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Abstrakt

Návrh algoritmu určeného na interpoláciu gravimetrických meraní so vzorkovacou periódou 1 minúta. Interpolácia krátkych 
medzier je založená na kolokácii metódou najmenších štvorcov s vylúčením odľahlých meraní. Určenie parametrov kovarian-
čnej funkcie pomocou modifikovanej optimalizácie vychádza z Bayesovho teorému. Algoritmus pracuje automatizovane,
bez potreby doplnkových informácií akými sú pozorované slapové parametre alebo priebeh atmosférického tlaku v mieste 
merania. Navrhnutá metóda bola testovaná na gravimetrických meraniach realizovaných supravodivým gravimetrom na 
staniciach Viedeň a Wettzell.

Proposal of Effective Interpolation Algorithm for Continuous Gravity Observations

Summary

Proposal of algorithm for interpolation of one minute gravity observations. The interpolation of the short data gaps is based on 
the least squares collocation method with rejection of outliers. A Bayes’ theorem is used to find appropriate parameters for cova-
riance function by modified optimization process. Algorithm works automatically without necessity of any other information like 
the observed tidal parameters or atmospheric pressure at the site. The proposed method was tested on the superconducting 
gravity observations at Vienna and Wettzell stations.

Keywords: interpolation, superconducting gravimeter, least squares collocation, Bayes’ theorem, optimization, outliers

Návrh efektívneho algoritmu 
na interpoláciu kontinuálnych
gravimetrických meraní
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      Podľa [2] v princípe rozlišujeme dve odlišné filozofie v prí-
stupe k predspracovaniu meraní. Buď po odstránení nevy-
hovujúcich meraní ponecháme medzery v časovom rade, 
alebo tieto medzery vyplníme syntetickým signálom. Po-
užitie prvého prístupu má za následok zvýšenie počtu pre-
rušení a rozdelenie časového radu do viacerých blokov rôz-
nej dĺžky. Okrem toho niektoré procedúry a postupy imple-
mentované v rôznych analyzačných nástrojoch si vyžadujú 
celistvé záznamy bez prerušení (napr. rýchla Fourierova 
transformácia, filtrovanie dát, slapová analýza a ďalšie). 
Jedno chýbajúce meranie tak môže v konečnom dôsledku 
zapríčiniť až niekoľkonásobnú stratu údajov vstupujúcich 
do predmetnej analýzy. Na rozdiel od toho druhý prístup 
zachováva do určitej miery integritu časového radu, preto 
je v praxi viacej zaužívaný. Z toho vyplýva, že dôležitým 
krokom v rámci predspracovania meraní je interpolácia 
medzier, ktoré vznikli buď prerušením záznamu, alebo po 
ošetrení porúch.

           Úvod

V súčasnej dobe sú najpresnejšie kontinuálne gravimet-
rické merania realizované pomocou staničných supravo-
divých gravimetrov (SG). Dosahovaná presnosť meraní v ča-
sovej oblasti je vyššia ako 0,5 nm.s   (1 nm.s    = 10    m.s   )
[1], [2]. Okrem toho sú merania charakteristické dlhodo-
bou časovou stabilitou a vysokým rozlíšením záznamu (1 s, 
10 s, 1 min). To dovoľuje študovať rôzne geofyzikálne a geo-
dynamické javy spôsobujúce zmeny tiažového zrýchlenia 
v širokom frekvenčnom rozsahu [1].
    Na kvalitu a presnosť gravimetrických meraní SG vplý-
vajú rôzne aspekty. Ide najmä o niektoré typy porúch či už 
prístrojového pôvodu, alebo spôsobených okolitým pro-
stredím a ľudskou aktivitou. Z tohto dôvodu predchádza 
analýzam meraní nevyhnutné predspracovanie, ktoré v sebe 
zahŕňa odstránenie odľahlých meraní, skokov a interpo-
láciu medzier.
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Obr. 1 Základná schéma navrhnutého ALG
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•   aby neboli potrebné žiadne ďalšie doplnkové informá-
    cie (slapové parametre a priebeh atmosférického tlaku 
     na stanovisku),
•  aby bol proces plne automatizovaný a dosahoval vy-
     sokú presnosť interpolácie (< 1,0 nm.s   ).
     Základná schéma vysvetľujúca funkčnosť navrhnutého 
interpolačného algoritmu (ALG) je na obr. 1. Každá jedna 
medzera v meraniach je riešená ako samostatný celok. 
Vstupom je vybraný blok gravimetrických meraní y v okolí 
prerušenia a im zodpovedajúce časové okamihy x. Celkový 
počet meraní použitých na interpoláciu je rovný štvor-
násobku dĺžky medzery, pričom polovica meraní je pred
a druhá za medzerou. Vstupný parameter σ  charakteri-
zuje presnosť realizovaných meraní (náhodný šum).
      Celý úkon pozostáva z troch na seba nadväzujúcich kro-
kov, ktorých cieľom je predikcia chýbajúcich meraní po-
mocou kolokácie metódou najmenších štvorcov (MNŠ). 
Na odstránenie trendovej zložky sa najskôr pomocou koe-
ficientu determinácie R   stanoví optimálny stupeň regres-
ného polynómu a následne sa odstráni z meraní, čím zís-
kame predbežný reziduálny časový rad y´. Ten slúži na ur-
čenie parametrov kovariančnej funkcie a a σ  pomocou 
optimalizácie, ktoré ďalej vstupujú do samotnej kolokácie 
MNŠ. Výstupom je vektor predikovaných gravimetrických 
meraní y  a určené parametre kovariančnej funkcie. Vý-
znam jednotlivých krokov a parametrov v obr. 1 bude po-
drobnejšie vysvetlený v ďalšom texte.

  2.1  Stanovenie optimálneho stupňa regresného
        polynómu

Gravimetrické merania sú z prevažnej časti tvorené domi-
nantnou slapovou zložkou, ktorá môže byť vhodne apro-
ximovaná regresným polynómom určitého stupňa. Stu-
peň regresného polynómu závisí od dĺžky medzery, ako aj 
od jej polohy v čase. Z tohto dôvodu nie je možné použiť

    Najpoužívanejšie nástroje slúžiace na ošetrenie porúch 
a medzier sú založené na metóde „remove-restore“ [2]. To 
znamená, že z meraného signálu sa najskôr odstráni sla-
pový účinok vypočítaný či už z teoretického modelu, alebo 
z pozorovaných slapových parametrov (PSP) a vplyv variá-
cie atmosférického tlaku na tiažové zrýchlenie. Korekcia
a interpolácia chýbajúcich meraní sa potom vykoná na 
úrovni rezíduí a odstránené modelované zložky sa opäť pri-
dajú k ich opraveným hodnotám. Uvedenú procedúru pred-
spracovania dát je možné vykonať v programoch Tsoft [3] 
a ETERNA [4]. Problematickým môže byť práve krok spočí-
vajúci vo výpočte presného slapového signálu, pretože 
informácie o zmene atmosférického tlaku v mieste SG sú 
obyčajne známe. Výpočet sa realizuje najmä pomocou PSP, 
ktoré však nemusíme mať vždy k dispozícii. Navyše sú určo-
vané slapovou analýzou aplikovanou priamo na gravime-
trické merania, ktorej rovnako predchádza proces ošetre-
nia porúch a vypĺňania medzier.
     V článku sme sa zamerali práve na interpoláciu chýba-
júcich meraní. Našim cieľom bolo navrhnúť taký postup 
vypĺňania gravimetrických údajov v podobe funkčného 
algoritmu, ktorý by si nevyžadoval poznať žiadne doda-
točné informácie, t. j. spomínané slapové parametre a atmo-
sférický tlak v danom mieste. Súčasťou algoritmu je aj 
detekcia odľahlých meraní s cieľom zvýšiť spoľahlivosť
a presnosť interpolovaných hodnôt.

           Návrh interpolačného algoritmu

Návrh interpolačnej procedúry vychádzal z niekoľkých zá-
kladných požiadaviek:
•  aby bola metóda vhodná na interpoláciu gravimetric-
   kých meraní s vysokým časovým rozlíšením, predo-
     všetkým pre 1-minútové merania poskytované Globál-
     nym geodynamickým projektom (GGP) [5],

Hábel, B.: Návrh efektívneho algoritmu...
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dzerou s celkovou dĺžkou 40 minút dostatočne aproximuje 
kvadratický polynóm s koeficientom determinácie 0,9999. 
Testovaním predbežných rezíduí bola odhalená prítom-
nosť dvoch odľahlých meraní o 2.29 h a 3.39 h. Im zodpo-
vedajúce gravimetrické merania boli z interpolačnej pro-
cedúry následne vylúčené. Ako možno vidieť na obr. 2b, 
regresný polynóm aproximuje dominantnú časť meraného 
signálu, o čom svedčí aj priebeh predbežných rezíduí. Z toho 
vyplýva, že prevažná časť chýbajúcich meraní je prediko-
vateľná pomocou jednoduchej lineárnej regresie. Avšak 
predbežné rezíduá aj naďalej vykazujú nenáhodný cha-
rakter spôsobený najmä zbytkovým vplyvom slapov.

  2.2  Kolokácia MNŠ 

Presnosť interpolácie chýbajúcich meraní je možné zvýšiť 
pomocou kolokácie MNŠ. Na rozdiel od regresného poly-
nómu zahŕňa kolokačný model aj odhad náhodnej zložky 
(signál), ktorú nevieme vopred popísať. Ďalšou výhodou 
je, že v jednom kroku dokážeme odhadnúť parametre sys-
tematickej zložky – trendu, eliminovať úroveň šumu v me-
raniach (filtrácia) a predikovať chýbajúce merania (inter-
polácia). Bližší popis kolokačného modelu a jeho vlast-
ností možno nájsť v [7].
    Všeobecný model pre odhad užitočnej zložky y bez 
vplyvu náhodných chýb v predikovaných bodoch má tvar:

(7)

kde A   je zodpovedajúca matica plánu, s  je odhad sig-
nálu vzťahujúci sa na predikované body, y je vektor me-
raní a Θ je vektor odhadnutých parametrov trendovej 
zložky. Zo vzťahu (7) ďalej vyplýva, že na výpočet užitoč-
nej zložky je potrebné poznať niekoľko typov kovarianč-
ných matíc. Kovariančná matica meraní Σ   = Σ   + Σ   je 
súčtom kovariančnej matice signálu v meraných bodoch 
Σ  a kovariančnej matice náhodných chýb meraní Σ  . 
Kovariančná matica Σ    vyjadruje väzbu medzi signálom
v predikovaných a meraných bodoch. Východiskom na defi-
novanie matíc je voľba vhodnej kovariančnej funkcie a nie-
koľkých ďalších parametrov. Ak uvážime štvorcovú expo-
nenciálnu kovariančnú funkciu [8], potom pre prvok ma-
tice Σ    vyjadrujúci vzájomný vzťah medzi meraniami v čase 
x a x´ platí:

(8)

kde σ    a σ    je variancia signálu a náhodných chýb meraní, 
δ je Kroneckerovo delta a parameter a vyjadruje zmenšo-
vanie kovariancie s narastajúcou časovou vzdialenosťou 
medzi okamihmi x a x´. Spoľahlivú predikciu možno získať 
iba vhodnou voľbou týchto parametrov, ktorých hodnoty 
vopred nepoznáme. Možno ich určiť pomocou empirickej 
kovariančnej funkcie [7] alebo aplikovaním Bayesovho teo-
rému pravdepodobnosti na vstupné merania [8]. Vzhľa-
dom na povahu gravimetrických meraní sa ukázalo, že na 
určenie parametrov vstupujúcich do kolokácie je výhod-
nejšie použiť druhú metódu, ktorá bude podrobnejšie po-
písaná neskôr. Zatiaľ predpokladajme, že hodnoty týchto 
parametrov sú nám známe.
    Na obr. 3a možno vidieť odhad signálu pre merané aj 
predikované body po vylúčení odľahlých údajov. Pretože 
ide o ilustračný príklad, priebeh meraní v medzere je zná-
my. To nám umožňuje výpočet rezíduí interpolovaných

spoločný stupeň polynómu pre celý časový rad, ale je po-
trebné určovať ho nezávisle pre každú uvažovanú medzeru.
     Za optimálny budeme považovať ten stupeň, pre ktorý 
polynóm podľa zadaných kritérií dostatočne popisuje určitý 
blok gravimetrických meraní. Návrh optimálneho polynómu 
s p regresnými koeficientmi možno realizovať pomocou už 
spomínaného koeficientu determinácie R   [6]. Ten vyjad-
ruje, do akej miery regresný model popisuje celkovú varia-
bilitu n vstupných meraní. Ak y je jednoduchý aritmetický 
priemer gravimetrických meraní y  pre i = 1, ..., n a y  sú ich 
odhady určené MNŠ, potom pre koeficient determinácie
s uvážením stupňa testovaného polynómu podľa [6] platí:

(1)

kde

(2)

a

(3)

   Koeficient R  nadobúda hodnoty z intervalu  0,1 , pri-
čom keď je blízky jednej, vyjadruje vysokú mieru vhod-
nosti regresného modelu na popis vstupných meraní. Pre 
každú medzeru sa postupne testujú regresné polynómy 
1. až 10. stupňa (p = 2, 3, ... , 11). Polynóm s najnižším stup-
ňom, ktorý prekročí zvolenú medznú hodnotu R   = 0,9999, 
sa uvažuje ako východiskový pre ďalší výpočet. V takomto 
prípade možno považovať príspevok polynómov vyšších 
stupňov do regresie za zanedbateľný. Týmto spôsobom je 
možné pre daný blok meraní spoľahlivo modelovať tren-
dovú zložku, ktorá bude následne využitá aj pre kolo-
kačný model. Polynómy vyšších stupňov sa uplatňujú až 
pri dlhších medzerách. Pre predbežné rezíduá, ktoré vstu-
pujú do ďalšieho výpočtu, potom platí:

(4)

     Pri testovaní koeficientu determinácie, ako aj pri výpočte 
predbežných rezíduí sa ďalej vykonáva odstránenie odľah-
lých meraní, čím sa uplatňuje princíp tzv. robustného vy-
rovnania [6]. Vybočujúce hodnoty môžu deformovať stu-
peň regresného polynómu a parametre kovariančnej funk-
cie určené pomocou optimalizácie (pozri časť 2.3). Testo-
vanie je založené na normovaní predbežných rezíduí ich 
štandardnou odchýlkou σ   podľa vzťahu:

(5)

Normované rezíduá potom musia spĺňať kritérium

(6)

Všetkým ostatným rezíduám zodpovedajú odľahlé mera-
nia, ktoré sa vo výpočte ďalej nepoužijú. Testovanie pre-
bieha iteračne, až kým nie je splnená podmienka (6). Uve-
dený postup je užitočný najmä vtedy, keď v interpolova-
ných gravimetrických meraniach neboli prvotne ošetrené 
odľahlé merania. Nenahrádza to však ich úplné odstráne-
nie, pretože sa vyhľadávajú iba v blízkosti medzier a po 
interpolácii ostávajú v meraniach naďalej prítomné. 
     Princíp vyhľadania optimálneho stupňa regresného poly-
nómu je ilustrovaný na obr. 2. Blok meraní pred a za me-
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Obr. 2 Návrh regresného polynómu a) 1. stupňa (p = 2) a b) 2. stupňa (p = 3) so zodpovedajúcim koeficientom determinácie
a rezíduá po odstránení trendovej zložky z gravimetrických meraní c) a d); dĺžka medzery je 20 minút so začiatkom o 3:05 h
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     Podľa Bayesovho teorému najlepší odhad parametrov   
ϑ = {a, σ } zodpovedá najväčšej hodnote podmienenej 
pravdepodobnosti p(y´ x, ϑ), ktorá je podľa [8] daná funk-
ciou:

(9)

Hodnotami vstupujúcimi do pravdepodobnostnej funkcie 
je n-rozmerný vektor predbežných rezíduí y´, ktoré vznikli 
po odstránení trendu zvoleným regresným polynómom, 
a im zodpovedajúce okamihy meraní x. Parametre ϑ sú
v tomto prípade premennými, ktoré vstupujú do výpočtu 
kovariančnej matice meraní Σ   prostredníctvom kovarian-
čnej funkcie (8). Cieľom je nájsť také parametre ϑ, ktorým 
bude zodpovedať maximum funkcie (9).
     S cieľom zvýšiť numerickú stabilitu a rýchlosť výpočtu je 
namiesto priamej inverzie matice Σ   vo vzťahu (9) použitá 
tzv. Choleského dekompozícia pomocou dolnej trojuholní-
kovej matice L (Choleského faktorizácia), pre ktorú platí [8]:

(10)

hodnôt, ktoré sú vykreslené na obr. 3b. Ich rozpätie ne-
prekračuje ± 0,5 nm.s  , z čoho vyplýva, že presnosť pre-
dikcie je na úrovni teoretickej presnosti gravimetrických 
meraní SG. Obr. 3c zobrazuje priebeh kovariančnej funkcie 
v závislosti od časovej vzdialenosti jednotlivých meraní
s uvážením variancie náhodných chýb (šumu) na úrovni 
σ   = 0,5 nm.s  .

  2.3  Voľba parametrov kovariančnej funkcie
        pomocou optimalizácie 

Spoľahlivosť a presnosť predikcie chýbajúcich meraní po-
mocou kolokácie MNŠ je závislá od toho, ako vhodne vy-
berieme neznáme parametre ϑ potrebné na zostavenie 
kovariančných matíc popísaných v predchádzajúcej časti. 
V prvom rade je redukovaný počet optimalizovaných para-
metrov. Parameter σ  je definovaný ako vopred známy,
s hodnotou 0,5 nm.s   na úrovni teoretickej presnosti me-
raní vykonaných SG. Celý optimalizačný proces to tak 
zjednodušuje a urýchľuje.
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Obr. 3 Výsledky kolokácie MNŠ: a) predikcia signálu, b) rozdiel interpolovaných a pôvodných meraní v medzere,
c) priebeh kovariančnej funkcie s uvážením náhodných chýb meraní
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    Optimalizácia je riešená iteračne. Proces sa inicializuje
z vhodne zvoleného štartovacieho bodu s počiatočnými 
hodnotami parametrov (a  , σ   ). V tomto bode sa pomocou 
parciálnych derivácií podľa vzťahu (13) vypočíta gradient 
udávajúci smer najväčšej zmeny funkcie log  p(y´ x, ϑ). Pre 
novú polohu hľadaných parametrov určených v rámci i-tej 
iterácie potom platí:

(16)

(17)

kde w  a w  udávajú posun v smere súradnicových osí, 
ktoré zodpovedajú a a σ  . Proces sa opakuje dovtedy, kým 
rozdiel hodnôt funkcie log p(y´ x, ϑ) medzi iteráciami 
možno považovať za zanedbateľný. V rámci každej jednej 
iterácie sa vykonáva vyčíslenie kovariančnej matice me-
raní Σ     a jej inverzie, čo predlžuje výpočtový čas najmä pri 
dlhších medzerách. Výsledkom vyhľadávania môže byť na-
vyše lokálne maximum uvažovanej funkcie, ktorému ne-
zodpovedajú korektné hodnoty hľadaných parametrov.
Z týchto dôvodov je venovaná zvýšená pozornosť voľbe 
štartovacích bodov, čo do značnej miery eliminuje spomí-
nané problémy.

Potom môžeme vzťah (9) prepísať podľa [8] do tvaru:

(11)

kde

(12)

Maximum funkcie je potom možné nájsť pomocou ľubo-
voľnej optimalizačnej techniky. V algoritme je aplikovaná 
gradientová metóda, ktorá využíva prvé parciálne derivá-
cie funkcie (11) podľa hľadaných parametrov ϑ , ktoré sú 
podľa [8] definované predpisom:

(13)

kde

(14)

(15)
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Obr. 4 Vyhľadanie parametrov kovariančnej funkcie pomocou optimalizácie a postupným delením
na oblasti O1, O2 a O3 v okolí optima (σ  = 0,97 nm.s   , a = 21,9 min)
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jednotlivých oblastí do siete s krokom Δ, v ktorej bodoch sú 
vypočítané hodnoty funkcie podľa vzťahu (11). Následne je 
vyhľadaný bod, ktorému zodpovedá vypočítané maximum 
funkcie max(O1), podľa ktorého sú definované hranice men-
šej oblasti O2. Podobným spôsobom je definovaná aj naj-
menšia oblasť O3. Geometria jednotlivých oblastí je uvedená 
v tab. 1, postup delenia je znázornený na obr. 4. Oblasť O3

     Postup voľby štartovacích bodov pozostáva z niekoľkých 
krokov. Na základe počtu interpolovaných hodnôt m a roz-
sahu vektora predbežných rezíduí y´ je definovaná oblasť 
O1, o ktorej predpokladáme, že práve v nej sa nachádza ma-
ximum hľadanej funkcie. Postupným delením oblasti O1 na 
menšie oblasti O2 a O3 sa dostatočne priblížime k jej sku-
točnému maximu. Priblíženie spočíva v postupnom delení

Hábel, B.: Návrh efektívneho algoritmu...



Obr. 5 Percentuálne podiely rezíduí interpolovaných hodnôt spĺňajúce kritériá < 0,5, < 1,0 a < 2,0 nm.s   ,
ktoré zodpovedajú simulovaným medzerám pre gravimetrické merania na staniciach Viedeň (a) a Wettzell (b)
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mulovanej medzere. Tie v konečnom dôsledku vyjadrujú 
aj reálnu presnosť interpolácie dosiahnutú ALG a doká-
žeme pomocou nich overiť jeho spoľahlivosť a stanoviť 
limity použiteľnosti. Požadovaná presnosť interpolova-
ných hodnôt závisí od charakteru študovaného javu. V na-
šom prípade nás zaujímalo, koľkým predikciám zodpove-
dajú rezíduá menšie ako 0,5, 1,0 a 2,0 nm.s   . Prvé kritérium 
zodpovedá teoretickej presnosti meraní SG, avšak pre väč-
šinu aplikácií je postačujúca aj nižšia presnosť interpo-
lácie [1].
     Študované boli percentuálne podiely rezíduí pre zvolené 
dĺžky medzier v rámci testovaného dňa, ktoré sú znázor-
nené na obr. 5. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že až 
90 % chýbajúcich meraní v dĺžke do dvoch hodín bolo na-
hradených s presnosťou vyššou ako 1,0 nm.s  . V prípade 
medzier kratších ako 30 minút presnosť stúpla až na 0,5 
nm.s  . Celkovo takmer 99 % rezíduí neprekročilo hranicu 
2,0 nm.s  , a to pre všetky vykonané simulácie. Z toho vy-
plýva, že reálna presnosť interpolácie sa odvíja od maxi-
málnej dĺžky medzery. Jej hodnota by mala byť stanovená 
takým spôsobom, aby v konečnom dôsledku nedošlo
k skresleniu predmetnej zložky meraného signálu. Vypĺňa-
nie dlhších medzier si tak vyžaduje použitie zložitejších 
metód alebo modelov. Vyššiu efektivitu ALG možno pozo-
rovať v prípade SG na stanici Wettzell (obr. 5b), pričom 
maximálny rozdiel medzi oboma gravimetrami dosahuje 
asi 6 % (tab. 2). Tieto rozdiely možno s určitosťou pripísať 
charakteru gravimetrických meraní, a to odlišnej úrovni 
environmentálneho šumu a prítomnosti nekorigovaných 
porúch signálu.

  3.2  Porovnanie ALG a metódy „remove-restore“

Ako už bolo na úvod spomenuté, metóda „remove-restore“ 
spočíva vo výpočte reziduálneho časového radu, ktorý zís-
kame po odstránení modelovaných zložiek meraného sig-
nálu. Vypĺňanie chýbajúcich údajov sa potom vykonáva na 
úrovni samotných rezíduí. Takýto postup je implemento-
vaný v programe ETERNA, kde sú rezíduá v okolí medzery 
preložené jednoduchým regresným polynómom prvého 
stupňa [4]. Nevýhoda tejto metódy môže spočívať v mo-

je potom východiskom pre náhodné generovanie troch 
štartovacích bodov so začiatočnými hodnotami hľadaných 
parametrov. Parametre, ktorým zodpovedá maximum funk-
cie log p(y´ x, ϑ), sú vybrané ako východiskové pre zvo-
lený typ kovariančnej funkcie za predpokladu, že nastala 
zhoda vyhľadaných parametrov aspoň medzi dvoma štar-
tovacími bodmi. Vtedy je optimum alebo maximum funk-
cie jednoznačne určené. Optimalizačná cesta od troch 
štartovacích bodov po hľadané optimum je znázornená 
na obr. 4c.
     V prípade, že rozptyl vektora predbežných rezíduí σ  
je menší ako σ  (šum meraní), optimalizačný proces nie
je schopný jednoznačne vyhľadať maximum uvažovanej 
funkcie. Vtedy sa do kolokácie MNŠ použijú predvolené 
parametre kovariančnej funkcie, keď σ   = 1,0 nm.s    a  para-
meter a je rovný počtu chýbajúcich meraní m. Interpolá-
cia si potom vyžaduje kratší výpočtový čas, pretože opti-
malizačný proces sa preskočí.

           Testovanie spoľahlivosti a efektivity ALG

Stanovenie efektivity a spoľahlivosti navrhnutého ALG bolo 
vykonané jeho testovaním na nekorigovaných gravimetric-
kých meraniach so vzorkovacou periódou 1 minúta, ktoré 
sú poskytované dátovým centrom GGP [9]. Vybrané boli 
merania realizované SG GWR C025 vo Viedni (φ = 48,2493°, 
λ = 16,3579°, h = 192,44 m) a GWR CD029L na stanici 
Wettzell (φ = 49,1440°, λ = 12,8780°, h = 613,7 m) v dĺžke 
jedného dňa bez prerušení (4. 2. 2000 pre Viedeň a 2. 9. 
2010 pre Wettzell). Overenie funkčnosti ALG spočívalo
v simulácii medzier rôznych dĺžok, ktorých začiatok sa po-
súval s minútovým krokom počas testovaného dňa. To 
zodpovedá 1 441 simuláciám za deň pre každú množinu 
medzier s dĺžkami 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 a 120 minút.

  3.1  Analýza rezíduí interpolovaných hodnôt

Rezíduá interpolovaných hodnôt zodpovedajú rozdielom 
referenčných a predikovaných gravimetrických meraní v si-
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Tab. 2 Percentuálne podiely rezíduí interpolovaných hodnôt < 1,0 nm.s   získané ALG a metódou „remove-restore“
             s použitím TSP a PSP
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Tab. 3 Percentuálne podiely plne interpolovaných medzier s rezíduami spĺňajúcimi kritérium < 1,0 nm.s
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delovaní dominantnej slapovej zložky. Preto pri testovaní 
interpolácie založenej na metóde „remove-restore“ v pro-
grame ETERNA budeme rozlišovať medzi ideálnou situáciou, 
keď poznáme PSP a prípadom, keď použijeme iba teore-
tické hodnoty slapových parametrov pre pevnú nedefor-
movateľnú Zem (TSP).
    V tomto prípade boli vyčíslené percentuálne podiely 
rezíduí interpolovaných hodnôt spĺňajúce kritérium < 1,0 
nm.s  (tab. 2). Z porovnania je zrejmé, že použitie PSP 
zabezpečuje takmer 100 % spoľahlivosť. Na rozdiel od toho, 
presnosť v prípade TSP výrazne klesá pre medzery dlhšie 
ako 20 minút. Pomerne dobrá zhoda nastáva medzi PSP
a testovaným ALG pre prerušenia s dĺžkou do jednej ho-
diny. Hoci navrhnutý ALG nedosahuje takú účinnosť ako 
prístup PSP, oproti metóde „remove-restore“ predstavuje 
aplikovateľnú a efektívnu alternatívu využívajúcu mini-
mum vstupných informácií a dosahujúcu pomerne vysokú 
presnosť interpolovaných hodnôt. Aj v prípade metódy 
„remove-restore“ bola preukázaná vyššia úspešnosť inter-
polácie na stanici Wettzell.

Hábel, B.: Návrh efektívneho algoritmu...
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     V ďalšom porovnaní nás zaujímalo, či všetky interpolo-
vané hodnoty v príslušnej simulovanej medzere spĺňajú 
zadané kritérium presnosti. To znamená, či všetky rezíduá 
sú menšie ako 1,0 nm.s  a celá medzera je tak vyplnená 
korektne podľa definovaných požiadaviek. V rámci testo-
vaného dňa boli opäť vyčíslené percentuálne podiely pre 
každý z troch prístupov (ALG, TSP, PSP). Ich vzájomné po-
rovnanie je uvedené v tab. 3. Je zrejmé, že počet plne 
interpolovaných medzier výrazne klesá s ich narastajúcou 
dĺžkou. Porovnateľné výsledky sú získané iba pre preruše-
nia nepresahujúce 30 alebo 45 minút, podľa toho, o ktorú 
stanicu SG ide.

           Záver

V článku bol prezentovaný návrh novej interpolačnej me-
tódy s popisom funkčného algoritmu primárne určeného 
pre gravimetrické merania so vzorkovacou periódou 1 mi-
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Abstrakt

Zkoušky přístroje Leica Absolute Tracker AT-401, který by měl být v budoucnu součástí státního etalonu délky 25 m až 1 450 m. 
Představení dosažených výsledků testů provedených v letech 2011 a 2012, zaměřených na určení přesnosti měřené délky
a opakovatelnost měření, respektive stabilitu měřených dat.

Testing of Laser Tracker Leica Absolute Tracker AT-401

Summary

Testing of the Leica Absolute Tracker AT-401, which should be a part of national measurement standard of 25 m to 1 450 m in the 
future. Presentation of the test results from years 2011 and 2012, which were focused on the accuracy of the measured length, 
repeatability and stability of the measured data.

Keywords: metrology, influence of the environment on measured parameters, verification of the Leica AT-401device, measuring 
                          coordinate device

Testování laserového trackeru
Leica Absolute Tracker AT-401
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dově a konstrukčně velmi podobný současným totálním 
stanicím firmy Leica Geosystems a částečně s nimi sdílí i kom-
ponenty, výrobce ho však řadí do kategorie měřicích sou-
řadnicových strojů (CMM – Coordinate Measuring Ma-
chines). S přihlédnutím k hlavnímu sektoru odběratelů

núta, ktoré sú realizované pomocou SG. Principiálne je 
interpolácia chýbajúcich meraní založená na použití kolo-
kácie MNŠ a niekoľkých doplnkových úkonov. Ich cieľom 
je stanoviť vhodný stupeň regresného polynómu aproxi-
mujúceho vstupné gravimetrické merania, vyhľadať nezná-
me parametre kovariančnej funkcie s využitím Bayesovho 
teorému a optimalizácie a eliminovať vplyv odľahlých me-
raní. Celý optimalizačný proces je navyše modifikovaný
s cieľom znížiť výpočtový čas a spresniť voľbu parametrov 
kovariančnej funkcie. Tie sú nezávisle určované pre každý 
blok gravimetrických meraní, v ktorom je potrebné vyko-
nať doplnenie chýbajúcich údajov.
     Testovanie ALG pre stanice Viedeň a Wettzell preukázalo 
jeho funkčnosť, spoľahlivosť a efektivitu. Bolo dokázané, 
že umožňuje interpolovať medzery až do dĺžky dvoch ho-
dín  s presnosťou vyššou ako 1,0 nm.s  , a to vo vyše 90 % 
prípadov. Okrem toho až 95 % chýbajúcich meraní v me-
dzerách s dĺžkou do 30 minút je nahradených s presnosťou 
0,5 nm.s  . Celý proces je navyše plne automatizovaný
a spoľahlivosť interpolácie je výrazne lepšia ako v prípade 
metódy „remove-restore“ s uvážením TSP. Ak sú však po-
užité presné slapové parametre, tak „remove-restore“ prí-
stup dosahuje vyššiu úspešnosť. Treba však zdôrazniť, že 
nová metóda si nevyžaduje poznať slapové parametre
a priebeh atmosférického tlaku v mieste merania. Efekti-
vita a spoľahlivosť interpolácie závisí aj od kvality gravi-
metrických meraní, čo dokazujú rozdiely medzi oboma sta-
nicami. Výsledná presnosť interpolácie závisí od maximál-
nej dĺžky medzery. Preto by mala byť stanovená takým 
spôsobom, aby v konečnom dôsledku nedošlo k nežiadu-
cemu ovplyvneniu analyzovanej zložky meraného signálu.

           Popis přístroje Leica Absolute Tracker AT-401

Přístroj Leica Absolute Tracker AT-401 (dále jen Leica AT-401) 
je vyráběn švýcarskou firmou Leica Geosystems AG, která je 
součástí švédské skupiny Hexagon Group. Přístroj je vzhle-

Hábel, B.: Návrh efektívneho algoritmu...
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-2



Obr. 1 Leica AT-401 s kontrolerem a odrazným hranolem

Tab. 1 Parametry testů

25. - 26. 7. 2012

26. - 27. 7. 2012

7. - 8. 8. 2012

28. - 29. 8. 2012

6. - 7. 11. 2012

Temperace přístroje
ve vypnutém stavu

na podmínky v laboratoři

ano (5 h)

ano (5 h)

ne

ano (5 h)

ne

17:58

15:51

16:41

16:50

16:26

Datum měření   Délka testu
[h:min]

5

1

5

5

5

Doba měření 
[s]

60

60

60

30

30

Interval mezi
měřeními

 [s]

940

940

1 145

2 086

1 973

Počet měření

2.
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Výrobcem uváděné technické parametry: 
•   dosah laserového dálkoměru 160 m,
•   přesnost měřené délky 10 μm v celém dosahu,
•   prostorová přesnost přístroje 15μm + 6 μm . L [m], kde
     L je měřená délka,
•   stupeň ochrany IP54,
•   hmotnost přístroje 7,3 kg bez baterie,
•   hmotnost kontroleru 0,84 kg bez baterie.
     Údaje se vztahují na komplet používající odrazný hranol 
typu Red-Ring Reflector 1,5“ (RRR 1,5“). Úplné informace 
včetně charakteristik přesnosti k přístroji jsou dostupné v [2]. 
Vzhledem k zaměření tohoto článku nepovažujeme za po-
třebné se podrobněji zabývat teoretickou stránkou problému.

           Testování přístroje Leica AT-401

S přístrojem v. č. 390740 byly provedeny opakované série 
testů. Prvním testem bylo sledování stability (opakovatel-
nosti) měřených parametrů v závislosti na době zapnutí pří-
stroje. Druhým testem bylo porovnání vodorovných délek 
určených přístrojem Leica AT-401 vůči délkám určeným laser-
interferometrem. Třetí série testů se věnovala sledování 
změn měřených parametrů a jejich charakteristik přes-
nosti v závislosti na změně indexu lomu prostředí, kterým 
laserový svazek přístroje prochází. Jednotlivé testy jsou 
blíže popsány v následujících částech. 
   Testy byly provedeny a vyhodnoceny v aplikacích 
TrackerLab a GeoTracker (autorem aplikací je P. Hánek), 
programovaných v jazyce C# a využívajících knihovnu SDK 
(Software Development Kit) pro ovládání trackerů Leica 
AT-401, uvolněnou firmou Leica Geosystems. K vytvoření 
vlastních aplikací bylo přistoupeno z důvodu nevyhovující 
funkcionality firemních komerčních programů. Zejména 
se jedná o ovládání a nastavení přístroje, registraci přímo 
měřených dat a o specifické použití přístroje během tes-
tování. Aplikace TrackerLab je určena zejména pro prová-
dění testů v laboratoři VÚGTK. Pro testovací měření ve 
venkovních podmínkách s primárním zaměřením na mě-
ření prováděná na státním etalonu délky 25 m až 1 450 m 
je vyvíjena aplikace GeoTracker [3].

  2.1  Test stability měřených parametrů

Testy sledování stability měřených parametrů byly prove-
deny v laboratoři VÚGTK opakovaně s různými parametry 
nastavení měření. Doba provádění jednotlivého testu se 
pohybuje mezi 16 až 18 hodinami s intervalem opakování 
měření 30 nebo 60 sekund a délkou jednoho měření 1 nebo 
5 sekund. Konkrétní konfigurace testů jsou uvedeny v tab. 1. 

z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu je za-
řazení Leica AT-401 mezi CMM zcela pochopitelné a je 
nutné respektovat rozhodnutí výrobce s tím, že na rozdíl 
od geodetických přístrojů je rozhodující a udávanou cha-
rakteristikou přesnosti prostorová přesnost v poloze urče-
ného bodu. 
     Přístroj je složen ze tří základních komponent – těla pří-
stroje, kontroleru a řídícího počítače se speciálním softwa-
rem. Měření je prováděno na vysoce přesný 1,5“ odrazný 
hranol, který má tvar koule. Souprava je zobrazena na obr. 1. 
V literatuře bývá obdobná konstrukce odrazného hranolu 
označována jako tzv. Taylor-Hobsonova koule, zaručující 
přesnost až tisícin mm ve všech třech osách a poskytující 
nucenou centraci obdobné přesnosti v lůžku miskovitého 
tvaru [1].
     Za významnou konstrukční výhodu Leica AT-401 oproti 
jiným lasertrackerům lze považovat jeho kompatibilitu
s trojnožkami dnešních totálních stanic. Toto řešení umož-
ňuje využití nucené centrace na délkové základně stát-
ního etalonu délky 25 m až 1450 m (evidenční číslo ECM 
110-13/08-041 ve správě Výzkumného ústavu geodetic-
kého a kartografického, v.v.i. – VÚGTK), která je používána 
pro kalibrace jednotlivých dálkoměrů a totálních stanic. 
Cílení přístroje je prováděno pomocí vestavěné kamery 
CCD (charge-coupled device) nebo pomocí automatic-
kého vyhledání hranolu s následným sledováním pohybu 
hranolu (autolock).
     Pro zavedení oprav z klimatických podmínek je přístroj 
vybaven vlastní meteostanicí, ke které je možné připojit
i dvě externí čidla. Meteostanice je součástí kontroleru pří-
stroje a určuje teplotu, tlak a vlhkost prostředí. Kontroler
pak slouží k zapnutí/vypnutí přístroje a zajišťuje komuni-
kaci Leica AT-401s řídícím počítačem.

Hánek, P.–Volkmann, M.: Testování laserového trackeru...



 

 Obr. 2 Vývoj vodorovného směru a zenitového úhlu v čase  
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Tab. 2 Doby ustálení opakovatelnosti měřených údajů

25. - 26. 7. 2012

26. - 27. 7. 2012

7. - 8. 8. 2012

28. - 29. 8. 2012

6. - 7. 11. 2012

Maximum                            

Minimum                            

Rozdíl                            

2:25

2:30

1:59

2:39

2:05

2:39

1:59

0:40

Datum měření   Zenitový úhel
[h:min]

1:51

2:21

1:55

1:59

2:10

2:21

1:51

0:30

Šikmá délka
[h:min]

1:36

1:47

1:39

2:11

1:39

2:11

1:36

0:35

Vodorovný směr
[h:min]

čas [h:min]
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VÚGTK, bylo rozděleno na dvě části. V první části byl test 
prováděn do vzdálenosti 30 m s krokem měření jeden metr 
a v druhé části byl test prováděn na úseku 0,16 m s proměnli-
vým krokem měření, viz tab. 3. Pro obě části platí, že měření 
bylo prováděno v první poloze (dalekohledu) přístroje při 
době měření bodu 2 sekundy. Měření byla provedena po 
dostatečné temperaci (viz část 2.1) v zapnutém stavu v la-
boratorních podmínkách při teplotě 20,2 °C. Testy byly pro-
váděny na délkové základně (lavici) s pohyblivým vozíkem. 
Na vozíku jsou souose umístěny odrazné hranoly obou mě-
řidel. Přístroje a odrazné hranoly není možné umístit do 
jedné přímky z důvodu technické konstrukce měřící základ-
ny, v jedné přímce leží oba hranoly a laserinterferometer. 
Přístroj Leica AT-401 je však možné umístit pouze do svislé 
roviny, ve které se nacházejí oba hranoly a laserinterfero-
meter. V takovéto konfiguraci však musí dojít k přepočtu 
přímo měřené šikmé délky na vodorovnou délku pomocí 
softwaru s využitím přímo měřeného zenitového úhlu. Tako-
váto konfigurace ovšem odpovídá i podmínkám při měření 
na zmíněném státním etalonu délky 25 m až 1 450 m.

Průběh měření v laboratoři je ošetřen tak, že (systematic-
ké) vnější vlivy (teplota, světelný šum, refrakce, chvění) lze 
považovat za vyloučené. V navazující tab. 2 jsou uvedeny 
časy, které odpovídají ustálení měřených parametrů. Vy-
hodnocení měřených parametrů je zřejmé z ukázek pro-
střednictvím grafů na obr. 2, 3 a 4.
     Na základě vyhodnocení těchto testů byl stanoven opti-
mální čas temperace přístroje v zapnutém stavu, nutný pro 
dosažení maximální přesnosti měření, na minimálně dvě 
hodiny. Na tuto dobu nemá vliv ani případná předchozí 
temperace přístroje ve vypnutém stavu.

  2.2  Porovnání vodorovných délek určených
        Leica AT-401 vůči délkám určeným
        laserinter ferometrem

Porovnání vodorovných délek určených Leica AT-401 a la-
serinterferometrem HP 5519A v. č. 3627A00792, který je
umístěn v klimatizované místnosti kalibrační laboratoře 

Hánek, P.–Volkmann, M.: Testování laserového trackeru...
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Obr. 3 Vývoj délek v čase

Obr. 4 Vývoj teploty v čase

Tab. 3 Rozsah a krok pro 0 – 162 mm

0 – 50

50 – 75

75 – 77

77 – 102

102 – 162

Rozsah [mm]

10

5

0,1

5

10

Krok [mm]

čas [h:min]

čas [h:min]
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  2.2.1  Testování délek do 30 m s intervalem 1 m

Zenitový úhel byl v případě tohoto testu v intervalu 
100,3214 až 105,9706 gonu. Hodnoty dosažených odchy-
lek vodorovných délek určených přístrojem Leica AT-401 
vůči interferometru zobrazuje graf na obr. 5. Z pozorova-
ných hodnot a grafu vyplývá, že odchylky dosahují v inter-
valu do 30 m průměrné hodnoty +1,5 μm, maximální dosa-
žená odchylka je +7,0 μm a výběrová směrodatná odchylka 
jednoho pozorování je 3,5 μm.
      Test byl ve zjednodušené podobě zopakován po 12 mě-
sících používání přístroje. Před samotným provedením testu

Hánek, P.–Volkmann, M.: Testování laserového trackeru...



 

Obr. 5 Porovnání vodorovných délek určených lasertrackerem a laserinterferometrem v intervalu 0 – 30 m
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Obr. 6 Porovnání vodorovných délek určených lasertrackerem a laserinterferometrem v intervalu 0 – 162 mm
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s proměnlivým krokem mezi měřenými body. Jednotlivé 
rozsahy jsou uvedeny v tab. 3. Vzdálenost mezi lasertrac-
kerem a odrazným hranolem byla cca 26 m. Zenitový úhel
byl v případě tohoto testu v intervalu 100,3687 až 100,3708 
gonu. V grafu na obr. 6 jsou zobrazeny dosažené odchylky, 
které v pozorovaném intervalu (0 – 162 mm) dosahují prů-
měrné hodnoty +4,1 μm s výběrovou směrodatnou odchyl-
kou průměru 0,2 μm a maximální odchylkou +6,3 μm. Pod-
mínky při testu jsou popsány v předchozím textu.
     Z výsledků testů porovnávajících délky měřené lasertrac-
kerem a laserinterferometrem je zřejmé, že přesnost pří-
stroje s uvedeným nastavením odpovídá výrobcem uvá-
děným parametrům přesnosti, respektive v laboratorních 
podmínkách je dokonce vyšší. Výsledky tohoto i předchá-
zejícího testu odpovídají verbálním závěrům testů jiného 
přístroje, uvedeným v [4].

byly provedeny výrobcem definované justážní zkoušky.  
Doporučený interval mezi provedením justážních zkoušek 
závisí na způsobu použití přístroje. Zjednodušení zkoušky 
spočívá ve snížení počtu pozorovaných (srovnávaných) 
délek, tj. interval mezi jednotlivými body byl prodloužen 
na 5 metrů. Při tomto testu byla dosažena maximální od-
chylka +6,9 μm, výběrová směrodatná odchylka jednoho 
pozorování je 3,7 μm a průměrná odchylka +1,6 μm. Pro-
vedené statistické testy (F-test a T-test) potvrzují, že rozptyl, 
respektive průměry (střední hodnoty) souborů jsou si rovny.

  2.2.2  Test s proměnlivým intervalem kroku

Druhá část porovnání délek změřených Leica AT-401 a laser-
interferometrem HP 5519A byla provedena v rozsahu 162 mm
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nosti způsobené změnou prostředí, kterým prochází la-
serový svazek. Při testování zakrývání části laserového 
svazku je přístroj Leica AT-401 schopný měřit, dokud není 
zakryta (stíněna) cca třetina laserového svazku. Charakte-
ristiky přesnosti měření jsou však tímto rušením výrazně 
ovlivněny a dosahují hodnot mnohonásobně větších než 
je přesnost udávaná výrobcem. V případě měření s maxi-
mální přesností je proto nutné, aby v dráze laserového 
paprsku nebyla žádná překážka.

           Závěr

Na základě provedených testů lze vyslovit přesvědčení, že 
přístroj Leica Absolute Tracker AT-401 v. č. 390740 je možné 
a vhodné využít pro potřebu uchování státního etalonu 
délky 25 m až 1 450 m. Zařazením tohoto přístroje do 
kompletu státního etalonu dojde ke zpřesnění určovaných 
délek a zároveň charakteristik přesnosti etalonu.

Článek vznikl s podporou grantu č. TB01CUZK005 od Techno-
logické agentury ČR.
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  2.3  Vliv změny indexu lomu prostředí na měření

Přístroj Leica AT-401 během měření provádí takzvané vzor-
kování. To znamená, že měří vodorovný směr, zenitový 
úhel a šikmou délku opakovaně po zadanou dobu měře-
ní. Výsledné měřené hodnoty jsou zobrazovány společně 
s jejich charakteristikami přesnosti (směrodatnými odchyl-
kami). Směrodatné odchylky v případě neovlivněného mě-
ření v laboratorních podmínkách se pohybují pro úhly do 
0,2 mgon a pro délky do 2 μm. Mezní hodnoty charakte-
ristik přesnosti je možné v přístroji individuálně nastavit, 
nebo použít přednastavené hodnoty. Během testů vlivu 
změny indexu lomu ovzduší na měřené parametry a jejich 
charakteristiky přesnosti byly zvoleny tři časové intervaly 
měření jednoho bodu – 1, 2 a 3 sekundy.
      Pro vyvolání změny indexu lomu ovzduší (prostředí) byly 
zvoleny následující pomůcky: 
•   žádná (bez pomůcky, normální neprašné prostředí),
•   stéblo trávy, 
•   list stromu, 
•   průhledný plast (cca 3 mm tlustý), 
•   igelitový sáček, 
•   zakrývání (zastínění) části laserového svazku neprůhled-
     ným materiálem (hliníkový kvádr),
•   dutý válec se zahřátým vzduchem uvnitř.
     Měření s jednotlivými pomůckami a dobou měření jed-
noho bodu probíhala v těsném sledu. Pomůcky byly vklá-
dány přibližně v polovině měřené délky.
    Při testovacím měření při vyvolání změny indexu lomu 
nastala vždy jedna z těchto variant: 
•   vyvolaná změna umožnila provést zaměření bodu, ale
    došlo ke zhoršení charakteristik přesnosti, které však 
     nepřesáhly přednastavené mezní hodnoty, 
•  vyvolaná změna neumožnila provést zaměření bodu, 
     přístroj Leica AT-401 chtěl měření opakovat z důvodu
      nedostatečné intenzity vráceného signálu, respektive
     překročení mezních hodnot charakteristik přesnosti.
     Na základě provedených testů vlivu změny indexu lomu 
při měření jednotlivých bodů a jejich rozboru lze konsta-
tovat, že pro přesná měření tímto přístrojem je vhodné 
nastavení minimální doby měření jednoho bodu na dvě 
sekundy. Při takto nastavené době observace lze poté na 
základě velikosti hodnot charakteristik přesnosti určit, zda
měření nebylo ovlivněno nepříznivými vlivy. Již pro dvou-
sekundová měření se dostatečně projevují případné změny 
měřených veličin a z nich vycházejících charakteristik přes-

Hánek, P.–Volkmann, M.: Testování laserového trackeru...



Ing. Stanislava Dermeková,
Ústav geodézie, Fakulta stavební,

Vysoké učení technické v Brně

 

Abstrakt

Využitie rozhodovacích stratégií v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a ich implementácia v prostredí geografických informačných 
systémov (GIS) pomocou multikriteriálnych analýz. Potreba účelných priestorových analýz v realitnom inžinierstve s dôrazom 
na okolitú a mestskú infraštruktúru na účely bývania, zamestnania a iných stránok ľudskej činnosti. Posudzovanie vhodnosti 
lokalít na účely zástavby, predaja a kúpy nehnuteľností v realitnom inžinierstve. Popis výberu kritérií, priradenia váh zvoleným 
kritériám, hodnotenia kritérií a ich konečného zoskupenia. Využitie metód rozhodovacích stratégií (booleovská logika, 
metóda váženej lineárnej kombinácie – WLC, metóda usporiadaného váženého priemeru – OWA a metóda analytického 
hierarchického procesu – AHP) v procese analytického riešenia. Integrácia podpory GIS a multikriteriálneho rozhodovania – 
riešenie priestorovej problematiky trhu s nehnuteľnosťami s množstvom alternatív a rôznorodých hodnotiacich kritérií. 

Evaluation of the Criteria in Real Estate Engineering Using the GIS Support

Summary

Use of decision strategies in the real estate market and its implementation in the GIS environment by using multi-criteria analysis. 
Real engineering in itself implies a need for meaningful spatial analysis with an emphasis on the surrounding and urban 
infrastructure for the purposes of housing, employment and other sites of human activity. Evaluation of suitability of sites for 
building purposes, the sale or purchase of real estate. Description of  criteria selection, assigning weights to the selected criteria, 
their assessment and final grouping. The following methods of decision-making strategies in the analytical solution are used: 
method of Boolean logic, method of weighted linear combination (WLC), method of ordered weighted average (OWA) and 
method of analytic hierarchy process (AHP). Integration of GIS and multi-criteria decision support solves spatial problems of the 
real estate market with lots of options and various evaluation criteria.

Keywords: multi-criteria, decision making, WLC, OWA, AHP

Hodnotenie kritérií v realitnom
inžinierstve s podporou GIS
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GIS na účely multikriteriálneho rozhodovania v oblasti rea-
litného trhu zaoberajú odborníci v zahraničí – napr. v Číne, 
USA, Kolumbii. V Českej republike neboli doteraz výhody
a možnosti analytického nástroja GIS v oblasti realitného 
inžinierstva dostatočne využité. Preto je veľmi dôležité, aby 
si subjekty činné na trhu s nehnuteľnosťami uvedomili, že 
GIS má nezastupiteľnú úlohu pri správe územia, strategic-
kom plánovaní a v rozhodovacích procesoch.
     Multikriteriálne rozhodovanie založené na GIS je defino-
vané ako proces, ktorý integruje a transformuje geogra-
fické dáta (mapové kritériá) a hodnoty rozhodnutí (tvorba 
preferencií a neistôt) na získanie celkového posúdenia alter-
natív [1], [2]. Oblasť GIS založenú na multikriteriálnom roz-
hodovaní možno nazvať GIS-based MultiCriteria Decision 
Analysis (GIS-MCDA). Základné posudzovanie a nastavo-
vanie hraníc kritérií možno v GIS realizovať pomocou ope-
rátorov booleovského prekrytia a pomocou metód uspo-
riadaného váženého priemeru (Ordered Weighted Ave-
rage – OWA) či váženej lineárnej kombinácie (Weighted 
Linear Combination – WLC). Ďalším spôsobom rozhodo-
vania je využitie hierarchických štruktúr prostredníctvom 
metódy analytického hierarchického procesu (Analytic 
Hierarchy Process – AHP).

           Teória rozhodovania a GIS

Jednou z najvyužívanejších teórií rozhodovania je multikrite-
riálne rozhodovanie (MultiCriteria Decision Making – MCDM),

           Úvod

Teória rozhodovania popisuje metódy na určenie optimál-
neho variantu pri využití správnej rozhodovacej stratégie. 
Viackriteriálne rozhodovanie je modelovanie rozhodova-
cích situácií na množine variantov a súboru kritérií. Vý-
sledné hodnotenie vo svojej podstate predstavuje konečnú 
množinu variantov známych kritérií. Riešením pri apriórne 
známych podmienkach je výber optimálneho kritéria. Dôle-
žitým krokom je správna voľba počtu relevantných kritérií. 
V oblasti trhu s nehnuteľnosťami je voľba relevantných kri-
térií veľmi dôležitá napr. pri polohe nehnuteľnosti, ktorá 
hrá zásadnú úlohu pri zvažovaní vhodného umiestnenia 
komodity.
     Článok popisuje problematiku rozhodovacích metód pri 
uvažovaní priestorových stratégií realitného inžinierstva. 
Venuje sa jednotlivým metódam na podporu rozhodova-
nia. Pri rozhodovaní o vyhovujúcej lokalite je nevyhnutné 
brať do úvahy viac ako jedno rozhodovacie kritérium. Je 
potrebné uvažovať existenciu viacerých alternatív. Každá 
z nich je hodnotená na základe zvolených kritérií, či už 
kvantitatívnych, alebo kvalitatívnych. V rámci analytického 
riešenia rozhodovacích stratégií sú využité matematické 
modely založené na podpore geografických informačných 
systémov (Geographic Information System – GIS). Na iden-
tifikáciu jednotlivých faktorov a ich následné zhodnote-
nie možno využiť efektívne nástroje expertného systému 
na podporu priestorového rozhodovania, ktorý zahŕňa dva 
základné komponenty: rozhodovacie systémy (multikri-
teriálne modely) a prostredie GIS. Najčastejšie sa využitím
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           Metódy MCDM

V tejto časti sa budeme venovať jednotlivým vyhodnoco-
vacím metódam, kde postupne popíšeme metódy stano-
venia váh medzi kritériami, ich normalizáciu (štandardizá-
ciu, zjednotenie), matematický model rozhodovania a ko-
nečný proces vyhodnotenia kritérií. Stanovenie váh kritérií 
je základným krokom analýzy modelu multikriteriálneho 
riešenia alternatív. Spôsoby získavania váh kritérií môžu 
byť praktické (záležitosť jedného či skupiny odborníkov, 
dotazníky – napr. Delfská metóda) alebo matematické. Naj-
využívanejšie matematické metódy sú: metóda poradia, 
bodovacia metóda, metóda párového porovnania kritérií 
(Fullerova metóda, Fullerov trojuholník), metóda kvantita-
tívneho párového porovnania kritérií, určenie váh kritérií 
z geometrického priemeru riadkov, Saatyho metóda určova-
nia váh kritérií a iné [5]. Matematické metódy majú objek-
tívny i subjektívny charakter, záleží na tom, ktorá z metód 
sa využije. Objektívna metóda je napr. metóda najmenších 
štvorcov alebo metóda TOPSIS (Technique for Order of Pre-
ference by Similarity to Ideal Solution) založená na výbere 
alternatívy, ktorá je najbližšie k ideálnej alternatíve a naj-
vzdialenejšia od bazálnej alternatívy, subjektívna metóda 
je napr. AHP alebo SMART (Simple Multi-Attributte Rating 
Technique). 
     Aplikácia jednotlivých multikriteriálnych rozhodovacích 
metód, ktoré je možné využiť v rámci analytického riešenia 
stratégií realitného inžinierstva, bude demonštrovaná s vy-
užitím podpory GIS a nástrojov priestorových analýz. Ako 
prvá bude riešená metóda booleovskej logiky, ktorá patrí 
medzi najjednoduchšie rozhodovacie stratégie. Ďalšími 
budú metódy WLC, OWA a AHP.

  3.1  Metóda booleovskej logiky

Ide o metódu, pri ktorej sú kritériá redukované na logické 
hodnoty (0; 1) a ďalej sú riešené kombináciou logických 
operátorov ako sú prienik (AND) a zjednotenie (OR). Pokiaľ 
sú kritériá riešené pomocou AND, vznikajú extrémistické 
riešenia. Zvolené miesto musí splniť všetky kritériá. Výber 
miest je realizovaný na základe pesimistickej stratégie. Aj 
tá najhoršia vlastnosť musí byť akceptovateľná. Ak uplat-
níme operátor OR, ide o optimistickú stratégiu a prijímame 
veľké riziko. Pri riešení booleovského prekrytia je nutné vy-
konať tzv. štandardizáciu (normalizáciu), tzn. že vstupné 
súbory musíme redukovať (transformovať) na zábrany – 
booleovské obrazy, aby výsledné vrstvy obsahovali len
hodnoty 0 a 1 [8]. Pri riešení problematiky trhu s nehnu-
teľnosťami boli jednotlivé vrstvy kritérií zredukované na 
booleovské obrazy s hodnotami 0 a 1. Analyzované fak-
tory nie je možné zamieňať. Vhodnosť jedného nemôže na-
hradiť nevhodnosť druhého. Reklasifikácia prostredníc-
tvom redukcie v prostredí GIS predstavuje vo výsledku plo-
chy vhodné a nevhodné. Proces výsledného MCDM je rea-
lizovaný pomocou metódy booleovského prekrytia.
     Analytické riešenie MCDM s využitím booleovskej logiky 
je znázornené na obr. 1. Výsledný grafický výstup zobra-
zuje vhodné plochy optimálnej polohy nehnuteľnosti rie-
šenej v oblasti Brno-Komín, ktorú si fiktívny zákazník pred-
stavuje podľa zadaných kritérií. Analýzu je možné riešiť
v súvislosti so súčasným trendom realitného trhu – for-
mou dotazníka, ktorý odhalí predstavy zákazníka o opti-
málnej polohe nehnuteľnosti. Ako hodnotiace kritériá boli 
zvolené geografické, environmentálne, socioekonomické
a územnosprávne faktory [9]. Varianty hodnotiacich kri-

ktoré sa delí na multiobjektové (Multi-Objective Decision 
Making – MODM) a multiatribútové (Multi-Attribute Deci-
sion Making – MADM). V literatúre sa veľmi často termíny 
MADM a MCDM zamieňajú. Oba vo svojej podstate pred-
stavujú tú istú skupinu modelov [3].
     Proces MCDM väčšinou možno deliť na 4 základné kro-
ky [4]:
•   voľba kritérií a zodpovedajúcich variantov (alternatív),
•   tvorba váh a ich normalizácia (zjednotenie),
•   použitie konkrétnej metódy MCDM,
•   agregačná metóda.

  2.1  Voľba kritérií

Multikriteriálne analýzy v oblasti trhu s nehnuteľnosťami 
riešia existenciu viacerých alternatív. Každá alternatíva je 
hodnotená na základe konkrétnych kritérií. Rozhodnutie, 
ktoré bude výsledkom konečnej multikriteriálnej analýzy, 
sa týka viacerých osôb či záujmových skupín, ktoré majú 
rozdielne preferencie v rámci významnosti jednotlivých 
kritérií. Na účely realitného trhu a developerskej činnosti sú 
dôležité analýzy priestorových vzťahov na prípravu a spra-
covanie pozemkových či územných dát. Kritériá vstupujúce 
do MCDM sú zvolené s prihliadnutím na faktory, ktoré vplý-
vajú na realitný trh a cenu nehnuteľnosti. V ďalšom texte 
sú popísané faktory ovplyvňujúce trhové hodnoty staveb-
ných pozemkov, stav trhu s nehnuteľnosťami, vývoj a sa-
motnú cenu nehnuteľnosti. Za hlavné aspekty hodnote-
nia v oblasti trhu s nehnuteľnosťami možno považovať 
geografický, environmentálny, demografický, socioekono-
mický a územnosprávny aspekt. Medzi metódy výberu kri-
térií a ich preferencií v oblasti realitného inžinierstva, ktoré 
možno využiť, patria: Delfská metóda, metóda najmenších 
štvorcov, metóda min-max odchýlok a metóda korelač-
ného koeficientu [5].

  2.2  Kritériá v realitnom trhu

Podľa prílohy č. 18a vyhlášky č. 3/2008 Sb. [6] sa trh s neh-
nuteľnosťami hodnotí podľa týchto znakov, charakteristík 
kvalitatívnych pásiem a ich hodnôt:
•   situácia na čiastkovom trhu s nehnuteľnosťami – vzťah
     dopytu a ponuky,
•   vlastníctvo nehnuteľnosti (stavba na cudzom pozemku,
     na vlastnom pozemku),
•   vplyv právnych vzťahov na predajnosť.
    Na potreby funkčného vymedzenia kritérií v realitnom 
trhu boli sledované predovšetkým tieto kritériá stanovené 
vo všeobecne záväznej vyhláške štatutárneho mesta Brna 
č. 22/2011 [7]:
•   zástavba lokality (typ budov),
•   napojenie, resp. dostupnosť inžinierskych sietí a ostat-
     ných služieb,
•   dopravná dostupnosť lokality vrátane mestskej hromad-
     nej dopravy (MHD),
•   obmedzenia a príležitosti podľa územného plánu,
•   fyzické parametre pozemkov (tvar, veľkosť),
•   environmentálne parametre pozemkov (sklon terénu,
     orientácia na svetové strany),
•    pozitívne účinky okolia (hluk, prach, okolitá zástavba apod.),
•   obmedzenie užívania (ochranné pásma komunikácií, ve-
      denie inžinierskych sietí, pásma ochrany životného pro-
    stredia, záplavové územia, vecné bremená, nejasné vlast-
     nícke vzťahy apod.).
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Obr. 1 MCDM s využitím booleovskej logiky
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(teória neurčitosti). Možno aplikovať zameniteľnosť fakto-
rov. Faktory majú podľa relevantných významností stano-
vené svoje váhy, na základe ktorých sa dajú zamieňať [8]. 
Ak riešime zábrany, je nutné tzv. maskovanie – t. j. výsle-
dok treba vynásobiť hodnotami týchto zábran. Výsledná 
vhodnosť riešených areálov S je potom:

(1)

kde w  je váha faktora i a x  je konkrétne kritérium rieše-
ného faktora i. V prípade použitia zábrany je výpočet upra-
vený o hodnotu tejto zábrany c  :

(2)

     Normalizovanie kritérií (faktorov) je odlišné od metódy 
booleovskej logiky. Hodnoty sa na základe funkcie prí-
slušnosti transformujú do spoločného rozsahu, kým pri me-
tóde booleovskej logiky bol rozsah presne daný ostrými 
hranicami 0 a 1. Pri metóde WLC využívame fuzzy množiny,

térií: plochy určené predovšetkým na bývanie, časová do-
stupnosť MHD do 15 minút, priemyselné plochy do 1 km, 
orientácia svahu na južnú stranu, na svahoch so sklonom 
terénu do 4°, zberné strediská odpadu do 250 m a mimo 
záplavového územia.

  3.2  Metóda WLC
       
Pri metóde WLC sa používajú kontinuálne kritériá (fakto-
ry), ktoré sú normalizované do bežného číselného rozsahu
a potom kombinované pomocou vážených priemerov. Sla-
bá hodnota jedného kritéria môže byť vyvážená niekoľkými 
vysoko kvalitnými kritériami. Výsledkom je súvislá škála 
vhodnosti, ktorá môže byť následne reklasifikovaná zábra-
nami (booleovské hodnoty) na splnenie kvalitatívnych kri-
térií a finálne ošetrená (prahovaná) na splnenie kvantita-
tívnych kritérií. Nemožno hovoriť, že niektorá z využíva-
ných plôch je úplne vhodná, či naopak nevhodná. V tejto
súvislosti sa využíva možnosť uvažovania tzv. fuzzy teórie
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Obr. 2 Funkcie príslušnosti s využitím fuzzy logiky

Sigmoidná funkcia

J-shaped funkcia

Lineárna funkcia

Tab. 1 Zvolené faktory a ich alternatívy

Zástavba

Dopravná infraštruktúra

Okolitá zeleň

Cena stavebného pozemku

Zberné strediská odpadu

Sklon terénu

Expozícia terénu

Znak

plochy určené predovšetkým
na bývanie

pešia dostupnosť MHD
do 15 minút

krajinná zeleň, mestská zeleň,
lesné pozemky

do 3 200 Kč/m

do 250 m

na svahoch so sklonom terénu
menším než 4°

orientácia svahu na juh
a juhozápad

Alternatíva riešeného faktora

Obr. 3 Sigmoidná funkcia pre alternatívu zvoleného
faktora – sklon terénu do 4°

2

Najvhodnejšia
alternatíva

Najmenej vhodná
alternatíva

Sklon (%) 4 %

255

0

 x  =                                SR  ,i
min(R  – R      )

(R       – R      )minmax

i .
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ostatné plochy dostali hodnotu 0. Pre „cenu stavebného 
pozemku“ boli zvolené 4 oblasti s plochami konkrétnej ce-
ny: 3 200 Kč/m   (hodnota 255), 3 110 Kč/m   (hodnota 200), 
3 090 Kč/m  (hodnota 175) a 2 900 Kč/m  (hodnota 125), 
ostatné (hodnota 0). V prípade „expozície terénu“ boli vy-
tvorené 3 oblasti: juhozápad (hodnota 255), juh (hodnota 
200) a ostatné (hodnota 0). Pre vzdialenostné analýzy typu 
„zberné strediská odpadu“ do 250 m a „sklon terénu“ do 
4° už bolo potrebné využívať priebeh funkcií príslušnosti 
s využitím fuzzy logiky. V obidvoch prípadoch išlo o štan-
dardizáciu v intervale 0-255 so sigmoidnou funkciou prí-
slušnosti (obr. 3).
     Problematika multikriteriálnej analýzy v sebe zahŕňa hod-
notenie rôzne dôležitých kritérií. Z toho vyplýva priradenie 
váhy každému kritériu. Metódy získavania a vyhodnocova-
nia váh kritérií možno zaradiť do 4 kategórií: metódy po-
radia, hodnotiace metódy, metódy párového porovnania
a trade-off analytické metódy. V rámci tohto článku sú váhy 
kritérií získavané matematickou metódou kvantitatívneho 
párového porovnania kritérií. Detailnejší výpočet váh kri-
térií párovým porovnaním bude naznačený v časti 3.4, ktorá 
sa venuje metóde AHP.

kde pripúšťame určitú dávku neistoty a kritériám priraďu-
jeme neostré hranice pomocou spojitej miery. Proces norma-
lizácie využíva metódu minima a maxima hodnotenia kri-
térií. Najjednoduchšie je lineárne škálovanie [10]:

(3)

kde R   je hodnota faktora, R      je minimálna hodnota fak-
tora, R    maximálna hodnota faktora a SR je normalizo-
vaná hodnota faktora. Výsledným obrazom je potom agre-
govaná miera vhodnosti v intervale 0-255 s využitím fuzzy 
logiky. Pri štandardizácii faktorov je potrebné stanoviť kon-
cové body intervalu, v ktorých bude dosiahnutá hodnota 
0,0 alebo 1,0 (0 alebo 255), a tiež prevod kritérií do jednot-
ného numerického intervalu (0-255). Koncové body inter-
valu si možno predstaviť ako ostré jednoznačné hodnoty. 
Na definovanie neostrých hodnôt v spojitej miere je po-
trebné využiť transformáciu na základe funkcie prísluš-
nosti vyjadrujúcej stupeň neurčitosti s využitím fuzzy logi-
ky. Funkcia príslušnosti môže byť napr. lineárna, sigmoidná 
alebo J-shaped funkcia (obr. 2).
      V rámci metódy WLC bolo zvolených 7 faktorov, ktoré vy-
stihujú vhodnosť lokality na zástavbu rodinnými domami 
podľa predstáv zákazníka (stanovené alternatívy riešených 
faktorov – kritérií), tab. 1. Jednotlivým znakom boli pri-
delené hodnoty v rozmedzí 0-255. Pre „zástavbu“ to boli 
plochy vyhovujúce (hodnota 255) a plochy nevyhovujúce 
(hodnota 0). Pri „dopravnej infraštruktúre“ bolo nutné naj-
skôr vytvoriť plochy časovej dostupnosti pomocou sieťo-
vých analýz, ktoré sú dostupné ako nástroje v prostredí GIS. 
Jednotlivé intervaly predstavovali plochy podľa časovej 
dostupnosti: do 3 minút (hodnota 255), do 5 minút (hod-
nota 200), do 10 minút (hodnota 125), do 15 minút (hod-
nota 75) a ostatným plochám bola priradená hodnota 0. 
Ďalším hodnotiacim znakom bola „okolitá zeleň“, kde boli 
vybrané plochy krajinnej zelene (hodnota 255), mestskej 
zelene (hodnota 200) a lesné pozemky (hodnota 75),   
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Obr. 4 Rozhodovací priestor metódy OWA s jednotlivými
pozíciami usporiadania váh [11]
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  3.4  Metóda AHP
       
Metóda AHP bola navrhnutá profesorom Saatym v roku 
1980. Táto veľmi významná metóda, ktorá poskytuje rá-
mec na prípravu účinných rozhodnutí v zložitých rozho-
dovacích situáciách, pomáha zjednodušiť a zrýchliť pri-
rodzený proces rozhodovania. AHP je metódou rozkladu 
zložitej neštruktúrovanej situácie na jednoduchšie kompo-
nenty. Tento hierarchický systém je zovšeobecnením – roz-
šírením možností multikriteriálneho rozhodovacieho sys-
tému [14]. Pri riešení rozhodovacích problémov je potrebné 
brať do úvahy všetky prvky, ktoré ovplyvňujú výsledok 
analýzy, väzby medzi nimi a intenzitu, s akou na seba vzá-
jomne pôsobia. Rozhodovací problém možno znázorniť 
ako hierarchickú štruktúru. Je to lineárna štruktúra obsa-
hujúca s-úrovní, pričom každá z nich zahŕňa niekoľko prv-
kov. Usporiadanie jednotlivých úrovní je vždy od všeobec-
ného ku konkrétnemu. Pre všeobecnú úlohu multikrite-
riálneho hodnotenia variantov môže byť hierarchia takáto: 
1. úroveň – cieľ hodnotenia, 2. úroveň – hodnotiace kri-
tériá, 3. úroveň – posudzované varianty (alternatívy), 4. úro-
veň – samotné zobrazenie hodnôt kritérií v mapovej vrstve 
(obr. 5).
      Obdobným spôsobom ako medzi kritériami pri určovaní 
váh kritérií Saatyho metódou možno určiť vzťahy medzi 
všetkými komponentmi na každej úrovni hierarchie. Pokiaľ 
máme štvorúrovňovú hierarchiu, tzn. jeden cieľ, n kritérií, 
m variantov a h mapových vrstiev, bude na druhej úrovni 
hierarchie jedna matica párového porovnania o rozmeroch 
n x n. Na tretej úrovni bude n matíc o rozmeroch m x m a na 
štvrtej úrovni m matíc o rozmeroch h x h. Pomocou pre-
počtov Saatyho metódou v týchto maticiach si varianty „roz-
deľujú“ hodnotu váhy príslušného kritéria. Hodnoty, ktoré 
takto získame, sa nazývajú preferenčné indexy variantov
z hľadiska všetkých kritérií [14].

  3.4.1  Určenie váh faktorov – kvantitatívne párové 
              porovnanie kritérií

Saatyho metóda sa využíva pri určovaní veľkosti preferencií 
pre každú dvojicu kritérií. Ide o metódu kvantitatívneho

  3.3  Metóda OWA
       
Metóda OWA je podobná metóde WLC. Takisto pri nej uva-
žujeme faktory a zábrany, kritériá sú opäť normalizované 
a váhy sa priraďujú tým istým spôsobom. Zábrany určuje-
me v tvare booleovských masiek. Faktorom sa priraďujú 
tzv. usporiadané váhy (váhy poradia faktorov), ktoré za-
bezpečujú vyšší stupeň kontroly miery rovnováhy a rizika. 
Váhy je opäť možné určiť pomocou párového porovnania. 
Následne sa zoradia od nízkej úrovne vhodnosti po vysokú. 
Faktor s najnižšou úrovňou vhodnosti dostane prvú uspo-
riadanú váhu atď. Zoradenie faktorov možno realizovať 
pre rôzne pozície v rozhodovacom priestore tejto metódy 
(obr. 4). Stupeň rizika predstavuje kombináciu procesu medzi 
logickými operátormi AND (minimalizácia) a OR (maxima-
lizácia rizika) [8].
     Riešené typy faktorov nie je možné pri použití tejto me-
tódy voľne zamieňať. V prvej fáze rozhodovacieho procesu 
sa využíva metóda WLC, ktorá umožňuje kombinovať fak-
tory a zábrany. Pokiaľ uvažujeme rôzne faktory typu envi-
ronmentálne, ekonomické či sociálne, je potrebné ich roz-
deliť z hľadiska možnosti zámeny jednotlivých podmienok.
V aplikačnej časti preto môžeme medzi sebou kombinovať 
len alternatívy v environmentálnom faktore, nie je možné 
ich kombinovať s alternatívami z ekonomického faktora. 
Príkladom toho môže byť vzdialenosť (ekonomický faktor) 
verzus sklon (environmentálny faktor), kde oddelene určíme 
ich váhy a následne kombinujeme výsledné mapy. Výho-
dou metódy OWA je jej schopnosť meniť kontinuálne mieru 
rizika od minima po maximum a pritom rozhodovať, ktoré 
hodnoty vhodnosti sa spolu môžu zamieňať.
    Usporiadaný vážený priemer (Ordered Weighted Ave-
raging operator – OWA-operator) je určený vektorom váh   
v = (v , ... , v )     0, 1   spĺňajúcim podmienku       v  = 1
[12], [13]:

(4)

kde u   je preusporiadaná váha j-tého kritéria a z   ≥ z   ≥ ... 
≥ z    je zmena poradia hodnôt kritérií. Od váženého súčtu 
sa ale líši tým, že najprv argumenty zoradíme podľa veľ-
kosti a až potom im priradíme váhy (podľa poradia v uspo-
riadanej postupnosti). Vďaka tomu dostávame fuzzy prie-
mer. Špeciálne dostávame:
•   pre v = (1, 0, ..., 0) MCDM minimum,
•   pre v = (0, ..., 0, 1) MCDM maximum,
•   pre v = (1/m, 1/n, ..., 1/n) MCDM aritmetický priemer,
•   pre v = (0, 1/(n-2), 1/(n-2), ..., 1/(n-2), 0) operátor, ktorý
využíva vyradenie najväčšieho a najmenšieho prvku, potom 
sa zo zostávajúcich prvkov vypočíta aritmetický priemer 
[12].
     Kontrolu nad zameniteľnosťou (kompromisom) faktorov 
a úrovňou rizika možno robiť pomocou súboru váh poža-
dovaných pre rôzne pozície poradia faktorov. Metóda OWA 
dáva kontrolu tak nad MCDM pozdĺž kontinua, ako aj nad 
celkovou úrovňou možných zmien. Umožňuje ovládať úro-
veň rizika (ANDness), ktorú možno použiť v MCDM, ale aj 
stupeň, ktorým váhy kompromisu ovplyvňujú konečnú 
mapu vhodnosti. Celkovo možno popísať 6 typických po-
zícií (obr. 4): (a) priemerná úroveň rizika a absolútny kom-
promis (trade-off), (b) nízka úroveň rizika a žiadny kompro-
mis, (c) vysoká až absolútna miera rizika a žiadny kompro-
mis, (d) nízka úroveň rizika a priemerný kompromis, (e) 
vysoká úroveň rizika a priemerný kompromis, (f ) priemerná 
úroveň rizika a žiadny kompromis.
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  Obr. 5 Hierarchická štruktúra metódy AHP [13]

Tab. 2 Hodnoty priemerného indexu RI [14]
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      Pred samotným určením váh kritérií sa počíta dostatočná 
konzistencia Saatyho matice párového porovnania. Miera 
konzistentnosti sa vypočíta pomocou indexu konzisten-
cie CI:

(8)

kde λ     je maximálna hodnota vlastného čísla Saatyho 
matice. Z indexu konzistencie CI ďalej možno vypočítať 
pomer konzistencie CR [15]:

(9)

kde RI je priemerný index konzistentnosti pre 500 náhodne 
generovaných recipročných matíc pri použití Saatyho škály 
1-9. Prehľad v tab. 2 zobrazuje hodnoty priemerného in-
dexu RI pre rôzne rády Saatyho matice [14].
     Za dostatočne konzistentnú maticu pri hodnotení pomeru 
konzistencie je považovaná tá, pre ktorú platí CR < 0,100. 
Ako konkrétny príklad výpočtu Saatyho matice bola vy-
braná alternatíva sklonu terénu environmentálneho kri-
téria, kde sa v jednotlivých stĺpcoch tab. 3 nachádzajú hod-
noty párového porovnania – vypočítané váhy pre jednot-
livé varianty odstupňovaného sklonu terénu, hodnota štan-
dardizácie podľa metódy WLC a zároveň určenie konzis-
tentnosti tejto matice.
      V ďalšom kroku bola určená Saatyho matica dvojice krité-
rií – ekonomického a environmentálneho (tab. 4). Následne 
boli vypočítané Saatyho matice pre alternatívy týchto krité-
rií: ekonomické kritérium – cena stavebného pozemku, časo-
vá dostupnosť MHD a okolitá zástavba (tab. 5), environmen-
tálne kritérium – sklon terénu, expozícia terénu, vzdialenosť 
od vodného toku a vzdialenosť od lesného pozemku (tab. 6).

párového porovnania kritérií. Na ohodnotenie kritérií sa 
používa 9-bodová stupnica, pričom je možné používať aj 
medzistupne [14]:
1  – rovnocenné kritérium i a j,
3  – slabo preferované kritérium i pred j,
5  – silno preferované kritérium i pred j,
7  – veľmi silno preferované kritérium i pred j,
9  – absolútne preferované kritérium i pred j,
2, 4, 6, 8 – medzistupne medzi jednotlivými hodnotami.
     Porovnáva sa každá dvojica kritérií a veľkosti preferencií 
i-tého kritéria vzhľadom na j-té kritérium sa zapíšu do 
Saatyho matice A = (a  ) [14]:

(5)

     Saaty navrhol niekoľko veľmi jednoduchých výpočtových 
spôsobov, pomocou ktorých možno odhadnúť váhy v . 
Najčastejšie sa používa postup výpočtu váh ako normalizo-
vaného priemeru riadkov Saatyho matice (metóda loga-
ritmických najmenších štvorcov) [14]. Vypočítame hodnoty 
w   ako geometrický priemer riadkov Saatyho matice:

(6)

Váhy sa potom vypočítajú normalizáciou hodnôt:

(7)

     Pomocou softwaru Criteria Decision Plus boli stanovené 
kritériá vo vzťahu k cieľu hodnotenia metódou AHP. Ako 
rizikové kritériá, na základe ktorých boli vyberané najvhod-
nejšie lokality vyhovujúce na zástavbu rodinnými domami, 
boli zvolené ekonomické kritériá (alternatívy: cena staveb-
ného pozemku, časová dostupnosť MHD a okolitá zástav-
ba) a environmentálne kritériá (alternatívy: sklon terénu, 
vzdialenosť od vodného toku, expozícia terénu a vzdiale-
nosť od lesného pozemku). Z nich boli vytvorené hierar-
chické väzby k cieľu hodnotenia. Z hierarchickej štruktúry 
boli hodnotené alternatívy vo vzťahu ku kritériám, ktoré 
zodpovedali reálnym podmienkam riešeného územia.
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Tab. 3 Saatyho matica pre alternatívu sklonu terénu

sklon do 1 %

sklon do 2 %

sklon do 4 %

sklon do 6 %

Suma

1,000

0,500

0,333

0,333

2,166

3,000

2,000

1,000

0,500

6,500

2,000

1,000

0,500

0,333

3,833

2,060

1,316

0,760

0,485

4,621

3,000

3,000

2,000

1,000

9,000

sklon do
1 %

sklon do
2 %

sklon do
3 %

sklon do
4 %faktor w váhy (v )

hodnota
štandardizácie (WLC)

255

213

171

128

0,446

0,285

0,164

0,105

1,000

λmax = 4,072   CI = 0,024   CR = 0,027 < 0,100 (akceptované)

i i

Tab. 4 Párové porovnanie ekonomického a environmentálneho kritéria

ekonomické kritérium

environmentálne kritérium

1

0,5

2

1

ekonomické kritérium environmentálne kritérium váhy

0,667

0,333

Tab. 5 Párové porovnanie alternatív ekonomického kritéria

cena stavebného pozemku

časová dostupnosť MHD

okolitá zástavba

Suma

1,000

0,333

0,200

1,533

3,000

1,000

0,333

4,333

cena stavebného
pozemku dostupnosť MHD okolitá zástavba

5,000

3,000

1,000

9,000

λmax = 3,039   CI = 0,019   CR = 0,033 < 0,100 (akceptované)

2,470

1,000

0,410

3,880

w váhy (v )

0,637

0,258

0,105

1,000

i i

Tab. 6 Párové porovnanie alternatív environmentálneho kritéria

sklon terénu

expozícia terénu

vzdialenosť od
vodného toku

vzdialenosť od
lesného pozemku

Suma

1,000

0,333

0,200

0,200

1,733

3,000

1,000

0,333

0,333

4,666

sklon terénu expozícia terénu
vzdialenosť od
vodného toku

5,000

3,000

1,000

0,500

9,500

λmax = 4,111   CI = 0,037   CR = 0,041 < 0,100 (akceptované)

2,943

1,316

0,604

0,427

5,290

w váhy (v )

0,556

0,249

0,114

0,081

1,000

i i
vzdialenosť 

od lesného pozemku

5,000

3,000

2,000

1,000

11,000
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predstavuje všeobecnú povahu kritéria, ktorá zdôrazňuje 
jednotlivé objektívne atribúty. Vrstvy kritérií pri jednotli-
vých metódach sú buď riešené faktory (fuzzy logika), alebo 
zábrany (booleovská logika). Generovaniu pravdepodob-
ných kritérií MCDM z mapovej vrstvy sa po prvýkrát veno-
val J. Malczewski, ktorý popísal tento postup pomocou 3 
krokov [16]. Vyhodnocujú sa 3 tzv. parcely (plochy), ktoré 
predstavujú 3 konkrétne alternatívy jedného kritéria v ma-
povej vrstve. Na obr. 7 sú ako zábrany zvolené cesty a ako

    Z obr. 6 je názorne vidieť, že v rámci metódy AHP boli 
hierarchicky riešené zvlášť environmentálne a zvlášť eko-
nomické faktory.

  3.4.2  Generovanie kritérií z mapovej vrstvy

Kritériá v mapovej vrstve možno generovať pomocou ná-
strojov prostredia GIS. Každá vrstva v prostredí GIS pred- 

Dermeková, S.: Hodnotenie kritérií v realitnom...



  

Obr. 6 Hierarchická štruktúra AHP vhodnosti lokality na zástavbu rodinnými domami

Obr. 7 Generovanie pravdepodobných kritérií z mapovej vrstvy [16]
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hodnoty atribútov priradenej alternatívy a každej čiast-
kovej alternatíve sa priraďuje úroveň vhodnosti, resp. dô-
ležitosti (číselná hodnota atribútu). Napríklad pre sklon 
terénu 0-2 % je hodnota atribútu 1,000, pre sklon terénu 
2-4 % je 0,500 a pre sklon terénu 4-6 % je 0,330. Vhod-
nosť plôch pomocou multikriteriálneho hodnotenia je 
riešená relatívnym spôsobom pri prvkoch každej úrovne 
hierarchickej štruktúry (obr. 9). Obdobným spôsobom sa 
rieši problematika na úrovni cieľa, kritérií a alternatív 
(obr. 5).
     Obr. 9 znázorňuje jednotlivé kroky výpočtu a hodno-
tenia kritérií v mapovej vrstve:
1.  definovanie hodnotiaceho kritéria – environmentálne
      kritérium,

alternatívy sú stanovené vzdialenosti od ciest. Podľa [16] 
3 podmienky možno stanoviť ako: (1) zvolená zábrana, (2) 
blízkosť ciest a (3) náklady v mapovej vrstve.
    Využitím metódy AHP sa problematika postupne zora-
ďuje do hierarchie, ktorá sa skladá z najdôležitejších prv-
kov hodnotiaceho kritéria. Je definovaný cieľ (plochy 
vhodné na novú zástavbu), kritériá (environmentálne a eko-
nomické) a jednotlivé alternatívy. Na obr. 8 sú riešené 4 
alternatívy environmentálneho kritéria (faktora), ktoré sú 
usporiadané v základnej forme hierarchickej štruktúry. 
Podľa Malczewského teórie im boli v mapovej vrstve pri-
radené 3 pravdepodobné plochy (parcely). Tieto čiastočné 
alternatívy mapovej vrstvy sú súčasťou databázy v pro-
stredí GIS riešeného územia, kde každá vrstva obsahuje
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Obr. 9 Výpočet a hodnotenie alternatív environmentálneho kritéria

Obr. 8 Hierarchická štruktúra metódy AHP pre environmentálne kritérium
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2.  štandardizácia každej mapovej vrstvy definovaného
      kritéria,
3.  priradenie hodnôt jednotlivým mapovým vrstvám,
4.  výpočet váh alternatív štandardizovaných mapových 
      vrstiev,
5.  upravené vážené alternatívy,
6.  súčet hodnôt pre celkové skóre vhodnosti plôch,
7.  multikriteriálne rozhodovanie prostredníctvom poradia
     alternatív. 
      Ďalším spôsobom využitia multikriteriálneho hodnote-
nia alternatív na účely trhu s nehnuteľnosťami môže byť 
kombinácia metód OWA a AHP. Tieto metódy nemožno 
realizovať na jednej úrovni. AHP je nástroj na vytváranie 
hierarchického modelu na účely priestorového rozhodo-
vacieho problému, kde je potrebné analyzovať celý pro-
ces a hodnotiť každú alternatívu zvlášť. Pri metóde AHP sa 
využíva jednoduchá vážená kombinácia na výpočet lokál-
nych výsledkov každej alternatívy v podobe rastrového 
formátu alebo polygónu. Naopak, OWA-operator posky-
tuje tzv. všeobecný rámec na kalkuláciu jednotlivých častí 
AHP, kde sa výsledky agregačne pripoja. Tieto dva postupy 
dávajú podnet na ich kombináciu a vytvorenie silnejšieho 
nástroja na rozhodovanie [4]. V procese kombinácie týchto 
metód, kde sa opäť uvažujú 3 parcely (plochy) mapovej 
vrstvy, je potrebné pri samotnom uvažovaní a hodnotení 
použiť jazykové kvantifikátory.

           Záver

Článok sa zaoberal možnosťami využitia metód multikri-
teriálneho hodnotenia v realitnom inžinierstve. V rámci 
aplikačnej časti boli využité metódy booleovskej logi-
ky, WLC, OWA a AHP. Jednotlivé rozhodovacie stratégie 
spresňujú proces rozhodovania s využitím nastavenia váh 
a možnosti uvažovania rizika výskytu daného javu. Vý-
sledky charakteristík rozhodovacích stratégií z rôznych hľa-
dísk možno aplikovať na prípadové štúdie z oblasti trhu
s nehnuteľnosťami, ktoré budú demonštrovať jednotlivé 
rozhodovacie mechanizmy v rôznych softvéroch a roz-
diely medzi nimi. Aplikáciou multikriteriálnych hodnotení 
možno zjednodušiť prácu a komunikáciu medzi subjekt-
mi pôsobiacimi na realitnom trhu. Analýzy týkajúce sa 
trhu s nehnuteľnosťami v sebe zahŕňajú problematiku prie-
storového rozhodovania, kde je potrebné uvažovať exis-
tenciu viacerých kritérií a variantov. Na potreby funkčného 
vymedzenia priestorových analýz boli sledované predo-
všetkým ekonomické, sociálne, environmentálne a demo-
grafické kritériá ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti. Jed-
notlivé prípadové štúdie, ktoré boli riešené v rámci člán-
ku, analyzovali určité varianty. Priestorové analýzy a rie-
šenie variantov predstavujú proces skúmania geografic-
kých dát, ktorý býva využívaný na zhodnotenie proble-
matiky, výpočty, štatistické úvahy, grafickú interpretáciu
a najmä na porozumenie priestorovej informácii. Ako va-
rianty možno riešiť v rámci realitného trhu viaceré alter-
natívy: zástavba lokality, napojenie, resp. dostupnosť inži-
nierskych sietí, dopravná dostupnosť lokality vrátane na-
pojenia na MHD, obmedzenia a príležitosti podľa územ-
ného plánu, fyzické parametre pozemkov (tvar, veľkosť), 
environmentálne parametre pozemkov (sklon terénu, orien-
tácia na svetové strany), pozitívne a negatívne účinky 
okolia, obmedzenie užívania (ochranné pásma komuni-
kácií, pásma ochrany životného prostredia, záplavové úze-
mia a iné).

Dermeková, S.: Hodnotenie kritérií v realitnom...



Obr. 1 Úvodní řeč ministra práce M. Onolememena

FIG Working Week 2013 a XXXVI. 
valné shromáždění FIG v Nigérii

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Goodlucku Jonathanovi a nigerijské vládě za přízeň, sponzorství a podporu le-
tošního fóra, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti všech účastníků. Oficiálně 
pak zahájil konferenci ministr práce Nigerijské federativní republiky Mike 
Onolememen (obr. 1), který se konference zúčastnil v zastoupení prezidenta
G. Jonathana.
      Zahajovací ceremoniál byl laděn tak, aby odrážel kulturní spektrum Nigérie. 
V jeho rámci několikrát vystoupil taneční soubor místního divadla. Úvodní cere-
moniál byl ukončen hymnou FIG.
       V rámci WW proběhla 3 plenární zasedání.
       První zasedání bylo zaměřeno na „správu půdy a přístupy k půdě“, příspěvky 
byly zaměřeny na stav vlastnictví a možnost správy pozemků v afrických ze-
mích. Remy Sietchiping (GLTN, UN-HABITAT) zdůraznil, že na počátku jakého-
koliv řešení je nejdůležitější si pravdivě odpovědět na pět základních otázek – 
proč inovovat, jaké jsou očekávané výsledky, pro koho a kým, jakým způsobem 
a kde. Uvedenými otázkami se zabývá GLTN, což je aliance globálních regionál-
ních a národních partnerů, kteří přispívají ke snížení chudoby prostřednictvím 
pozemkové reformy, lepšího hospodaření s půdou a bezpečnosti držby půdy. 
Na tento příspěvek navázal Peter O. Adeniyi (prezident Technického výboru pro 
pozemkovou reformu, Nigérie) podrobným představením situace evidence držby 
půdy v Nigérii a seznámením s úkoly Technického výboru pro pozemkovou re-
formu. Hlavním důvodem pro existenci a činnost výboru je skutečnost, že mož-
nosti správy půdy, úvěrového zajištění a investic do rozvoje jsou v souvislosti se 
špatnou politickou situací v zemi velmi nízké, respektive skoro nemožné.
       Druhé zasedání se mělo nést v duchu moderních technologií. Hussein Omar 
Farah (Regionální centrum pro mapování přírodních zdrojů pro rozvoj, Keňa) 
ukázal možné výsledky využití globálních navigačních satelitních systémů pro 
tvorbu účelových map a Peter O. Large (Trimble, USA) představil ucelenou na-
bídku geoprostorových technologií firmy Trimble. Do reálného světa všechny 
vrátil Peter C. Nwilo (Úřad hlavního geodeta, Nigérie) představením genealo-
gie vývoje technologií a systémů v zeměměřictví a mapování v Nigérii, které se 
nedaří udržet kvůli nedostatku finančních prostředků a odborně zdatných 
personálních kapacit.
    Na třetím zasedání věnovaném „rozvoji kapacit“ Jean du Plessis (GLTN) 
představil strategii rozvoje kapacit v pojetí GLTN. V dlouhodobém horizontu 
by rozvoj měl směřovat k dostatečné kapacitě mezi všemi klíčovými aktéry 
(včetně vlád, nestátních aktérů, partnerů GLTN, developerů, multi/bilaterál-
ních agentur) a měl by podporovat a realizovat bezpečnou půdu a zajištěná 
vlastnická práva pro snižování chudoby a pro hospodářský růst. Bezprostředně 
by pak strategičtí partneři měli rozvíjet, podporovat a realizovat levné a „na 
míru“ projekty pro konkrétní země, jako nástroje vedoucí k bezpečným pozem-
kovým právům. Frank F. K. Byamugisha (Světová banka) prezentoval „rozvoj 
kapacit“ v pojetí Land Policy Initiative a ukázal praktické výsledky a iniciativy 
realizované v posledních dvou letech. Závěrečné slovo patřilo Jide Kufoniyimu 
(Univerzita Obafemi Awolowo, Nigérie), který se věnoval systému a obsahu 
vzdělávání v Nigérii a výzvám, které by měly naplnit.

FIG Working Week (WW) 2013 a XXXVI. valné shromáždění FIG (Mezinárodní 
federace zeměměřičů) se konaly 6. až 10. 5. 2013 v nigerijské Abuji. Konference 
probíhala v prostorách hotelu Nicon Luxury a Mezinárodního konferenčního cen-
tra (ICC). Téma letošní konference bylo „Environment for Sustainability“ (Udržitel-
nost životního prostředí), což se ukázalo jako motto významně související s mís-
tem konání konference jak z geografického, tak i z politického hlediska.
      Konference se zúčastnilo přes 1 600 delegátů ze 49 států, z nichž přes 1 400 
účastníků bylo místních. Nízká účast zahraničních delegátů byla ovlivněna 
zejména velmi vážnou bezpečnostní situací v Nigérii. Program zahrnoval 34 
odborných zasedání, 3 plenární zasedání a přes 30 workshopů a speciálních 
diskusních fór, které probíhaly paralelně po celou dobu konání konference. 
     Hlavními tematickými okruhy konference byly otázky spojené s budová-
ním, rozvojem a správou registrů půdy, geodetických sítí, informačních sys-
témů a s efektivním využitím krajiny. Přednášející byli zejména z nejpočetnější 
místní skupiny účastníků, jejich vystoupení, až na pár výjimek, doplňovaly pre-
zentace „zbytku světa“ o provedených případových studiích zejména z afric-
kých a východoasijských oblastí. Celkem bylo předneseno více jak 200 odbor-
ných příspěvků.
     Organizátorem a hostitelem konference byla místní profesní organizace 
Nigerian Institution of Surveyors (NIS). Na odborném programu se významně 
podílela aliance GLTN (Global Land Tool Network), která je součástí orga-
nizace UN-HABITAT. 
     Organizátoři výrazně dbali na bezpečnost delegátů, všechny aktivity spo-
jené s konferencí byly doprovázeny zvýšenými bezpečnostními opatřeními, 
která zajišťovaly oficiální orgány Nigérie, navíc byla pro delegáty zajištěna 
doprava z letiště do prostor konání konference a zpět.
     FIG WW byl tradičně zahájen a ukončen dvěma zasedáními valného shro-
máždění FIG. Valné shromáždění bylo otevřeno pro všechny členy FIG a pozo-
rovatele. Prvního i druhého zasedání se zúčastnilo 35 zástupců členských orga-
nizací z celkového počtu 103 organizací. Od posledního valného shromáždění 
nebyla podána žádná nová žádost o členství, vedle toho v souladu s bodem 4.3 
Stanov FIG musí být vyloučen člen, který je 3 roky v prodlevě s placením roč-
ních poplatků, čímž se k 6. 5. 2013 snížil počet členských sdružení FIG na 99
(z 84 zemí).
       Jednání valného shromáždění zahájil president FIG CheeHai Teo. Ve vystou-
pení představil skladbu FIG a jejího vedení, členy sekretariátu FIG, postavení 
FIG mezi celosvětovými organizacemi zabývajícími se geoinformatikou a pře-
hled aktivit FIG od posledního WW v Římě. Na valném shromáždění byly dále 
předneseny zprávy o činnosti jednotlivých komisí. Zprávy jsou tradičně před-
nášeny předsedy komisí, tentokrát byly předneseny buď předsedy komisí, je-
jich zástupci nebo pověřenými osobami, protože účast byla ovlivněna bezpeč-
nostní situací v místě konání.
     Jedním z bodů jednání bylo přednesení výsledků finančního auditu. Vice-
prezident Bruno Razza a bývalý viceprezident Ian Greenway společně připravili 
zprávu o finančním toku v roce 2012, aktualizovaný rozpočet na rok 2013, ná-
vrhy rozpočtů na roky 2014 až 2016 a také návrh výše příspěvků členských 
asociací na rok 2015.
    Na závěr prvního zasedání valného shromáždění vystoupili zástupci orga-
nizací zajišťujících kongres a pracovní setkání FIG v následujících letech – z Ma-
lajsie (2014), Bulharska (2015) a Nového Zélandu (2016). Valné shromáždění 
bylo doprovázeno občasnými technickými problémy, kterým jsme už ve stře-
doevropských podmínkách odvykli.
      Po valném shromáždění následovalo slavnostní zahájení FIG WW, kam byli 
pozváni všichni delegáti včetně doprovodu. Na úvod promluvil prezident NIS 
Adeaga Bode. Následovalo vystoupení prezidenta FIG CheeHai Tea, který jmé-
nem všech účastníků poděkoval prezidentu Nigerijské federativní republiky



  

Obr. 2 Česko-slovenské zastoupení na FIG WW, zleva:
Robert Šinkner, Vladimíra Žufanová, Lubomír Pšenka
(zaměstnanec české ambasády v Abuji), Ján Hardoš

a Milan Talich

Obr. 3 Výstava výrobců a prodejců zeměměřické techniky
a softwaru v předsálí ICC
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       Všechna plenární zasedání se konala v ICC za velmi vysoké účasti, včetně 
zástupců České republiky a Slovenské republiky (obr. 2). Prezentace ze zase-
dání jsou dostupné na www.fig.net.
       Vlastní technický program zahrnoval více než 60 odborných jednání, ně-
kolik diskusních fór a workshopů. Odborná zasedání probíhala paralelně pod 
vedením jednotlivých komisí FIG a zahrnovala obvyklé prezentace.
       Ve dnech 7. a 8. 5. probíhalo uzavřené jednání u kulatého stolu (FIG/GLTN 
Surveyor Generals/Director Generals of National Cadastre and Mapping Agencies 
Roundtable), kterého se zúčastnili vedoucí představitelé národních agentur
z oblasti katastru nemovitostí a mapování a další pozvaní. Tato jednání nava-
zovala na již proběhnuvší jednání z let 2008 a 2010 a proběhla za podpory GLTN, 
mezivládních organizací (např. Světová banka, IFAD – Mezinárodní fond pro roz-
voj zemědělství), bilaterálních rozvojových partnerů (Norsko, Švédsko) a mezi-
národních profesních organizací.
      Jednání u kulatého stolu bylo pracovním zasedáním, jehož cílem bylo deba-
tovat nad stávajícími a novými trendy v oblasti správy katastru nemovitostí
a mapování. Zasedání mělo sloužit jako volné diskusní fórum a účastníkům 
mělo poskytnout příležitost pro analýzu projednávaných témat, ukázat nové
pohledy na daná témata a otevřít cestu k dosažení lepšího porozumění pro-
blémům, jakož i cestu ke zvýšení výměny zkušeností, postupů a spolupráce.
     Pro rok 2013 byla zvolena témata kulatého stolu (podobně jako většina 
témat WW) související s africkým regionem: první den byla diskutována
témata Pozemková iniciativa v Africe: Cesta pro národní agentury (vedl Joan 

Kagwanja) a Náklady a financování služeb spojených se správou pozemků (vedl 
Tony Burns). Druhý den byly jednacími tématy Model správy pozemků: Imple-
mentace a přístupy, Model sociální držby, GNTL nástroje orientované pro chudé 
oblasti a genderově vhodné nástroje a GNTL nástroje pro transparentní správu 
pozemků. Stav evidence půdy v Nigérii ilustruje číslo 3. V Nigérii jsou 3 % půdy 
evidovány a z toho 3 % vlastníků jsou ženy.
      Všechna témata vyvolala bouřlivou diskusi zejména afrických představi-
telů, kteří poukazovali na tíživou politickou situaci, vysokou finanční nároč-
nost vedení a slabou odbornost zaměstnanců ve státních správách. Reakcí 
odborníků operujících v afrických zemích bylo často konstatování, že je nutné 
odbourat zaměstnávání příbuzenstev bez odborných vědomostí a zpřístup-
nit data pro snížení korupce.
    Po celou dobu konference probíhala výstava výrobců a prodejců země-
měřické techniky a softwaru (obr. 3), kde se prezentovalo 34 vystavovatelů. 
Výstava byla umístěna v předsálí ICC, takže byla po celou dobu jejího trvání 
hojně navštěvována. A přestože WW probíhal v rozvojové zemi, byla úroveň 
vystavovaných produktů velmi vysoká.
     Letošní konference potvrdila, že velmi významnou oblastí činnosti FIG 
jsou aktuální problémy spojené s rozvojem chudých regionů, problémy s eko-
nomickým a ekologickým využitím půdy a přírodních zdrojů, otázky souvise-
jící s rovným přístupem k půdě a problémy související s přírodními katastro-
fami a změnou klimatu.

Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.,
Český úřad zeměměřický a katastrální,

foto: Ing. Robert Šinkner

Ve dnech 22. až 24. 5. 2013 proběhlo již 30. setkání zástupců zeměměřických
a katastrálních správ zemí bývalé rakousko-uherské monarchie, kterého se 
pravidelně zúčastňují zástupci Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovenské 
republiky, Slovinska, Trentina, jižního Tyrolska a České republiky (obr. 1). 
Setkání se konalo v rakouském Eisenstadtu nedaleko Neziderského jezera, tedy 
v zemi, která tato setkání v roce 1984 iniciovala. Je tedy jistě na místě krátce 
vzpomenout na historii vzniku těchto dnes již tradičních a oblíbených setkání. 
       Bývalý předseda rakouského Spolkového úřadu pro cejchování (BEV), 
Friedrich Hrbek (obr. 2), který byl velmi aktivní v mezinárodní oblasti, pozval 
zástupce katastrálních správ nástupnických států rakousko-uherské monarchie 
do Vídně, kde jim předestřel svou ideu na pravidelná setkávání a výměnu 
zkušeností v oblasti zeměměřictví a katastru. To právě v 70. a 80. letech 20. 
století procházelo velkými změnami, zejména v oblasti automatizovaného zpra-
cování dat, do té doby vedených výhradně klasickými prostředky s malým vy-
užitím výpočetní techniky. Všechny katastrální správy se s novou situací vyrov-
návaly po svém, ale vzhledem ke společné výchozí situaci ohledně zřízení ka-
tastru daně pozemkové v 19. století a podobným právním předpisům se potý-
kaly víceméně se stejnými problémy. Bylo proto rozumné své postupy při tech-
nickém přetvoření a obnově katastru konzultovat a vzájemně sdílet.
       Od prvopočátku bylo domluveno několik zásad týkajících se těchto setkání, 
které se v průběhu 30 let striktně dodržovaly. Zasedání byla omezena výhradně 
na země bývalé monarchie (neoficiálně se používalo např. označení „Zasedání 
o starorakouském katastru“), budou se konat pravidelně jednou ročně, pokaždé
v jiné zemi (s pravidelným režimem střídání pořadatelství) a budou vedena
v německém jazyce. Ten byl zvolen jednak proto, že dříve v něm byly psány 
všechny normy a instrukce, ale také proto, že všechna ostatní mezinárodní tech-
nická jednání se konala výhradně v angličtině a zástupci bývalé monarchie
neviděli důvod, proč i tato jednání států, kde německý jazyk byl jedním z úřed-



Obr. 1 Účastníci setkání
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       Referát maďarského zástupce Gyuly Ivána se po historickém úvodu soustředil 
na nedávné legislativní a organizační změny, kdy se krajské a okresní pozemkové 
úřady staly členskými organizacemi vládních úřadů, a to pod dvojím vedením. 
Funkčně jsou řízené Ministerstvem veřejné správy a spravedlnosti a profesně 
odborem správy půdy při Ministerstvu pro místní rozvoj s technickou podporou 
FÖMI (Ústav geodézie, kartografie a dálkového průzkumu Země), čímž byl 
snížen i počet zaměstnanců o 10 %. Budoucnost vidí Maďaři v 3D katastru, 
jelikož dle jejich nového Občanského zákoníku sahá vlastnické právo k nemovi-
tosti od prostoru nad až do prostoru pod zemským povrchem tak daleko, jak je 
možné tento prostor využít.
     Slovinsko vycházelo při obnově katastru ve své legislativě z katastrálního 
zákona bývalé Jugoslávie, jak v úvodu svého příspěvku zmínila Martina Vošnjak. 
V roce 1991, kdy se Slovinsko osamostatnilo, vznikla nová ústava a soukromé 
vlastnictví dostalo jiný význam než dříve. Dnes je registrace nemovitostí stále 
složitá, a tak výhled na další léta vidí Slovinci především ve zjednodušení této 
registrace přípravou novely zákona o registraci nemovitostí a také plánují infor-
mační obnovu těchto registrů.
     Chorvatský referát přednesla Maja Pupačić. Chorvatsko zahájilo v roce 1990
po osamostatnění významné reformy registračního a katastrálního systému, 
především změnou právních předpisů. V oblasti technického zabezpečení pro-
šlo ohromnými změnami a dnes je ve fázi přípravy propojení registrů vlast-
níků a věcných břemen, které jsou ve správě Ministerstva spravedlnosti, s ka-
tastrem, který je ve správě Státní zeměměřické správy. Institucionální propojení 
nebylo schváleno, a tak připravují meziresortní propojení dat, což je práce na 
dalších několik let.
      Z Trentina a jižního Tyrolska byla připravena jedna společná prezentace, kte-
rou přednesl Paolo Russo. Ta byla zaměřena především na historický vývoj 
směřující k řízení a výměně dat mezi pozemkovou knihou a pozemkovým ka-
tastrem, které jsou dnes již plně automatizované, a na katastr budov. V oblasti 
pozemkového katastru je v dalších letech hlavním cílem dokončení digitál-
ního uložení geometrických plánů, vytvoření nové databanky katastrálních map 
spojené s bankou popisných dat a zlepšování kvality katastrálních map.
V oblasti katastru budov, který je veden především pro účely danění, a to na ce-
lém území Itálie podle jednotných pravidel, mají v plánu pouze změny tech-
nické, které jsou v kompetenci regionálních úřadů. Jedná se především o koordi-
naci jednoho hlášení o nové budově pro pozemkový katastr i katastr budov
a o jejich doručování v elektronické podobě.
       Slovenský příspěvek, přednesený Martinou Behuliakovou, se věnoval kromě 
stručných historických mezníků, které byly až do roku 1993 společné i vývoji 

ních jazyků, vést v jazyce, který do této oblasti historicky nepatřil. Od roku 2011 
ovšem nastala změna a k oficiálnímu jednání v německém jazyce byl přidán po 
vzájemné dohodě anglický jazyk určený pro přednes prezentací, jelikož ne 
všechny státy mají dostatek odborníků hovořících německy a byla by škoda 
kvůli jazykové bariéře ochudit jednání o kvalifikované příspěvky.
       Obsah jednání se v průběhu času vyvinul od aktuálních zpráv z jednotli-
vých zemí ke společným tématům (výměna zkušeností o „příkladech nejlepší 
praxe“) až po postupné rozšíření od technických katastrálních témat směrem
k tématům právním, týkajícím se pozemkové knihy. V současné době má více 
účastnických zemí spojeny oba registry – katastr i pozemkovou knihu – v jedné 
organizaci i v jednom systému. Zatímco na počátku to bylo spíše tak, že většina 
zemí obdivovala a záviděla Rakousku technický pokrok a byla spíše příjemcem 
zkušeností a informací, později se síly vyrovnaly a dnes se dá říci, že všechny 
země jsou plnohodnotnými referujícími, naslouchajícími i diskutujícími. Dnes 
je tedy možno tato setkání označit za kvalitní regionální konference, na kterých 
se odborně diskutuje o problémech katastru a pozemkové knihy do nejmen-
ších detailů, a to na základě tzv. středoevropského Grundbuch systému.
       Tématem letošního setkání samozřejmě nemohlo být nic jiného než „30 let 
vývoje katastru – technická, organizační a právní hlediska a výhled na dalších 
5 let“. Všechny zúčastněné země připravily referát, kde přehledně zmapovaly 
historický vývoj a dosažený pokrok za uplynulých 30 let, samozřejmě s návaz-
ností na společné historické souvislosti. V předvečer jednání byl připraven hod-
notný kulturní program na zámku Esterházy, kterého se zúčastnili i někteří bý-
valí pravidelní účastníci těchto setkání, mezi nimi i jejich iniciátor Friedrich Hrbek, 
což bylo pro mnohé mladší účastníky velmi příjemným překvapením a oboha-
cením letošního setkání.
       Odborná jednání tentokrát proběhla přímo v pobočce BEV, kde se účastníci 
mohli seznámit i s činností tohoto úřadu nejen v oblasti katastrální, ale i v oblasti 
která je poněkud vzdálená naší odbornosti, a to cejchování, měření a kontrola 
kvality produktů. 
     Rakouský zástupce Rupert Kugler se ve svém referátu věnoval vývoji pře-
chodu od analogových postupů k postupům digitálním, a kromě aktuálních
a střednědobých projektů, jako jsou skenování historických technických plánů 
a komplexní centralizace dat, zmínil plány do budoucna, které se budou sou-
střeďovat na optimalizaci procesů v katastru a pozemkové knize tak, aby spo-
lupráce obou oddělených registrů probíhala technicky co nejefektivněji. V kom-
petenci katastrálního úřadu je vyhotovení geometrického plánu až po jeho 
potvrzení. Po sepsání smlouvy se podá žádost u pozemkové knihy, která o ní roz-
hodne a předá katastrálnímu úřadu k aktualizaci katastru.



 

Obr. 3 K. Večeře

Obr. 2 F. Hrbek (vlevo)

Obr. 1 Zahájení zasedání subkomise EUREF

Zasedání subkomise pro referenční 
systémy v Evropě (EUREF)
v Budapešti
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v České republice, hlavně probíhajícím projektům v oblasti katastru, a to ze-
jména vládnímu projektu Elektronické služby katastru nemovitostí. Kromě 
toho budou pokračovat v pozemkových úpravách a poté na ně navážou novým 
mapováním v oblastech se starou nečíselnou mapou.
     Referát českého zástupce Tomáše Morávka v přehledné podobě zmapoval 
historický vývoj evidence nemovitostí od 50. let až do současnosti ve všech jeho 
podobách až k dnešnímu integrovanému systému katastru nemovitostí repre-
zentovanému ISKN v souvislosti s paralelně se rozvíjejícími geodetickými zá-
klady jak polohovými, tak výškovými, včetně průřezu vývojem tvorby státního 
mapového díla od papíru až po dnešní databázový základ pro jeho tvorbu, 
ZABAGED®. O výhledu a plánech rezortu do budoucna promluvil předseda Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře (obr. 3). Ve svém
příspěvku se dotkl všech zmiňovaných oblastí a zdůraznil nejbližší úkoly re-
zortu. V oblasti zeměměřictví bude mimo jiné dokončen nový výškopis na zá-
kladě laserového skenování a bude třeba vyřešit jeho aktualizaci. V oblasti 
katastru a registrace práv se bude věnovat největší pozornost implementaci 
nového katastrálního zákona a dokončení digitalizace katastrálních map s na ni 
navazující postupnou obnovou map nedostatečné technické kvality a přesnosti.
       Závěrem je možné říci, že letošní setkání bylo svým způsobem specifické jak 
svým pořadím, tak tématem a v neposlední řadě i účastí bývalých kolegů. Uká-
zalo se, že nápad, který se zrodil před 30 lety, došel svého naplnění a stal se 
příjemnou tradicí s  odbornou náplní, ale zároveň probíhající i v nadstandardně 
přátelské atmosféře. Věříme, že na tuto tradici naváže i příští setkání, které 
se bude konat ve Znojmě, a jehož pořadatelem bude ČÚZK.

Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,

foto: BEV

Zasedání subkomise Mezinárodní geodetické asociace pro referenční sys-
témy v Evropě (EUREF – EUropean REference Frame) se konalo 29. až 31. 5. 
2013 v Budapešti (obr. 1). Jednotlivé prezentace se soustředily na globální 
navigační družicové systémy (GNSS), Evropský terestrický referenční systém 
(ETRS), problematiku výšek a tíže a aktuální stav problematiky v evropských 
státech.
     Sekce přednášek s názvem „GNNS dnes – větší, lepší, rychlejší“ přinesla 
informace z oblasti GNSS. Současná Síť permanentních stanic GNSS EUREF 
(EPN) a globální a národní sítě jsou založené převážně na družicových systé-
mech GPS a GLONASS. Nové systémy, jako evropský Galileo a čínský BeiDou, 
počet družic ještě navýší. Díky novým aplikacím PPP (Precise Point Positio-
ning) se otevřely příležitosti k novému odvozování parametrů, zejména sou-
řadnic a parametrů troposféry. V této sekci byly také prezentovány příspěvky 
popisující pokroky v softwarovém řešení, naznačeny cesty vedoucí ke zpřes-
nění popisu oběžných drah a korekcí hodin a představena aplikace korekcí 
RTK (Real Time Kinematic) na konkrétních případech.
     Navazující sekce se věnovala tématu GNSS, tentokrát s ohledem na Zemi
a vědy s ní spojené. Poslední vývoj v modelování atmosféry ukázal, že by me-
toda GNSS mohla sloužit jako účinný nástroj pro její snímání a další využití, 
např. pro předpověď počasí, studium klimatu nebo monitorování vesmírného 
počasí.
     Dalším ze základních bodů konference byl pohled na aktuální stav a vývoj  
ETRS89, což je preferovaný geodetický referenční systém pro Evropu. Je imple-
mentován ve většině zemí na evropském kontinentě a je povinný pro výměnu 
dat. Jeho soustava souřadnic splňuje přísné požadavky homogenity a přesnos-
ti. Referáty se zaměřily na teoretická a praktická hlediska definice a realizace 
tohoto systému, na na vědeckotechnický rozvoj související se zlepšením sys-
tému, na analýzy časových řad a modelování povrchu.
       Samostatný blok byl vyhrazen problematice výškových a tíhových systémů. 
Výšky založené na rozdílech potenciálů zůstávají nadále základní veličinou
v této oblasti. Mnoho zemí aktualizuje nebo obnovuje své výškové systémy. 

Současně probíhá určování výšek používáním 3D souřadnic metodami GNSS
a zlepšování průběhu geoidu na základě družicových misí GRACE a GOCE. Za-
zněly příspěvky na téma definice a realizace výškových systémů na národní, 
evropské a globální úrovni, o observačních technikách nebo o výpočtu prů-
běhu geoidu.
       Národními zprávami bylo zasedání zakončeno. Úřady evropských zemí zde 
prezentovaly přínos do mezinárodní a národní soustavy souřadnic nebo imple-
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připomenout vznik, historický vývoj a současný stav, obsah a používání těchto 
termínů v ČR, Evropě a ve světě.

Krátká exkurze do šedesátileté historie
Zatímco geodézie a kartografie patří k nejstarším vědám o Zemi a první do-
kumenty o jejich počátcích se datují několik tisíciletí před naším letopočtem, je 
historie vzniku termínů geomatika a geoinformatika (nejprve v cizojazyčných 
ekvivalentech) dosud velmi krátká.
       Termín „géomatique“, jehož původcem je francouzský kartograf Jean Denegre 
(kolem roku 1965), se zakrátko rozšířil do francouzsky mluvící části Kanady (pro-
vincie Québec) a také v Kanadě byl záhy vytvořen anglický ekvivalent „geo-
matics“, který se rychle rozšířil do Spojených států amerických a odtud do 
Austrálie, Tichomoří, Velké Británie a Irska.
      Původní „kanadská“ definice zní: „Geomatika je věda a technologie zabývající
se získáváním, analýzou, interpretací, distribucí a využitím geografické infor-
mace. Zahrnuje široký okruh oborů, které mohou být použity společně k vy-
tvoření detailního, avšak srozumitelného obrazu fyzikálního světa a našeho 
místa na něm. Tyto obory jsou zejména: zeměměřictví (geodézie a kartogra-
fie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování pros-
torové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy“. Ve 
španělské verzi „geomática“ se, spolu s technickou pomocí, rozšířil tento termín 
do celé Střední a Jižní Ameriky. 
        V roce 1963 navrhl Kanaďan R. F. Tomlinsen termín „geographic information 
system“ (GIS) jako pojmenování technologie a produktu zpracování (geo)pro-
storových dat o objektech a jevech na zemském povrchu prostředky výpočetní 
techniky. Obsah tohoto termínu byl a je formulován různě – podle mezinárodní 
normy ISO jde o informační systém zabývající se informacemi, které se týkají 
jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi. Jiná, obsažnější definice říká, že 
jde o funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostřed-
ků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, za-
měřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových 
dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem 
získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa. 
Odpovídající vědní obor je také často označován jako „spatial information 
science“ (věda o prostorových informacích). V soustavě norem ISO, resp. EN ISO 
a jejich českých překladech ČSN EN ISO řady 19100 je obor označován jako 
„Geographic Information“ (Geografická informace).
      Průkopník pojetí geomatiky v Kanadě Gottfried Konecny (narozen roku 1930 
v Opavě) napsal po svém přesídlení do Německa anglicky psanou učebnici 
Geoinformation (2002), ve které uvádí, že integrovaný obor, založený zejména 
na globálním určování polohy, dálkovém průzkumu Země a digitální fotogram-
metrii pro sběr geodat a na technologii GIS pro manipulaci s těmito daty a je-
jich výstup, se nazývá německy „Geoinformation“ nebo „Geo-Information“. Zřejmě 
podle analogie s názvy příbuzných oborů (die Mathematik, die Informatik, 
die Kybernetik aj.) se pak rozšířil termín „die Geoinformatik“. Náplň tohoto 
oboru definuje Dietmar Grünreich, prezident Spolkového úřadu pro kartografii 
a geodézii (Frankfurt a. M.), v učebnici Kartographie (2002) jako „obor, který se 
zabývá teoriemi datového modelování, ukládáním, správou a zpracováním geo-
dat (Geo-Daten) a vývojem odpovídajících metod (zejména GIS) a k tomu po-
třebné informační a komunikační techniky“. Z německy mluvících zemí se ná-
rodní ekvivalenty termínu „geoinformatika“ rozšířily do okolních středo- a vý-
chodoevropských zemí, zatímco ve francouzsky, španělsky, portugalsky a italsky 
mluvících zemích je termín géoinformatique, resp. geoinformatica téměř 
neznámý (viz dále).
       Ján Pravda definoval geoinformatiku jako „vednú disciplínu zaoberajúcu sa 
GIS, ktoré sa považujú za nástroj na skúmanie geosystémov (ich štruktúry, 
väzby, dynamiky, fungovania v časopriestore) prostredníctvom počítačového 
modelovania vrátane kartografického“. V tom se shoduje s D. Grünreichem i se 
současným sortimentem činností geoinformatiků v ČR a v Slovenské republice, 
které dokumentují četné publikované stati v odborných časopisech Arc Revue, 
Geobusiness a na portálu Geoinformatika.sk.
       Čeští geoinformatici se sami pracovně označují za „gisáky“, tj. tvůrce, správce 
a uživatele GIS. Není známo, že by některý budoval základní bodová pole,

mentaci výsledků EUREF pro své specifické zájmy. Národní zprávu České repub-
liky prezentoval Jaroslav Šimek z Výzkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického, v.v.i. Prezentace se týkala národní realizace ETRS89 
a souřadnicového systému S-JTSK/05, dále prezentoval aktuální stav sítí GNSS  
VESOG a CZEPOS, včetně upgradu stanic a s ním související nové služby. Věno-
val se činnostem výzkumného centra na Pecném, vývoji softwarů a probíhají-
cím výpočtům (přepočty souřadnic, meteorologie). Zmínil se i o probíhajících 
činnostech v geodynamice a výškovém a tíhovém poli, které provádí Země-
měřický úřad.
     Příští zasedání subkomise EUREF se bude konat v roce 2014 v litevském 
Vilniusu.

Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

Proč oživovat tento terminologický pseudoproblém?
V podmínkách České republiky (ČR) se zdál být vyřešen již v polovině první 
dekády 21. století. Termíny geomatika a geoinformatika a jejich obsahová 
náplň se staly znovu aktuálními v souvislosti s přípravou Národního kvalifi-
kačního rámce terciálního vzdělávání (vysokoškolského a vyššího odborného). 
Mezi jeho cíle náleží mj. definovat hlavní oblasti vzdělávání, páteřní obory (aka-
demické disciplíny, které jsou pro danou oblast specifické a určující) a případně 
navrhnout nový, jednoduchý a výstižný název oblasti vzdělávání. 
      Geomatika a geoinformatika bezpochyby náležejí do oblasti vzdělávání Vědy
o Zemi. Jde o souhrnné označení přírodních věd zaměřených na poznávání mi-
nulosti, pochopení současnosti a predikce budoucnosti vývoje planety Země 
nebo jejich částí. V daném případě je namístě omezení, podle nějž se primární 
zájem věd o Zemi soustřeďuje na neživou sféru, tj. mimo biosféru. V takovém 
případě jsou tradičně považovány za páteřní obory geologie, hydrologie, me-
teorologie a klimatologie, (fyzická) geografie, geodézie a kartografie. Tyto 
obory se často významně překrývají a doplňují, takže je obtížné a neúčelné 
striktně vymezit jejich hranice pro definování potřebného rozsahu vzdělání
a nesmyslné „vyrábět“ úzce specializované odborníky s klapkami na očích pro 
potřeby souvisejících vědních a technických oborů.
       Termíny geomatika a geoinformatika se objevují v diskusích i písemných 
materiálech týkajících se uvedeného projektu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) a také ve výčtu akreditovaných studijních programů 26 
veřejných, 2 státních a 46 soukromých vysokých škol v ČR. Ke dni 30. 5. 2013 šlo 
o 8 762 studijních programů kromě dalších, zajišťovaných ústavy Akademie 
věd ČR ve spolupráci s vysokými školami. Názvy řady z nich se však ve výčtu 
objevují vícekrát, protože jde o studijní programy různé finální úrovně (baka-
lářský, nástavbový, magisterský, doktorský), formy studia (prezenční, kombino-
vané), celkové doby studia a s různým vyučovacím jazykem (kromě češtiny po-
měrně často i angličtina). Současný seznam akreditovaných studijních pro-
gramů MŠMT obsahuje:
•     studijní program Geomatika pouze na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni,
•   studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika na Vysoké škole 
      báňské-Technické univerzitě Ostrava,
•   studijní program Aplikovaná geoinformatika na Mendelově univerzitě v Brně,
•   studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země na
      Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
•   studijní obor Geoinformatika jako součást širšího studijního programu na
      Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Stavební fa-
    kultě Vysokého učení technického v Brně, Masarykově univerzitě v Brně,
      Univerzitě Palackého v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě.
     V úvahách o páteřních oborech se vyskytla i podivná kombinace geodé-
zie/geomatika a jako samostatný páteřní obor, nebo dokonce souhrnný název 
pro Vědy o Zemi, se navrhuje název geoinformatika. Jeví se proto účelné znovu



  

Tab. 1 Četnost výskytu termínů v internetovém vyhledávači Google v roce 2013 (2006)

anglicky mluvící země
anglicky psané stati
(AU, CA, CN, GB, IE, IN,
JP, US)

francouzsky mluvící
země a psané stati
(BE, FR, LU)

románskými jazyky
mluvící země a psané
stati
(AR, BR, ES, IT, PT)

skandinávské jazyky
kromě finštiny 
(DK, NO, SE)

německy mluvící země
a psané stati
(AT, CH, DE)

azbukou píšící
slovanské země
(BG, BY, RU, UK)

latinkou píšící
slovanské země
(CZ, HR, SI, SK)

pouze polština
(PL)

pouze čeština
(CZ)

finština
(FI)

estonština
(EE)

jazyk a země

geomatics
2 840 000

(1 900 000)

géomatique
1 400 000
(846 000)

geomatica
884 000

(287 000)

geomatikk
150 000

Geomatik
419 000

геоматика
24 300

geomatika
259 000

geomatyka
30 800

geomatika
3 400

geomatiikan
14 400

geomaatika
29 200

1 : 0,48
(1 : 0,25)

1: 0,06
(1 : 0,03)

1 : 0,18
(1 : 0,11)

1 : 0,12

0,85 : 1

0,08 : 1

0,42 : 1

0,36 : 1

0,18 : 1

0,31 : 1

0,04 : 1

geoinformatika poměr geomatik geoinformatikgeomatika poměr

geoinformatics
1 370 000
(467 000)

géoinformatique
80 600

(27 300)

geoinformatica
164 000
(31 100)

geoinformatikk
17 600

Geoinformatik
495 000

геоинформатика
307 000

geoinformatika
623 000

geoinformatyka
84 800

geoinformatika
18 700

geoinformatiikan
46 100

geoinformaatika
757 000

1 : 0,17
(1 : 0,02)

1: 0,007
(1 : 0)

1 : 0,18
(1 : 0,35)

1 : 0,36
(1 : 0,9)

1 : 0,89

geomatician
156 000
(1 300)

géomaticién
167 000
(40 100)

geomatico
19 400
(526)

*)

Geomatiker
132 000
(20 300)

геоматик
3 500

**) geomatik

*) geomatyk

**) geomatik

*)

*)

geoinformatician
26 200

(24)

géoinformaticién
1 100

(0)

geoinformatico
3 400
(184)

Geoinformatiker
47 600
18 200

геоинформатик
3 100

geoinformatik

geoinformatyk

geoinformatik

*) termíny se nepodařilo samostatně specifikovat           **) termíny nelze oddělit od názvů oborů v němčině
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internetu. K lokalizaci je ovšem třeba znát ekvivalenty v příslušném jazyce a také 
názvy odborníků v těchto disciplinách (viz tab. 1). Je také třeba přihlédnout
k tomu, že mnoho vědeckých a technických statí je psáno v angličtině na jiných 
kontinentech než v Evropě (Asie – Čína, Japonsko, Indie, Severní Amerika, 
Austrálie) a románskými jazyky ve Střední a Jižní Americe. Autor uskutečnil 
podobný průzkum také v roce 2006, takže v některých jazycích může být posou-
zen vývoj v této oblasti terminologie a odhadnuty příčiny výraznějších změn.
        Údaje v tab. 1 potvrzují historii šíření termínů geomatika a geoinformatika, 
popsanou ve druhé části („Krátká exkurze...“). Na nejvyšší frekvenci anglického
ekvivalentu geomatics má bezesporu zásluhu nejen zcela evidentní rozšíření
v anglicky mluvících zemích (AU, CA, GB, IE, US), ale také převážné použití an-
gličtiny jako jazyka pro mezinárodní normalizaci, prezentaci výsledků výzkumu
a vývoje, komunikaci odborníků i propagaci výrobků a technologií souvisejí-
cích s řadou páteřních oborů věd o Zemi využívajících moderní informační
a komunikační technologie. Mezinárodní normy ISO (zejména řady 19100 – 
Geografická informace) termín „geoinformatics“ vůbec neuvádějí, ale může to 
být způsobeno i tím, že většina tvůrců pochází ze zemí, kde se užívá převážně 
termín geomatika (CA, GB, JP, US, skandinávské země). Odborné stati v Číně, 
Japonsku, Indii i v řadě středo- a východoevropských států jsou publikovány
v angličtině, pokud autoři sledují např. impact factor nebo usilují o rozšíření 
dosažených poznatků či nabídky odborných služeb do zahraničí. Častější výskyt 
termínu geoinformatics mezi roky 2006 (1 : 0,25) a 2013 (1 : 0,48) lze vysvětlit 
rostoucí aktivitou odborníků ze středo- a východoevropských zemí, kterým
je bližší termín geoinformatika a přitom publikují v angličtině. Název pří-
slušného odborníka geomatician či geoinformatician se příliš neprosazuje;

vytvářel státní mapová díla a datové sady základních referenčních (geo)pros-
torových dat (geodat) v celostátním rozsahu. To je posláním geodetů, fotogram-
metrů a kartografů, kteří si osvojili soudobé postupy informačních a komuni-
kačních technologií a na západ od našich hranic se stále častěji označují za 
geomatiky.
        Z tohoto důvodu byla na ZČU v Plzni formulována definice geomatiky v čes-
kém prostředí jako „integrovaný vědní obor převážně zaměřený na sběr zá-
kladních (referenčních) geodat různými způsoby měření, jejich prvotní zpra-
cování a distribuci“. Výuku v rámci studijního programu Geomatika v popsaném 
pojetí zajišťuje Fakulta aplikovaných věd ve tříletém bakalářském, navazujícím 
dvouletém magisterském a čtyřletém doktorském studiu, a to zejména před-
mětů, které jsou považovány za součást geomatiky (geodézie, kartografie, foto-
grammetrie, dálkový průzkum Země, topografické mapování, katastr nemovi-
tostí, geoinformatika a další), avšak ve vzájemných souvislostech a s využitím
technických prostředků a metod používaných v soudobých informačních a tele-
komunikačních technologiích. Takto pojatá geomatika není úzkým oborem
v klasickém pojetí, ale komplexním přístupem k získávání, zpracování, distri-
buci a využívání základních geodat. To nevylučuje, aby geoinformatici pro své 
potřeby nezískávali převážně tematická geodata pro náplň některých vrstev 
GIS a používali k tomu prostředky geomatiky.

Rozšíření termínů geomatika a geoinformatika v internetovém vyhledá-
vači Google
Jedním z rychlých a poměrně věrohodných způsobů zjištění frekvence používání 
termínů geomatika a geoinformatika i jejich lokalizace je jejich vyhledávání na 



Obr. 1 Převládající použití termínu geomatika nebo geoinformatika v evropských zemích

Tab. 2 Přínosy technické a informační revoluce na přelomu
            20. a 21. století

výzkum, vývoj, výuka a apli-
kace v  „ulitách“ jednotlivých
vědních oborů (geodézie, kar-
tografie, fotogrammetrie, topo-
grafie, dálkový průzkum Země,
katastr nemovitostí a další)

využívání disponibilních geo-
detických a fotogrammetric-
kých přístrojů, převaha tvorby
proprietárního softwaru

orientace na odborně náročná
měření, tvorbu map a plánů

limitované možnosti distribuce
prostorových dat a produktů

šíření vědeckotechnických in-
formací převážně tiskem a před-
náškami

Dříve Nynější trendy

integrovaný přístup ke sběru
prostorových dat, jejich zpra-
cování, vizualizaci a publikaci
(geomatika, geoinformatika)

nové technologie sběru a zpra-
cování prostorových dat, pře-
vaha kompatibilního softwaru
světových producentů

orientace na zpracování, správu
databází prostorových dat a je-
jich interpretaci

e-commerce, webové portály, 
webové služby

internet, globální informační
společnost, e-learning
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ního věku. Snímání obrazových dat z družic, radar se syntetickou aperturou, digi-
tální letecké měřické kamery, LIDAR, inerciální platformy, globální systémy 
určování polohy, digitální fotogrammetrie, digitální analýza obrazu a GIS se 
staly integrální součástí každodenních činností. V současném prostředí se pro-
fese geodeta již nemůže ukrývat ve familiárních a pohodlných ulitách katastru, 
geodézie, fotogrammetrie, topografického mapování nebo kartografie, ale musí 
se stát integrovanou profesí nazývanou dnes geomatikou nebo geomatickým 
inženýrstvím, která sahá za hranice tradičních oborů.“

patrně přetrvává tradiční užší profesní označení jako geodet, kartograf, foto-
grammetr, informatik.
     Ve francouzsky mluvících zemích jsou ekvivalenty géoinformatique a géo-
informaticién prakticky neznámé, právě tak jako geoinformatica a geoinforma-
tico ve španělštině, portugalštině a italštině. Zajímavý je vývoj v německy mlu-
vících zemích, kde se zrodil termín Geoinformatik a z převahy (0,33 : 1) v roce 
2006 klesla jeho frekvence na poměr 0,85 : 1, což potvrzuje i nyní častější 
výskyt termínu Geomatiker vůči Geoinformatiker v poměru 1 : 0,36. Všechny 
slovanskými jazyky mluvící země používají jako národní ekvivalenty výrazně 
častěji termín geoinformatika. V ruštině je zajímavé častější použití označení 
profese геоматика než геоинформатик, i když příčinou může být záliba Rusů 
ve zkratkových slovech.
     Převládající použití termínu geomatika nebo geoinformatika v evropských 
zemích ilustruje obr. 1. Souvislé geografické rozložení je evidentní. Německy 
mluvící země (AU, DE, CH) tvoří v současné době přechod v poměru 0,85 : 1. 
Západoevropské země, skandinávské země (s výjimkou Finska) a Itálie dávají 
přednost národnímu ekvivalentu termínu geomatika, resp. GIS. Nástroji vy-
hledávače Google se nepodařilo nalézt prokazatelné národní ekvivalenty
v Řecku, Nizozemsku, Rumunsku, Lotyšsku a Litvě. Také nebylo možné oddělit 
profesi geomatik a geoinformatik od stejnojmenných německých názvů Geo-
matik a Geoinformatik. Originálním způsobem vyřešili diskutovaný termino-
logický problém Maďaři. Pro obě discipliny mají jeden název térinformatika 
(doslova prostorová informatika) a maďarský geomatik i geoinformatik je 
térinformatikus (doslova prostorový informatik).

Vize a skutečnost
Technická a informační revoluce na přelomu 20. a 21. století přinesla řadu vy-
možeností, z nichž ty podstatné pro vzdělávání, výzkum a produkci jsou uve-
deny v tab. 2. Kanadský geodet a fotogrammetr George J. M. Zarzycki  to půso-
bivě vyjádřil těmito slovy (z angličtiny přeložil autor článku):
       „Nyní máme k dispozici nové a výkonné nástroje, které umožňují poskytovat 
dokonalejší geoprostorové informace podle specifických potřeb klientů informač-
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    Výročí 75 let:

Ing. Bohumil Houška
Ing. Ján Tomaškin

    Výročí 80 let:

Ing. Zikmund Ježowicz
Ing. Jaromír Karnold
Ing. Miroslav Šimeček
Ing. Helena Šovanová 
Ing. Miloslav Vaňous

    Výročí 85 let:

Ing. Václav Doležal

    Výročie 90 rokov:

Ing. Ján Sokolík

B l a h o ž e l á m e !

    Z ďalších výročí pripomíname:

Ing. Zdeněk Bervida (85 let od narození)
RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. (90 rokov od narodenia)
Ing. Ondrej Botto (100 rokov od narodenia)
Oswald G. Coradi (130 let od narození)
Ing. Jan Dubový (100 let od narození)
Ing. Karel Dvořák (100 let od narození)
Ing. Jozef Farkašovský (90 rokov od narodenia)
Ing. Jozef Hagara, PhD. (90 rokov od narodenia)
Ing. Pavel Hazucha (90 rokov od narodenia)
Ing. František Kraus (100 let od narození)
Ing. Miloslav Macák (105 let od narození)
Tomáš Ľudovít Mikovíni (280 rokov od narodenia)
Ing. Jan Mošna, CSc. (100 let od narození)
Ing. Oldřich Mrázek (105 let od narození)
Ing. Rudolf Novák (100 let od narození)
prof. Ing. Miloš Pick, DrSc. (90 let od narození)
PhDr. Dr. Ing. h. c. Carl Pulfrich (155 let od narození)
Ing. Oldřich Ryšavý (105 let od narození)
prof. Ing. Dr. Augustin Semerád (135 let od narození)
Ing. Jiří Skalák (100 let od narození)
Ing. Karel Spížek (105 let od narození)
Ing. Viktor Syrovátka (105 let od narození)
Ing. Vladimír Šváb (105 let od narození)
Ing. Alfréd Technik (100 let od narození)
Ing. Vladimír Typolt (85 let od narození)
PhDr. Miloslav Valouch (135 let od narození)
Ing. Alois Veselý (105 let od narození)
Ing. Julius Závislák (100 let od narození)
1733 – nultý bratislavský poludník (280. výročie zavedenia)
14. 9. 1763 – Vysoká škola technická a ekonomická v Senci – Collegium
       Oeconomicum (250. výročie založenia)
18. 7. 1878 – Medzinárodná federácia geodetov – FIG (135. výročie založenia)
1888 – základný nivelačný bod Strečno (125. výročie vybudovania)
12. 8. 1938 – Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Koši-
       ciach (75. výročie zriadenia) 

      Konfrontace těchto vizí se současným stavem v ČR nevyznívá příliš optimis-
ticky. Za geomatiky ve smyslu „kanadské“ i „české“ definice lze považovat na-
nejvýš některé odborníky s vysokou úrovní informační gramotnosti v několika 
velkých českých (geodetických a kartografických) firmách a také odborníky 
soustředěné v Zeměměřickém úřadě (zejména v odborech sběru dat a správy 
ZABAGED®, správy a užití geoinformací a v zeměměřickém odboru Pardubice). 
Ani ne všichni pedagogové na ZČU v Plzni se cítí geomatiky; na ostatních vyso-
kých školách jde pak převážně o geoinformatiky, často s úzkým zaměřením na 
GIS a geovizualizaci výsledků jejich užití. Většina odborníků v této sféře věd
o Zemi se i nadále považuje za zeměměřiče, geodety, vyšší geodety, inženýrské 
geodety, gravimetry, topografy, geoinformatiky („gisáky“), kartografy, geo-
grafy atd.
       Otázkou je, zda se za tohoto stavu podaří modernizovat nebo ustanovit pří-
slušné páteřní obory věd o Zemi, případně nově pojmenovat oblast vzdělávání 
Vědy o Zemi.
       Dosavadní návrhy pojmenovat páteřní obor geodézie/geomatika, nebo po-
jmenování oblasti vzdělávání GEOGRAFIE či GEOINFORMATIKA, se nezdají být 
konformní pro všechny účastníky.
      George J. M. Zarzycki († 2012) by patrně navrhl GEOINFORMAČNÍ VĚDY, ale 
to neznal specifickou situaci v naší malé zemi. Jisté je jedno – mezi páteřní 
obory věd o Zemi patří geomatika i geoinformatika. Odpověď na otázku geo-
matika nebo geoinformatika? v  prostředí ČR tedy zní – geomatika i geo-
informatika.

               Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,  
Praha

Poznámka: Autor je předsedou Terminologické komise Českého úřadu země-
měřického a katastrálního.

    Výročí 55 let:

Ing. Magda Matasová
Ing. Anna Štrengerová
Ing. Miroslav Tarajčák

    Výročie 60 rokov:

Ing. Milan Gardoň
Bc. Anna Hrabáčková
doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.
Václav Moláček

    Výročie 65 rokov:

doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

    Výročie 70 rokov:

Mgr. Ing. Mária Brodňanová
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
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