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Druhy vrstevnic

základní - v rámci intervalu
hlavní (zesílené) - každá pátá
pomocné (doplňkové) - pouze lokálně, pro tvary nezachycené v rámci vrstevnicového 
intervalu

Vrstevnicový interval



Zkušenosti s vrstevnicemi v podkladu

• 1 m vrstevnice dobře vyjadřují 
veškeré tvary

• 2,5 m – nedostatečné pro 
zachycení drobných tvarů, průběhu 
některých linií, na MTBO/Ski-O ale 
OK

• 0,5 m – zachycuje i jemné tvary, 
místy dochází ke slévání, špatná 
čitelnost, v rovině ale určitě 
užitečné
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Identifikace liniových objektů (zuby na vrstevnici)



Identifikace skal a terénních zlomů (slévání vrstevnic)



Lokalizace objektů dle tvarů (sleduji pozorně 
tvary a nezvyklosti)



Negativní vs. pozitivní tvary (v podkladu 
stejné, reálně však odlišné)



Pomocné vrstevnice

ISOM 4.1

"Je třeba se vyhýbat přehnanému užívání pomocných vrstevnic, neboť 
komplikuje mapu a dává špatnou představu o výškových rozdílech. 
Pokud znázornění nějakého prostoru vyžaduje velký počet pomocných 
vrstevnic, je čitelnější alternativou menší interval vrstevnic."
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Stříbrné doly, 1:10 000, Kytlice
Český pohár, žebříček A, žebříček B – Čechy, 2.-3.6.2012
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Vyjádření terénních tvarů

ISOM 4.1

"Relativní výškové rozdíly mezi sousedními útvary musí být na mapě 
vyjádřeny co nejpřesněji. Absolutní výšková přesnost je méně důležitá. 
Je přípustné lehce měnit výšku vrstevnice, pokud to zlepší vyjádření 
terénního tvaru. Tato odchylka nemá překročit 25 % intervalu vrstevnic 
a je třeba brát ohled i na sousední tvary."

10



Zjednodušení průběhu vrstevnic (v rovině vrstevnice v 
podkladu kreslí nesmysly)



Lepší vyjádření terénních tvarů (v podkladu vypočtená 
vrstevnice je nezachycuje dostatečně)



Zjednodušení + lepší vyjádření terénu 
(posun vrstevnice na hranu svahu)
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Kresba přes míru (zčitelňuji důležité tvary)



Na sprintu vrstevnice zjednodušovat a shlazovat!



Shrnutí

• Vrstevnice vzniklé z dat leteckého laserového skenování jsou přesné
• Přesné = ne vždy vyjadřují dobře terén tak jak jej vidí závodník
• Je nutné je překreslovat aby byly hladké a snadno čitelné
• V rovině vrstevnice vytváří řadu neexistujících tvarů
• Někdy je nutné tvar přehnat, jindy vrstevnic posunout aby byl tvar 

dobře zachycen
• Na sprintu je nutné vrstevnice v zástavbě a privátech zjednodušovat 

pro jejich snadnou čitelnost a pochopitelnost výškových poměrů
• Přesné podklady svádí vyjadřovat každou drobnou změnu - snaž se 

vystihnout hlavní průběh, pokud to jde, šetři pomocnými 
vrstevnicemi


