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Šumavská jezera vytváří po přírodovědné stránce naprosto výjimečné krajinné prvky. Od 
počátků geomorfologických výzkumů Šumavy na sebe váží značnou pozornost. Asi největší 
zájem na sebe poutala na přelomu předminulého a minulého století (KUNSKÝ, 1933). Druhá 
světová válka a následné znepřístupnění západního pohraničí z politických důvodů však 
geomorfologické výzkumy v těchto oblastech výrazně omezily.  

V současné době patří Šumava po geomorfologické stránce k nejméně prozkoumaným 
územím v Česku. I u tak atraktivních lokalit jako jsou šumavská jezera není znalost 
o georeliéfu, zejména pak jejich širšího okolí, uspokojivá. Jedinou výjimkou je jezero Plešné 
(VOTÝPKA 1997). Na této skutečnosti je přímo závislý i neuspokojivý stav celkových 
poznatků o zalednění Šumavy a absence jednotného názoru na tuto problematiku.  

Ze šumavských jezer je z geomorfologického hlediska asi nejméně prozkoumáno jezero 
Prášilské. U tohoto jezera je zřejmé, že glacigenní modelace se neomezovala pouze na 
bezprostřední okolí jezera, ale projevovala se výrazně i v oblasti Staré jímky – jižně od jezera.  

Pro rozšíření poznatků o tomto území zde byly v roce 1999 po dohodě se Správou NP 
Šumava zahájeny geomorfologické výzkumy, jejichž cílem je co nejúplnější poznání 
georeliéfu širšího okolí Prášilského jezera. 

Protože zadavatelem výzkumu je NP Šumava, byly práce od počátku vedeny tak, aby 
výsledky měly nejenom přínos pro geomorfologické poznání oblasti, ale důraz byl kladen i na 
jejich praktické využití v managementu krajiny (MENTLÍK 2001a). 

Rozhodování v krajině vyžaduje zodpovědné zpracování a posouzení velkého množství 
prostorově vztažených dat a informací o zájmovém území. Pro uložení, správu, analýzy a 
hledání vztahů mezi prostorově vztaženými daty může sloužit komplexní geografický 
informační systém provozovaný pro konkrétní území. Jedním ze základních kamenů fyzicko-
geografického (abiotického) bloku informací v komplexním geografickém systému může být 
komplexní geomorfologická mapa, obohacená o charakteristiky dalších abiotických prvků 
(MINÁR 1996). Takováto komlexní geomorfologická mapa pak může být součástí 
geomorfologického informačního systému (dále jen GEIS), který je chápán jako 
geoinformační systém, zaměřený na uložení, zpracování a vizualizaci geomorfologických 
informací všech druhů (MINÁR 1996). Podle VOŽENÍLKA (2001) je pak hlavním cílem GEIS 
správa a modelování dat užívaných pro výzkum více měřítkových vazeb mezi tvary a procesy 
reliéfu a význam pro účely aplikované geomorfologie.  

Hlavním cílem geomorfologických výzkumů prováděných od roku 1999 v okolí 
Prášilského jezera je vytvoření geomorfologického informačního systému, který bude dále 
sloužit k následujícím účelům: 

1. Provádění geomorfologické analýzy v zájmovém území jak ji chápe URBÁNEK 
(2001a, b) tedy k tvorbě a verifikování nebo falsifikování geomorfologických hypotéz 
a teorií.  

2. Tvorbě komplexního geografického informačního systému pro zájmové území, kde 
bude základním kamenem fyzickogeografické složky a vytváření báze pro výzkumy 
dalších složek krajinné sféry. 

3. Bude napomáhat při efektivním rozhodování v krajině – morfodynamická složka 
(přírodní hazardy související s reliéfem), racionální vymezování chráněných území 
resp. prvních zón, plánování nových cest atd. 
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Práce na tvorbě GEIS v oblasti Prášilského jezera byly rozděleny do šesti částí, které mají 
za úkol přinést co nejúplnější představu o georeliéfu zájmového území a umožnit tak jeho 
náplň a následný provoz. 

1. Seznámení s oblastí a vymezení zkoumaného území 
2. Výzkum morfometricko-morfografických charakteristik  
3. Geomorfologické GPS mapování v měřítku 1 : 10 000 a sledování recentních nivačních 

pochodů 
4. Tvorba přesného DMR vybraných částí území (v měřítku 1 : 5 000) a vymezení 

elementárních forem reliéfu podle MINÁRA (1996) 
5. Syntéza získaných dat a jejich implementace v prostředí GEIS – tvorba komplexní 

geomorfologické mapy (jak ji popisuje MINÁR 1996). Testování GEIS a provedení 
geomorflogické analýzy zájmového území. 

6. Vypracování teorie geneze reliéfu zájmového území a provoz geomorfologického 
informačního systému. 

Seznámení s oblastí a vymezení zájmového území (1) probíhalo prostřednictvím studia 
dostupné literatury a rozborem geologických a topografických map.  

V dnešních morfoklimatogenetických podmínkách, kdy je plně vyvinuta říční síť a odnos 
tekoucí vodou má značný význam (DEMEK 1987) se zdá být vhodné jako zkoumaný region 
vymezit povodí. Proto jako výchozí oblast pro tvorbu GEIS bylo zvoleno povodí Jezerního 
potoka, který odvodňuje oblast Prášilského jezera i Staré jímky. Lze však předpokládat, že 
disharmonické útvary vznikaly za jiných klimatomorfogenetických podmínek a tedy 
v dobách, kdy převažovaly jiné geomorfologické pochody než dnes. Proto byla následná 
geomorfologická analýza rozšířena v některých fázích výzkumu na širší území. Jako hranice 
pak byly zvoleny nejbližší významné orografické linie – tedy údolnice přilehlých údolí. 

Poznání morfometricko-morfografických charakteristik (2) zájmového území dává 
základní představu o reliéfu zkoumané oblasti a slouží jako základna pro další 
geomorfologické výzkumy.  

Výzkum morfometricko-morfografických charakteristik byl prováděn s cílem rozlišení 
strukturní a velikostní hierarchie segmentů georeliéfu jak je popisuje MINÁR (1996): 

a) Analýza morfometricko-morfografických ukazatelů na regionální úrovni; zkoumáno 
bylo povodí Jezerního potoka – cílem výzkumu bylo vymezení typů reliéfu ze kterých 
se tento krajinný segment skládá (měřítko 1 : 25 000).  

b) Analýza na chorické úrovni – rozbor typů reliéfu, které vytváří povodí (a) a jejich 
hranic (měřítko 1 : 10 000) zvláštní pozornost byla věnována reliktům glacigenní 
činnosti.  

Jako nástroj pro analýzu morfometricko-morfografických ukazatelů na regionální úrovni 
(a), byl použit digitální model reliéfu (DMR), který má široké využití v geomorfologii 
(VOŽENÍLEK 1996, 2001). DMR byl využit pro provedení povrchových analýz a vizualizaci 
georeliéfu – tvorba 3D modelu celé oblasti. 

K tvorbě DMR byly využity vrstevnice ze ZABAGED/1 – vodní toky, vodní plochy a 
výškové body. Základní topografická data byla doplněna o hlavní orografické linie – 
hřbetnice a údolnice, jak je definuje DEMEK (1987). Z těchto dat byl vytvořen DMR ve formě 
TIN (Triangulated Irregullar Network), z níž byly následně generovány povrchy (GRID), 
které prezentují základní morfometrické charakteristiky krajiny – mapa sklonů a expozic 
svahů, hypsometrie a křivosti svahů.  

Na chorické úrovni (b) nebyl již použit DMR, protože k jeho tvorbě byly využity 
vrstevnice, generalizované pro reprezentaci reliéfu v měřítku 1 : 10 000. Pro získání základní 
představy o reliéfu zájmového území byly vytvořeny měřené profily doplněné 
geomorfologickým GPS mapováním (3). Použita byla metodika podle VOŽENÍLKA (2001). 
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Použití GPS se osvědčilo i v horském (z velké části však odlesněném) terénu, přesto je při 
využívání dat třeba mít na mysli způsob jejich tvorby.  

Výstupem z geomorfologického GPS mapování jsou tematické vrstvy: skalních útvarů – 
mapovány byly útvary se stěnou širší než 5 m a vyšší než 1 m; glacigenních útvarů – 
mapovány byly akumulační valy, výrazné stupně, výchozy kamenných nebo balvanových 
seskupení; akumulačních útvarů kryogenního původu – bloková a kamenná moře; erozních 
útvarů – zářezů a strží; soliflukčních útvarů; antropogenních útvarů – staré stavby, meliorační 
strouhy, hráze.  

Pro předběžné poznání charakteru nivačních recentních pochodů byly v zimním období 2x 
za měsíc mapovány místa tvorby nátrží sněhové pokrývky, tvorby převějí a pádů malých lavin 
(v oblasti vznikají odtrhem částí převějí). 

Všechny vrstvy byly vytvářeny a uchovávány ve formátu shapefile a zpracovávány 
v systému ArcView 3.1 s rozšířeními Spatial Analyst a 3D Analyst.  

Jednou z hlavních částí GEIS je komplexní geomorfologická mapa, jak ji popisuje MINÁR 
(1996) a MINÁR, KUSANDOVÁ (1995) (4). Tvorba takové mapy vyžaduje rozčlenění reliéfu na 
elementární formy reliéfu. Elementární formou je pak v dané rozlišovací úrovni geometricky 
homogenní plocha, která má jednotnou genezi a předpoklady pro rovnoměrný průběh 
současných geomorfologických procesů. Její homogenita je ohraničená liniemi, kde je tato 
homogenita narušená (MINÁR 1996). Vymezení takových segmentů reliéfu bylo provedeno 
v prostředí GIS pomocí operací nad DMR. 

Při srovnání komplexní geomorfologické mapy (1 : 5 000) vytvořené z dostupných dat 
(ZABAGED/1) s výstupy z geomorfologického GPS mapování bylo zjištěno, že generalizace 
vrstevnic znemožňuje vymezení elementárních forem reliéfu, které byly v terénu 
identifikovány pomocí GPS. Pro další práci je nutné vytvořit přesnější DMR. K jeho tvorbě 
bude využito buď GPS RTK nebo kombinace GPS a barometrického výškoměru. Při tvorbě 
DMR bude využito všech dosavadních znalostí o území (zavedení zjištěných významných 
singularit jako lomových linií atd.). 

Pro vypracování teorie geneze reliéfu zájmového území je využíváno jednotlivých kroků 
geomorfologické analýzy (5) (jak ji popisuje URBÁNEK 2000a b). Její jednotlivé kroky –
 identifikace, diferenciace a systematizace jsou prováděny průnikem rastrových vrstev (např. 
sklonů svahů) s tématickými vektorovými vrstvami, které obsahují informace (např. genetické 
povahy) o jednotlivých segmentech reliéfu. Tento postup nebude asi nikdy možné zcela 
naprogramovat, ale vždy do něj bude vkládat odborník – geomorfolog – svoji invenci a 
znalosti. Využití GIS pro některé kroky geomorfologické analýzy popisuje MENTLÍK (2001b) 
z jiné části Šumavy. 

Z širokého spektra GIS produktů (6) bylo zpočátku pro vytváření a provoz GEIS zvoleno 
ArcView 3.1 s rozšířeními Spatial Analyst a 3D Analyst. Tento systém je jednoduchý pro 
uživatele a je pro něj vypracováno velké množství různých nadstaveb a rozšíření, které byly 
při tvorbě pracovního prostředí GEIS využívány. V současné době je projekt přepracováván 
ve výkonnějším softwaru ArcGIS (až po ArcInfo včetně 3D Analyst a Spatial Analyst) a Arc 
Internet Map Server. Jedná se o velice kvalitní aplikace, které umožní dokonalejší správu dat 
(formát Coverege případně rovinná architektura Geodatabase) a prezentaci na Internetu. Na 
Internetu bude projekt zveřejněn pro další uživatele (např. pracovníky NP Šumava), kteří 
budou moci využívat jeho funkce. 

Prostředí projektu je doplněno o moduly, které umožňují provádět hydrologickou analýzu, 
analýzy základních morfometricko-morfografických charakteristik a některé kroky 
z morfostrukturní analýzy reliéfu jak ji vymezuje LACIKA (1986). Tyto nástroje umožňují 
získat většinu potřebných údajů o reliéfu zájmové oblasti.  

Z prozatímních výsledků vyplývá, že i přes některé technické obtíže se může 
geomorfologický informační systém stát významným nástrojem při poznávání georeliéfu. 
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Jeho použití umožní provádění analýz (komplexně pak geomorfologické analýzy) nad daty, 
která budou získána z mapových podkladů i geomorfologického GPS mapování v jednotném 
prostředí. Integrované nástroje zajišťují i vytváření podkladů pro managment krajiny, které 
mohou sloužit jako základ pro jiné výzkumy krajinné sféry.  
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Summary 
Geomorfological informatic system in enviroment Prasily lake (Šumava Mts.) 
The presented contribution deals with the creation of Geomorphological information system 
(in text used GEIS only) (e. g. Minár 1996 or Voženílek 2001) in environment of Prášily lake 
in the Šumava Mts. The creation of the system is made together with the geomorphological 
GPS mapping of this area. This area is very important for natural resources. But it is used for 
foreign travel too. Consequently, this project is directed to theoretical geomorphological 
research and intentions for management landscape too. This informations will be used by the 
management of NP Šumava. Geomorphological informatin system will have three importent 
functions. 

1. Implementation of geomorphological analysis in the interest area 
2. Basement for komplex geographic information system of interested area 
3. It will serve in management of lanscape 

Implementation of GEIS was divided into six steps, that will give brood knowladge will 
enable working of this system. For input features to the system was used the geomorphology 
GPS mapping.  
This system enables making geomorphology analysis from different input in uniform system. 
These data are procesd by special tools, that are integrated in GIS setting. GEIS is created in 
software ArcView 3.1 with extensions 3D Analyst and Spatial Analyst and this time is 
convert to ArcGIS 8.1.  
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