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abstract: ledové sluje (Ice caves) is a phenomenal locality with unique abiotic and living nature 
in the podyji National park (czech republic). One of the primal researches was a speleological ex-
ploration in 90’s of 20th century. field mapping was carried out by four caving clubs from czech 
Speleological Society. Each team created cave plans and documentation in their own adjustment 
and no unifying implementation of all plans into one map was finished yet. Institute of Geonics of 
Academy of Sciences conducted a research on the locality with Terrestrial laser Scanner to genera-
te high quality 3D model of the surface and of selected caves in official geodetic coordinate system. 
This model was merged with original speleological plans and incorporated also local geo-data. This 
paper describes a methodological approach how to implement classical speleological measurements 
to current maps using software MS Excel and also an information about original speleological in-
vestigations and caves mentioned in official documents of the Podyji National Park Administration.
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ÚvOd

Pseudokrasové jeskyně „Ledové sluje“ a jejich okolí jsou dlouhodobým předmětem 
zájmu vědeckých výzkumů díky unikátním projevům živé i neživé přírody. Jedním 
z primárních výzkumů bylo speleologické mapování z 90. let 20. století, které však 
z hlediska dokumentace nebylo zcela dořešeno a značné množství plánů se uložilo 
do archivu Správy Národního parku Podyjí (NPP). V rámci vlastní vědecko-vý-
zkumné činnosti i v návaznosti práci speleologů realizoval Ústav geoniky AV ČR 
na dané lokalitě v průběhu roku 2012 měření technologií 3D pozemního laserového 
skenování (TLS) terénu i vybraných podzemních prostor. Na základě naměřených 
dat je prováděna transformace původních speleologických plánů do souřadnicového 
systému S-JTSK s cílem vytvořit ucelený plán jeskynních systémů na Ledových slu-
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jích v prostředí geografického informačního systému (GIS). Článek přináší základní 
informace o průběhu a výsledcích speleologického mapování a metodický popis je-
jich implementace do prostředí GIS. 

METOdIkA

V rámci revize speleologické dokumentace Ledových slují z archivu Správy Národ-
ního parku Podyjí bylo provedeno její naskenování a vytvoření jednoduché popisné 
databáze, která obsahuje jednak dostupné záznamy o formálních aspektech spoje-
ných s mapování: datum, popis události, uvedení zúčastněných osob, názvosloví 
jeskyní. A soupis všech dochovaných materiálů s atributy: autor, rok, název, typ 
dokumentu, formát, název jeskyně (geodetický, speleologický, místní), označení 
polygonu a řezů. U položky typ dokumentu byly rozlišeny kategorie: půdorys, řez 
podélný, řez příčný, text.

Implementace naskenovaných plánů jeskyní do prostředí GIS byla realizována na 
základě souřadnic systému S-JTSK odvozených z projektu 3D pozemního laserové-
ho skenování, který na zájmové lokalitě zahájil Ústav geoniky AV ČR v roce 2012. 
Sběr dat metodou TLS probíhal přístrojem Leica ScanStation C10 (výrobce Leica 
Geosystems, Switzerland) v relativním místním souřadnicovém systému. Následně 
byla naměřená mračna bodů v programu Cyclon 7. 4. spojena a transformována 
pomocí procesu registrace do souřadnicového systému S-JTSK. Proces registrace 
byl založen na zaměření identických bodů metodu TLS a elektronickou tachymetrií 
v kombinaci s GNSS (globální navigační satelitní systémy), konkrétně přístrojem 
Leica Viva NetRover GS08 v režimu RTK (real time kinematics; určování pozice 
pevného stanoviště v reálném čase v centimetrové přesnosti) s připojením na síť 
permanentních stanic GNSS České Republiky CZEPOS a se schváleným globálním 
transformačním klíčem mezi systémy ETRS89 a S-JTSK.

Obr. 1. Výpočet vodorovné délky a převýšení na podélném řezu AB.
fig. 1. calculations of horizontal and vertical distance in longitudinal section Ab.
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Obr. 2. Výpočet souřadnic bodu B(n) na základě vodorovné délky a kvadrantového úhlu.
fig. 2. calculations of point coordinates with distance and quadrantal angle.

Z výsledného 3D modelu v S-JTSK byly odečteny souřadnice zřetelně rozezna-
telných šesti hřebů (č. 5, 11, 13, 16, 27, 33), které na skalních stěnách označují 46 
významných bodů včetně vstupů do jeskyní. Na základě těchto souřadnic proběhla 
geometrická korekce (typu polynomická transformace 1. stupně se 4 identickými 
body) účelové mapy Ledové sluje 1:200 (Počta, Schönbeková 1991), na které jsou 
geodeticky zaměřeny a zakresleny všechny zmíněné hřeby. Díky získaným souřad-
nicím všech hřebů z transformovaného mapového podkladu bylo následně možné 
implementovat do GIS několik speleologických plánů se zákresem fixních bodů 
(č. 4, 5, 15, 16). 

V případě tří jeskyní se dochovala grafika i numerický zápis polygonového po-
řadu z výchozího mapovacího bodu. Po dosazení absolutní souřadnice do nultého 
bodu polygonu pak bylo možné dopočítat souřadnice ostatním vrcholům v tabulko-
vém procesoru MS Excel pomocí vzorců uvedených v tabulce I.

Vstupní hodnoty výškový úhel a šikmá délka určují velikost převýšení a vodo-
rovnou vzdálenost mezi vrcholy polygonové sítě (obr. 1). Z vodorovné vzdálenosti 
a kvadrantového úhlu (část úhlu v daném kvadrantu, tj. hodnota směru mínus ná-
sobek 90°) program vypočítá vzdálenost mezi body ve směru os X, resp. Y (obr. 2). 
Zjištěná hodnota na ose X se v případě pozice bodu B v kvadrantu I. nebo II. přičte 
k výchozí souřadnici X a v kvadrantu III. a IV. se odečte. Hodnota vzdálenosti na 
ose Y se u bodu B v kvadrantu I. nebo IV. přičte k výchozí souřadnici Y a v kvadran-
tu II. nebo III. se odečte.

Stanovení kvadrátového úhlu a čísla kvadrantu vychází z upravené hodnoty pů-
vodního směru. Hodnotu azimutu zapsanou přímo při měření je nutné opravit o ve-
likost magnetické deklinace, tedy o úhlový rozdíl mezi zeměpisným a magnetickým 
severním pólem Země v době mapování. Tuto odchylku je možné dohledat například 
na webových stránkách organizace „The Natural Resources Canada“ (anonymus 
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Tab. I. Výpočet souřadnic X, Y, Z polygonových bodů na základě hodnot směru, výškového úhlu 
a šikmé délky v programu MS Excel
Tab. I. Calculations of point coordinates (X, Y, Z ) from azimuth, inclination from horizontal and 
surface distance in MS Excel

sloupec název symbol vzorec

A výchozí vrchol polygonu A … (vstupní hodnota)
B následující vrchol polygonu B … (vstupní hodnota)
C směr S [°] … (vstupní hodnota)
D výškový úhel U [°] … (vstupní hodnota)
E šikmá délka SD [cm] … (vstupní hodnota)

F směr jtsk jtskS [°] =KDYŽ(Cn =0;0;Cn + s0)
    kde s0  je úhel rotace plánů jeskyní k severu  
G vodorovná délka  VD [m] =(COS(RADIANS(Dn))×En)/100
H kvadrantový úhel QU [°] =Fn-(CELÁ.ČÁST(Fn/90))×90
I číslo kvadrantu Q =CELÁ.ČÁST(Fn/90)+1
J posun ve směru osy X dX [m] =KDYŽ(NEBO(In=1;In=3);SIN(RADIAN  
    S(Hn))×gn;cOS(rAdIANS(Hn))×gn)
K posun ve směru osy Y dY [m] =KDYŽ(NEBO(In=1;In=3);COS(RADIAN  
    S(Hn))×gn;SIN(rAdIANS(Hn))×gn)
L posun ve směru osy Z  dZ [m] =KDYŽ(Fn>0;SIN(rAdIANS(dn))×En/100;
    En/100)
M výsledná souřadnice X X =KDYŽ(NEBO(In=1;In=2);Nm+Jn;Nm-Jn)
N výsledná souřadnice Y Y =KDYŽ(NEBO(In=1;In=4);Om+kn;Om-kn)
O výsledná souřadnice Z Z =KDYŽ(Dn=-90;Pm-ln;pm+ln)
    kde {m,n} = 1, 2, 3…; m < n

column description symbol syntax

A polygonal point A A … (input value)
B next polygonal point B B … (input value)
C azimuth S [°] … (input value)
D inclination from horizontal U [°] … (input value)
E surface distance SD [cm] … (input value)

F direction for S-JTSK* jtskS [°] =IF(Cn =0;0;Cn + s0)
    where s0 is rotation angle to north direc‑
    tion in S‑JTSK
G horizontal distance  VD [m] =(COS(RADIANS(Dn))×En)/100
H quadrantal angle QU [°] =Fn-(INT(fn/90))×90
I quadrant Q =INT(Fn/90)+1
J distance of AB on the x-axis dX [m] =IF(OR(In=1;In=3);SIN(RADIANS(Hn))
    ×gn;cOS(rAdIANS(Hn))×gn)
K distance of AB on the y-axis dY [m] =IF(OR(In=1;In=3);COS(RADIANS(Hn))
    ×gn;SIN(rAdIANS(Hn))×gn)
L distance of AB on the z-axis dZ [m] =IF(Fn>0;SIN(RADIANS(Dn))×En/100;
    En/100)
M x-coordinate of point B X =IF(OR(In=1;In=2);Nm+Jn;Nm-Jn)
N y-coordinate of point B Y =IF(OR(In=1;In=4);Om+kn;Om-kn)
O z-coordinate of point B Z =IF(Dn=-90;Pm-ln;pm+ln)
    where {m,n} = 1, 2, 3…; m < n

*S-JTSK = Czech geodetic coordinate system
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2012) pro zadané místo a čas. Po dobu speleologického mapovaní byl magnetický 
pól vůči zeměpisnému pólu stále posunut východním směrem o 1,43° až 2,25°.

Pokud navíc provádíme výpočet souřadnic vrcholů polygonu z výchozího bodu 
určeného v systému S-JTSK je nutné azimut dále korigovat o hodnotu meridiánové 
konvergence, což je úhlová odchylka mezi svislou osou souřadnicového systému (S-
-JTSK) a místním poledníkem (zeměpisným severem). Výpočet udává rovnice (in 
Baranová 2005):

C = 0,008257 × Y + 2,373 × X/Y
kde C je meridiánová konvergence [°] a Y, X jsou souřadnice S-JTSK daného mís-
ta [km].

Pro lokalitu Ledové sluje podle vstupních souřadnic S-JTSK X;Y [1188; 657] 
v kilometrech je výsledná meridiánová konvergence 6,737°.

Pokud není provedena úprava azimutu před vynášením polygonu zaměřeného 
magnetickým kompasem do map v souřadnicovém systému S-JTSK, narůstá se 
vzdáleností od výchozího bodu polohová chyba mezi identickými body na plánu jes-
kyně a v mapovém podkladu (tab. II). 

Plány jeskyní jsou zakresleny s kolmou orientací magnetické směrovky. Při vý-
počtu souřadnic bodů polygonových pořadů bylo z výše uvedených důvodů nutné 
k původním hodnotám azimutů přičíst úhel magnetické deklinace, nebo-li rotovat 
výkresem jeskyně tak, aby se magnetická severka vychýlila od kolmice o daný úhel 
a plán byl orientovaný kolmo k zeměpisnému severu. A následně výkres rotovat 
o hodnotu stanovené meridiánové konvergence systému S-JTSk tak, aby se aktu-
ální severní zeměpisný směr speleologických plánů shodoval s orientací systému 
S-JTSK. K původním hodnotám azimutů ve třech dochovaných zápisech polygono-
vého pořadu bylo průměrně přičteno 8,3° (1,57° + 6,74°).

Postup přiřazování souřadnic S-JTSK speleologickým plánům Ledových slují 
přes zakreslené hřeby nebo vynesením polygonů umožnil lokalizovat čtyři půdory-
sy jeskyní, na které mohly být následně polohově transformovány příčné a podélné 
řezy. U části řezů zůstává problémem jejich vertikální umístění z důvodu absence 

Tab. II. Hodnoty polohové chyby v závislosti na úhlové odchylce α = 1,5° (minimum magnetické 
deklinace po dobu speleologického mapování), α = 6,7° (konstatna meridiánové konvergence S-
-JTSK pro lokalitu), α = 8,3° (prům. hodnota rotace plánů jeskyní kolmo k zeměpisnému severu) 
Tab. II. Deviation of position according angle value α = 1,5° (minimun of magnetic declination du-
ring speleological survey), α = 6,7° (convergence of meridian in Czech geodetic coordinate system 
for locality), α = 8,3° (average rotation value of cave plans to the north)

délka / length [m] polohová odchylka / deviation of position [m]
 pro / for α = 1,5° pro / for α = 6,7° pro / for α = 8,3°

 1 0,0 0,1 0,1
 10 0,3 1,2 1,5
 20 0,5 2,3 2,9
 30 0,8 3,5 4,4
 40 1,0 4,7 5,8
 50 1,3 5,9 7,3
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záchytných nivelačních údajů. V případech, kdy lze odvodit nivelační hodnotu na 
řezu například z vrcholů polygonu nebo srovnáním s daty TLS, je možné provést 
digitalizaci do formátu 3D s vyžitím 2D GIS a tabulkového procesoru. Metodika 
vychází z odděleného určení výškových a polohových souřadnic. Pokud je obrázek 
řezu v měřítku umístěn krajním bodem do 2D prostředí GIS na počátek osy X, pak 
odpovídají souřadnice v daném směru hodnotě metráže (vodorovné délce) na profilu 
od výchozího bodu. Digitalizací křivky řezu se tedy získávají hodnoty metráže a re-

Tab. III. Výpočet souřadnic X, Y na přímce v daných vzdálenostech od jejího počátku v programu 
MS Excel 
Tab. III. Calculation of X and Y coordinates for intermediate point on profile based on distance 
from starting point in software MS Excel. S – starting point, E – end point, I – intermediate point

sloupec název symbol vzorec

A souřadnice X profilu Xp … (vstupní hodnota)
B souřadnice Y profilu Yp … (vstupní hodnota)
C rozdíl souřadnic Xp dXp =ABS(A2-A3)
D rozdíl souřadnic Yp  dYp =ABS(B2-B3)
E úhel  U [°] =ARCTG(D2/C2)
F kvadrant Q =(KDYŽ(A2<A3;1;2))
    +(KDYŽ(B2<B3;10;20))
G metráž M [m] … (vstupní hodnota)
H posun ve směru osy X dXm [m] =Gn×COS($E$2)
I posun ve směru osy Y  dYm [m] =Gn×SIN($E$2)
J souřadnice X metráže Xm =KDYŽ(NEBO($F$2=11;
    $F$2=21);$A$2+Hn;$A$2-Hn)
K souřadnice Y metráže Ym =KDYŽ(NEBO($F$2=11;
    $F$2=12);$B$2+In;$B$2-In)
    kde {n} = 2, 3, 4…

column description symbol syntax

A S/E-point x-coordinates Xp … (input value)
B S/E-point y-coordinates Yp … (input value)
c difference in the x-coordinates
 S/E-point dXp =ABS(A2-A3)
d difference in the y-coordinates
 S/E-point dYp =ABS(B2-B3)
E angle betwenn S/E-point U [°] =ATAN(D2/C2)
F quadrant Q =(IF(A2<A3;1;2))+
    (If(b2<b3;10;20))
G distance of S/I-point M [m] … (input value)
H distance of S/I-point
 on the x-axis dXm [m] =Gn×COS($E$2)
I distance of S/I-point 
 on the y-axis dYm [m] =Gn×SIN($E$2)
J x-coordinate of point I Xm =IF(OR($F$2=11;$F$2=21);
    $A$2+Hn;$A$2-Hn)
K y-coordinate of point I Ym =IF(OR($F$2=11;$F$2=12);
    $B$2+In;$B$2-In)
    where {n} = 2, 3, 4…
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lativní či absolutní výšky dle umístění obrázku ve směru osy Y. V tabulkovém pro-
cesoru MS Excel je následně možné ze znalosti skutečných polohových souřadnic 
počátečního a koncového bodu profilu dopočítat souřadnice k digitalizované metráži 
a výšce podle vzorců (tab. III).

výSlEdkY

Podle záznamů v archivu Správy NP Podyjí probíhaly speleologické práce váza-
né k lokalitě Ledové sluje pod záštitou České speleologické společnosti v letech 
1991–2000, přičemž 16. 11. 1991 je nejstarší časový údaj u směrovky magnetického 
severu na plánu jeskyně J 7 „Grotte I.“ a rok 2000 v tiráži u příčných řezů z jeskyně 
J 27 „Brněnská“ je chronologicky posledním záznamem. Na výzkumu se postupně 
podílely 4 základní oddíly: 4-01 Liberec (Tomáš L., Malík J. a kol.), 6-25 Brno (Mu-
sil F. ml. a kol), 5-03 Broumov (Kopecký J. a kol.), 7-01 Orcus Bohumín (Wagner J. 
a kol).

Archiv obsahuje záznamy nebo zmínky celkem o dvaceti jeskyních. Z toho bylo 
patnáct fyzicky zmapováno, čtyři jeskyně mají vstup označený hřebem a jedna obje-
vená jeskyně je popsána v průvodním dopisu J. Wagnera ze dne 10. 6. 1999. Přehled 
jeskyní a speleologických aktivit oddílů ČSS uvádí tab. IV.

Aktuálně obsahuje archiv Správy NP Podyjí mapovou dokumentaci k osmi jes-
kyním, ze kterých je možné do prostředí GIS přímo implementovat čtyři jeskyně na 
základě zakreslených hřebů, polygonů a relativních identických prvků (obr. 3). Zbý-
vající materiály je možné prostorově umístit pouze přibližně nebo je nutné doměření 
v terénu, resp. překrytí s daty TLS, a v několika případech zcela chybí prostorová 
informace. Z údajů v archivu vychází prozatimní délka chodeb přibližně na 860 m. 
Z toho kopecký (1996) uvádí v Pilíři I. u 7 jeskyní polygonové pořady s délkou až 
100 m, dále v Pilíři II. evidujeme nejdelší polygonový pořad na lokalitě v jeskyni 

Tab. IV. Přehled speleologického mapování ZO ČSS a dokumentace implementované do GIS 
Tab. Iv. list of original cave maps from czech Speleological Society and implementation in gIS

ZO ČSS záznamy v archivu geodetické označení jeskyní počty jeskyní
caving clubs1  archival records geodetic marking of caves number of caves

4-01 Liberec 1991–1994 J 7**, J 4** 2 / 2**

6-25 Brno 1994 J 27** 1 / 1*

5-03 Broumov 1994–1997 J 16**, J 14*, J 13* 3 / 2* & 1**

7-01 Orcus Bohumín 1993–2000 J 46*, J 39, J 40, J 41, J 38,  9 / 2* 
  J 29b, J 29, J 48*, J 6  & 7 chybí / absent
označeno / objeveno
marked / discovered  J 31–32, J 17, J 16, J 14a (J 49) 5

1 caving clubs – local units of czech Speleological Society
* plány jeskyně dochované v archivu Správy NP Podyjí /
  cave maps extant in the Podyjí National Park Administration
** plány jeskyně přímo implementované do GIS / 
   cave maps implemented to gIS
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Obr. 3. Průmět půdorysů jeskyní (ze severu J 27, J 7, J 4, J 16) do topografické účelové mapy v sou-
řadnicovém systému S-JTSK.
Fig. 3. Cave plans (from north J 27, J 7, J 4, J 16) projected on a map in the Czech geodetic coordi-
nate system S-JTSk.
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J 27 „Brněnská“ se šikmou délkou 611,4 m, a další polygon v jeskyni J 7 „Grotte I.“ 
se šikmou délkou 56,0 m a poslední polygon v jeskyni J 4 „Pod čtyřkou“ se šikmou 
délkou 95,1 m. Délky zbývajících jeskyní budou předmětem analýzy dat z 3D po-
zemního laserového skenování. 

ZÁVěR

Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní Ledové sluje z archivu 
Správy NP Podyjí přinesla návrh a realizaci metodiky pro výpočet souřadnic vrcholů 
speleologického polygonového pořadu z výchozího bodu v souřadnicovém systému 
S-JTSK. Postup byl založen na běžně dostupném programovém vybavení (MS Ex-
cel) tak, aby šablona výpočtu šla využít i na analogická data speleologického mapo-
vání. Zjištěné souřadnice bylo v daném případě možné přiřadit k identickým bodům 
na ručně kreslených plánech půdorysů jeskyní, a tím plány vložit na libovolný geo-
graficky lokalizovaný mapový podklad v prostředí GIS. Na prostorově lokalizované 
půdorysy bylo možné navázat příčné a podélné řezy, jejichž implementace do poten-
ciálního 3D modelu je opět řešena v běžném tabulkovém procesoru. 

Nezanedbatelným výsledkem revize archivu je vytvoření databáze speleologické 
dokumentace, která povede ke sjednocení názvosloví na lokalitě a exaktnímu stano-
vení statistik speleologických objevů. Dlouhodobým cílem je pak začlenění doku-
mentace ze speleologického mapováni v 90. letech 20. století do 3D modelu lokality 
z aktuálně probíhajícího pozemního laserového skenování.

SuMMArY
Implementation of speleological survey from locality ledové sluje (Ice caves) to gIS was based 
on commonly used software MS Excel and image georeferencing through identical points from 
topographic map or 3d terrestrial laser data. In application MS Excel was calculated point coor-
dinates from cave measurements of azimuth, inclination from horizontal and surface distance. The 
calculations included the corrections to magnetic declination and convergence of meridian in czech 
geodetic coordinate system S-JTSk. four cave plans were transformed to topographic map with 
this process and the template is usable for the same structured records. The second result of speleo-
-maps review is list of all document about ledové sluje (Ice caves) from exploration in 90’s of 20th 
century.
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