spojí jejím segmentem, atd. Metoda minimální křivosti 

generuje maximálně vyhlazené povrchy. Míra aproximace je dána stanovením tolerance a 

počtu iterací [18]. 

 Kubická spline funkce (11) je definována na intervalu <a,b> , přičemž a=x0 a b=xn 

[22]. 

 

  (11) 32 )()()()( jjjjjjj xxdxxcxxbaxS −+−+−+=Δ

 

4.3.4 Geostatistické metody 
Geostatistické metody se zabývají studiem regionalizované (prostorové) proměnné, 

která je vztažena ke konkrétnímu místu a je tedy funkcí polohy U=f(X,Y,Z). Navíc této 
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proměnné může být přiřazena hodnota veličiny. O popsání chování regionalizované proměnné 

se snaží geostatistická analýza [9]. 

Na množině těchto proměnných lze sledovat závislost mezi jednotlivými hodnotami 

sledované veličiny, která je závislá na vzdálenosti observace mezi místy, přičemž při malých 

vzdálenostech lze s jistotou tvrdit, že podobnost hodnot sledované veličiny je velmi velká. 

V tomto případě se jedná o autokorelaci – korelaci hodnot stejné sledované veličiny. Pokud 

lze autokorelaci pozorovat, mluvíme o kontinuálním poli. Zde se rozlišuje, zda autokorelace 

nezávisí na směru pozorování, pak hovoříme o izotropním poli, v opačném případě když 

autokorelace závisí na směru pozorování se jedná o pole anizotropní [9]. 

K metodám odhadu neznámých hodnot v poli se používá krigování. Základním 

požadavkem kladeným na data je příslušnost k normální distribuci. Dalšími předpoklady jsou 

neměnnost průměrné hodnoty proměnné a autokorelace v poli [9]. 

Krigování 
Tento soubor interpolačních metod sloužící ke stanovení lokálního odhadu patří 

k základním geostatistickým metodám. V jiných zemích se používá termínu BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator), volně přeloženo jako – nejlepší lineární nestranný odhad [9]. 

Odhad může být prováděn pro konkrétní bod o neznámé hodnotě veličiny (bodový 

odhad), nebo pro relativně malou plochu (blokový odhad). 

Podle [9] krigování dodržuje tyto aspekty: 

• Lineární kombinace vstupních hodnot   ∑     (12) = iiuu λ*

• Nestranný odhad (průměrná chyba je rovna 0)  ∑ =− 0)( *
iuu    (13) 

• Minimalizace rozptylu odhadu    ∑ = min)i    (14) −( * uu

Nejvíce používané je základní krigování, které se dělí na základě rozhodnutí o odhadu 

pro konkrétní prostorovou jednotku, bodové nebo blokové krigování. Dalším typem odhadu 

může být například jednoduché, univerzální krigování, kokriging, atd. [9]. 

Bodový odhad základního krigování 
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Výsledkem řešení soustavy lineárních rovnic (15) jsou váhy vzorku a Lagrangeův 

multiplikátor, tyto výsledky se dosadí do vzorce (12). 

V soustavě rovnic (15) parametr Kij znamená kovarianci mezi body i a j, Kio je 

kovariance mezi bodem i a odhadovaným bodem, iλ  je váha vzorku i, parametr μ  je 

Lagrageův multiplikátor. Celkový rozptyl odhadu se spočítá dle vzorce (16) [9]. 

 

               (16) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+−= ∑

=

n

i
iiE K

1
0

2
0

2 μλσσ

 

Kde  je kovariance v odhadovaném bodě. K hodnocení kvality interpolace slouží 

právě rozptyl odhadu, nebo směrodatná odchylka, nazývána taky krigovací chybou [9]. 

2
0σ

 
 
Strukturální funkce 

Strukturální funkce zkoumá chování autokorelace prostorové proměnné na množině 

studovaných bodů. Nejčastěji používanou strukturální funkcí je semivariogram, který 

vyjadřuje míru prostorové závislosti mezi body, neboli jinak řečeno popisuje variabilitu 

proměnné mezi místem x a x+h. Strukturální funkci zachycuje vzorec (17) [9]. 

 

         (17)   [ ]2)()(
2
1)( ∑ +−=

hnh

hxuxu
n

hγ

 

Kde u(x) a u(x+h) jsou hodnoty sledované veličiny zjištěné v bodech (x) a (x+h), h 

udává vzdálenost mezi dvěma body, nh je počet párů při kroku h. 

Princip výpočtu semivariance je následující: Vyčlení se takové páry ui a uj, jejichž 

vzdálenost odpovídá kroku h, kvadráty těchto rozdílů hodnot bodů se sečtou a vydělí se 

dvojnásobkem počtu párů. Výpočet se posléze opakuje pro jiné kroky h. Takový graf, kde 

jsou zobrazeny funkční hodnoty semivariance získané pro různé vzdálenosti h nazveme 

experimentálním semivariogramem [18]. 

Jestliže hodnoty semivariance závisí pouze na vzdálenosti h, jedná se o izotropní pole 

a body v poli můžeme aproximovat kružnicí, tzn. dosahy směrových semivariogramů budou 

stejné. Pokud ale hodnoty závisí i na směru vektoru h, nazveme pole anizotropním, tyto body 
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v poli pak lze nejlépe aproximovat elipsou, nazývanou též elipsou anizotropie. Směrové 

semivariogramy se interpretují v různých směrech, např. 45°, 90°, atd. [9]. 

Existence zbytkového rozptylu (Co) napovídá o nespojitosti v počátku, který může být 

dán nepřesností zjištěných hodnot, nebo rozptylem v oblasti menší než je základní vzdálenost 

h. V grafu může být pozorován tak, že křivka nezačíná v počátku souřadnicového systému, 

ale ve vzdálenosti Co od počátku ve směru osy y [9].  

Se zvětšující se vzdáleností h se hodnoty variance už nemění, existuje zde práh (C), 

přičemž hodnota prahu je rovna celkovému rozptylu a vzdálenost, ve které semivariance 

dosáhne prahové hodnoty se nazývá dosah (a) [9]. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Obr. č. 3 Typický obecný semivariogram [18] 
 
Teoretické modely semivariogramu 

Při geostatistickém modelování se snažíme, aby byl experimentální semivariogram co 

nejlépe aproximován teoretickým modelem, kterých existuje několik typů a dělí se podle 

průběhu. Podle některých indicií (nugget efekt, práh, dosah, anizotropie) se lze rozhodnout 

pro konkrétní teoretický model. 
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Dle [9] semivariogramy rozlišujeme podle průběhu: 

• Modely přechodového typu – mají práh (sférický, kvadratický, gaussovský, 

exponenciální (18), cirkulární, lineární s prahem) 

 

           (18) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+= )exp(1)(

d
hCCohγ

 

• Modely bez přechodu – nemají práh (lineární, logaritmický, mocninný) 

• Oscilační modely (sinový, kosinový) 

• Složené modely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Exponenciální (vlevo nahoře), lineární s prahem (vpravo nahoře), logaritmický (vlevo dole) a 
sinový (vpravo dole) semivariogram 
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4.4 Hydrologické analýzy 
Tato kapitola se zmiňuje o způsobu vytvoření drenážní sítě z předloženého DMR. 

Drenážní síť je chápána jako výsledek několika po sobě jdoucích hydrologických analýz. 

Vstupem pro hydrologické analýzy je matice buněk s hodnotami nadmořských výšek. 

Směr odtoku z buňky je zjištěn jako směr nejstrmějšího spádu vzhledem k osmiokolí 

buňky (Hornova metoda), směr číslování buněk a jejich bitové označení je zobrazen na obr. č. 

5. Algoritmus pracuje se vzdáleností dvou středů buněk, spád je vypočítán jako poměr rozdílu 

výšek ke středové vzdálenosti dvou sousedních buněk. Výstupní rastr směru odtoku je uveden 

na obr. č. 6. Pokud se buňka nachází v nižší nadmořské výšce než osm jejich sousedů, je ji 

dána hodnota nejnižšího souseda a směr odtoku je definován do této buňky [30]. 
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5  1 

4 3 2 

32 64 128 

16  1 

8 4 2 

 
Obr. č. 5 Označení číslování osmiokolí (vlevo) a jeho bitová reprezentace (vpravo)[24] 
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1 1 1 1 4 16 

78 72 69 71 58 49 

74 67 56 49 46 50 

59 53 44 37 38 48 

64 58 55 22 31 24 

68 61 47 21 16 19 

74 53 34 12 11 12 

Obr. č. 6 Rastr nadmořských výšek (vlevo) a rastr směru  odtoku (vpravo) [24] 
 
 
 

Akumulace toku (obr. č. 7) je založena na jednotlivém sčítání buněk, ze kterých 

odtéká voda do buněk, které jsou níže položeny. Buňky s vysokou akumulací označují plochu 
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koncentrace odtoku a mohou být využity k identifikaci odtokových linií. Buňky s nulovou 

hodnotou lze použít k určení rozvodnic [30]. 

Pro vytvoření odtokových linií (drenážní sítě) se stanoví prahová hodnota, a tak rastr 

akumulací se rozdělí na nadprahové a podprahové hodnoty, přičemž podprahové hodnoty jsou 

zanedbány a nadprahové reprezentují buňky, do kterých vtéká voda z určitého množství 

buněk. Tyto buňky lze nazvat vodními toky [14]. 

Proces vytváření drenážní sítě je zachycen na obr. č. 7, prahová hodnota v tomto 

případě je rovna třem. 
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Obr. č. 7 Akumulace toku (vlevo) a rastr vodnich toku (vpravo) [14] 
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5 Metodický postup tvorby DMR 
V této kapitole se nachází základní popis vstupních dat a použitých programů 

používaných při řešení diplomové práce. Významově je zaměřena na hledání vhodné 

interpolační metody pro účely morfotektonické analýzy DMR. Hlavní náplní není testování 

jednotlivých metod a posuzování jejich přesnosti, nýbrž volba takové metody, která bude 

svými výsledky uspokojovat naše potřeby ve smyslu dostatečně přesného DMR                  

pro morfotektonickou interpretaci. 

 

5.1 Popis dat  
Byly použity data z mapového díla DMÚ25, konkrétně vrstva vrstevnic. Data jsou 

uložena ve vektorovém formátu shapefile a v souřadném systému S-JTSK. Program Surfer  

generuje DMR pouze procesem interpolace, proto musely být vrstevnice rozčleněny             

na jednotlivé výškové body, čili do podoby, ve které jsou tímto programem zpracovatelné. 

Další problém nastal v případě importu vektorových bodových dat do Surferu, program sice 

data korektně načte, ale k datům nepřipojí atributy, tím pádem celý import dat postrádá smysl. 

Řešení se naskytlo v podobě konverze dat do textového formátu ASCII, v tomto souboru se 

nacházejí hodnoty souřadnic x, y, z oddělené tabulátory. Celkový počet výškových bodů je 

přibližně 165 000. Dále byly využity další vrstvy z DMÚ25, které sloužily jako topografický 

podklad. Použita byla geologická mapa v měřítku 1:50 000. 

 

5.2 Použitý software 
V počátečních fázích projektu byl vybírán vhodný software pro morfotektonickou 

studii zvolené oblasti. Mezi kandidáty se objevil i program Grass běžící pod platformou Linux 

a program ArcView. Při testování interpolačních možností Grassu se vyskytly problémy se 

zamrzáváním procesu interpolace a byl tedy vyřazen. Po zvážení faktu že ArcView  a ArcGIS 

pocházejí od stejné společnosti a ArcView je méně výkonnou verzí ArcGISu, byl ArcView 

vyloučen. Diplomová práce využívá program Surfer pro vytvoření DMR a jednoduché 

otestování interpolačních metod a program ArcGIS pro vlastní morfotektonickou analýzu a 

vizualizaci DMR.   
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5.2.1 ArcGIS 9.2 
ArcGIS je softwarový produkt od firmy ESRI, který se skládá z několika 

programových komponent. Produkty ESRI jsou zaměřeny především na desktopové počítače, 

ale v její nabídce lze nalézt i aplikace pro mobilní geoinformační systémy. Software se 

dodává zákazníkovi ve třech možných modifikacích - ArcView, ArcEditor, ArcInfo, lišících 

se podle vybavenosti a funkcionality, přičemž nejvybavenější a zároveň nejdražší je ArcInfo. 

ArcGIS umožňuje pracovat jak s vektorem tak i s rastrem. Výchozím formátem                  

pro zpracování vektorových dat je shapefile a pro rastrová data ESRI grid. ArcGIS podporuje 

práci s databází geografických prvků, geoprvky lze prohlížet, vytvářet, editovat, vizualizovat, 

apod. Taky je používán jako efektivní nástroj pro profesionální kartografické výstupy. Tento 

software obsahuje řadu interpolačních algoritmů, samozřejmostí jsou manipulační nástroje 

pro práci s DMR. 

Mezi nesporné výhody programu patří právě zmiňované nástroje pro práci s DMR, 

editační nástroje geoprvků, atd. K nevýhodám náleží snad jen nemožnost pracovat s buňkou 

obdélníkového tvaru. 

K zakoupení jsou také k dispozici doprovodné programové moduly, tzv. extenze, 

zvyšující funkcionalitu produktu, bez kterých by práce byla velmi ztížená, ne-li přímo 

nemožná. Mezi nejpoužívanější extenze, které náleží do kategorie operací s rastry a DMR, 

patří 3D Analyst, Spatial Analyst (využívané i v této diplomové práci).  

 

Doplňkové extenze k produktu ArcGIS 
Moduly byly naprogramovány v souvislosti s grantovým řešeným projektem „Vývoj a 

aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy“, 

podle literatury [17]: 

• Extenze pro převod gridů mezi programy ArcGIS a Surfer - tato extenze, 

kterou je nutno ručně doinstalovat, dovoluje převod gridu z ArcGISu              

do Surferu a naopak. Pokud se transformuje grid ze Surferu do programu 

ArcGIS, je nutné dodržet čtvercový tvar buňky, jinak převod skončí chybovým 

hlášením. 

 
• Extenze pro analýzu strukturních dat nebo analýzu směrů linií vybrané vrstvy -  

extenze je určena pro analýzu liniových dat, umožňuje vykreslení růžicových 

diagramů podle směrů analyzovaných linií nebo barevné rozlišení úseků podle 
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azimutů. Do výpočtu vstupují kromě liniových dat také data polygonová, 

reprezentující homogenní části reliéfu z hlediska geologického a 

petrografického složení.   

 
Registrace extenzí 

Programové moduly jsou k dispozici v podobě dynamických knihoven dll. Registrace 

modulů se provádí prostým přetažením dll knihovny myší na soubor regsrv32.exe (umístění 

ve složce Windows\system 32) a na soubor regcat.exe (nachází se ve složce Arcgis\bin).        

O úspěšnosti registrace informuje dialogové okno. 

 

5.2.2 Surfer 8 
Program Surfer vytvořila americká společnost Golden Software a je určen především  

k vytváření a vizualizaci DMR. Nedosahuje sice na takovou úroveň jako ArcGIS, ale jeho 

nástroje pro práci s DMR jsou na dobré úrovni. Umožňuje dokonce i pracovat s buňkou 

obdélníkového tvaru, na rozdíl od jiných produktů. Výchozím formátem pro zpracování rastrů 

je formát grd.  

K jeho velkým záporům patří velmi omezená digitalizace a celkově práce 

s vektorovými daty. Aktuální verze tohoto programu taktéž nepodporuje triangulaci. Naopak 

ke kladům lze zařadit velké množství interpolačních metod. 

 

5.3 Výběr vhodné interpolační metody 
Vygenerovaný DMR za účelem morfostrukturní a morfometrické studie by měl co 

nejlépe aproximovat skutečný reliéf. Dosáhnout absolutní přesnosti není možné, v důsledku 

náročnosti výpočtu z hlediska času a omezených výpočetních kapacit počítače. Kvalita DMR 

záleží na několika faktorech, např. na volbě interpolační metody, typu a hustotě rozložení dat, 

apod. Úkolem je vytvořit takový DMR, který svou kvalitou postačuje pro studii a přitom není 

výpočetně náročný. 

Nalezení vhodné interpolační metody lze rozdělit do dvou skupin. V první rovině 

probíhá obecné srovnání metod pomocí křížové validace a v druhé rovině se využívá  

sofistikované metody geostatistické analýzy. 
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5.3.1 Křížová validace 
Křížová validace (cross validation) může sloužit k porovnání kvality interpolačních 

metod. Program Surfer disponuje LOOCV křížovou validací, umožňující uživateli otestovat 

většinu metod. Validace typu LOOCV pracuje na principu odstranění n-tého záznamu 

(pozorovaná hodnota) z datové sady a dopočítání chybějící hodnoty ze zbytku hodnot datové 

sady (interpolovaná hodnota), přičemž interpolační chyba je stanovena jako rozdíl 

interpolované a pozorované hodnoty. Proces probíhá pro všechny záznamy v datové sadě. 

Srovnávacím kritériem interpolačních metod je pak střední kvadratická chyba MSE [23]. 

 

            (19)

   

Výpočet MSE probíhá dle vzorce (19), přičemž N je počet záznamů, parametr xi je 

interpolovaná hodnota a parametr yi je pozorovaná hodnota. 

Interpolační metody z programu Surfer byly vybrány ke křížové validaci za pomocí 

předchozích zkušeností a podle typu dat. U některých metod trvala křížová validace neúměrně 

dlouhou dobu, a proto byly z procesu vyřazeny. Následující tabulka č. 1 ukazuje příslušnou 

střední kvadratickou chybu zvolených interpolačních metod pro studovanou oblast. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. č. 1 Srovnání interpolačních metod v programu Surfer 
 

Název metody 
Součet 

absolutních 
rozdílů 

MSE 

metoda radiálních funkcí (multikvadratická 
funkce) 74102 0.47 

základní bodové krigování (lineární 
semivariogram) 83743 0.55 

metoda radiálních funkcí (inverzně 
multikvadratická funkce) 193827 2.6 

metoda inverzní vzdálenosti 414820 10.5 
základní bodové krigování (logaritmický 

semivariogram) 725157 30.2 

základní bodové krigování (exponenciální 
semivariogram) 759528 33.3 

základní bodové krigování (kvadratický 
semivariogram) 759868 33.3 

( )
2

1

1 ∑
=

−=
N

i
ii yx

N
MSE
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Z tabulky č.1 plyne, že mezi nejkvalitnější interpolační metody pro danou konkrétní 

oblast patří metoda radiálních funkcí (multikvadratická funkce) a základní bodové krigování 

s použitým lineárním semivariogramem. Naopak k nejhorším se řadí základní bodové 

krigování s exponenciálním a kvadratickým semivariogramem. Je nutno podotknout, že 

parametry interpolačních metod nebyly měněny, ani semivariogramy nebyly modelovány. 

V praxi se často při vytváření DMR setkáváme s přístupem, kdy mnozí pracovníci běžně 

ponechávají parametry metod na výchozích hodnotách. Tento nevhodný postup volí, z důvodu 

pracnosti nastavování parametrů a také velmi často kvůli neporozumění parametrům 

interpolačních metod. Cílem je ukázat míru chyby bez nastavení parametrů interpolačních 

metod, aby bylo zřejmé, že má smysl  se jimi zabývat. Základní bodové krigování 

s exponenciálním semivariogramem je ohodnoceno podle tabulky č. 1 střední kvadratickou 

chybou, která je rovna hodnotě 33.3. V následující kapitole 5.3.2 je použit vymodelovaný 

exponenciální semivariogram s nastavenými parametry pro studovanou oblast. MSE pro 

základní bodové krigování využívající tento vymodelovaný semivariogram měla hodnotu 

0.51. Je zcela evidentní, že proces modelování parametrů interpolačních metod má svoje 

opodstatnění.  

Běžné interpolační metody se obecně nezabývají významem a hodnotou okolních 

proměnných v datové sadě a ani neberou ohled na další významné vlastnosti pole, a proto tyto 

výsledky nebudou dále používány. 

 

5.3.2 Geostatistická analýza v programu Surfer 
Prvním krokem je ověření statistické distribuce dat, výchozím předpokladem je 

příslušnost k normálnímu rozdělení. K výpočtu byl použit Kolmogorovův-Smirnovův test   

pro jeden výběr v programu Surfer. Nulová hypotéza připouští možnost normálního rozdělení, 

kdežto alternativní hypotéza ne. Byla zvolena hladina významnosti 5%. Kolmogorovův-

Smirnovův test normalitu dat nepotvrdil. 

Výchozí předpoklad se nesplnil, data nejsou zcela normálního rozdělení, ale blíží se 

k němu. V případě jiného typu distribuce by se měla provést transformace hodnot 

(normalizace dat) nebo použít nelineárních, neparametrických technik [9]. 

Koeficienty šikmosti a špičatosti statistického souboru jsou záporné a blíží se nule.  

Střední hodnota, medián a modus jsou v určitém měřítku srovnatelné, proto lze považovat 

statistickou distribuci z normálního rozdělení.  
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Na obrázku č. 8 je histogram reprezentující jednotlivé četnosti nadmořských výšek. 

Gaussova křivka má modrou barvu a ukazuje jaký tvar by měla distribuce v případě 

normálního rozdělení. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 8 Histogram četností nadmořských výšek 
 

V programu Surfer bylo provedeno geostatistické modelování. Účelem je, aby 

teoretický modelu semivariogramu co nejlépe aproximoval vytvořený experimentální 

semivariogram. Zvolený teoretický exponenciální semivariogram dobře vystihuje průběh 

strukturální funkce v poli. 

Anizotropie pole nebyla brána v úvahu z důvodu existence mnoha směrů, ve kterých 

lze autokorelaci pozorovat. Podle [15] je v tomto případě rozumnější považovat pole za 

izotropní, špatně odhadnutá anizotropie by mohla deformovat reliéf v zadaném směru. 

Teoreticky nemá tento model práh ani dosah. Dosah se prakticky určuje dle místa, kde 

dosáhne křivka 95% maximální hodnoty. Model se vyskytuje např. u polí, kde je pozorováno 

více zdrojů variability [9]. 

Odhadnuté parametry modelu zobrazuje tabulka č. 2. 
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 model 
semivariogramu exponenciální 

práh 4190 
dosah      6100 [m] 

zbytkový rozptyl 30 
tolerance 90 

počet párů 30 
směr 0 

délka kroku    203 [m] 
anizotropie ne 

 
Tab. č. 2 Odhadnuté parametry modelu 

 

Vymodelovaný semivariogram, který se nachází na obrázku č. 9, byl následně použit 

při základním bodovém krigování. Za hranicí 5800 metrů se projevoval slabý trend 

ovlivňující střední hodnotu v poli, proto byl dosah snížen na hranici 6100 metrů. Podle [29] 

nemá smysl v takovém případě provádět transformaci dat do normálního rozdělení, ani 

používat neparametrické techniky krigování.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 9 Experimentální semivariogram pro studovanou oblast 
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5.4 Generování DMR a import do prostředí ArcGIS 
V programu Surfer byl vytvořen DMR s rozlišením 20 m metodou základního 

bodového krigování s využitím exponenciálního semivariogramu. Důležitou podmínkou je, 

aby buňky rastru byly čtvercového tvaru. Následně byly odvozeny z digitálního modelu 

příslušné morfometrické parametry v podobě rastrových map.  

Po prozkoumání digitalizačních možností programového prostředku Surfer bylo 

rozhodnuto o využití nástrojů, které nabízí program ArcGIS. Surfer disponuje velmi 

omezenými nástroji potřebnými pro zachycování průběhů zón křehkých porušení. Proto 

import vytvořených rastrů proběhl do prostředí ArcGIS za pomocí doplňkové extenze, která 

dovoluje převod rastru z formátu GRD do ESRI GRID a naopak.    

Obrázek č. 10 zachycuje vygenerovaný DMR a vypočtenou krigovací chybu. Největší 

chyba se nachází  v oblasti malé hustoty vstupních dat a je pozorovatelná především ve spodní 

části studované oblasti a v okolí nivy řeky Odry. Vytvořený DMR celkem věrně modeluje 

paty svahů, vyšší přesnosti by se dalo dosáhnout např. za použití pomocných linií (údolnice, 

hřbetnice, apod.). Přesnost vytvořeného DMR je lépe viditelná v příloze č. 2, kde na 

naskenovanou mapu byly položeny vygenerované izolinie. Vrstevnice dobře kopírují patu 

svahu, chyba je však zřejmá na rovině, konkrétně v místě, kde vrstevnice prochází              

přes rybník.    

 
Obr. č. 10 Vygenerovaný DMR (vlevo) a příslušná krigovací chyba (vpravo) 
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6. INTERPRETACE KŘEHKÉHO PORUŠENÍ HOR. MASIVU 
Tato kapitola obsahuje metodický postup interpretace křehkého porušení horninového 

masivu. Pro studium DMR byla vybrána morfotektonická analýza obohacená o vybrané 

morfometrické analýzy. 

 Na začátku je třeba si ujasnit jednotné měřítko, při kterém budou interpretace 

prováděny. Měřítko vyjadřuje určitý stupeň detailu interpretace. Většina  tektonických linií 

nejsou přímé čáry a při bližším pohledu je zřejmé, že jsou složeny z menších linií probíhající 

stejným směrem, tento jev je pozorovatelný při zvolení velkého měřítka. Naopak při použití 

malého měřítka menší zlomové linie zanikaní a interpretátor si všímá pouze výrazných a 

dominantních zlomových systémů. Je nutné si uvědomit, že právě tyto velké zlomy jsou 

složeny z mnohem menších systémů [15].  

Vizuální interpretace křehkého porušení horninového masivu pomocí nástrojů 

morfotektonické analýzy klade určité nároky na interpretátora. Velmi záleží na dosavadních 

zkušenostech a na „trénovaném oku“. Výsledky budou také záviset na délce času,  věnované 

interpretaci. Obecně se doporučuje, aby interpretátor provedl interpretaci stejné oblasti znovu 

po určitém časovém odstupu a výsledky mezi sebou porovnal. Tyto dvě datové sady liniových 

geoprvků, vytvořené v odlišných časových rovinách nikdy nebudou totožné, ale vždy se 

najdou shodné linie, které se pokládají za věrohodné. Každá interpretace DMR je 

subjektivním názorem interpretátora na zlomovou síť v daném území. Síť zón křehkého 

porušení může být zatížena interpretační chybou, která může vycházet buď z nepřesného 

DMR nebo z nezkušenosti interpretátora [15]. 

Vykreslování zlomů se řídí určitými pravidly, průběh zlomu by měl respektovat 

zakřivení reliéfu, neboť zlomová linie je výsledná průsečnice plochy zlomu s reliéfem. Zlom 

se jeví přibližně jako přímá linie pouze pří malém měřítku. Vynášení zón křehkého porušení 

při interpretaci DMR už není tak striktní jako zakreslování zlomů, liniový geoprvek tvoří 

jednu ze vstupních vrstev do směrové analýzy a nemusí dodržovat zakřivení reliéfu, většinou 

se vykreslují jako přímé linie. V této fázi je důležitá orientace linie, délka nehraje významnou 

roli. Poloha linie může být určena přibližně, neboť až během finální interpretace se určí 

přesná poloha a tvar [15].     
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6.1 Popis extenze pro tvorbu směrových diagramů 
Extenze je rozdělena na 3 submoduly. První umožňuje barevné rozlišení linií podle 

jejich směrů, druhý generuje směrové diagramy pro liniové geoprvky a třetí submodul nabízí 

generování směrových diagramů pro linie patřící do strukturní analýzy. Z této nabídky (obr. č. 

11) je v  diplomové práci pouze využíván výpočet směrových diagramů pro linie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 11 Hlavní okno extenze pro výpočet směrových diagramů 
 

Vstupní vrstvy tvoří sadu liniových geoprvků, které vznikly digitalizací zón křehkého 

porušení, a také ohraničující polygon(y) reprezentující homogenní části reliéfu z hlediska 

petrografické, geologické a morfologické podobnosti. Relativně krátké linie málo 

dominantního směru lze odseparovat pomocí volby nejkratšího úseku vstupujícím do výpočtu. 

Počet tříd ve směrovém diagramu je možno měnit nastavením kroku úhlu. Velikost diagramu 

je ovlivňována položkou poloměru, přičemž délková jednotka je aktuálně přebírána 

z nastavení mapové kompozice. Vedlejším nastavením je barva jednotlivých výsečí 

v diagramu a barva pozadí. Výpočet vyžaduje zadání cesty a názvu výstupního souboru, kde 

jsou uloženy parametry, ze kterých se vypočítávají směrové diagramy. Po provedení výpočtu 

se do mapového okna vloží jednotlivé diagramy umístěné do středů polygonů. Diagramy se 

skládají z mnoha menších částí, které se po sloučení chovají jako jeden objekt. Manipulace 

s takovým objektem je problematická, neboť se nejedná o typický grafický objekt, a proto jej 

nelze pootočit o požadovaný úhel tak, aby respektoval směr severky v systému S-JTSK. 
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6.2 Směrová analýza morfolineamentů orientace reliéfu 
Interpretace zón křehkého porušení z analýzy orientace reliéfu předkládá možné 

lokalizace případných zlomových porušení. Náhlé změny orientace reliéfu ke světovým 

stranám indikují možné dislokace. Předpokládané dislokace jsou zanášeny do míst, kde reliéf 

výrazně mění svou orientaci ke světovým stranám. V úvahu jsou brány svahy jedné barvy, 

které mají přibližně lineární průběh a na ně navazující svahy stejné barvy. Digitalizovány jsou 

výrazná barevná rozhraní a výrazné barevné přechody mezi svahy. Výskyt zlomů se 

předpokládá na bázi svahu, ale tomu neodpovídají interpretované linie při analýze orientaci 

reliéfu. Svah mění svou orientaci v údolnici, proto se ve větším měřítku musí opravit pozice 

těchto linií srovnáním s výsledky jiných analýz. Leží-li svahy označené jednou barvou na linii 

a jsou strmější než svahy protilehlé, lze předpokládat jejich tektonické založení [15]. 

Příloha č. 3 zachycuje jednotlivé směrové diagramy, které byly vygenerovány 

v příslušných polygonech. Dominantní jsou zde dva směry. Jeden je pozorovatelný 

v polygonech  1, 3, 6, 8, 10 a druhý ho kříží ve SV-JZ směru a je pozorovatelný v polygonech  

2, 4, 5, 7. Poslední výraznější směr, který se zde vyskytuje v polygonech  1, 3, 10 je směr S-J. 

 

6.3 Směrová analýza morfolineamentů sklonu reliéfu 
Další metoda k odhalení možných dislokací je analýza sklonu reliéfu. Vycházíme 

z předpokladu, že mladé tektonické svahy mají sklon 70° nebo větší a starší svahy sekundárně 

přemodelovaných erozí mají sklon kolem 30°. Svah s úklonem pod 25° je považován za jiný 

než tektonický [2]. Bohužel reliéf studované oblasti je výrazně peneplenizovaný, a tedy 

nenacházíme zde úklony svahů odpovídajících mladé tektonice. Přesto analýzu sklonu svahů 

lze uplatnit pro vyhledání přímých morfolineamentů. Při interpretaci jsou zachycovány přímé 

barevné rozdíly, které napovídají o změně ve sklonu svahu [15]. 

Výsledek směrové analýzy pro sklon reliéfu je zobrazen v příloze č. 4. Výrazný je 

směr SZ-JV pro polygony 1, 3, 4, 5, 6, 10, který je porušován směrem SV-JZ v polygonech 1, 

3, 5, 6, 9. Směr SSZ-JJV je zachycen v oblastech  1, 8. V polygonu 4 převažuje směr SSV-JJZ 

a v polygonu 2 směr V-Z. Směr SV-JZ je zjistitelný v oblasti 10. 

 

6.4 Směrová analýza morfolineamentů zakřivení reliéfu 
Analýza zakřivení reliéfu slouží jako efektivní metoda zobrazení tektonicky  

podmíněných forem reliéfu. K vygenerování rastru zakřivení reliéfu byla použita metoda 
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celkové křivosti. Hledají se především přímé linie indikující přechod z konvexního               

na konkávní tvar. 

Analýza morfolineamentů pro zakřivení reliéfu zachycená v příloze č. 5 zjistila tyto 

výsledky. Převažující  směr je SV-JZ v oblastech 2, 4, 5, 6, 7, 9. Tento výrazný směr je křížen 

směrem SZ-JV vyskytující se v oblastech 1, 5, 6, 8, 10. V polygonech 1, 8 je pozorovatelný 

směr SSZ-JJV a v polygonu 9 se nacházejí směry S-J a VSV-ZJZ. 

 

6.5 Směrová analýza morfolineamentů výškového modelu 
Barevně rozlišené výškové členění reliéfu umožňuje nalézt případná rozhraní mezi 

výškově odsazenými bloky horninového masivu, která mohou být tektonického původu. 

Vhodným nastavením rozhraní a barevných odstínů je možné docílit zvýrazněním určitých 

krajinných forem. Zde se interpretují výrazné barevné rozdíly ve formě přímých linií, které by 

mohly indikovat případné zlomy. Výškový model může být při interpretaci několikanásobně 

převýšen [15]. 

V příloze č. 6 je pozorovatelné křížení dvou opět dominujících směrů ve studované 

oblasti. První je SZ-JV směr v polygonech 1, 3, 4, 5, 6, 8 a druhý SV-JZ směr v polygonech 1, 

6, 7, 9, 10. Dále jsou zde zachytitelné směry V-Z a VSV-ZJZ nacházející se v polygonu 2. 

Posledním zjistitelným směrem je S-J směr v oblasti 9. 

 

6.6 Směrová analýza morfolineamentů stínového modelu 
Stínový model se využívá k vizualizaci strukturních ploch reliéfu. Vhodným 

nastavením modelu dochází ke zvýraznění určitých rysů morfologie reliéfu a vyniknutí 

morfolineamentů, které jsou orientovány kolmo na bodový zdroj záření.                  

Pro morfotektonickou analýzu je důležité správné nasvícení reliéfu z několika možných úhlů. 

Při interpretaci stínového modelu si všímáme různých charakteristických znaků, které jsou 

popsány v kapitole 6.1. Stínový model může být taktéž převýšen [15]. 

Podle směrové analýzy význačných morfolineamentů stínového modelu reliéfu, které 

se nachází v příloze č. 7 dominují následující směry. V polygonech 1, 3, 4, 6 probíhá 

významný směr SZ-JV. Opačným směrem probíhá SV-JZ směr, který je pozorován 

v polygonech 1, 2, 4, 7, 9. Jako  u dřívějších analýz  i zde se vyskytuje směr V-Z 
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v polygonech 1, 2, 5, 7, 10. Menšího významu nabývá směr SSZ-JJV v polygonu 3 a směr 

VSV-ZJZ v polygonu 10. 

 

6.7 Směrová analýza lineamentů drenážní sítě 
DMR byl za účelem vytvoření drenážní sítě zbaven bezodtokových oblastí. Na takto 

hydrologicky korektní reliéf byla aplikována analýza směru odtoku a akumulace toku.  

Rozdělením rastru akumulace toku na podprahové a nadprahové hodnoty vznikla drenážní síť, 

která byla převedena do vektorového formátu. Drenážní síť se používá k odhalení erozních 

rýh.  

Výsledek směrové analýzy drenážní sítě (příloha č. 8) je hodně specifický pro velký 

počet linií, které vznikly po vygenerování drenážní sítě. Při akceptování nulového úseku 

během nastavování parametrů výpočtu směrových diagramů, dominovaly dva základní směry 

a to S-J a V-Z. Daleko méně se  projevovaly směry SZ-JV a SV-JZ systému. Po vybrání 

nejkratšího úseku v délce 100 metrů a proběhnutí výpočtu se ve studované oblasti zvýraznil 

směr SZ-JV konkrétně v polygonech 1, 3, 5, 6, 9, 10 a směr SV-JZ v polygonech 2, 5, 6, 7, 9. 

Pozorovatelné jsou i směry S-J a V-Z, ovšem už ne v takové míře. 

 

6.8 Shrnutí výsledků směrové analýzy 
Průběh významných zlomových systémů vysvětluje obr. č. 14 diagram A. Dominantní 

směr SZ-JV, který se vyskytuje prakticky ve všech směrových analýzách a tvoří 

nezanedbatelnou část ze studované oblasti, odpovídá zlomům sudetského systému. Tento 

směr je křížen dalším významným směrem SV-JZ a VSV-ZJZ, který odpovídá kliváži. V jižní 

části území (polygon 10) jej lze ztotožnit se zlomy oderských vrchů. Směr SSZ-JJV 

představuje orlický zlomový systém, který tvoří spojovací článek mezi zlomy sudetského 

směru. 
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7. INTERPRETACE ZLOMOVÉ SÍTĚ 
Kapitola se zabývá interpretací zlomové sítě na bázi DMR. Předpokladem                

pro vyhledávání sítě zlomů je existence interpretací křehkého porušení horninového masivu 

jako předloh.    

7.1 Základní detekční znaky zlomů v morfotektonické analýze 
Interpretace tektoniky je založena na vizuální analýze reliéfu. Nejčastěji se používá 

vhodně nasvícený  stínový model v kombinaci s výškovým modelem, který musí mít správně 

nastavené jednotlivé třídy nebo barevnou škálu. Podle [15] jsou základní detekční znaky 

následující: 

• Přímý průběh roviny zlomu v modelu reliéfu – nejčastějším znakem je přímý 

průběh tektonicky založeného údolí. Na zlomové linii se nachází větší počet 

zlomově založených údolí, oddělených navzájem hřbety. Zlomový systém 

porušující oblast je tvořen různě četnými zlomy přibližně stejného průběhu.  

• Náhlý a výrazný stupeň v reliéfu – často se projevuje jako přímý průběh 

okrajového zlomu omezující výškově odsazené tektonické kry. Takové stupně jsou 

nejlépe pozorovatelné na výškovém modelu. 

• Přibližně lineární průběh báze svahu – výskyt tohoto identifikačního znaku je 

nejčastěji spojen se srázem omezujícím některá významná údolí nebo vertikálně či 

horizontálně odsazené tektonické kry. Přímý průběh báze svahu není často vidět 

v celé délce zlomu, neboť je místy zakryt deluviálními sedimenty. 

• Výskyt trojúhelníkových a lichoběžníkových facet – facety jsou plochy vzniklé 

erozním rozčleněním zlomových svahů. Průniková křivka zlomu s reliéfem 

probíhá patou svahu. Tyto interpretační znaky jsou nejlépe pozorovatelné ve 

stínovém modelu reliéfu. 

• Výskyt okrajových doprovodných zlomů – regionálně významné zlomy jsou často 

doprovázeny soustavou doprovodných zlomů přibližně stejného směru a úklonu. 

Dalším projevem doprovodných zlomů jsou odsazené nebo zdvojené hřbety. 

• Přerušené a odsazené hřbety – podle těchto zlomů dochází k výškovému a často i 

horizontálnímu posunutí hřbetu. Nalezení odkryté zlomové plochy u takových 

zlomů není žádnou vzácností.  
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• Průběh říční nebo drenážní sítě – tvar říční sítě patří k základním nepřímým 

identifikačním znakům dislokací. Říční tok řídí svůj průběh a tvar údolí podle 

zlomové sítě. Drenážní síť poskytuje mnohem více identifikačních znaků, neboť 

zahrnuje i suché erozní rýhy, a proto lze identifikovat průběh morfolineamentů 

s mnohem větší přesností. 

 

7.2 Vyhledávání zlomů v DMR 
 V této části se uplatňují interpretované morfolineamenty spolu s jednotlivými 

směrovými analýzami, které byly získány v kapitole 6. Pro interpretaci zlomové sítě se 

používá stínový model reliéfu v nasvícení pod různými úhly. Jen malá změna v úhlu 

nasvícení může vyvolat vyniknutí morfolineamentů v DMR. 

Interpretované morfolineamenty z jednotlivých analýz (morfometrické, výškový a 

stínový model reliéfu, drenážní síť) se překryjí přes sebe a pozornost se věnuje takovým 

místům, kde dochází k větší kumulaci morfolineamentů v určitém směru. Jelikož poloha  

morfolineamentů byla dříve digitalizována přibližně, je nutné určit novou přesnou polohu, 

která bude respektovat zakřivení reliéfu a bude kladena vždy do paty svahu. Poloha  se určí 

vynesením linie do paty svahu nad skupinou morfolineamentů, které se nacházejí v určitém 

směru, přičemž průběh paty svahu je zjištěn nasvícením reliéfu z několika úhlů. Tímto 

postupem se odstraní morfolineamenty, které byly interpretovány jako hřbetnice, např.         

při analýze orientace reliéfu a zároveň dojde k „pročištění“ dat. V této fázi lze nazvat nově 

vzniklé morfolineamenty zlomovou sítí. Významnější zlomy, které musí splňovat základní 

detekční znaky zlomů podle kapitoly 7.1, se odliší od morfolineamentů jiným stylem 

zobrazení nebo barvou linie. Tímto způsobem vzniklý zlomový systém je tvořen 

morfolineamenty nebo zlomy relativně krátké délky. O propojení morfolineamentů nebo 

zlomů do větších celků rozhodují výsledky směrových analýz z kapitoly 6 v předem určených 

polygonech. Pokud interpretátor uvažuje o propojení dvou nebo několika linií do jednoho 

celku, je povinen tuto skutečnost konzultovat se zjištěnými poznatky směrových analýz 

dominantních směrů. K rozhodnutí o propojení linií se využívají výsledky všech šesti 

směrových analýz. V případě že dva morfolineamenty, které se nacházejí ve společném nebo 

v různých polygonech mají směr identický se směrem, který dominuje ve zmíněných 

polygonech, pak lze morfolineamenty propojit.      
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8. Shrnutí dosažených výsledků 
Kapitola je orientována na poznatky, které byly získány v průběhu morfotektonické 

studie zájmové oblasti.  

 
Obr. č. 12 Výsledná interpretace bělského zlomu  
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Vytvořená síť zón křehkého porušení horninového masivu v zájmové příkladové 

oblasti zachycuje dva významné systémy. Nejvýraznější systém je ve směru SZ-JV a 

odpovídá puklinám a zlomům sudetského směru (obr. č. 12). Sledované významné zóny 

tohoto systému jsou složité zlomy, které nemají přímý průběh a rovnou zlomovou plochu. 

Často jsou složeny z více zlomů podobného směru a sklonu. Výrazné zóny nejsou průběžné, 

skládají se ze systému paralelních, kulisovitě uspořádaných či zpeřených zlomů, které jsou 

mezi sebou místy propojeny transformními zónami SSZ-JJV směru. V takovém případě je 

velmi obtížné určit, který ze zlomů je dominantní. Druhý významný systém zón je ve směru 

SV-JZ. Tyto poruchové zóny odpovídají vrstevnatosti, kliváži a vrásovým násunům 

neproduktivního karbonu (obr. č. 13). 

 
1-chabičovské 

brachyantiklinorium, 2-

antiklinála Třemešná-

Vysoká, 3-hartská 

struktura, 4-krasovská 

struktura, 5-heřmanovický 

strukturní uzel, 6-

domašovská antiklinála, 

7-antiklinála Valšov-

Vysoká, 8-příkrovová 

struktura v Osoblažském 

výběžku, 9-heřmanovicko-

sádecký strmý strukturní a 

metamorfní gradient, 10-

jihojesenický strmý 

strukturní a metamorfní 

gradient, 11-albrechtická 

osní rampa, 12-dalovská 

osní rampa  

Obr. č. 13 Schéma vrásové soustavy v paleozoiku jesenické kry [20] 
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  Průběžnost těchto zón není tak výrazná, jako v případě sudetského směru. Toto 

zjištění potvrzuje fakt, že původní vrásovo-násunová stavba moravskoslezské oblasti byla 

následně porušena mnohem mladšími zlomy sudetského směru. V jihovýchodní části zájmové 

oblasti tyto zóny přecházejí do směru VSV-ZJZ, což odpovídá průběhu oderských zlomů. 

Popsané systémy porušují nejméně výrazný systém směru V-Z, který se projevuje především 

v jihovýchodní části zájmové oblasti. Velmi zajímavá je jihozápadní část příkladové oblasti, 

kde se objevují zóny směru S-J. Tento systém zde může souviset s natočením vrás do směru 

SSV-JJZ. Údolí jsou zde založena na kombinaci směrů kliváže SSV-JJZ s puklinovými 

zónami směru ZSZ-VJV.  

Stanovení průběhu bělského zlomu ve studované oblasti je velmi složité. Z výsledné 

interpretace je patrná existence dvou hlavních poruchových zón SZ-JV směru. První varianta 

je zpočátku relativně přímá, ale v oblasti oderských vrchů se začíná rozpadat na systém 

zpeřených zón propojených transformními zónami. Druhá varianta už od počátku vystupuje 

jako široká zóna zpeřených zlomů propojených transformními zónami. Porovnáním obou 

variant s interpretacemi bělského zlomu význačných autorů uváděnými v příloze č. 9, nebo  

popřípadě s geologickou mapou České Republiky 1:500 000, nemůžeme jednoduše 

rozhodnout, která z variant je správná.  

Podle [16] se bělský zlom ve své jihozápadní části rozpadá na dva významné zlomy a 

je těžké rozhodnout, který z těchto zlomů je jeho pokračováním. Zlomy sudetského směru 

porušující zde variské patro mají směr ZSZ-VJV až SZ-JV a jsou propojeny transformními 

zlomy směru SSZ-JJV. Nenachází se zde žádný výrazný zlom procházející přes celou 

zájmovou oblast ve směru vykreslovaného bělského zlomu v literatuře. Proto [16] považuje za 

vhodnější označit oblast mezi zjištěnými dvěma variantami za pásmo jihovýchodního 

pokračování bělského zlomu.  

Charakter průběhu poruchového pásma bělského zlomu odpovídá napěťovému poli, 

které popsal Grygar s Jelínkem [5]. Bělský zlom se dostal v předpolí vněkarpatských příkrovů 

při alpinské orogenezi do pozice radiálního transtenzního zlomu, konjugovaného se S-J až 

SSV-JJZ systémy vněkarpatského orogenního oblouku. Na základě tohoto předpokladu byla 

stanovena kinematiku pohybu na hlavních zlomových zónách (obr. č. 14). Bělskému zlomu 

odpovídá dextrální pohybová komponenta. V deformačním elipsoidu potom dílčí zlomy 

sudetského směru bělského zlomového pásma odpovídají Rendlovým střihům [16]. 
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Obr. č. 14 Schematický napěťový elipsoid [4] 
 

 
Obr.č. 14 zobrazuje vzájemný vztah mezi křehkým zlomovým systémem a zónami 

puklinového porušení ve studované oblasti. Diagram B znázorňuje dřívější svrchno a 

postkřídové (miocénní) stádium dextrálních horizontálních posunů probíhajících na zlomech 

sudetského a labského systému. Druhá etapa deformačních fází sinistrálních horizontálních 

pohybů probíhala na zlomech orlického a moravskoslezského systému se současnou radiální 

extenzí (diagram C) [4]. 
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9. ZÁVĚR 
Náplní zadané diplomové práce byla morfotektonická analýza jihovýchodní části 

bělského zlomu a objasnění jeho průběhu vymezenou oblastí. 

Diplomová práce splnila všechny cíle, které byly definovány na počátku. Zabývá se 

nejen interpretací tektonických poruch, ale poukazuje i na důležitý aspekt, který bývá často 

zanedbáván při generování DMR. Tento univerzální metodický postup interpretace může být 

využit na libovolném území, ve kterém nejsou zcela zřejmé tektonické vztahy. 

Morfotektonickou analýzu lze aplikovat při sestavování geologických map, studii 

základových poměrů, stability horninového masivu, atd. Nevýhodou aplikovaného postupu 

morfotektonické analýzy je značná časová náročnost interpretace a závislost na lidském 

faktoru. Pro ověření výsledků provedené analýzy DMR lze použít strukturně tektonické 

analýzy terénních dat. Alternativou k ověření výsledků může být porovnání s ostatními 

autory.  

Stanovený průběh bělského zlomu ve vybraném území se opírá pouze o výsledky 

morfotektonické analýzy a jde o subjektivní názor autora. Autor diplomové práce se po 

konzultaci s geologickou mapu přiklání k severnímu průběhu bělského zlomu studovanou 

oblastí.  
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Příloha č. 11 Digitální datový nosič CD  
 
 
Adresářová struktura na přiloženém CD: 
 

• adresář Data – obsahuje všechny digitalizované morfolineamenty a síť zón křehkého 

porušení, dále síť vstupních výškových bodů ve formátu ASCII 

• adresář Mapove_vystupy – obsahuje všechny vytvořené mapy v původním rozlišení 

• adresář Relief – obsahuje vygenerovaný DMR ve formátu ESRI grid 

• adresář Text – obsahuje text diplomové práce a pracovní deník ve formátu pdf  
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