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ANOTACE 

 V předložené práci je zpracováno srovnání možností vybraných programů, jmenovitě 

ArcMap 10.2, Surfer 12 a RockWorks 16, pro tvorbu digitálních modelů reliéfu. Podle 

zvolených kritérií a funkčních požadavků ohodnocených z pohledu odborníků oboru geologie 

a garantem předmětu Modelování krajiny a terénu je vybrán váženým ohodnocením 

nejvhodnější z nich právě pro podporu výuky Modelování terénu a krajiny. 

 Práce může sloužit jako podklad při rozhodování o využití programových vybavení při 

výuce předmětu Modelování terénu a krajiny nebo také jako inspirace či příručka pro výběr 

programu k zpracování digitálních modelů reliéfu. 
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ANNOTATION 

In the present thesis is elaborated comparison of capabilities of selected software, 

namely ArcMap 10.2, Surfer 12 and RockWorks 16 for DMT processing. In according with 

selected criteria and functional requirements weighted in points of view of experts in discipline 

of geology and the guarantor of subject Terrain and landscape modeling, the most suitable 

software is selected for support of teaching subject Terrain and landscape modeling. 

This thesis may serve as a basis for determining the use of the software for subject 

Terrain and landscape modeling and also as an inspiration and guide for software selection for 

processing digital models of terrain. 
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MTK – Modelování terénu a krajiny 
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DTM – digital terrain model 
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1 Úvod 

 Hlavním cílem této práce je zjistit, který ze srovnávaných programů, 

nebo jejich kombinace, pro práci s digitálními modely reliéfu (ArcMap 10.2, 

RockWorks 16 a Surfer 12) disponuje nejvhodnějšími funkčními a technickými 

prvky v souladu s osnovami předmětu Modelování terénu a krajiny a s ohledem 

na fakt, že posluchači jsou studenty Geologického inženýrství. 

 Druhotným cílem je podat zprávu o využitelnosti zmiňovaných 

programů a možnosti zařazení nově zakoupeného RockWorks 16 při výuce 

předmětu Modelování terénu a krajiny z oboru Geologické inženýrství. 

 

Bakalářská práce se v úvodní části zabývá studiem současné 

problematiky tvorby digitálních modelů terénu a ohodnocení požadavků pro 

využití vybraného softwaru pro jejich tvorbu v souladu s osnovami výuky 

Modelování terénu a krajiny a praktičnosti v oblasti geologie.  

V druhé části práce jsou popsány vybrané programy pro samotnou tvorbu 

a práci s digitálními modely reliéfu spolu s uvedením teoretických základů a 

uvedením problematiky spolu s rozborem nastudované rešerše s odkazem na 

podobné a související práce v tomto směru. 

Třetí část se zabývá stanovením kritérií k hodnocení funkčnosti 

programů jak z pohledu garanta předmětu tak geologů specializujících se na dílčí 

obory (morfologie, hydrologie, …). 

Závěrečná část se skládá z ohodnocení kritérií pro využití v daném 

oboru, za pomoci možností vybraných programů ArcMap 10.2, RockWorks 16 

a Surfer 12, zpracování a zformulování výsledků porovnávání. 
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2 Současný stav problematiky 

Při studiu dostupné literatury k vyřešení práce měly největší vliv 

publikace a studijní materiály doc. Ing. Petra Rapanta, CSc., doc. Dr. Ing. Jiřího 

Horáka a zejména pracovní postupy Ing. Kateřiny Růžičkové, Ph.D. 

2.1. Digitální modely reliéfu 

S digitálními modely reliéfu, které známe dnes, se začalo na konci 50. let 

minulého století, kdy na americké Massachusetts Institute of Technology poprvé 

sestavili digitální model pro interpretaci zemského reliéfu. Definice podle nich 

zní: „Digitální model je jednoduše statistická reprezentace spojitého povrchu 

Země pomocí velkého množství bodů se známými souřadnicemi X, Y, 

Z v definovaném souřadnicovém prostoru.“ 

[2] 

V digitálním modelování dnes existuje mnoho způsobů, jak povrch 

reprezentovat. Záleží na využití modelu, zvolených pracovních postupech a 

hlavně na kvalitě a typu zdrojových dat. Na základě toho se můžeme setkat s: 

 Digitálním výškovým modelem (angl.. Digital elevation model) – tvořeným 

body nesoucí údaj o nadmořské výšce. 

 Digitálním modelem povrchu (angl.. Digital surface model) – podobně jako 

DEM ale navíc doplněn o objekty ležící na povrchu Země. 

 Digitálním modelem terénu (angl.. Digital terrain model) – modelem 

využívající všech typů geoprvků, včetně liniových a plošných. 

 Digitálním modelem krajiny (angl.. Digital landscape model) – jenž je tvořen 

z hotového DEM nebo DTM doplněn o objekty ležícími na nich, např. 

budovy, komunikace, vegetace atd.  

Využití těchto modelů se v posledních letech rapidně rozrostlo a 

setkáváme se s nimi v mnoha oblastech. Jedná se např. o: 

 vědy o Zemi, jako je klimatologie, geologie, hydrologie, geomorfologie atd. 

 DPZ a mapování, k získávání tematických informací 

 stavebnictví, pro využití ve vytváření projektů staveb silnic, pozemních 

úprav, aj. 
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 plánování a management zdrojů, k provádění analýz k vhodnému umístění 

oseté půdy, eroze atd. 

 vojenské aplikace, pro využití zobrazení viditelnosti na bojišti, navádění 

zbraní, letové simulace atd. 

[2] 

2.1.1. Datové modely – TIN a Grid 

TIN 

Model typu TIN, nepravidelná trojúhelníková síť (triangulated irregular 

network), zobrazuje topologický povrch. Model je vykreslen spojitou plochou, 

tvořenou množinou nepravidelných trojúhelníků, které se skládají z vrcholů, 

odpovídajícím bodům ze vstupních dat a hran, které spojují vrcholy jednotlivých 

trojúhelníků a mohou zároveň být totožné s liniovými geoprvky ze vstupních 

dat. 

Reprezentace povrchu pomocí modelu TIN dosahuje přesnějších 

výsledků při menší zátěži na hardware a čas a dokáže zobrazit téměř každý 

povrch, včetně svislých povrchů. Přesnost a rozlišení modelů závisí pouze na 

kvalitě a množství vstupních dat. Dále by měly být trojúhelníky generovány, aby 

byly co nejrovnostrannější. 

[1] 

 

Obrázek 1 - Reprezentace terénu pomocí TIN [10] 

GRID 

Model GRID je tvořen maticí pravidelně rozmístěných bodů s výškovým 

atributem. Základní jednotkou jsou body, pomocí kterých získáváme buňky 

modelu o rozměru 2x2. Každá buňka nese svou hodnotu a její velikost se volí 

tak, aby zachytila i nejmenší detail. 
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 Jestliže je velikost buňky ale příliš malá, znamená to pro systém velmi 

vysoké nároky z ohledu vytížení a rychlosti výpočtu modelu. Tudíž ne vždy je 

vhodné díky praktičnosti volit nejlepší kvalitu a je potřeba zahrnout určitou míru 

generalizace. Nejvhodnější pro modelování pomocí GRIDu je plochý reliéf bez 

náhlých výškových změn a většina analýz je na tomto modelu díky velmi 

jednoduchým algoritmům snadná. Naopak nedostatky tohoto modelu se 

projevují ve velmi členitém terénu, jelikož nezachycuje důležité prvky terénu, 

jako hrany, vrcholy a dna. Snížení tohoto nedostatku můžeme docílit pomocí 

menších vzdáleností mezi body, to ovšem za cenu nárůstu a redundance dat. 

[1] 

 

Obrázek 2 - Reprezentace terénu pomocí GRID [10] 

 
 

2.1.2. Tvorba DMR 

Interpolace 

Interpolace je metoda odvozování nadmořských výšek (či jiných hodnot) 

v místě modelovaného povrchu, kde nebyly změřeny. Tyto hodnoty se pak 

odhadují z hodnot známých bodů v nebližším okolí jedním z mnoha postupů. 

Různé metody interpolování nám vypočítají různé výsledné hodnoty, což 

závisí na rozložení a vlastnostech zdrojových bodů. To znamená, že podle 

rozložení vstupních bodů a modelovaného fenoménu musíme zvolit vhodnou 

metodu interpolace. Velmi důležitá je také volba nastavení parametrů dílčích 

metod. Výběr a upravení tohoto nastavení ovšem závisí na smyslu interpolace, 

pro jaké účely je tvořena, počtu a rozmístění zdrojových dat, statistických 

charakteristik aj. Z toho vyplývá, že není vhodné spoléhat pouze na jednu 

univerzální funkci, pro všechny případy. 
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Interpolace se dělí na dva základní typy: 

 lokální interpolace, 

 globální interpolace. 

 

Globální interpolace využívá pouze jednu globální funkci pro celé 

modelované území, z které se poté vypočtou nadmořské výšky. Nejčastější 

funkcí globální interpolace je funkce polynomická. Tato metoda se používá jen 

zřídka.  

[1] 

Lokální interpolace 

Lokální interpolace jsou nejvíce využívanými metodami pro určování 

hodnot neznámých bodů. Při odvozování bodů zahrnují pouze nejbližší množinu 

bodů nacházející se v okolí neznámého bodu.  

[1] 

Lineární interpolace  

 Jedná se o spočetnou rovinu definovanou třemi body, ze které se 

odvozuje neznámá hodnota. Díky jednoduchosti a malé náročnosti na výpočet je 

snadné tuto metodu implementovat. Tato interpolace není v GIS moc využívaná. 

Výsledný reliéf není vyhlazený a vrstevnice jsou skládány z lomených čar.  

[3,5] 

Kriging  

Nejčastěji využívaná geostatická interpolační metoda s vysokou 

flexibilitou. Výpočet funkce interpolace je náročný, díky velkému množství 

vlastního nastavení parametrů a z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná pro 

pokročilejší uživatele. 

Váhy při interpolování jsou určovány dle variogramů. Pro průběh funkce 

lze propojit až tři variogramy (lineární, exponenciální, kvadratický, gaussův aj.). 

Nastává i možnost snižování vah bodů ručně, například z důvodu eliminace 

chyb. 

V závislosti na stochastických vlastnostech modelovaného fenoménu 

vybíráme z různých druhů krigingu. 
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Základní druhy krigingu: 

Simple kriging, Ordinary kriging, Universal kriging, Lognormal kriging 

 

Základní vzorec krigingu: 

𝑍(𝑠0) =∑ 𝝀𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑍(𝑠𝑖) 

kde: 

Z(si)…naměřená hodnota i-tého bodu 

λi…neznámá váha pro měřené hodnoty i-tého bodu 

Z(s0)…předpokládaná hodnota určité lokace bodu 

N…počet měřených hodnot 

[5,6] 

Triangulace s lineární interpolací 

Povrch je tvořený sítí trojúhelníků, spojující jednotlivé body, které jsou 

vytvořeny tak, aby se hrany navzájem neprotínaly. Preferovány jsou trojúhelníky 

s co nejvíce se blížícím vrcholovým úhlem k 60°.  

 

Inverse Distance Weighted 

Metoda vážené inverzní vzdálenosti (IDW) – Tato metoda vychází 

z teorie, že věci blízké jsou si více podobné než vzdálené, to znamená, čím dále 

je konkrétní hodnota, tím menší bude mít vliv na výpočet. Nejvhodnější je tuto 

metodu využívat v případě, kdy je vstupní soubor dostatečně hustý, aby byla co 

nejlépe zachycena charakteristika krajiny. 

Kolem každého nového bodu se vytvoří radius, v němž se provede výběr 

určitých nejbližších bodů potřebných pro interpolování. Výpočet lze řídit 

úpravou nastavení síly vlivu blízkosti, pevným poloměrem hledání, 

proměnlivým poloměrem hledání, bariérou aj.  

[5] 

Natural neighbour 

Interpolace Natural neighbour má mnoho kladných vlastností, může být 

použita nejen pro interpolace ale také je vhodná k zpracování shluku (clusteru) 

bodů. Jedná se o další metodu využívající vážený průměr a základní rovnice pro 

výpočet je totožná s rovnicí IDW a Krigingu.  
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Tato metoda je velmi všeobecná a má tu výhodu, že odpadá veškeré 

určování radiusu, počtu sousedů a vah.  

[5] 

Spline 

Spline odhaduje výsledné hodnoty bodů pomocí matematické funkce 

takovým způsobem, aby bylo minimalizováno zakřivení povrchu. To má za 

následek vytvoření hladkého povrchu, jenž prochází skrze hodnoty vstupních 

bodů. Často bývá tato metoda přirovnávána k natahování gumového plátna, což 

z ní dělá nejúčinnější metodu pro modelování povrchu s plynule se měnící 

nadmořskou výškou, výškou hladiny podzemní vody, koncentrace znečištění aj. 

Existují dvě metody: 

 Reguralized – Tvoří vyhlazený, postupně měnící se reliéf. 

 Tension – Tato metoda zahrnuje více bodů do výpočtu, to obvykle vede 

k ještě hladšímu povrchu, ale na úkor vyššího času výpočtu. 

 

Obrázek 3 - Interpolační metoda Spline [6] 

            [6] 

2.1.3. Využití DMR 

V této kapitole se seznámíme s využitím digitálních modelů reliéfu a 

možných analýzách, které lze na nich provádět, s vazbou na téma a zvolené 

kritéria pro mou práci. 

2.1.3.1. Geomorfologie 

Geomorfologie je věda, zkoumající tvary, vznik a stáří zemského 

povrchu. Zemský povrch (georeliéf) se stále mění a je vytvářen díky působení 

vnitřních a vnějších geomorfologických pochodů. 

 Vnitřní (endogenní) – tvorba nerovností na povrchu 
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 Vnější (exogenní) – zarovnání povrchu a snižování výškových rozdílů 

Navazující obor, morfologie, se zabývá měřením charakteristik 

zemského povrchu. Zjištění těchto vlastností terénu nám pomáhá identifikovat 

tvary jako např. hora, hřbetnice, štít, kotlina atp. 

Základními zkoumanými vlastnostmi jsou sklon a orientace terénu, 

svahu.  

Měření sklonu svahu se provádí tvorbou analýz DMR vytvořených 

počítačovou simulací. V minulosti to bylo buďto přímo v terénu, za využití 

sklonoměru nebo v kanceláři za pomocí speciálních sklonových měřítek 

Při určování orientace svahu, dělíme směřování ploch na čtyři, popřípadě 

osm světových stran. Díky sklonu a orientaci svahu pak máme možnost vyměřit 

expozici svahu. 

.  

Obrázek 4 - Ukázka znázornění orientace svahů podle stupňů [11] 

2.1.3.2. Hydrologie  

Hydrologie je vědní obor zabývající se zákonitostmi časového i 

prostorového rozdělení a oběhu vody na Zemi, jakož i jejími fyzikálními, 

chemickými a biologickými vlastnostmi“ (Slavík, Neruda 2007)  

Mezi základní typy hydrologických analýz nad  DMT můžeme zařadit: 

 Směr odtoku 

 Akumulace vody 

 Stékání a délka vodního toku 

2.1.3.3. Objemové výpočty 

V práci s DMR se můžeme setkat s různými druhy výpočtu objemu. 

Prvním způsobem je výpočet mezi vrstvou reliéfu a referenční plochou. Tuto 
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metodu lze využít zejména při zjišťování objemu vodních těles, jako je jezero, 

rybník, hráz, zaplavený lom atd., kde bereme vodní plochu jako referenční 

plochu, od které se objem odečítá.  

Druhou metodou je výpočet objemu mezi nepravidelnými plochami. 

Tato metoda je velmi náchylná na použití datového modelu. Výpočet objemu 

mezi modely reliéfu ve formátu TIN je složitý, díky nepravidelnosti vytvořených 

trojúhelníků. Proto se častěji využívají k výpočtu objemu rastrová data. 

2.1.3.4. Analýzy viditelnosti 

Pro analýzy viditelnosti je vhodnější využívat digitálního modelu 

povrchu než DMT, jelikož pro věrohodné vyhodnocení výpočtu je třeba 

zahrnout překážky. Zabránit viditelnost na určité místo může vegetace, budova, 

různé převýšení terénu atd. Dalším omezením může být také omezení 

vertikálního a horizontálního úhlu pohledu. 

Základním typem analýzy je výpočet viditelnosti mezi dvěma body. 

Jedná se o prostý profil povrchu terénu. Vznikají tak části profilu, které jsou 

zastíněné a části nakloněné k místu pozorování, jež jsou viditelné. Spojením 

vyhodnocení viditelnosti mezi bodem a pozorovanými místy vzniká oblast 

viditelnosti okolí.  

Dalším typem je vyhodnocení viditelnosti z více bodů. Výsledek této 

analýzy je pak závislý na rozmístění bodů, např. podél linie. (Růžičková, 2014) 

2.1.4. Vizualizace DMR 

Základními metodami vizualizace DMR je zobrazení vrstevnic, stínování 

a barevného rozlišení, tzv. hypsometrie. Tyto metody nám dokážou velmi rychle 

a jednoduše vyvodit vnímání perspektivy reliéfu. 

Další metodou je pak zobrazení objektů na terénu. Může se jednat o 2,5D 

nebo 3D objekty. U 2,5D objektů máme jasně danou polohu, která je doplněná 

o atribut výšky. Výšku lze poté využít k protažení půdorysu a vytvořit tak 

jednoduché modely budov nebo ploch lesů a různé vegetace. Při reprezentaci 

přírodních jevů je vhodné využívat tzv. „drsnost“. Bodové 2D nebo 2,5D objekty 

lze také reprezentovat v 3D. Jedná se např. o objekty reprezentovány body, jako 

jsou lampy, stromy, keře atd. 
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Mezi finální pokročilé metody vizualizace patří nastavení celé scény 

digitálního modelu (nastavení osvětlení, oblohy atd.) a její reprezentace pomocí 

vytvoření animace průletu nebo renderování obrazu pohledu na model. 

2.1.5. Programové vybavení pro zpracování DMR 

V této kapitole blíže představím programy vybrané k řešení této práce a 

okrajově i jiné dostupné vybavení, s kterým je možno se v praxi setkat.  

Programové vybavení pro zpracování digitálních modelů reliéfu a práci 

v GIS obecně je využíváno pro vytváření, správu, analýzy a vizualizaci 

geografických dat, to znamená pro práci s daty, která jsou odkázána na určité 

místo na Zemi.  

Díky různorodosti možné aplikace GIS funkcí vzniká množství 

programů a nástrojů ty ale v základě ale pracují na podobném principu. 

 

  Uživatelské prostředí 

Grafické uživatelské prostředí (GUI) každého GIS programu se dá 

teoreticky rozdělit na šest základních prvků. 

(1) Mapový náhled – náhled na grafické prvky 

(2) Vrstvy – správa vrstev, jejich zobrazování, editace a určování priority 

zobrazení 

(3) Funkční menu – lišta obsahující funkce programu rozdělené do kategorií 

(4) Navigační nástroje – nástroje pro orientaci a hledání v mapovém náhledu 

(5) Atributová tabulka – tabulka s atributy spojenými s grafickou vrstvou 

(6) Editační nástroje – nástroje umožňující vytváření, upravování či 

odstraňování prvků 

 

Druhy programového vybavení GIS 

Existují různé druhy GIS programů s různými funkcemi. Ne každý GIS 

musí ovládat všechny funkce. Některé se specializují pouze na sběr, ukládání, 

reprezentaci, analýzy dat atd. 

První kategorií je desktopové GIS vybavení. To slouží k zpracování 

všech úkolů prohlížení, editace a analýz. Další kategorie jsou geodatabáze či 

prostorové databáze (DBMS), webové mapové servery, webové mapové 

prohlížeče, knihovny a extenze programů a mobilní gis aplikace. 
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  Komerční a open-source programy 

Není snadno určit který program je kvalitnější. Kritérium ve volbě mezi 

komerčními a open source programy je jasné, open source je zcela zdarma oproti 

komerčním nástrojům, jejichž ceny se mohou pohybovat až v řádech sta tisíc 

korun. 

Mezi přední zástupce komerčního programového vybavení patří 

společnosti ESRI Inc., Golden Software Inc., AutoDesk, Bentley Systems Inc., 

a RockWare. Každá společnost si klade za cíl různé odvětví využití.  

[7,8] 

2.1.5. DMR v geologii 

Tato kapitola byla zpracována na základě studijních materiálů Prof. 

Grygara a Doc. Jelínka, zaměřených na Geomorfologii pro technické obory. 

DMR mají v geologii široké uplatnění. Jedná se na příklad o geologické 

interpretace a modelování, sledování sítí odvodnění pro simulaci povodňového 

stavu či šíření nečistot nebo dalších hydrologických modelování a tvorba map 

spádů nebo svahové profily. 

V geologii jsou nejvíc zpracovávána zdrojová data v podobě vzorků z 

geologických vrtů. Jedná se tudíž o velmi řídká data a to klade velmi vysoké 

nároky na správě zvolenou a provedenou interpolaci dat, zejména při 

modelování stratigrafie. „Stratigrafie je geologická vědní disciplína, která 

studuje zejména sledy sedimentárních vrstev jejich vztahy a stáří - zajišťuje 

časoprostorové zhodnocení geologických objektů.“ (Bokr, 2015) 

Úzká vazba geologie s ostatními obory, jako je např. stavitelství, se 

projevuje ve společných analýzách digitálního modelu. Mezi nejvíce užívané se 

řadí objemové výpočty, návrh umístění přehradního díla a budování tunelů, 

skládek a průmyslových zón. Hydrologické analýzy jsou nezbytné právě 

v budování vodních přehrad, jezů a hrází. V hydrologii se pak řeší například i 

modelování výšky hladiny vody ve zvodni. Z běžných modelů reliéfu se pak 

dostávají nezbytné informace o velikosti a sklonech svahů, které jsou důležité 

při analýzách z hlediska výstavby, expozice svahů, posuzování stability svahů a 

pro celou řadu dalších inženýrských a řídících aktivit.  
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Obrázek 5 - Přiklad použití objemových výpočtů při naplnění vodní nádrže 

[12] 

   

2.2. Metody srovnávání programového vybavení 

Před zahájením zpracování mé bakalářské práce jsem provedl průzkum 

se zaměřením na práce zabývající se tematikou tvorby digitálních modelů 

reliéfů, práce podrobněji zkoumající zpracování DMR v jednotlivých 

programových prostředí a práce zabývající se srovnáváním programů a daných 

kritérií.  

Dle mých výsledků téma mé práce nebylo zpracováno. Proto jsem využil 

poznatky z prací, které alespoň úzce souvisí s mým zadáním. Nejvýznamnější 

podíl na mé práci připadá z poznatků úspěšně obhájené diplomové práce Ing. 

Jakuba Báboráka na téma „POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ GEOSTATISTICKÝCH 

POSTUPŮ PRO MODELOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ“[9], z které 

jsem čerpal poznatky o tvorbě geologických objektů a formě hodnocení 

programů. 

Druhou prací je úspěšně obhájená bakalářská práce Ing. Kláry 

Neumannové na téma „SROVNÁNÍ NÁSTROJŮ PRO NÁVRH A PŘÍSTUP K 

ORACLE 

DATABÁZI A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE NA VŠE  

V PRAZE“[4], ta byla velmi cenným zdrojem zvolené metodiky hodnocení 

kritérií, kterou jsem s úpravami převzal k vyhodnocení mé práce. 
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3 Srovnávané programové vybavení 

Programové vybavení pro zhotovení mé bakalářské práce se skládá ze 

třech komerčních nástrojů, které mají ve světě významné zastoupení. Jedná se o 

programy ArcMap verze 10.2 společnosti ESRI Inc., Surfer verze 12 společnosti 

Golden Software Inc., které se běžně využívají nejen v praxi ale také při výuce 

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a program RockWorks 

verze 16 společnosti RockWare, který je na naší univerzitě novinkou. 

V následující části této kapitoly se budu zabývat krátkým všeobecným 

popisem těchto programů: 

3.1. ArcMap 

Verze: 10.2 

Vývoj: ESRI Inc. 

Web: http://www.esri.com 

ArcMap je hlavní součástí balíku programů pro zpracování prostorových 

dat ArcGIS. Jedná se o program typu desktop GIS a umožňuje tedy prohlížet, 

editovat a vytvářet data a provádět na nich prostorové analýzy. V současné době 

se jedná o nejrozšířenější program využívaný v oblasti GIS. 

Systémové požadavky: 

 Alespoň 2,2 GHz rychlost CPU 

 Alespoň 2 GB RAM 

 Rozlišení 1024 x 768 px nebo vyšší a 24 - bitová barevná hloubka 

 2,4 GB volného místa na disku 

3.2. Surfer 

Verze: 12 

Vývoj: Golden Software Inc. 

Web: http://www.goldensoftware.com/products/surfer 

Surfer je programový balíček sloužící k 3D vizualizaci, profilování a 

plošnému modelování. Nedisponuje pouze nástroji pro terénní modelování ale 

také pro výpočty objemu a jiné. Dále je používán pro vizualizaci krajiny a 

analýzy povrchu, mapování rozvodí a gridové výpočty.  

Tento program je velice vhodný a oblíbený hydrology, geology, 

klimatology, a v oblasti lesnictví. 

http://www.esri.com/
http://www.goldensoftware.com/products/surfer
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Systémové požadavky: 

 Rozlišení 1024 x 768 px nebo vyšší s alespoň 16 - bitovou barevnou 

hloubkou 

 Alespoň 500 MB volného místa na disku 

 Alespoň 512 MB RAM 

K dispozici je 32 - bit i 64 - bit verze programu. 

3.3. RockWorks 

Verze: 16 

Vývoj: RockWare, Inc. 

Web: http://www.rockware.com 

RockWorks 16 je aktuální verze hlavního programu vyvíjeného firmou 

RockWare, Inc. RockWorks je již dlouho využívaným programem a stal se 

standardem v oblastech ropného a těžebního průmyslu a životního prostředí, 

díky možnosti vizualizace podzemních jevů a objemových výpočtů. 

RockWorks nabízí několik způsobů analyzování podzemních dat a umí 

pracovat s různými typy stratigrafických, litologických a kvantitativních dat. 

Systémové požadavky: 

 Alespoň 1,4 GHz rychlost CPU 

 Alespoň 1 GB RAM 

 Rozlišení větší než 800 x 600 px 

4 Stanovení kritérií a metody porovnání 

Pro sestavování kategorií a dílčích kritérií nám posloužily osnovy 

předmětu Modelování terénu a krajiny (548-0012/04), a byl brán zřetel i na 

modelování stratigrafie a geologických těles. Z toho bylo odvozeno, které z 

funkcí a vybavení programu jsou pro tuto práci nejdůležitější. 

Sestavené kritéria bylo nutno konzultovat s garantem předmětu, stejně 

jako ohodnocení důležitosti pomocí vah. V dalším kroku proběhly konzultace 

s experty z oboru geologie na VŠB – TUO. 

Kategorii interpolací a vizualizací jsem konzultoval s panem doc. RNDr. 

Františkem Staňkem, Ph. D, geomorfologii s panem Ing. Janem Jelínkem, Ph. D 

a oblast hydrologie s paní doc. Ing. Naďou Rapantovou, CSc. 

http://www.rockware.com/
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Vyjádření a ohodnocení bylo i samotnými odborníky obtížné, při zvážení 

všech potencionálních aplikačních využití. Nelze jednoznačně určit, který ze 

způsobů nebo jaká metoda je důležitější. Záleží na konkrétní situaci. 

4.1. Metoda hodnocení 

Metodika hodnocení programů vychází z práce „SROVNÁNÍ 

NÁSTROJŮ PRO NÁVRH A PŘÍSTUP K ORACLE 

DATABÁZI A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE NA VŠE  

V PRAZE“[4], kde jsou kritéria váhově ohodnocena z pohledu předmětu MTK 

a oboru geologie v intervalu <0,1> pro každou kategorii a hodnocena za pomocí 

užití šestibodové stupnice. Tato stupnice obsahuje možné hodnoty (0, 1, 2, 3, 4, 

5), které dle mého subjektivního rozhodnutí spolu s porovnáním možností 

nastavení analýz a funkcí ohodnotím. 

Tento počet je zvolen proto, aby byl vyloučen výskyt střední hodnoty a 

výsledek se vždy přiklonil na jednu ze stran splnění či nesplnění stanovených 

kritérií. 
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4.2. Funkční požadavky 

Zde je tabulka obsahující sestavené funkční požadavky na základě analýz 

a operacích požadovaných testovanými programy.  

 
     Tabulka 1 - Funkční požadavky 

Kritéria pro hodnocení software 

Funkční požadavky 

Kategorie Název 

1. Tvorba DMR Kriging 

  Triangulace s lineární interpolací 

  Natural Neighbor 

  Inverse Distance Weighted 

  Spline 

2. Morfologie Orientace svahu 

 Sklon svahu 

  Zakřivení a charakteristiky krajiny 

3. Vizualizace Povrch terénu (3d modely, 2.5d modely) 

 Stratigrafie 

 Geologické tělesa 

4. Hydrologie Směr odtoků z terénu 

 Stékání a akumulace vody 

 Stanovení délky stoku 

5. Obecné GRID model 

  TIN model 

 Analýza viditelnosti (z místa, trati) 

  Objemové výpočty 
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4.3. Technické požadavky 

 
U technických požadavků se budu zabývat technickými záležitostmi 

programového vybavení, které nesouvisí s funkcemi ale spíše s jejich podporou 

a provedením, jako je například podpora operačních systému, technická 

dokumentace a návody pro práci s programy, přehlednost uživatelského 

prostředí a tak podobně. Srovnávané požadavky si můžeme detailněji 

prohlédnout v přiložené tabulce. 

 

     Tabulka 2 - Technické požadavky 

Technické požadavky 

Kategorie Název 

1. Podpora možnost připojení WMS 

  Pluginy, add-ons, extenze 

  podporované OS 

  import/export dat 

2. Ostatní uživatelské prostředí 

  aktualizace 

  finančnín náročnost 

  technická podpora / tutorialy 
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5 Testování a výsledky vybraných programů 

Testování vybraných programů bude probíhat na základě testování černé 

skříňky, kdy se budu zaměřovat na vstupy, výstupy programů a očekávané 

vlastnosti programu, bez znalosti práce s daty, algoritmy aj.  

Testováno bude všech pět kategorií funkčních požadavků. Postupně 

otestuji dílčí kategorii všemi třemi zvolenými programy a poté se přesunu 

k další. 

5.1. Interpolace 

V této kapitole se budu věnovat testování interpolačních funkcí, které 

byly váhově oceněny z pohledu oboru geologie a předmětu MTK. 

 

   Tabulka 3 - Ohodnocené kritéria kategorie interpolace 

Název Váha z pohledu geologie Váha z pohledu DMT 

Kriging 0,60 0,05 

Triangulace s lin. inter. 0,10 0,25 

Natural neighbour 0,10 0,25 

Inverse Distance Weighted 0,10 0,25 

Spline 0,10 0,20 

5.1.1. Interpolace v ArcMap 

 
Pro výpočet interpolací v programu ArcMap 10.2 se využívají nástroje 

Toolboxu Spatial Analyst a 3D Analyst, které je mít třeba aktivovány 

v extenzích. Postup zadání vstupních požadovaných a volitelných parametrů je 

stejný. Pro mé účely jsem zvolil postup přes Spatial Analyst. Totožné 

interpolační metody v 3D Analyst nalezneme v 3D Analyst Tools > Raster 

Interpolation. 
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Obrázek 6 - Interpolace (ArcMap) 

  Kriging 

Kriging metodu nalezneme pod Spatial Analyst Tools > Interpolation > 

Kriging. 

Povinné vstupní parametry jsou vrstva bodů a atribut, ve kterém jsou 

uloženy výšky, volba typu krigingu a výběr semivariogramu. 

Volitelné vstupní parametry jsou velikost buňky, možnost nastavení 

extentu a radius vyhledávání nebo minimální počet nejbližších bodů pro 

provedení interpolace. 

 

  Triangulace s lineární interpolací 

   Program ArcMap tuto interpolační metodu nepodporuje. 

 

Natural Neighbor 

Natural neighbour, metoda přirozených sousedů se nachází ve Spatial 

Analyst Tools > Interpolation > Natural Neighbor. Po zobrazení dialogového 

okna této funkce následuje velmi jednoduché nastavení pro výpočet. 

Povinné vstupní parametry jsou vrstva bodů a atribut, ve kterém jsou 

uloženy výšky. Volitelné vstupní parametry jsou velikost buňky a možnost 

nastavení extentu. 

 

Inverse Distance Weighted 

Metoda Inverse Distance Weighted (zkr. IDW) se v prostředí ArcMap 

spustí přes Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW. Povinné vstupní 

parametry metody jsou vrstva bodů a atribut, ve kterém jsou uloženy výšky. 



20 
 

Další volitelné vstupní parametry jsou velikost buňky a možnost 

nastavení extentu, nastavení síly vlivu blízkosti, radius vyhledání nebo 

minimální počet nejbližších bodů pro provedení interpolace 

 

Spline 

Interpolační metodu Spline nalezneme v Spatial Analyst Tools > 

Interpolation > Spline. Povinné vstupní parametry funkce jsou vrstva bodů a 

atribut, ve kterém jsou uloženy výšky. 

Volitelné vstupní parametry jsou velikost buňky a možnost nastavení 

extentu, typ metody (Regularized nebo Tension), váha a počet bodů využitých 

pro aproximaci. 

 

5.1.2. Interpolace v Surfer 

 
Výpočty interpolací se v programu Surfer 12 provádí skrze menu Grid > 

Data. Jako první nás program vyzve k zvolení vstupních dat. Po otevření se 

zobrazí dialogové okno s načtenými vstupními daty, výběrem metody, 

nastavením parametrů, umístění a název výstupního souboru. Při provedení 

interpolace program vygeneruje i podrobný report, který lze uložit do textového 

dokumentu. V Grid Line Geometry se volí velikost gridu a počet buněk ve 

směrech os x a y. 

 

Obrázek 7 - Nastavení interpolace (Surfer) 
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Kriging 

Interpolační metodu Kriging zvolíme v rozbalovacím menu Gridding 

Method. V nastavení můžeme zvolit typ krigingu, model semivariogramu a 

výběr bodů k výpočtu interpolace. 

 

Triangulace s lineární interpolací 

Interpolační metodu Triangulace s lineární interpolací vybereme 

z rozbalovacího menu Gridding Methods. V nastavení metody můžeme nastavit 

anizotropii a exportování Delaunayho trojúhelníků do samostatného souboru. 

 

Natural Neighbor 

Interpolační metodu Natural neighbour vybereme z rozbalovacího menu 

Gridding Methods. Nastavení parametrů je totožné s nastavením triangulace 

s lineární interpolací. 

 

IDW 

Interpolační metodu IDW vybereme z rozbalovacího menu Gridding 

Methods. V nastavení parametrů metody máme na výběr hodnotu síly vlivu 

blízkosti, faktor vyhlazení a anizotropii a výběr bodů k výpočtu interpolace. 

 

SPLINE 

Interpolační metoda Spline se v programu Surfer nenachází, ale jako 

náhradu lze využít funkce Minimum Curvature z rozbalovacího menu Gridding 

Methods.  

 

5.1.3. Interpolace v RockWorks 

 
Výpočty interpolací v programu RockWorks se provádí v menu Gridding 

Options. Po otevření se nám zobrazí dialogové okno, z výběrem všech 

dostupných interpolačních metod a rozšiřujících nastavení. 

Každá metoda zobrazuje příklad výstupu, s textovým popisem nebo 

doplněná i o obrázek, jak se projevují změny nastavení. To samé platí i u 

rozšiřujících nastavení. 
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Obrázek 8 - Gridding Options (RockWorks) 

 

Kriging 

Interpolační metodu Kriging nalezneme v Gridding Options. Na výběr 

máme mezi automatickým a manuálním nastavení semivariogramu. Při 

manuálním nastavení si můžeme vybrat ze 4 základních semivariogramů 

(Gausův, exponenciální, lineární a sférický). Dále je možnost zvolení počtu 

využitých sousedních bodů pro výpočet, vytvoření textové zprávy o interpolaci 

a 2D matice variogramu. 

 

Triangulace s lineární interpolací 

Interpolační metodu Triangulace nalezneme v Gridding Options. 

V nastavení této metody máme na výběr, zda chceme přiřadit hodnotu uzlům 

ležících mimo oblast interpolace nebo nastavíme hodnotu na null. 

  

Natural Neighbour 

   Program RockWorks 16 tuto interpolační metodu nepodporuje. 

 

IDW 

Interpolační metodu IDW nalezneme v Gridding Options pod Inverse 

Distance. Důležité je v rozšiřujícím nastavení zvolit Decluster > Decluster 

Method > Distance – Weighted. Jako další nastavení metody máme zvolení síly 

vlivu blízkosti, a počet bodů zahrnutých do výpočtu nového uzlu. 
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Spline 

   Program RockWorks 16 tuto interpolační metodu nepodporuje. 

5.1.4. Výsledky testování interpolací 

 
Bodové hodnocení bylo udáno na základě toho, zda vybraný program 

danou funkci podporuje či nikoliv. Dále byla věnována pozornost na množství 

volitelných nastavení a přehlednosti při provádění interpolačních výpočtů. 

 
     Tabulka 4 - Bodové výsledky kritéria interpolace 

  Bodové hodnocení 

  ArcMap Surfer RockWorks 

Kriging 4 3 4 

Triangulace s lin. inter. 0 3 4 

Natural neighbor 4 4 0 

Inverse Distance Weighted 4 4 4 

Spline 4 2 0 

 

5.2. Geomorfologie 

V této kapitole se budu věnovat testování výpočtu geomorfologických 

jevů, které byly váhově oceněny z pohledu oboru geologie a předmětu MTK. 

     Tabulka 5 - Ohodnocené kritéria kategorie geomorfologie 

Název 
Váha z pohledu 

geologie 
Váha z pohledu DMT 

Orientace svahu 0,2 0,35 

Sklon svahu 0,3 0,35 

Zakřivení a charakteristiky krajiny 0,5 0,3 

5.2.1. Geomorfologie v ArcMap 

 
Pro výpočet geomorfologických jevů se v programu ArcMap 10.2.2 

využívá 3D Analyst, který je třeba mít aktivován v Customize > Extensions. Tím 

získáme přístup jeho funkcím přes ArcToolbox > 3D Analyst Tools. Pro použití 

těchto funkcí potřebujeme hotový digitální model terénu. 

 

Orientace svahu 

Funkce pro znázornění orientace svahů se nalézá v 3D Analyst Tools > 

Raster Surface > Aspect. 
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Okno s nastavením po nás chce zadat pouze vstupní rastr do pole Input 

raster. Vznikne nám nový raster s vyznačenými orientacemi podle světových 

stran. 

 

Sklon svahu 

K funkci pro výpočet sklonu svahu se dostaneme přes 3D Analyst Tools 

> Raster Surface > Slope. 

V okně nastavení Slope musíme zadat pouze vstupní raster do pole 

Input raster a vybrat, v jakých jednotkách chceme sklon zobrazit, zda ve 

stupních nebo procentech. Výsledkem je nová raster se znázorněním sklonů 

svahů. 

 

Zakřivení a charakteristiky terénu 

K funkci pro zjištění zakřivení terénu se dostaneme přes 3D Analyst > 

Raster Surface >Curvature. 

V okně nastavení Curvature je nutné zadat vstupní rastr a jméno 

výstupního rastru zakřivení. Jako volitelnou možnost zde máme profile curve 

raster pro vytvoření rastru zakřivení povrchu ve směru spádu a plan curve raster 

pro vytvoření rastru zakřivení povrchu kolmo na směr spádu. 

5.2.2. Geomorfologie v Surfer 

 
V programu Surfer 12 se všechny metody geomorfologických analýz 

nacházejí v menu Grid > Calculus. Základním vstupním prvkem je grid, nad 

kterým chceme analýzu provádět. 

 

Orientace svahu 

Nástroj pro výpočet orientace svahu Terrain Aspect se nachází 

v záložce Terrain Modeling. Kromě nastavení vstupního a výstupního gridu se 

nenabízí žádné nastavení. 
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Sklon svahu 

Nástroj pro výpočet sklonu svahu Terrain Slope se nachází v záložce 

Terrain Modeling. Žádná možnost nastavení stejně jako v případě orientace 

svahu. 

  

Zakřivení a charakteristiky terénu 

Nástroje k výpočtu zakřivení a charakteristiky terénu nalezneme 

v záložce Terrain Modeling. Jedná se o Profil, Plan a Tangential Curvature. 

Plan Curvature nám vytvoří horizontální zakřivení terénu, tedy 

vypouklost a vydutost. Profile Curvature zobrazí změny ve směru spádu.  

Tangential Curvature udává horizontální zakřivení vzhledem k svislé rovině. 

5.2.3. Geomorfologie v RockWorks 

 
V programu RockWorks se geomorfologické analýzy provádí v okně 

RockWorks Utilites v menu Grid. 

 

Obrázek 9 - Menu geomofologických funkcí (RockWorks) 

Orientace svahu 

Nástroj pro výpočet orientace svahu spustíme přes menu Grid > 

Directional Analyses > Grid – Aspect Map… Po otevření se nám zobrazí 

dialogové okno s popisem nástroje a požadovanými a doplňujícími nastaveními. 

Vstupní data pro výpočet orientace svahu jsou: Existující hotový model 

povrchu terénu, na kterém se bude analýza provádět, název a umístění 

výsledného modelu. Dále je na výběr normalizace uzlů v závislosti na analýze. 
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Na výběr máme automatické nebo manuální nastavení. V manuálním nastavení 

určujeme hranice minimální a maximální výšky, do které budou provedena 

normalizace, před spuštěním analýzy. Poslední částí nastavení je zvolení 

generovaného výstupu, na výběr máme mapu nebo 3D model povrchu (lze 

vygenerovat obě možnosti současně) a statistickou zprávu analýzy. 

 

Sklon svahu 

Nástroj pro výpočet sklonu svahu spustíme přes menu Grid > 

Directional Analyses > Grid – Slope map… Po otevření se ním zobrazí 

dialogové okno s popisem nástroje a požadovanými a doplňujícími nastaveními. 

  Nastavení nástroje je totožné s nastavením Orientace svahu.  

 

Zakřivení a charakteristiky terénu 

Nástroj pro výpočet zakřivení terénu (vydutost a vypouklost) spustíme 

přes menu Grid > Directional Analyses > Grid – Second Derivative map… 

  Nastavení nástroje je totožné s nastavením Orientace svahu. 

5.2.4. Výsledky testování geomorfologie 

 
Bodové hodnocení udáno na základě toho, zda vybraný program danou 

funkci podporuje či nikoliv.  Dále byla věnována pozornost na množství 

volitelných nastavení a přehlednosti při provádění geomorfologických operací. 

 
     Tabulka 6 – Bodové výsledky kategorie geomorfologie 

  Bodové hodnocení 

  ArcMap Surfer RockWorks 

Orientace svahu 3 2 4 

Sklon svahu 4 2 4 

Zakřivení a charakteristiky krajiny 3 3 4 

 

5.3. Vizualizace 

V této kapitole se budu věnovat testování způsobů vizualizace 

prostorových dat a objektů, které byly váhově oceněny z pohledu oboru geologie 

a předmětu MTK. 
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     Tabulka 7 - Ohodnocení kritéria kategorie vizualizace 

Název Váha z pohledu geologie Váha z pohledu DMT 

Povrch terénu (3d modely, 2.5d 

modely) 
0,1 0,8 

Stratigrafie 0,4 0,1 

Geologické tělesa 0,4 0,1 

 

5.3.1. Vizualizace v ArcMap 

 
Povrch terénu (2.5D a 3D modely) 

V programu ArcMap jsme schopni vykreslit pouze 2.5D modely, 

k vizualizaci 3D modelů je za potřebí využít balíčku ArcScene. Existuje několik 

způsobů, jak data interpretovat. 

Prvním způsobem je pouhá změna symbolů. V nastavení symbologie 

vrstvy můžeme vybírat z velkého množství základních 3D modelů stromu, 

osvětlení, dopravního značení, budov atd., které zobrazíme aktivováním patřičné 

záložky v Style References. 

Dalším způsobem je protáhnutí výšky polygonů. Tato metoda je velmi 

vhodná obzvlášť při zobrazování budov. Toto se provádí v nastavení vrstev za 

pomocí funkce Extrusion, kdy vybíráme z  tabulky atribut obsahující výšky 

objektů. 

Na závěr lze takto připravený terén prezentovat buďto obrázkem nebo 

pomocí animací, které lze vytvářet v programu ArcScene. Prvním způsobem je 

nakreslení linie, po které se bude pohybovat kamera pozorovatele a druhým 

způsobem je nastavení klíčových snímků, mezi kterými program dopočítá trasu 

automaticky. 

 

Stratigrafie 

K vizualizaci stratigrafie je zapotřebí mít aktivní 3D Analyst a dostupné 

3D data z vzorků geologických vrtů.  

Za pomoci 3D Analyst Tools > Raster Interpolation pomocí vybraného 

druhu interpolace vypočítáme stratigrafické horizonty pro každý typ. Tyto rastry 

je poté třeba pomocí 3D Analyst Tools > Conversion > From Raster >Raster to 

TIN převést na datový model typu TIN. Posledním krokem je protáhnutí výšek 
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horizontů za pomoci 3D Analyst Tools > Triangulated Surface > Extrude 

between. 

Výsledný 3D model stratigrafie si pak prohlédneme ve scéně za pomoci 

ArcScene. Kromě klasického blokového zobrazení lze za pomoci Intersect 3D 

vytvořit křížový a fence grafy. 

 

Geologická tělesa 

Tvorba geologických těles v základní verzi ArcMap není možná. Je zde 

ale možnost využít zpoplatněné extenze XTools Pro 

(http://www.xtoolspro.com/)  

5.3.2. Vizualizace v Surfer 

Povrch terénu (2.5D a 3D objekty) 

Program Surfer neumožňuje vkládání a interpretaci terénu doplněného o 

2.5D a 3D modely objektů. 

Vizualizovat ve 3D lze pouze povrch terénu, bez možnosti vkládání 

objektů, za pomocí vytvoření síťového modelu v menu Map > New > 3D 

Wireframe. Dalším způsobem je 3D povrch v menu Map > New > 3D Surface, 

který vytvoří model, který lze potáhnout texturou nebo hypsometrickou škálou. 

 

Stratigrafie 

Program Surfer neumožňuje vizualizaci stratigrafie, k tomuto účelu 

slouží sesterský program Golden Software, Inc. Voxel, pro práci a modelování 

3D geologických dat.  

 

Geologická tělesa 

Program Surfer neumožňuje vizualizaci geologických těles, k tomuto 

účelu slouží sesterský program Golden Software, Inc. Voxel, pro práci a 

modelování 3D geologických dat. 

5.3.3. Vizualizace v RockWorks 

Povrch terénu (3D modely, 2.5D modely) 

Program RockWorks neumožňuje vkládání a interpretaci 2,5 a 3D 

objektů na terénu.  Lze jen zobrazit povrchový model. 

http://www.xtoolspro.com/
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Stratigrafie 

V programu RockWorks se stratigrafie provádí v Borehole Manageru, 

v menu Stratigraphy > Model. Průvodní okno obsahuje instrukce jak s funkci 

modelování pracovat a dialogovou část, pro vkládání dat a nastavení.  

Povinnými vstupními parametry jsou vstupní data vrtů nebo manuální 

zadání parametrů lokace, hloubky, výběr, zda chceme zobrazit všechny 

stratigrafické jednotky nebo pouze vybrané, výběr interpolační metody nebo už 

hotových gridů. 

U volitelných vstupních parametrů máme na výběr obrovskou škálu 

možností způsobu zobrazení vrstvy buďto texturou nebo výběrem z defaultních 

vzorů, nastavení hustoty vrstvy stratigrafie, možnost zákazu zobrazení určité 

vrstvy atd. 

Program vytvoří 3D model znázorňující stratigrafické vrstvy který si 

můžeme prohlédnout v RockPlot3D okně. 

Kromě 3D modelu je také možnost interpretace stratigrafických vrstev 

v podobě profilu/grafu. 

 

Geologická tělesa 

Vizualizace geologických těles v programu RockWorks je na vysoké 

úrovni. V menu Utilities > Solid > Model máme možnost vytvoření 3D modelu. 

V průvodním okně máme na výběr zobrazení už hotového modelu nebo 

vytváření nového. 

Při vytváření nového modelu je za potřebí zadat požadované vstupní 

parametry jsou výběr zdroje  dat (ASCII nebo datasheet) x, y, z souřadnic a g 

(grade), který znázorňuje modelovanou hodnotu. Dalším parametrem je 

nastavení modelování. Do toho spadá algoritmus (modelovací metoda) pro 

vytvoření modelu z nerovnoměrně rozložených souřadnic, rozměry tělesa pro 

výpočet hustoty modelu. Volitelní vstupní parametry modelovaní jsou nastavení 

vyhlazování, naklápění, deformace atd. Jako poslední věcí je nastavení vzhledu 

výsledného 3D modelu. Patří zde zobrazení kontrolních bodů, vytvoření mřížky, 

vytvoření legendy atd. 
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S takto vytvořeným modelem můžeme nadále provádět další operace a 

způsoby vizualizace nacházející se v menu Utilities > Solid. Zejména tvorby 

profilů, selekce vrstev a profily selektovaných vrstev tělesa. 

5.3.4. Výsledky testování vizualizace 

Bodové hodnocení udáno na základě toho, zda vybraný program danou 

funkci podporuje či nikoliv.  Dále byla věnována pozornost na množství 

volitelných nastavení a přehlednosti při provádění geomorfologických operací. 

 
 

     Tabulka 8 - Bodové výsledky kategorie vizualizace 

  Bodové hodnocení 

  ArcMap Surfer RockWorks 

Povrch terénu (3d modely, 2.5d 

modely) 

 

5 

 

1 

 

1 

Stratigrafie 5 0 5 

Geologické tělesa 1 0 5 

 

5.4. Hydrologie 

V této kapitole se budu věnovat testování hydrologických analýz, které 

byly váhově oceněny z pohledu oboru geologie a předmětu MTK. 

     Tabulka 9 - Ohodnocené kritéria kategorie hydrologie 

Název Váha z pohledu geologie Váha z pohledu DMT 

Směr odtoků z terénu 0,333333333 0,333333333 

Stékání a akumulace vody 0,333333333 0,333333333 

Stanovení délky stoku 0,333333333 0,333333333 

 

5.4.1. Hydrologie v ArcMap 

K hydrologickým analýzám v programu ArcMap je za potřebí mít 

aktivovanou extenzi Spatial Analyst. Aktivaci této extenze provedeme v menu 

Customize > Extensions. Po aktivaci extenze dostáváme přístup k analýzám 

v ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Hydrology.  

Dalším účinným nástrojem k provádění hydrologických analýz je Arc 

Hydro. Lze využít např. při hodnocení kvality vody, hospodaření s vodními 

zdroji, plánování prevence před povodněmi atd. 
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Směr odtoků z terénu 

Pro zjištění směrů odtoků využijeme funkci, ke které se dostaneme přes 

Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction. 

V okně nastavení stačí pouze zadat předem připravený hydrologicky 

korektní raster a jméno výstupního rasteru se směrem odtoků. Nově vytvořený 

raster je ohodnocen kódy, znázorňující kterými směry voda odtéká. V ArcMap 

Help je přiložená tabulka, vysvětlující kódy. 

 

Stékání a akumulace vody 

K funkci pro akumulaci vody se dostaneme přes Spatial Analyst Tools > 

Hydrology > Flow Accumulation.  

V okně nastavení po nás program chce, abychom zadali vstupní raster 

pro směr odtoků vody na rozdíl od povrchového rasteru a název pro výstupní 

raster akumulace. Jako volitelné nastavení zde máme určení vah rasteru a datový 

typ výstupu. 

 

Délka stoku 

K funkci pro stanovení délky stoku se dostaneme přes Spatial Analyst 

Tools > Hydrology > Flow Lenght. 

Jako vstup musíme opět použít raster pro směr odoků vody. Dále je třeba 

jako obvykle zvolit název výstupního rastru pro délku stoku. K volitelnému 

nastavení zde máme určení směru měření délky, a to buďto směrem dolů nebo 

směrem proti proudu. 

5.4.2. Hydrologie v Surfer 

Program Surfer nabízí pouze zobrazení mapy vodních předělů, 

s využitím předem připraveného GRID modelu. 

 

Směr odtoků z terénu 

Program Surfer neobsahuje samostatnou sbírku hydrologických funkcí. 

Pomocí připraveného hydrologicky validního DMT je možno za pomocí 

vektorových map zobrazit směry odtoků z terénu. Vektorovou mapu nalezneme 

v menu Map > New > 1-Grid Vector Map/2-Grid Vector Map. Takto nově 
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vytvořená mapa nám zobrazuje reliéf s vektory (defaultně šipky), znázorňující 

směry odtoků. 

 
 

Stékání a akumulace vody 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

Surfer nepodporuje určení stékání a akumulace vody. 

 

Stanovení délky stoku 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

Surfer nepodporuje určení délky stoku. 

5.4.3. Hydrologie v RockWorks 

Program RockWorks nabízí práci s hydrologií, jenže podporované 

funkce neodpovídají všem požadavkům mého testování.  

 

Směr odtoků z terénu 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

RockWorks nepodporuje funkci určení směru odtoků, nicméně směr odtoků z 

terénu vznikne jako mezi výpočet při vytváření Flow Diagramu. 

 

Stékání a akumulace vody 

Pro zjištění stékání vody z terénu v programu RockWorks využijeme 

funkci 2D nebo 3D Flow Diagram. Před začátkem práce je nutno mít předem 

připravený povrchový model. 

Požadovaný vstupním parametrem je GRID model povrchu. Jako 

volitelné vstupní parametry pak máme vyhlazení toků, gradient filter (čím 

vzdálenější je tok od zájmového místa, tím je jeho barva méně výrazná), 

izolování vodních předělů, stratigrafický filter (využití, pokud tok probíhá 

některou ze stratigrafických vrstev) 

Výsledný GRID s odtoky si zobrazíme v RockPlot2D a v případě 3D 

Flow Diagramu v RockPlot3D. 
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Stanovení délky stoku 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

RockWorks nepodporuje stanovení délky toku. 

5.4.4. Výsledky testování hydrologie 

Bodové hodnocení udáno na základě toho, zda vybraný program danou 

funkci podporuje či nikoliv.  Dále byla věnována pozornost na množství 

volitelných nastavení a přehlednosti při provádění hydrologických analýz. 

 

     Tabulka 10 - Bodové výsledky kategorie hydrologie 

  Bodové hodnocení 

  ArcMap Surfer RockWorks 

Směr odtoků z terénu 4 2 1 

Stékání a akumulace vody 4 0 3 

Stanovení délky stoku 4 0 0 

 

5.5. Obecné 

V této kapitole se budu zabývat testováním obecných funkcí programů, 

které nebyly rozdělené do specifických kategorií. Kritéria byly váhově oceněny 

z pohledu oboru geologie a předmětu MTK. 

 
     Tabulka 11 – Ohodnocené kritéria kategorie obecné 

Název Váha z pohledu geologie 
Váha z pohledu 

DMT 

Grid model 0,4 0,25 

Tin model 0,1 0,25 

Analýza viditelnosti (z místa, trati) 0,1 0,25 

Objemové výpočty 0,4 0,25 

 

5.5.1. Obecné v ArcMap 

 
Grid model 

Tvorba GRID modelů se provádí funkcí Topo to Raster, pro kterou 

musíme mít aktivovanou extenzi 3D Analyst. K funkci se dostaneme přes 3D 

Analyst Tools > Raster Interpolation > Topo to Raster. Po spuštění funkce se 

zobrazí dialogové okno, do kterého je nutno zadat jméno výstupní vrstvy a vložit 

prvky, z kterých chceme model vytvořit. 
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Druhým způsobem vytvoření GRID modelu je konverzi TINu. To 

provedeme za pomocí funkce TIN to Raster v 3D Analyst Tools > Conversion 

> From TIN. 

 

TIN model 

Abychom mohli vytvářet a pracovat s prostředí ArcMap TIN modely, je 

zapotřebí mít aktivovanou extenzi 3D Analyst, v menu Customize > Extensions. 

K samotné tvorbě TINu se dostaneme pomoci funkce Create TIN, 

kterou nalezneme v 3D Analyst Tools > Data Management > TIN. Dialogové 

okno funkce nás vybídne k vyplnění názvu výstupního TINu a vložení 

vektorových vrstev, z kterých TIN chceme vytvořit. 

Dalším způsob tvorby TIN je obdobný jako u GRIDu a to konverzí 

Raster to TIN, v 3D Analyst Tools > Conversion > From Raster. 

 

Analýzy viditelnosti 

Pro analýzu viditelnosti je nutno mít aktivovanou extenzi 3D Analyst 

v Customize > Extensions. Pro analýzy je třeba mít připravený digitální model 

terénu.  

Viditelnost mezi dvěma body lze jednoduše zjistit pomocí Toolbaru 3D 

Analyst, kde pužijeme funkci Create Line of Sight.  

Komplexní analýza viditelnosti se provádí pomocí funkce Visibility v 3D 

Analyst Tools > Visibility. Požadovanými vstupními požadavky pro analýzu jsou 

rasterová vrstva terénu a vrstva s body nebo liniemi, z kterých je terén 

pozorován. Jako volitelné nastavení pak máme vertikální a horizontální úhly 

pozorování, výšku pozorovatele a typ analýzy. 

 

Objemové výpočty 

Pro objemové výpočty můžeme v ArcGIS 10.2.2 použít tři způsoby 

provedení. Prvním způsobem je využití funkce Polygon volume, která pracuje 

s datovými modely TIN. Nalezneme ji v 3D Analyst Tools > Triangulated 

Surface. 

Požadovanými vstupními požadavky této funkce jsou TIN vrstva 

povrchu, TIN vrstva doplněná o počítaný prvek a atribut, ve kterém je uložen 

výškový rozdíl. 
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Volitelnými vstupními požadavky jsou zvolení názvu atributu, do 

kterého se zapíše vypočítaný objem a zda je objem počítán pod nebo nad 

referenční plochou (základní TIN) 

Druhým způsobem je Surface Difference, který taktéž využivá datový 

model TIN. Funkci nalezneme opět v 3D Analyst Tools > Triangulated Surface. 

Po jejím použití dostaneme novou vrstvu znázorňující rozdíl stavu pod a nad 

původním povrchem. Potřebná vstupní data jsou pouze TIN vrstva původního 

povrchu a TIN vrstva doplněna o rozdíl, který je za potřebí vypočítat. 

Třetí je funkce Cut Fill. Ta pracuje s rastrovými daty a nalezneme ji v 3D 

Analyst Tools > Raster Surface. Nastavení funkce je velmi jednoduché, stačí 

zadat rastrovou vrstvu původního povrchu a rastrovou vrstvu povrchu doplněnou 

o změnu, která je předmětem výpočtu. Tímto nám vznikne nová vrstva se 

znázorněnými rozdíly, o jejichž velikostech se můžeme informovat v atributové 

tabulce vrstvy. 

5.5.2. Obecné v Surfer 

GRID model 

Práce s GRID modelem je v Surferu prioritní. V menu v záložce Grid 

nalezneme všechny možné funkce a analýzy, které lze na modelu provádět. 

Vstupními daty pro tvorbu GRID modelu mohou být textové dokumenty, které 

se následném průvodci naimportují, nebo se může jednat o xls, csv, lidarová data 

atd. 

Samotný GRID vytvoříme vybranou griddovací metodou. Z hotového 

GRID modelu následně můžeme vygenerovat vrstevnicovou mapu, stínovanou 

mapu, síťový model atd. 

 

TIN model 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

Surfer nepodporuje TIN modely. 

 

Analýza viditelnosti (z místa, trati) 

 Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že 

program Surfer nepodporuje analýzy viditelnosti. 
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Objemové výpočty 

Nástroj pro objemové výpočty nalezneme v menu Grid > Volume. 

Funkce nás vybídne k otevření vrstvy, na které chceme provádět výpočet. V 

následujícím dialogovém okně máme na výběr přidání dolní vrstvy nebo 

nastavení roviny v určité výšce. 

Po potvrzení proběhne výpočet objemu, který je zobrazen v textovém 

souboru. Ten buďto uložíme nebo obsah zkopírujeme na námi potřebné místo. 

Informace o objemu nalezneme pod řádkem Cut & Fill volumes. 

Positive volume [Cut] – objem nad rovinou (dolní vrstva zvolená u výpočtu) 

Negative volume [Fill] – objem pod rovinou 

5.5.3. Obecné v RockWorks 

GRID model 

Program RockWorks využívá k analýzám převážně GRID modely. 

V menu RockWorks Utilities > Grid se nachází velké množství funkcí a analýz, 

které lze na něm provádět. Kromě zmiňovaných analýz geomorfologie, obsahuje 

program další směrové analýzy, import gridových dat, import a práce s LIDAR 

daty atd. 

Zhotovené modely lze interpretovat jako mapa v RockPlot2D  nebo 

pomocí RockPlot3D jako model.  

TIN model 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

RockWorks nepodporuje TIN modely. 

 

Analýza viditelnosti (z místa, trati) 

Po studiu dokumentace programu, jsem došel k zjištění, že program 

RockWorks nepodporuje analýzy viditelnosti. 

 

Objemové výpočty 

Objemové výpočty se provádí v RockWorks Utilites. Na výběr máme 

hned několik druhů typů výpočtů. Tyto nástroje najdeme v menu Volumetrics. 

Prvním způsobem je EZ-Volume, který nalezneme ve Volumetrics > 

EZ-Volume… Tento nástroj vypočítá objem na základě uvedení x a y souřadnic 

a tloušťky. Jako další nastavení je možno uvést název a pod název počítaného 
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objemu (např. hlína) a v jakých jednotkách hustoty bude výsledek zobrazen. 

Funkce nám vyhodnotí textovou zprávu s údaji o výpočtu. 

Další způsob je 2D (Grid model), který nalezneme ve Volumetrics > 2D 

(Grid model)… 

Tato metoda je totožná s EZ-Volume, s rozdílem, že vytvoří novou 

gridovou vrstvu na které je výpočet objemu zobrazen. Při nastavení lze vybrat 

vytvoření textové zprávy, mapy a 3D modelu povrchu (lze vybrat jednu 

možnost, nebo i všechny najedno). 

Za zmínku stojí i objemové výpočty odtěžených/odčerpaných surovin z 

pevného tělesa. K tomuto slouží funkce Extract Solid. 

5.5.4. Výsledky testování obecných vlastností 

Bodové hodnocení vychází z popisu testování kritérií a je udáno na 

základě toho, zda vybraný program danou funkci podporuje či nikoliv. Dále byla 

věnována pozornost na množství volitelných nastavení a přehlednosti při 

provádění hydrologických analýz. 

     Tabulka 12 – Bodové výsledky kategorie obecné 

  Bodové hodnocení 

  ArcMap Surfer RockWorks 

Grid model 4 3 3 

Tin model 4 0 0 

Analýza viditelnosti (z místa, trati) 4 0 0 

Objemové výpočty 4 3 3 

5.6. Hodnocení technických požadavků 

Hodnocení technických požadavků vybraných programů 

5.6.1. ArcMap 

Testování technických parametrů v prostředí ArcMap 10.2. 

Možnost připojení WMS 

Programové vybavení ArcMap 10.2 nám umožňuje připojení WMS 

služeb díky podopory OGC WMS klienta. ArcMap tímto umožňuje přidat, 

pomocí těchto služeb, přes internet nové mapy jako vrstvy. 

Přistup, k této funkci, se vyvolá spuštěním katalogu  . V záložce GIS 

servers pak máme možnost zvolení připojení webového mapového serveru Add 

WMS Server.  
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To se provede přidáním adresy mapového serveru do pole URL: a 

kliknutím na tlačítko Get Layers. Takto načtené mapové vrstvy si můžeme 

prohlédnout a následně uložit. Jako další volitelné možnosti máme volbu verze 

serveru se základním nastavením na Default version a vložení uživatelského 

jména a hesla v případě, že se jedná o volně nepřístupná data. 

 

Obrázek 10 - Přidání adresy WMS serveru 

 
Pluginy, add-ons, extenze 

Mimo provázanosti celého programového balíku ArcGIS, do kterého 

patří programy jako ArcGlobe, ArcScene a ArcCatalog je ArcMap vybaven 

ArcToolboxem. Tímto můžeme připojit nesčetné množství nových prvků a 

možností, vytvořené buďto společností ESRI nebo samotnými uživateli. Může 

se jednat o jak placené nebo volně dostupné skripty a programy.  

Všechny pluginy, ať už základní nebo stažené, nalezneme pod záložkou 

Extensions, která je k nalezení v rozbalovacím funkčním menu Customize. 

 

Podporované operační systémy 

ArcMap 10.2.2 je primárně vytvořen pro platformu MS Windows 

s nutností běhu MS .NET Framework. Podporovány jsou všechny verze 

Windows až po Windows 8.1 Pro a Enterprise v 32 i 64 bitových verzích.  

Nabízí se ale možnost instalace ArcMap v prostředí Mac a Linux 

operačních systému pomocí virtuálních počítačů, na kterých je nainstalován OS 

Windows, jenže s dodatkem, že v tomto případě není tento program nijak 

podporován ani certifikován. 
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Import / export dat 

Program ArcMap umožňuje importovat a exportovat většinu známých 

prostorových, grafických, tabulkových a textových dat. 

Patří mezi ně např. formáty prostorových dat Autodesk, Bentley 

Microstation, CityGML. Formáty databázových dat GDMS, MS Access, IBM 

DB2 spatial a nonspatial, Oracle Spatial Object atd. 

Seznam všech 109 podporovaných formátu nalezneme na webových 

stránkách http://www.esri.com/library/fliers/pdfs/data-interop-formats.pdf 

 

Uživatelské prostředí 

Uživatelské prostředí (GUI) programu ArcMap 10.2.2 je jednou z jeho 

předností. Je navrženo velmi intuitivně a skrze něj můžeme přistoupit ke všem 

jeho funkcím. GUI je rozděleno do čtyř teoretických částí a působí čistě a 

přehledně. 

První z nich je lišta tvořená textové menu. Slouží ke klasickým operacím 

jako je vytvoření nového projektu a ukládání a otevírání projektů. Další dostupné 

jsou editovací funkce, pohled, vkládání, selekce, geoprocessing, úpravy, správa 

oken a help. 

Druhou částí je tlačítkové menu. Každé z takových tlačítek má svou 

specifickou funkci. Tu zjistíme, když posuneme myš na dané tlačítko, což nám 

zobrazí jeho název. 

Třetí částí je panel nástrojů. Uživatel může nechat zobrazit různé 

množství nástrojů a také je pak schovávat. Můžeme si je stejně jako v podobě 

tlačítkového menu přichytit, nebo nechat „plavat“.  

Poslední částí je status bar, který znázorňuje souřadnice kurzoru v mapě 

a stav pobíhaných operacích. Nachází se ve spod GUI.  

 
Aktualizace  

Společnost ESRI vypouští pravidelně aktualizace a záplaty pro 

programové vybavení ArcGis. Může se buďto jednat o opravy stability 

programu, opravy a přidávání funkcí a nástrojů. K datu 30.4.2015 byla 

nejnovější aktualizace vydána v Březnu 2015, která obsahuje vylepšení 

v mapovém prohlížeči a zabezpečení. 
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Finanční náročnost 

Produkt firmy ESRI je distribuován ve třech úrovních funkcionality. 

ArcGIS for Desktop Basic, Standard a Advanced. 

Licenci lze zakoupit buďto jednotlivou, nebo podnikovou. Podniková 

licenční smlouva je cenově zvýhodněná a poskytuje neomezený přístup 

k vlastním programům. 

Cena licence pro domácí nekomerční účely se pohybuje okolo 100$ a 

cena jedné komerční roční licence začíná na 1500$. 

 

Technická podpora a tutoriály 

ArcMap samotný obsahuje velké množství informací o tom, jak s ním 

pracovat a používat. U každého nástroje máme možnost zobrazit nápovědu, která 

nám popisuje jednotlivé kroky s jednoduchým vysvětlením procesu. Jedná se 

např. o požadovaný vstupní soubor, zda se jedná o číselné vstupy, intervalové 

omezení vstupu atd. 

Další možností je otevření knihovny v záložce textového menu Help. 

Tímto vyvoláme zobrazení celé dokumentace k funkcím a nástrojům ArcMap 

s jejich detailním popisem a způsobem užívání. Ty jsou dostupné i v on-line 

verzi na stránkách http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/ 

5.6.2. Surfer 

Testování technických parametrů v prostředí Surfer 12 

Možnost připojení WMS 

Připojení mapového serveru v prostředí Surfer 12 se provádí buďto 

kliknutím na tlačítko New Base Map from Server  nebo cestou přes textové 

menu Map > New > Base Map from Server…Tímto se dostaneme do okna pro 

připojení a výběr WMS.  

Na výběr zde máme několik předem nadefinovaných serverů a možnost 

přidání vlastního pomocí funkce Add, kterou vyvoláme pravým kliknutím na 

některou z kategorií v Data Source. Dále v Surferu máme možnost výběru 

velikosti stahované vrstvy, tu provedeme v Select Area to Download.  
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Pluginy, add-ons, extenze 

  Pro program Surfer jsem nenalezl žádné pluginy. 

Podporované operační systémy 

Surfer je stejně jako ostatní produkty Golden Software programem čistě 

pro MS Windows. Stejně jako u jiných programů je možnost instalace přes 

virtuální počítače na systémy, jako je Linux nebo Mac, ovšem bez žádné 

podpory a záruk na správný chod. Surfer 12 je podporován pro Windows XP 

SP2, Vista, 7 a 8 (včetně 8.1) ať už v 32 nebo 64 bitové verzi. 

Import / export dat 

Program Surfer 12 umožnuje import a export různých druhů souborů. 

Jedná se například o formáty AutoCAD DXF, MS Excel, PDF, GeoPDF, 

SHP/DBF, MID/MID atd. Kompletní seznam formátu nalezneme v menu 

programu Help > Contents, záložka File Types. 

 

Uživatelské prostředí 

GUI programového vybavení Surfer se nijak neliší od ostatních Windows 

programů. Horní část se skládá z textového menu, tlačítkového menu a panelů 

nástrojů. Tato část GUI zahrnuje příkazy k ovládání Surferu, jako Otevření 

souboru, uložení, tisk, kopírování, vkládání atd., a nástroje pro vytvoření nové 

mapy, vrstevnicové mapy, stahování map z WMS atd. 

Střední část uživatelského prostředí zabírá okno náhledu, správce objektů 

a správce vlastností objektů. V  náhledu si můžeme nechat zobrazit až 3 

záložky: plot (obrysy), worksheet (atributovou tabulku) a grid (mřížku bodů). 

Správce objektů obsahuje hierarchický seznam objektů zobrazovaných v mapě. 

Správce vlastností se nachází hned pod správcem objektů a jeho funkce je úprava 

a nastavení vlastností vybraného objektu.  

 

Obrázek 11 - Střední část GUI programu Surfer 
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Poslední část GUI je status bar, nalézá se v nejspodnější části a zobrazuje 

aktivity probíhající v Surferu. Jako jsou souřadnice kurzoru myši, probíhající 

příkazy, název vybraného objektu a jiné. 

 

Aktualizace 

Společnost Golden Software, Inc. vydává mimo nových verzí programů 

i záplaty a aktualizace. Nejnovější verze jejich produktu Surfer je verze 12.6.963, 

která byla vydána v 24. 2. 2015. Pro zjištění a stahování aktualizací lze využít 

přístup přes textové menu Help>Check for Updates. Průběžné aktualizace tak 

dopomáhají ke zkvalitnění programu bez nutnosti čekání na novou verzi 13, jejíž 

vývoj může trvat několik dalších let. Nejnovější informace o aktualizaci o 

verzích a obsahu aktualizací nalezneme na 

http://www.goldensoftware.com/surfer-version-info. 

 

Finanční náročnost 

Zakoupení programového vybavení Surfer probíhá koupi licence. Cena 

je jednotná, 849$, ovšem s přibývajícím množstvím licencí nám společnost 

nabízí levnější nákup, kde se můžeme dostat až k částce 765$ za jednu licenci. 

Za aktualizaci ze starší verze (např. přestup z Surfer 11 na Surfer 12) je částka 

téměř třetinová. 

K zakoupené licenci se automatický dostává přístup k on-line výukovým 

videím, technické podpoře, PDF manuálu a návodu pro rychlý začátek. 

 

Technická podpora a tutoriály 

Společnost Golden Software, Inc. nabízí velké množství ukázkových 

videí a návodů on-line. Pomoc lze nalézt i pod menu Help > Contents, kde jsou 

zdokumentovány všechny funkce programu spolu s návody, které jsou rozděleny 

do desíti lekcí, jak s programem pracovat. Jako další zdroj lze použít webový 

blog GoldenSoftware, Inc. na adrese 

http://www.goldensoftware.com/blog/categories/listings/surfer. 

5.6.3. RockWorks 

Testování technických parametrů v prostředí RockWorks 16 

Možnost připojení WMS 
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Program RockWorks nenabízí možnost připojení webových mapových 

služeb. Obsahuje ale možnost pomocí balíčku EarthApps přístup k mapám 

Google Earth nad kterými lze provádět různé operace. 

 

Pluginy, add-ons, extenze 

Program RockWorks 16 je rozšířen o balíček EarthApps. Tento balíček 

nám umožňuje zobrazovat prostorová data v programu Google Earth. Earth 

Apps jsou dostupné od 1 úrovně licence. 

 

Podporované operační systémy 

Jedinou podporovanou platformou pro instalaci programu RockWorks 

16 je MS Windows. Podporované verze jsou Vista, 7, 8 a vyšší. Pro běh 

licenčního serveru je třeba Windows 2003 nebo novější verze. 

 

Import / export dat 

Také program RockWorks 16 nabízí nepřeberné množství možných 

formátů dat, které lze importovat nebo exportovat. Jedná se o data (MS Excel, 

ASCII, LidarXYZ), grafiku ( AGL, DLG, ArcInfo E00 polylines, SHP) i gridové 

modely (ASCII grid, BMP, ESRI ASCII grid, Surfer grid). Kompletní seznam 

všech podporovaných formátů je k nalezení v Helpu programu v záložce 

Reference > File Formats. 

 

Uživatelské prostředí 

Uživatelské prostředí RockWorks je poněkud složitější, než u obou 

předchozích programů. V úvodním okně vidíme informace vlastněné licenci a 

představení základních možností programu. Horní část GUI je věnována menu 

pro nastavení programu, výběru zobrazení pracovních oken a nápovědě. Project 

folder (vlevo) slouží ke správě projektů, jejich vytváření, ukládání, otevírání atd. 
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Obrázek 12 - Úvodní okno GUI programu RockWorks 

 
Další podstatnou částí GUI je výběr úlohy, kterou chceme zpracovávat. 

Tuto možnost nalezneme hned pod cestou k adresáři, kde máme projekt uložen. 

Je zde na výběr práce s dvou nebo trojrozměrnými daty, diagramy nebo využití 

skriptovacího jazyka RockWorks (RCL, RockWorks Command Language). 

Dalšími možnosti je výběr práce v EarthApps, Utilities a Borehole Manageru. 

Každá z  úloh má své vlastní pracovní okno. To je tvořeno klasickým 

textovým menu pro ovládání, z panelů nástrojů a náhledu na mapu nebo 

modelovanou situaci.  

Spodní část je klasicky tvořena lištou o informacích vybraného nástroje, 

souřadnicích kurzoru atd. 

 
Aktualizace 

Aktualizace programu RockWorks probíhá automaticky přes uživatelské 

prostředí. Přístup k funkci nalezneme v menu Help > Online Informations > 

Check for Updates. Tímto proběhne kontrola současné verze a vyhledání 

nejnovější aktualizace. Stav verzí a seznam úprav nalezneme na fóru stránkách 

výrobce v sekci Technické podpory 

https://www.rockware.com/forum/index.php?showforum=58. 

 

Finanční náročnost 

RockWorks je distribuován třemi způsoby. Licence pro jednotlivce, která 

se instaluje na jednu pracovní stanici. Síťová licence, kde uživatel může 

nainstalovat program na lokální počítače a přes správce licencí, který kontroluje 

počet přihlášených, co se mohou k programu přihlásit a používat jej. Poslední 
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variantou je licence nabízená pro akademické instituce se zákazem komerčního 

užívání, která je výrazně levnější. 

   Licence lze zakoupit jednorázově, nebo každoročně. 

     Tabulka 13 - Úrovně licencí RockWorks 16 [13] 

License Level: 1 2 3 4 5 

Single License Price: FREE! $700 $1,500 $3,000 $5,000 

or Annual Rental Price: FREE! ------ $650 $1,300 $2,200 

EarthApps √ √ √ √ √ 

RockPlot2D √ √ √ √ √ 

RockPlot3D √ √ √ √ √ 

ReportWorks √ √ √ √ √ 

Utilities - √ √ √ √ 

Logs & Sections - - √ √ √ 

Borehole-Based Modeling - - - √ √ 

RockWorks Professional - - - - √ 

RockWare GIS Link * - - - - √ 

 
Technická podpora a tutoriály 

Programové vybavení RockWorks disponuje obsáhlou knihovnou 

s popisem všech vlastností a funkcí spolu s návody pro práci. Dalším zdrojem 

velmi cenných informací a rad je tzv. „webinar“ společnosti RockWare. Ten se 

pořádá formou komentovaného videa, které jsou zdarma dostupné v galerii na 

webových stránkách společnosti v záložce galerie nebo na kanále YouTube. 

https://www.youtube.com/user/RockWareSoftware/. 

5.6.4. Výsledky hodnocení technických parametrů 

Bodové hodnocení vychází z popisu testování kritérií a je udáno na 

základě, zda daný program parametr splňuje a jakou mírou či nesplňuje. 

Program, který obdrží větší množství bodů, se dá považovat za nejvíce 

vyhovující. 

 Toto hodnocení se liší od hodnocení funkčních požadavků v neudání 

váhového ohodnocení, jelikož se jedná o parametry programového zázemí a 

podpory a proto není zařazeno do porovnávání. 
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     Tabulka 12 - Bodové hodnocení technických parametrů 

   Bodové hodnocení 

   ArcMap Surfer RockWorks 

možnost připojení WMS 5 5 0 

návaznost na SW (pluginy) 4 0 3 

podporované OS 3 3 3 

import/export dat (ascii, lidar..) 5 5 5 

uživatelské prostředí 5 5 3 

aktualizace 4 4 4 

finančnín náročnost 3 4 5 

technická podpora / tutorialy 5 4 4 

∑ 34 30 27 

    

Z tabulky vidíme, že nejlépe hodnoceným programem vyšel ArcMap 

s průměrnou známkou 4,25 bodu, na druhém místě Surfer 12 s průměrnou 

známkou 3,75 a na závěr RockWorks 16 s průměrnou známkou 3,38. 

Důležité je zdůraznit, že hodnocení je založeno na subjektivním 

hodnocení dojmů a názorů. 
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6 Souhrnné vyhodnocení 

Souhrnné vyhodnocení výsledků vybraných programů bude pracováno 

formou přehledové tabulky s výsledným hodnocením a graficky v podobě grafů. 

Shromážděné výsledky z kapitoly 5 se za pomoci váhy a hodnoty zapíší 

pro každý pohled (geologie a MTK) zvlášť dle vztahu podle následující tabulky. 

 

     Tabulka 13 - Metoda hodnocení [4] 

Možná hodnota Bodové ohodnocení 

0 VK*0 

1 VK*1/5 

2 VK*2/5 

3 VK*3/5 

4 VK*4/5 

5 VK*5/5 

 

Výsledné hodnocení pro každou kategorii se bude pohybovat v rozmezí 

intervalu od <0,1>, to znamená, že známka pro dílčí kategorie je rovna 

maximálně hodnotě 1 a výsledná známka programu je maximálně rovna hodnotě 

5. Program, který se přiblíží maximální hodnotě nejblíže, se stane nejvhodnějším 

pro tvorbu DMR. 

6.1. Hodnocení z pohledu využití ve výuce MTK 

Zde vidíme vážené výsledky porovnávaných kritérií z pohledu předmětu 

Modelování terénu a krajiny pro jednotlivé kategorie vytvořené v souladu 

s osnovami předmětu a potřebami studentů geologického inženýrství, pro jenž 

je předmět určen. 

  Interpolace 

  Nejlepším nástrojem pro výpočet interpolací je program Surfer 

s celkovým hodnocením 0,66 a to hlavně z toho důvodu, že splňuje všechny 

zadané požadavky. S hodnocením 0,60 následuje program ArcMap, jehož 

interpolační funkce jsou na vysoké úrovni, ale chybí možnost Triangulace 

s lineární interpolací. Na závěr program RockWorks s hodnocením 0,44. 

 Geomorfologie 

  Nejlépe hodnoceným programem v kategorii geomorfologie vyšel 

RockWorks s celkovým hodnocením 0,80 a to hlavně z důvodu vysoké úrovně 

interpretace výstupních dat. Na druhém místě program ArcMap s celkovým 
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hodnocením 0,67 a na závěr program Surfer s celkovým hodnocením 0,46, což 

je téměř poloviční hodnota oproti RockWorks díky absenci nastavení funkcí. 

Vizualizace 

 V kategorii vizualizace se nejlépe umístil program ArcMap s celkovým 

hodnocením 0,92 díky velmi pokročilým nástrojům reprezentace 3D objektů a 

podzemního modelování. Na druhém místě se umístil RockWorks s hodnocením 

0,36 a na závěr Surfer s hodnocením 0,16. 

Hydrologie 

 V kategorii hydrologie je nejlépe hodnoceným programem ArcMap 

s celkovým hodnocením 0,78 z důvodu, že splňuje všechny zadané požadavky. 

Na druhém místě pouze s hodnocením 0,19 je program RockWorks, který 

hydrologické analýzy obsahuje, ale ne takové, které jsou požadovány v tomto 

porovnání. Na posledním místě je na tom obdobně jako RockWorks i program 

Surfer s hodnocením 0,13. 

Obecné 

 V obecných funkčních požadavcích se na prvním místě umístil program 

ArcMap s celkovým hodnocením 0,80 díky podpoře všech kritérií. Na druhém 

místě se s absencí TIN a analýz viditelnosti umístili RockWorks a Surfer s 0,15. 
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     Tabulka 14 – Přehledová tabulka s výsledným hodnocením z pohledu využití 

v MTK 

Z POHLEDU VYUŽITÍ V MTK 
Hodnocení 

ArcMap Surfer RW 

1. Interpolace Kriging 0,04 0,03 0,04 

  Triangulace s lin. interpolací 0,00 0,15 0,20 

  Natural neighbor 0,20 0,20 0,00 

  IDW 0,20 0,20 0,20 

  Spline 0,16 0,08 0,00 

 ∑ 0,60 0,66 0,44 

2. Geomorfologie Orientace svahu 0,21 0,14 0,28 

  Sklon svahu 0,28 0,14 0,28 

  Zakřivení a char, krajiny 0,18 0,18 0,24 

 ∑ 0,67 0,46 0,80 

3. Vizualizace Povrch terénu 0,8 0,16 0,16 

  Stratigrafie 0,1 0 0,10 

  Geologické tělesa 0,02 0 0,10 

 ∑ 0,92 0,16 0,36 

4. Hydrologie Směr odtoků z terénu 0,26 0,13 0,07 

  Stékání a akumulace vody 0,26 0,00 0,19 

  Stanovení délky stoku 0,26 0,00 0,00 

 ∑ 0,78 0,13 0,26 

5. Obecné Grid model 0,20 0,15 0,15 

  Tin model 0,20 0,00 0,00 

  

Analýza viditelnosti (z místa, 

trati) 
0,20 0,00 0,00 

  Objemové výpočty 0,20 0,15 0,15 

 ∑ 0,80 0,30 0,30 

6.2. Hodnocení z pohledu využití v geologii 

Zde vidíme vážené výsledky porovnávaných kritérií z pohledu využití v 

geologii pro jednotlivé kategorie vytvořené v souladu s osnovami předmětu 

Modelování terénu a krajiny a potřebami studentů geologického inženýrství, pro 

jenž je předmět určen. 

  Interpolace 

V kategorii interpolace se na prvním místě umístil program ArcMap 

s celkovým hodnocením 0,72 i přes to, že nesplnil všechny určené požadavky. 

Na druhém místě se umístil RockWorks s hodnocením 0,64 a na závěr Surfer 

s 0,62. 
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  Geomorfologie 

V kategorii geomorfologie se i z pohledu geologie opět první umístil 

program RockWorks s celkovým hodnocením 0,80. Na druhém místě program 

ArcMap s 0,66 a na závěr Surfer s 0,50. 

  Vizualizace 

V kategorii vizualizace se jako nejlépe hodnocený program umístil 

RockWorks s celkovým hodnocením 0,82. Na druhém místě s hodnocením 0,58 

se umístil program ArcMap a na závěr program Surfer s hodnocením 0,02. 

  Hydrologie 

Nejlépe hodnoceným programem v kategorii hydrologie je ArcMap 

s celkovým hodnocením 0,81. Díky absence testovaných funkcí, se stejně jako 

v testování z pohledu MTK na druhém místě s hodnocením 0,19 program 

RockWorks a na konec program Surfer s hodnocením 0,13. 

  Obecné 

Z kategorie obecných požadavků nejlépe vyšel program ArcMap, a to 

díky podpoře všech zadaných kritérií, s hodnocením 0,80. Na druhém místě je 

společně program Surfer a RockWorks s hodnocením 0,48. 
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Tabulka 15 - Přehledová tabulka s výsledným hodnocením z pohledu využití 

v geologii 

Z POHLEDU VYUŽITÍ V GEOLOGII 
Hodnocení 

ArcMap Surfer RW 

1. Interpolace Kriging 0,48 0,36 0,48 

  Triangulace s lin. interpolací 0,00 0,06 0,08 

  Natural neighbor 0,08 0,08 0,00 

  IDW 0,08 0,08 0,08 

  Spline 0,08 0,04 0,00 

 ∑ 0,72 0,62 0,64 

2. Geomorfologie Orientace svahu 0,12 0,08 0,16 

  Sklon svahu 0,24 0,12 0,24 

  Zakřivení a char. krajiny 0,30 0,30 0,40 

 ∑ 0,66 0,50 0,80 

3. Vizualizace Povrch terénu 0,1 0,02 0,02 

  Stratigrafie 0,4 0 0,4 

  Geologické tělesa 0,08 0 0,4 

 ∑ 0,58 0,02 0,82 

4. Hydrologie Směr odtoků z terénu 0,27 0,13 0,07 

  Stékání a akumulace vody 0,27 0,00 0,19 

  Stanovení délky stoku 0,27 0,00 0,00 

 ∑ 0,81 0,13 0,26 

5. Obecné Grid model 0,32 0,24 0,24 

  Tin model 0,08 0,00 0,00 

  

Analýza viditelnosti (z místa, 

trati) 
0,08 0,00 0,00 

  Objemové výpočty 0,32 0,24 0,24 

 ∑ 0,80 0,48 0,48 
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6.3. Porovnání 

V následujících sloupcových grafech můžeme vidět, jakým způsobem si 

programy vedly v dílčích kategoriích. 

 

Z grafu porovnání dílčích kategorií z pohledu MTK jasně vidíme, že 

program ArcMap 10.2 se projevil jako nejvhodnější vybavení. Téměř ve všech 

kategoriích předčil své konkurenty až na kategorii Geomorfologie, kde se 

program RockWorks 16 ukázal jako vhodnější a kategorii Interpolace, kde se 

jako vhodnější ukázal Surfer 12. 

 

 

Obrázek 13 - Graf porovnání dílčích kategorií z pohledu MTK 
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Z  grafu porovnání dílčích kritérií z pohledu geologie vidíme, že se jako 

nejlepším programovým vybavením stal opět ArcMap 10.2 stejně jako v případě 

z pohledu MTK. Ve většině kategorií se projevil jako nejlepší, pouze v případě 

kategorií Vizualizace a Geomorfologie se projevil program RockWorks 16 jako 

lepší volba. 

 

 
Obrázek 14 - Graf porovnání dílčích kategorií z pohledu geologie 

 

6.4. Doporučení 

Po analyzování výsledných hodnot srovnávaných funkčních požadavků 

jsem došel k závěru, že nejvhodnějším programových vybavením je ArcMap 

10.2 s celkovým hodnocením 3,77 bodů z 5 možných z pohledu MTK a 
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hodnocením 2,16 bodů z 5 možných z pohledu MTK a celkovým hodnocením 3 
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vizualizace podzemních objektů nahradit program ArcMap 10.2. 

Na posledním místě se umístil program Surfer 12 s celkovým 

hodnocením 1,71 z 5 možných z pohledu MTK a celkovým hodnocením 1,75 

z 5 možných z pohledu geologie. Ve všech kategoriích si vedl nejhůř až na 

kategorii interpolace (pohled MTK) a to z důvodu podpory všech požadovaných 

interpolačních metod. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo stanovení kritérií a hodnocení funkcí 

programů ArcMap 10.2, Surfer 12 a RockWorks 16 pro tvorbu digitálních 

modelů reliéfu. Teoretická část se zabývala popisem tvorby digitálních modelů 

reliéfu, druhy modelů a analýzami, které na nich lze provádět. Druhým 

segmentem teoretické části bylo studium obdobných prací s cílem nalezení 

vhodné metodiky hodnocení porovnávaných programů. 

V praktické části práce byly vytvořeny funkční kritéria pro testování 

programového vybavení a následné udělení váhového ohodnocení s ohledem na 

využití v oblasti geologie a výuky Modelování terénu a krajiny. 

Dále následovalo samotné testování. To probíhalo nastudováním 

dostupných dokumentací a návštěv různých diskuzních fór s návody a tipy, jak 

s programy zpracovat zadané kritéria. Kritéria byla otestována na vzorových 

datech a textovým popisem spolu s bodovým ohodnocením byl zaznačen 

výsledek. Poté se k výsledkům připočetly váhy a vzniklo ohodnocení kritérií 

z pohledů geologie a MTK. 

V závěrečné části proběhlo souhrnné vyhodnocení výsledků a porovnání 

výkonnosti programů v dílčích testovaných kategoriích funkčních požadavků. 

Při tom se zjistilo, že nejvhodnějším programem k tvorbě digitálních modelů 

reliéfu je ArcMap 10.2 s hodnocením 3,77/5 bodů z pohledu MTK a 3,57/5 bodů 

z pohledu oboru geologie s doporučením využití programu RockWorks 16 

v kategoriích geomorfologie a vizualizace podzemních geologických objektů, ve 

kterých se při testování projevil účinnější. 

 

Na závěr bych chtěl podotknout, že bodové hodnocení je založeno pouze 

na subjektivních pocitech a názorech autora. Nastavené váhy jsou podloženy 

konzultacemi s odborníky. 

 

  



55 
 

POUŽITÉ LITERÁRNÍ ZDROJE 

 
[1] RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006, 

xxxv, 463 s. ISBN 80-248-1264-9. 

 

[2]  ORŠULÁK, Tomáš a Jan PACINA. 3D modelování a virtuální realita. Vyd. 1. Ústí 

nad Labem: Tomáš Mikulenka, 2012, 63 s. ISBN 978-80-904927-4-5. 

 

[3]  JEDLIČKA, K.: Zpracování dat II, prezentace, ZČU v Plzni. [online] Dostupné na 

www: <http://gis.zcu.cz/studium/ugi/Prezentace/09-

InterpolaceTvorbaDMRTopologickeCisteniDatGeneralizace.pdf> 

 

[4] NEUMANNOVÁ, K.: Srovnání nástrojů pro návrh a přístup k ORACLE databázi 

a možnosti jejich využití při výuce na VŠE Praha, bakalářská práce, VŠE Praha, 2011. 

[online] Dostupné na www: 

<http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=51221;zalozka=13;studium=89592;lang=cz> 

 

[5]  LANGHAMMER, J.: Hlavní metody interpolace, výukový materiál, Přírodovědecká 

fakulta UK v Praze [online] Dostupné na: 

<https://web.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/vtfg2/prednasky/surfer_1/interpolace/interpolac

e.html> 

 

[6]  Types of Interpolation Methods, internetový článek, 2015 [online] Dostupný na www: 

<http://www.gisresources.com/types-interpolation-methods_3/> 

 

[7] Comercial GIS products, viz URL 

<http://www.spatialanalysisonline.com/SoftwareCommercial.pdf> 

 

[8]  STEINGER, S. WEIBEL, R.: GIS – Software – A description in 1000 words, 

University of Calgary, University of Zurich, 2009 [online] Dostupné na www: 

<http://sourceforge.net/projects/jump-

pilot/files/w_other_freegis_documents/articles/gissoftware_steiniger2008.pdf> 

 

http://gis.zcu.cz/studium/ugi/Prezentace/09-InterpolaceTvorbaDMRTopologickeCisteniDatGeneralizace.pdf
http://gis.zcu.cz/studium/ugi/Prezentace/09-InterpolaceTvorbaDMRTopologickeCisteniDatGeneralizace.pdf
http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=51221;zalozka=13;studium=89592;lang=cz
https://web.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/vtfg2/prednasky/surfer_1/interpolace/interpolace.html
https://web.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/vtfg2/prednasky/surfer_1/interpolace/interpolace.html
http://www.gisresources.com/types-interpolation-methods_3/
http://www.spatialanalysisonline.com/SoftwareCommercial.pdf
http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/w_other_freegis_documents/articles/gissoftware_steiniger2008.pdf
http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/w_other_freegis_documents/articles/gissoftware_steiniger2008.pdf


56 
 

[9]  BABORÁK, J.: Posouzení možností geostatistických postupů pro modelování 

geologických objektů, dipolomová práce, VŠB – TUO, 2009 [online] Dostupné na www: 

 <http://hdl.handle.net/10084/74227> 

 

[10]  viz URL: <http://tx.technion.ac.il/~dalyot/docs/Intro-DTM.pdf> 

 

[11] viz URL: <http://iflorinsky.narod.ru/ex-a.gif> 

 

[12] viz URL: 

<http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/gp_toolref/geoprocessing> 

 

[13] viz URL: 

<https://www.rockware.com/product/featuresLobby.php?id=165&category=1023> 

  

http://hdl.handle.net/10084/74227
http://tx.technion.ac.il/~dalyot/docs/Intro-DTM.pdf
http://iflorinsky.narod.ru/ex-a.gif
http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/gp_toolref/geoprocessing
https://www.rockware.com/product/featuresLobby.php?id=165&category=1023


57 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Reprezentace terénu pomocí TIN [10] ................................................................... 3 

Obrázek 2 - Reprezentace terénu pomocí GRID [10] ................................................................ 4 

Obrázek 3 - Interpolační metoda Spline [6] .............................................................................. 7 

Obrázek 4 - Ukázka znázornění orientace svahů podle stupňů [11] ......................................... 8 

Obrázek 5 - Přiklad použití objemových výpočtů při naplnění vodní nádrže [12] .................. 12 

Obrázek 6 - Interpolace (ArcMap) ........................................................................................... 19 

Obrázek 7 - Nastavení interpolace (Surfer) ............................................................................. 20 

Obrázek 8 - Gridding Options (RockWorks) ............................................................................ 22 

Obrázek 9 - Menu geomofologických funkcí (RockWorks) ...................................................... 25 

Obrázek 10 - Přidání adresy WMS serveru ............................................................................. 38 

Obrázek 11 - Střední část GUI programu Surfer ..................................................................... 41 

Obrázek 12 - Úvodní okno GUI programu RockWorks ........................................................... 44 

Obrázek 13 - Graf porovnání dílčích kategorií z pohledu MTK .............................................. 52 

Obrázek 14 - Graf porovnání dílčích kategorií z pohledu geologie ........................................ 53 

 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Funkční požadavky ............................................................................................... 16 

Tabulka 2 - Technické požadavky ............................................................................................ 17 

Tabulka 3 - Ohodnocené kritéria kategorie interpolace .......................................................... 18 

Tabulka 4 - Bodové výsledky kritéria interpolace .................................................................... 23 

Tabulka 5 - Ohodnocené kritéria kategorie geomorfologie ..................................................... 23 

Tabulka 6 – Bodové výsledky kategorie geomorfologie ........................................................... 26 

Tabulka 7 - Ohodnocení kritéria kategorie vizualizace ........................................................... 27 

Tabulka 8 - Bodové výsledky kategorie vizualizace ................................................................. 30 

Tabulka 9 - Ohodnocené kritéria kategorie hydrologie ........................................................... 30 

Tabulka 10 - Bodové výsledky kategorie hydrologie ............................................................... 33 

Tabulka 11 – Ohodnocené kritéria kategorie obecné .............................................................. 33 

Tabulka 12 - Bodové hodnocení technických parametrů ......................................................... 46 

Tabulka 13 - Metoda hodnocení [4] ........................................................................................ 47 

Tabulka 14 – Přehledová tabulka s výsledným hodnocením z pohledu využití v MTK ............ 49 

Tabulka 15 - Přehledová tabulka s výsledným hodnocením z pohledu využití v geologii ....... 51 

 


