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K článku Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů tíhového zrychlení na absolutních bodech ČSGS

Obr. 3 Zástupci vítězných společností s diplomy

Obr. 3 Měření vertikálních gradientů tíhového zrychlení, vlevo gravimetr Scintrex CG-5 a vpravo ZLS Burris
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Abstrakt

V letech 2006 až 2010 proběhlo přesné zaměření vertikálních gradientů na absolutních bodech České státní gravimetrické sítě 
(ČSGS). Znalost vertikálního gradientu je nutná pro přenos tíhového zrychlení z efektivní pozice absolutního gravimetru na 
referenční výšku bodů ČSGS. Měření bylo provedeno současnými nejpřesnějšími relativními gravimetry.

Measuring of Vertical Gravity Gradients in the Czech Gravity Network

Summary

Precise determination of vertical gravity gradients at absolute stations of the Czech gravity network (CGN) was carried out 
during the period 2006–2010. The knowledge of the vertical gradients is essential for gravity transfer from an effective position 
of the absolute gravimeter to a reference height of the CGN stations. Measurements were performed with help of the most 
accurate present relative gravimeters.

Keywords: gravimeter, acceleration due to gravity, reference level, transfer gravity correction

1. Úvod

Gravimetrické sítě, tvořené tíhovými body o známé hodnotě 
tíhového zrychlení, jsou budovány zejména za účelem jejich 
využití v geovědních disciplínách a metrologii. Tíhové zrych-
lení je určováno na základě měření absolutních a relativních 
gravimetrů. Pomocí absolutních měření se určuje absolutní 
hodnota vektoru tíhového zrychlení na vybraných bodech 
sítě. Ke zhuštění gravimetrické sítě na potřebnou úroveň se 
používá relativní měření.

Česká státní gravimetrická síť (ČSGS) obsahovala do roku 
2002 celkem 11 absolutních bodů, které byly zaměřeny růz-
nými typy absolutních gravimetrů. V současnosti obsahuje 
ČSGS 15 absolutních tíhových bodů (obr. 1), které byly 
v letech 2002 až 2005 jednotně zaměřeny absolutním gra-
vimetrem FG5 č. 215 Výzkumného centra dynamiky Země1) 

[3], [5]. V roce 2010 bylo stejným gravimetrem přeměře-
no šest vybraných bodů [9]. Gravimetry typu FG5 [3], [7] 
jsou nejpřesnějšími absolutními gravimetry současnosti, 

1)  Měření provádějí zaměstnanci Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografi ckého a kartografi ckého, v.v.i. (VÚGTK).

které  jsou schopny určit zrychlení volného pádu s přesností 
2 μGal2). Vztah pro určení zrychlení volného pádu pro gra-
vimetry pracujícími s volně padajícím objektem (např. FG5, 
A10) lze podle [12] s dostatečnou přesností zapsat ve tvaru

     (1),
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kde z

0
, v

0
, g

0 
jsou neznámé dráha, rychlost a zrychlení vol-

ného pádu v čase t = 0 s, W
zz 

je vertikální gradient tíhové-
ho zrychlení a z

i 
, t

i
 jsou měřené dvojice vzdáleností a časů 

při volném pádu testovacího objektu ve vakuu. Pro výpočet 
tíhového zrychlení je nutné ke zrychlení volného pádu přiřa-
dit korekce ze slapového zrychlení, anomálních atmosféric-
kých hmot a z variace odstředivého zrychlení podle konvencí 
Mezinárodní služby rotace Země (IERS) [6]. Nicméně, tího-
vé zrychlení bude i po zavedení uvedených korekcí určeno 
v čase t = 0 s (poloha odpovídající počátku měření času při 
volném pádu).

2) 1 μGal = 10-8 ms-2. 
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Pro přepočet tíhového zrychlení do efektivní pozice (obr. 2) 
je potřebné ke g

0 
přiřadit korekci z výšky h

ef
 podle vztahu 

       
     

.0 efzzef hWgg
 

(2)

U absolutních gravimetrů lze nalézt takovou pozici během 
volného pádu, defi novanou vzdáleností h

ef 
, při které bude 

výsledek g
ef
, tj. řešení rovnice (1) podle [11], nezávislé na 

hodnotě gradientu W
zz
. Tu pak nazýváme efektivní pozicí 

a lze ji u gravimetru FG5 stanovit s přesností 1 mm [11]. 
Referenční přístrojovou výškou h

ref 
potom nazýváme vzdá-

lenost efektivní pozice nad horní plochou stabilizace (refe-
renční hladinou) absolutního bodu (obr. 2), zpravidla nad 
značkou zapuštěnou v její úrovni. U gravimetrů typu FG5 je 
referenční přístrojová výška h

ref 
≅ 1,2

 
m. Pro určení tíhového 

zrychlení absolutního bodu se používá vztah (obr. 2)
    

refzzefref hWgg
 
.   (3)

 
Znalost vertikálního gradientu tíhového zrychlení je tudíž 

při absolutních měřeních velmi důležitá a přímo ovlivňuje 
přesnost konečné hodnoty zrychlení. Důležitou otázkou je 
i správnost zavedení lineárního vztahu mezi tíhovým zrych-
lením a výškou ve vztahu (3), jelikož, obecně vzato, všech-
ny nehomogenity (např. samotné objekty, ve kterých měře-
ní probíhá) v těsné blízkosti měření deformují tíhové pole, 
a tudíž lineární vztah (3) je pouze předpokladem a nikoliv 
reálnou skutečností.

Z uvedených důvodů bylo na všech absolutních bodech 
ČSGS provedeno měření vertikálního průběhu tíhového 
zrychlení v několika výškových úrovních pomocí součas-
ných nejmodernějších relativních pružinových gravimetrů.

2. Měření

Na měření vertikálních gradientů tíhového zrychlení se 
podílely dvě instituce, Zeměměřický úřad (ZÚ) s relativními  
gravimetry LaCoste&Romberg (LCR) G č. 1068 a Scintrex  
CG-5 č. 125 (obr. 3 vlevo, 2. str. obálky) a VÚGTK s rela-
tivním gravimetrem ZLS Burris B-20 (obr. 3 vpravo, 2. str. 
obálky). Obě instituce prováděly měření nezávisle na sobě 
a v různých časových obdobích. Každá instituce zvolila 
vlastní metodiku měření, která ale byla v principu velice 
podobná. Gradienty na všech 15 bodech byly zaměřeny 
v letech 2006 až 2010.

2.1 Metodika ZÚ

K měření bylo použito dvou gravimetrů zcela odlišné kon-
strukce. Gravimetr LCR G č. 1068 je kovový pružinový gra-
vimetr pracující na principu obecné pérové váhy s vahadlem 
[10], který je vybaven kapacitním snímačem polohy vahad-
la CPI [12] se záznamem do PDA3) [4]. Gravimetr Scintrex  
CG-5 č. 125 je vybaven křemenným systémem s automatic-
kou zpětnou vazbou [2]. Průběh tíhového zrychlení nad abso-
lutními body byl měřen ve třech vertikálních úrovních A, B 
a C (obr. 4 vlevo). Základní měřickou jednotku bylo zvoleno 
měření podle schématu AB − AB − AB − AC − AC − AC, kde 
je celkem 12 měření. Tato jednotka byla pro každý gravimetr 
opakovaná čtyřikrát v průběhu dvou dnů, tj. tedy celkem 48 
měření na jednom absolutním bodě.

3)  Personal Digital Assistant.

Obr. 2 Schematické vyjádření přepočtu tíhového zrychlení 
na referenční hladinu

Obr. 1 Přehled absolutních tíhových bodů ČSGS

Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů…
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Výšky jednotlivých úrovní jsou následující A = 0 m (refe-
renční hladina), B = 0,75 m a C = 1 m. Pro každé měření 
byla měřena výška horní desky gravimetru (A

d
,B

d
,C

d
). Výška 

měřicího systému (h
A
, h

B
, h

C
) nad tíhovým bodem je potom 

vypočtena na základě uvedených výšek a znalosti vzdálenos-
ti mezi horní deskou gravimetru a měřicím systémem q, kde 
q = 0,170 m pro gravimetr LCR a q = 0,202 m pro gravimetr 
CG-5. Přesnost vypočtených výšek měřicích systémů gravi-
metrů nad tíhovým bodem je vyšší než 2 mm.

2.2 Metodika VÚGTK

K měření byl použit relativní gravimetr ZLS Burris B-20, 
u kterého je konstrukce systému prakticky totožná s gravi-
metrem LCR. Gravimetr je opatřen velmi kvalitní a moderní 
elektrostatickou zpětnou vazbou. Ta umožňuje realizovat 
měření v rozsahu 10 mGal bez nutnosti otáčení měřicím 
šroubem gravimetru, čímž jsou eliminovány zdroje chyb, 
především periodických chyb měřicího šroubu. Navíc, výstup 
ze zpětnovazebního signálu, jakožto signálu, který je přímo 
úměrný tíhovému zrychlení, se zaznamenává s frekvencí 
1 Hz na PDA. Tento postup umožňuje velmi kvalitní doda-
tečné zpracování signálu.

Měření bylo standardně provedeno v pěti různých vertikál-
ních úrovních A, B, C, D a E (obr. 4 vpravo) nad absolutním 
bodem s výjimkou bodů Pecný a Kraslice, kde bylo měřeno 
v šesti úrovních. Samotné měření bylo realizováno více způ-
soby, ale pokaždé byla nutnost přestavení měřicích ploch sta-
tivu, jelikož vzhledem k rozměrům gravimetru není možné 
měřit na více než dvou těchto plochách při jednom postavení 
stativu. Nejčastěji bylo měřeno v následujících dvou sché-
matech ACE − ACE − ACE − ACE − ACE − ABD − ABD 
− ABD − ABD − ABD nebo ACE − ACECE − AE − ABD − 
ABDBD − A. Vertikální úrovně měřicího systému gravimetru 
byly určeny s přesností 1 mm a odpovídají přibližně výškám 
h

A
 ≅ 0,10 m, h

B
 ≅ 0,55 m, h

C
 ≅ 0,85 m, h

D
 ≅ 1,25 m a h

E
 ≅ 1,50 

m. Celková doba měření na jednom bodě včetně postavení 
a složení stativu byla asi 4 hodiny.

3. Zpracování měření

Naměřená data byla nejprve standardním postupem, dle dané-
ho gravimetru, převedena do fyzikálních jednotek tíhového 
zrychlení [1], [13]. Dále byly z měření odstraněny vlivy z
•  variace slapového zrychlení na základě amplitudových 

faktorů a fázových zpoždění slapových vln odvozených 
z dlouhodobých měření na stanici Pecný [8],

•  chodu gravimetru, jakožto změny odečtu gravimetru vli-
vem nestability měřicího systému, kterou je možné odvodit 
na základě opakovaných měření (zpravidla byla uvažována 
lineární změna čtení v čase).

Pro každou výškovou úroveň dostáváme relativní hodno-
tu tíhového zrychlení. Následně byl počítán vertikální gra-
dient W

zz 
[10-8s−2] vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, 

s využitím rovnice oprav ve tvaru
       

  ,riizzi ghWAv     (4)

kde v
i
 [ μGal] jsou opravy, A [ μGal] je absolutní člen, h

i
 [m] 

je výška měřicího systému nad absolutním bodem a g
ri
 [μGal] 

relativní tíhové zrychlení. Odhad střední chyby vyrovnané 
hodnoty vertikálního gradientu je dán vztahem

                          
,zz

ii
W Q

kn
vv

m
zz

 
     

(5)
  

  
kde (n−k) představuje počet nadbytečných měření a Q

zz
 je 

odpovídající prvek matice váhových koefi cientů.

4. Výsledky

Hodnoty vertikálních gradientů pro jednotlivé gravimetry 
a jejich přesnost jsou uvedeny v tab. 1. Střední chyba ver-
tikálního gradientu měřená gravimetry Scintrex a Burris 
byla na všech bodech menší než 0,9 μGal/m. To ukazuje na 

Obr. 4 Použitá měřická schémata

Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů…
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vysokou vnitřní přesnost obou gravimetrů a na správně zvo-
lený matematický model vyrovnání popsaný rovnicí (4), kde 
bylo uvažováno pouze s lineární změnou tíhového zrychlení 
s výškou. Přesnost gravimetru LCR je přibližně čtyřikrát hor-
ší než u gravimetrů CG-5 a Burris; to může být způsobeno 
nižší přesností přístroje a absencí zpětné vazby.

Střední chyba vypočtená rovnicí (5) popisuje vnitřní 
přesnost měření gradientu, ale ke zjištění reálné je potřebné 
uvažovat i s dalšími chybami, jako jsou např. chyby kalib-
rační. Vnější přesnost může být určena na základě porovná-
ní rozdílů mezi jednotlivými gravimetry. Z patnácti rozdílů 
mezi gravimetry CG-5 a Burris byla vypočtena střední chyba 
rozdílu 1,9 μGal/m (viz tab. 1), a tedy přesnost měřeného 
gradientu (včetně metodiky měření) pro oba gravimetry je 
rovna odmocnině z této hodnoty, tedy hodnotě 1,4 μGal/m. 
Průměrný rozdíl mezi těmito gravimetry je 1,0±0,4 μGal/m. 
Převážně kladné hodnoty vypočtených rozdílů mohou indi-
kovat systematickou chybu způsobenou například nepřesně 
určeným rozměrovým koefi cientem u jednoho, nebo obou 
přístrojů. Obdobně jsou v tab. 1 uvedeny rozdíly mezi gra-
vimetrem CG-5 a LCR, respektive Burris a LCR. Velikost 
rozdílů mezi gravimetry CG-5 a Burris a gravimetrem LCR 
a jejich střední chyby ukazují na významně nižší přesnost 
gravimetru LCR, a proto pro výsledné hodnoty vertikálních 
gradientů (tab. 2) nebyl uvažován. Výsledné hodnoty byly 
vypočteny jako aritmetický průměr z výsledků měření gra-
vimetry CG-5 a Burris.

Tab. 1 Vypočtené hodnoty vertikálních gradientů

Číslo bodu Název bodu
CG-5 (1) m

Wzz
Burris (2) m

Wzz
LCR (3)  m

Wzz
Rozdíly [μGal/m]

[10-8 s-2] (1)–(2) (1)–(3) (2)–(3)

51 Litoměřice –286,9 0,4 –285,7 0,3 –291,5 1,5 –1,2 4,6 5,8

52 Benešov n. Č. –268,9 0,4 –268,4 0,6 –266,0 1,5 –0,5 –2,9 –2,4

53 Kraslice –244,0 0,4 –244,9 0,4 –247,0 1,3 0,9 3,0 2,1

54 Valtice –261,8 0,3 –265,4 0,6 –270,5 1,6 3,6 8,7 5,1

55 Liberec –268,6 0,5 –269,7 0,4 –273,4 0,9 1,1 4,8 3,7

56 Jeseník –222,3 0,5 –223,4 0,4 –220,6 1,5 1,1 –1,7 –2,8

57 Rožnov p. R. –280,5 0,6 –282,4 0,7 –280,2 1,2 2,3 –0,3 –2,6

58 Plzeň –279,7 0,3 –279,4 0,4 –274,4 1,1 –0,3 –5,3 –5,0

59 Praha –275,8 0,4 –277,1 0,4 –279,2 1,6 1,3 3,4 2,1

60 Svitavy –294,4 0,4 –296,9 0,7 –296,9 0,7 2,5 2,5 0,0

61 Kvilda –249,9 0,5 –252,2 0,5 –248,8 1,5 2,3 –1,1 –3,4

62 Jihlava –284,8 0,8 –286,5 0,6 –294,2 1,5 1,7 9,4 7,7

63 Vyškov –263,3 0,4 –266,0 0,6 –264,2 0,9 2,7 0,9 –1,8

79 Polom –268,9 0,4 –266,5 0,9 –273,5 1,1 –2,4 4,6 7,0

80 Pecný –321,0 0,3 –321,2 0,5 –326,4 1,1 0,2 5,4 5,2

Průměrný rozdíl 1,0 2,4 1,4

Střední chyba průměrného rozdílu 0,4 1,1 1,1

Střední chyba rozdílu 1,9 4,7 4,3

Tab. 2 Výsledné hodnoty vertikálních gradientů

Číslo bodu Název bodu W
zz
 [10-8s-2] m

W
[10-8s-2]

51 Litoměřice –286,3 0,9

52 Benešov n. Č. –268,7 0,9

53 Kraslice –244,5 0,9

54 Valtice –263,6 0,9

55 Liberec –269,2 0,9

56 Jeseník –222,9 0,9

57 Rožnov p. R. –281,7 0,9

58 Plzeň –279,6 0,9

59 Praha –276,5 0,9

60 Svitavy –295,7 0,9

61 Kvilda –251,1 0,9

62 Jihlava –285,7 0,9

63 Vyškov –264,7 0,9

79 Polom –267,7 0,9

80 Pecný –321,1 0,9

Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 57/99, 2011, číslo 7 153

Obr. 5 Vypočtené opravy z vyrovnání na absolutních bodech; u některých bodů nejsou na obrazcích znázorněny opravy všech 
měření gravimetru LCR, jelikož jsou pro nižší přesnost gravimetru mimo rozsah grafu

Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů…
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Obr. 6 Vypočtené opravy z vyrovnání na absolutních bodech; u některých bodů nejsou na obrazcích znázorněny opravy všech 
měření gravimetru LCR, jelikož jsou pro nižší přesnost gravimetru mimo rozsah grafu

Lederer, M.–Pálinkáš, V.: Měření vertikálních gradientů…

Praha
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Opravy vypočtené z rovnice (4) pro jednotlivé body a pro 
všechny gravimetry jsou znázorněny na obr. 5 a 6. Součástí 
obrázků jsou i průměrné opravy pro jednotlivé gravimetry 
v měřených výškových úrovních. Potencionální nelineární 
vztah mezi tíhovým zrychlením a výškou je možno z těchto 
obrázků odvodit. Je ovšem zřejmé, že maximální průměrné 
rozdíly pro gravimetry CG-5 a Burris nepřesahují hodnotu 
1,5 μGal od lineárního průběhu. Výjimkou je pouze bod 
Polom4), kde pro gravimetr Burris vidíme nelineární průběh 
tíhového zrychlení, který však nebyl podpořen výsledky 
ostatních gravimetrů. Podobně, ale v menší míře, se tato si-
tuace  opakuje na bodě Benešov nad Černou. Předpoklad 
lineár ní závislosti tíhového zrychlení na výšce je tedy dosta-
tečně přesný pro přenos tíhového zrychlení z efektivní pozice 
absolutního gravimetru do referenční hladiny sítě, a to s přes-
ností vyšší než 2 μGal pro všechny body ČSGS, kromě bodu 
Polom. Na tomto bodě by bylo vhodné, zejména kvůli jeho 
významu k dalším geodynamickým studiím, zopakovat mě-
ření pomocí gravimetrů Burris a CG-5. Tentokrát by měření 
mělo být uskutečněno pro oba gravimetry v alespoň pěti 
úrovních nad bodem.

5. Závěr

Měření vertikálních gradientů na 15 absolutních tíhových 
bodech ČSGS třemi různými relativními gravimetry ukázalo, 
že je možné s dobře kalibrovanými a moderními gravimet-
ry Scintrex CG-5 a ZLS Burris, které jsou opatřeny zpětnou 
vazbou, dosáhnout vnitřní přesnosti v určení gradientů vyšší 
než 1 μGal/m během několika hodin měření. Velmi vhodné se 
také ukázalo použití alespoň dvou gravimetrů, z důvodu reál-
ně odhadnutelné přesnosti měření, díky možnosti odhalení 
systematických chyb způsobených např. chybnou kalibrací. 
Měření v několika vertikálních úrovních nad tíhovými body 
neukázalo významnou změnu vertikálního gradientu nad 
měřenými body. Pouze u bodu Polom byl na základě měření 
gravimetru Burris detekován průběh tíhového zrychlení nad 
bodem, který by pro požadovanou přesnost bylo lepší vyjá-
dřit kvadratickým průběhem. Na tomto bodě bude provede-
no ještě dodatečné měření. Použití konstantního gradientu 
na jednotlivých bodech (kromě bodu Polom) nezpůsobí při 
přepočtu tíhového zrychlení na referenční hladinu sítě chybu 
větší než 1 μGal. Měření v několika výškových hladinách 
prokazatelně umožňuje určit případné změny vertikálního 
gradientu tíhového zrychlení. Z velikostí rozdílů mezi třemi 
použitými gravimetry a s uvážením výše zmíněné neproká-
zané změny vertikálního gradientu můžeme říci, že přesnost 
přenosu tíhového zrychlení z efektivní pozice volného pádu 
příslušného absolutního gravimetru do referenční hladi-
ny absolutního bodu ČSGS, je vyšší než 2 μGal na všech 
měřených bodech. Výsledné hodnoty vertikálních gradientů 
absolutních bodů ČSGS jsou uvedeny v tab. 2 a byly vypoč-
teny jako průměr gradientů vypočtených z výsledků měření 
gravimetry CG-5 č. 125 a Burris B-20. Střední chyba těchto 
výsledných gradientů m

W
 byla vypočtena jako střední chyba 

aritmetického průměru měření dvojice gravimetrů Scintrex 
CG-5 a ZLS Burris.

Porovnání stávajících hodnot tíhového zrychlení na abso-
lutních bodech s novými hodnotami, odvozenými na zákla-
dě nových měření vertikálních gradientů, ukazují na chyby 

4)  Tíhový bod Polom se nachází v týlovém patře těžkého objektu čs. po-
hraničního opevnění.

vzniklé nepřesnými původními gradienty, které na některých 
absolutních bodech přesahují až 5 μGal.

Výsledné hodnoty vertikálních gradientů budou použity 
pro stanovení hodnoty tíhového zrychlení v referenční hla-
dině při novém vyrovnání ČSGS, kde hladina a měřítko sítě 
(rovněž jako dříve) budou odvozeny z absolutních měření. 
Přesnost určení vertikálních gradientů tíhového zrychlení na 
absolutních bodech má na stanovení hladiny a měřítka sítě 
nezanedbatelný vliv.

Výsledné hodnoty gradientů budou též použity pro defi -
nici hodnoty tíhového zrychlení jednotlivých absolutních 
bodů, které budou poskytnuty do mezinárodní databáze 
absolutních bodů AGrav (Absolute Gravity Database) vede-
né při BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 
Frankfurt – http://agrav.bkg.bund.de/agrav-meta/) a paralel-
ně také v BGI (Bureau Gravimètrique International, Toulou-
se – http://bgi.dtp.obs-mip.fr/agrav-meta/).
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Abstrakt

Kvalita geodetických měření je neustále ohrožována působením chyb měřické techniky a měřické obsluhy. Působení těchto chyb 
vede ke kontaminaci měřických dat odlehlými pozorováními a k porušení podmínky původu geodetických měření z normálního 
rozdělení pravděpodobnosti. Seznámení s robustními statistickými metodami, jejichž citlivost na splnění podmínky normality 
geodetických dat není oproti klasické metodě nejmenších čtverců zásadní, a je možné je tedy použít při zpracování (vyrovná-
ní) reálných geodetických dat. Zvláštní pozornost je věnována odhadům vycházejícím z metody maximální věrohodnosti, tzv. 
M-odhadům.

Robust Adjustment Methods

Summary

The quality of geodetic measurements is constantly threatened by the action of errors of surveying instruments and surveyors. 
These errors lead to contamination of measurements with outliers and to violation of primary assumption of the probability 
distribution of the geodetic data. Getting acquainted with robust statistical methods, whose sensitivity to the condition of 
 normality of geodetic data is not as crucial as for method of least squares. For this reason, these methods can be used in 
 processing (adjustment) of real geodetic data. Particular attention is given to estimates based on the maximum likelihood 
method, so-called M-estimates.

Keywords: geodetic measurements, maximum likelihood estimation, Danish method, least squares method

1. Úvod

Klasické statistické postupy, zahrnující jak statistické tes-
ty, tak vyrovnání metodou nejmenších čtverců, jsou velmi 
důležitou součástí geodézie v oblasti zpracování a analýzy 
měření. Předpokladem jejich správného fungování je však 
normální rozdělení chyb, bez splnění této podmínky vytvoře-
ný pravděpodobnostní model není správný. Bylo zjištěno, že 
i malé odchylky od normálního rozdělení pravděpodobnosti 
mají značný vliv na kvalitu výsledku, to znamená, že i jen 
několik málo hrubých chyb může znehodnotit jinak kvalitní 
měření.  

Robustní statistické metody si oproti těm klasickým 
zachovávají funkčnost v určitém okolí normálního rozdě-
lení, zjednodušeně řečeno neselžou při „mírném“ nesplně-
ní požadavku na normální rozdělení chyb, tj. pokud jsou 
správná měření (vyhovující normálnímu rozdělení) konta-
minována odlehlými měřeními. Čím je metoda odolnější 
oproti vlivu chybných (odlehlých) měření, tím je robust-
nější. Tyto metody jsou založeny na několika principech, 
které budou dále stručně popsány. Je vhodné ještě dodat, 
že aplikovatelnost většiny metod nepřekračuje využití při 
výpočtu lineární regrese, přesto je vhodné je v celkovém 
přehledu uvést. 

Cílem přehledu a následného testování je nalézt metody 
aplikovatelné na vyrovnání metodou nejmenších čtverců 
pro případy, kdy počet nadbytečných měření není vzhledem 
k množství určovaných parametrů příliš velký. Příkladem 
může být vyrovnání volné geodetické sítě v prostoru. Vzhle-
dem k tomu, že při vyrovnání se hledá „nejlepší“ řešení, tj. 
takové, které poskytuje nejmenší směrodatné odchylky, je 
vhodné využít metody robustní statistiky pro vyhledání hru-

bých chyb a jejich vyloučení z výpočtu, a následně provést 
vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Je známo, že malé 
množství chybných měření lze odhalit testy odlehlých měře-
ní, v případě vyšší kontaminace je vhodné (nutné) použít pro 
jejich identifi kaci dále popsané postupy.

2. Třídy odhadů robustní statistiky

Základních metod je několik, v [1] lze nalézt nejrozšířenější 
třídy odhadů reálného parametru, a to M-odhady, L-odhady 
a R-odhady.

M-odhady jsou založeny na metodě maximální věrohod-
nosti (maximum – likelihood), L-odhady na výpočtu lineár-
ních kombinací pořadových statistik a R-odhady na nepa-
rametrických testech. Dále jsou známy také generalizované 
verze těchto odhadů, případně také S-odhady či τ-odhady. 
Kromě těchto jsou známy ještě další metody, které lze obtíž-
ně zařadit, případně vznikly empiricky, a z těch budou vybrá-
ny pouze některé, využívané při řešení problémů hraničících 
s geodézií. 

Pouze některé metody lze prakticky využít pro řešení úloh 
geodézie, mnohé ostatní lze využít pouze pro určení odhadu 
polohy rozdělení a tyto nebudou dále zmiňovány. Podle [2] 
umožňují M-odhady dostatečnou fl exibilitu a lze je výpo-
četně snadno zvládnout i v případech řešení generalizova-
ných lineárních modelů, proto bude následující text zaměřen 
zejména tímto směrem.

Odvození jsou teoreticky složitá, proto bude jejich princip 
podán tak, aby bylo možné zejména pochopit hlavní myšlen-
ku či princip.
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3. M-odhady

Podle [3] se jedná o řešení minimalizační úlohy. Základem je 
požadavek na maximální věrohodnost řešení daný výrazem:

  , (1)

kde l je náhodný vektor (měření), L (l, x) věrohodnostní (prav-
děpodobnostní) funkce, x̄ odhad parametrů (neznámých). 
Jinak řečeno, řešení má být nejpravděpodobnější. Jestliže 
náhodný vektor pozorování  l má hustotu pravděpodobnosti 
f (x), která závisí na fi xních a neznámých parametrech x, pak 
pro věrohodnostní funkci platí:

        . (2)

Lineární model úlohy:

       ,   (3)

       (4)
     

     

 ,  , 

  
kde x je vektor neznámých, l vektor pozorování (měření), 
ε vektor skutečných chyb, A matice lineárních (linearizo-
vaných) vztahů mezi měřeními a neznámými parametry. 
Počet měření n je větší než počet neznámých u, jde o úlohu 
s vyrovnáním. Měření jsou nezávislá.

Rovnice pozorování pro měření l
i
:

 
                            .   

(5)

Neznámé ve vektoru x jsou určovány metodou maximální 
věrohodnosti, jestliže hustota pravděpodobnosti p(l

i
) pozoro-

vání l
i  
je úměrná funkci f (l

i
, x), tj. platí:

                            .  (6)

Hustota pravděpodobnosti p(l) pro nezávislá měření je 
pak:

.  (7)

Pro metodu maximální věrohodnosti je nutný předpoklad 
znalosti rozdělení pravděpodobnosti. S ohledem na centrální 
limitní větu se dále předpokládá, že měření mají normální 
rozdělení . Potom pro věrohodnostní funkci 
platí: 

                 
. 
  

(8)

Úkolem je maximalizovat věrohodnost (pravděpodob-
nost), problém se řeší diferenciací podle neznámých x 
a směrodatných odchylek σ2 a položením získaných výrazů 
nule. Vzhledem k vlastnostem funkce normálního rozdělení 
i věrohodnostní funkce lze s výhodou derivovat logaritmus 
této funkce:

     
.  (9)

 (Po derivaci podle neznámých x je výsledkem odhad metody 
nejmenších čtverců.)

Maximalizuje se tedy výraz

         ,  (10)

nebo s použitím předchozích logaritmovaných vzorců se 
minimalizuje

    ,  (11)

což vede k metodě nejmenších čtverců.
Tato odhadová funkce je dána předpokladem normálního 

rozdělení měření a musí být nahrazena funkcí vhodnější, pro-
tože předpoklad normálního rozdělení není splněn. Výpočet 
robustních M-odhadů [4] je dán minimalizací výrazu:

         ,   (12)

kde ρ je vhodná odhadová funkce („score function“), g
i
 (x) je 

funkce neznámých parametů. 
Odhadová funkce není konstantní jako v případě metody 

nejmenších čtverců. Derivace odhadové funkce (tzv. funkce 
vlivu):

       
 
. (13)

Odhad x̄ neznámých parametrů x:

  
     

 

pro
 

 . 

(14)

Robustní odhad lze nalézt pomocí funkce ψ (l
i
, x̄). O robust-

ní odhad se jedná pouze v případě, kdy funkce ψ (l
i
, x̄) je 

ohraničená [5]. Spolu s bodem selhání se jedná o důležité 
charakteristiky popisující konkrétní robustní odhad. Bod 
selhání je velmi zjednodušeně řečeno nejmenší podíl pozoro-
vání, které po nahrazení libovolnými hodnotami mohou vést 
k chybným hodnotám odhadu (blíže viz [5]).

Pro běžné výpočty je ještě vhodné zavést pojem normo-
vané chyby, tj. podíl chyby a příslušné směrodatné odchylky 
měření:

  
. 
   

(15)

Odhadem skutečných chyb jsou opravy v
i
, normované 

opravy v̂
i
 jsou defi novány:

          
 

.  (16)
 
Z toho plyne odhadová funkce:

    .  (17)

Protože platí , lze výpočet odhadu upravit 
na tvar

, . (18)

Pro metodu nejmenších čtverců platí:
Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení:

  
, .  (19)

Funkce ρ (bez konstant, po aplikaci logaritmu):

 
   

 
 
.   (20)
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Po derivaci:

         
 . (21)

  
Pro minimalizaci musí platit:

            
 .  

   (22)

Skutečné chyby nejsou známy, budou nahrazeny jejich 
odhadem – opravami. Řešení normálních rovnic metodou 
nejmenších čtverců je výpočetně jednoduché. Aby bylo 
ovšem možné tento výpočet použít, normované opravy v̂

i
 je 

nutné formálně vynásobit korekčním koefi cientem w
i
. Musí 

tedy platit:

         
 , (23)

a tedy:

    
,  .  (24)

Korekční člen w
i
 představuje určitou váhu měření l

i
, jejichž 

velikost je přímo závislá na velikosti normované opravy v̂
i
, tj. 

w
i
 = w

i 
(v

i
, σ

i
).

Po zavedení korekčního členu lze provést úpravu:

  pro .   (25)

Dále je možné defi novat diagonální váhovou matici W:

          (26)
 

a řešit normální rovnice ve tvaru: 

        .  (27)
 
Váhy w

i
 závisí na opravách v

i
, tj. na odhadu neznámých x. 

Odhad tedy musí být určován iterativně, jako první aproxi-
maci lze použít výsledek metody nejmenších čtverců. 

        ,      (28)

   
 ,   (29)

                       .  (30)

V [2] je dokázána konvergence tohoto výpočtu.

Huberův M-odhad
Jestliže pozorování l mají normální rozdělení, lze za funkci 
rozdělení pravděpodobnosti použít (bez konstantních čle-
nů):

        ,
 

(31)

a tedy jako odhadovou funkci použít

                      
  

.  (32)
Pak platí 

               ,  (33)
 

a minimalizuje se výraz

              
.  (34)

Až na násobný koefi cient se jedná o metodu nejmenších 
čtverců a metodu nerobustní, funkce ψ (ε) = ε neohraničeně 
roste s rostoucím ε (průběh funkce je uveden na obr. 1), váha 
je konstantní w

i
 = 1.

Při volbě robustní odhadové funkce vychází Huber [2] 
z normálního rozdělní náhodné veličiny. Jeho řešení je 
založeno na nahrazení okrajových částí normálního rozdě-
lení pravděpodobnosti Laplaceovým rozdělením (speciál-
ní formou exponenciálního rozdělení). Tímto způsobem je 
dosaženo ohraničení funkce vlivu ψ (ε) a dosažení robust-
nosti odhadu. Toto řešení vede k větší pravděpodobnosti 
výskytu odlehlých měření na okrajích rozdělení.

Pro Huberův odhad platí:

          pro ,  (35)

          pro ,  (36)
 

kde c je konstanta závisející na předpokládaném množství 
kontaminace měřených dat ohlednými hodnotami. Podle [3] 
se pro 4 % odlehlých měření volí c = 1,5, pro méně než 1 % 
c = 2,0. Odhadová funkce je tedy dána vztahy:

          
 pro ,  (37)

 

          
pro ,  (38) 

Obr. 3 L
1
 norma – tvar funkce ψ

Obr. 1 (Nerobustní) odhad metodou nejmenších čtverců 
– tvar funkce ψ

Obr. 2 Huberův robustní odhad – tvar funkceψ
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pro funkci vlivu ψ platí:

            pro ,   (39)
 
            pro . 

 
 (40)

Funkce ψ je ohraničená, jak je zřejmé z obr. 2, a tedy se 
jedná o robustní odhad. Váhy se tedy volí podle předpisů:

  pro , 
 

(41)
 
        

       
pro .  (42)

 
Odvození je provedeno pro případ, kdy jsou všechna měře-

ní stejně přesná. V případě zavedení vah podle předchozího 
textu je zde uvedená váha w

i
(m) násobný koefi cient, kterým se 

původní váha změní. Rovněž koefi cient c hodnotí velikost 
normované opravy v̂

i
, nikoli opravy s libovolnou variancí.

Huberův M-odhad zde byl prezentován včetně odvození, 
neboť se jedná o průlomovou práci. Jsou známy další odha-
dové funkce, jejichž přehled je uveden dále a jejichž odvoze-
ní vychází ze stejných principů.

4. Odhady pomocí L
p
 normy

V odvození metody (metod) je použito Huberovo odvození 
s tím, že jako funkce hustoty pravděpodobnosti pro měření 
(pozorování) je použita funkce

       pro ,   (43)

která pro ρ = 1 popisuje Laplaceovo rozdělení, pro p = 2 
normální rozdělení (v obou případech bez konstant, které se 
neuplatní, viz předchozí odvození). Z toho odhadová funk-
ce:

       .  (44)

Funkce ψ (ε) (opět bez uvážení konstanty):

    , (45)

a tedy váha w
i
:

      .   (46)

Takto zvolená funkce hustoty vede k odhadu na základě L
p
 

normy ve tvaru:

               ,  (47)

která je minimalizována.

Pro p = 1 se jedná o L
1
 normu, kde je minimalizována 

suma absolutních hodnot chyb, resp. oprav. Funkce ψ (ε) je 
omezená, jak je zřejmé z obr. 3, a tedy se jedná o robustní 
odhad. Váhy mají tvar 

         .  (48)

Poznámka: V případě, že (jak je běžné v geodézii) jsou 
vyrovnávána různorodá měření, ať už s různou směrodatnou 
odchylkou nebo i různými fyzikálními rozměry, váhy jsou 
dány předpisem

             
,   (49)

úprava vah má potom následující tvar:
  
     

  
 .   (50)

Řešení tohoto odhadu obecně není jednoznačné, pokud je 
prováděno simplexovou metodou. V případě jednorozměr-
ných dat se jedná o medián.

Jak se uvádí v [3], tento odhad je extrémně robustní, počet 
detekovaných chyb je až  (zaokrouhleno dolů). 

Pro p = 2 se jedná o metodu nejmenších čtverců, která 
stejně jako případné metody p ≥ 2 není robustní.

Generalizované M-odhady
Generalizované M-odhady (GM-odhady) jsou odhady line-
ární regrese zobecněné tak, že váha w

i
 je závislá také na 

hodnotě měření, tj. pro lineární funkci ve tvaru y = ax + b 
platí

                    .    (51)

Tento způsob byl zaveden proto, že tzv. vlivné body („le-
verage points“) mohou být také odlehlé, a díky geometrii, 
kdy leží daleko od masy ostatních bodů, jejich chyba znač-
ně ovlivní určené parametry. Blíže je problematika včetně 
postupu zpracování uvedena v [3].

5. Přehled používaných M-odhadů

V následujícím odstavci je uveden výběr některých z dnes 
užívaných M-odhadů. Z důvodu možného souhrnného náhle-
dů jsou zde popisovány i odhady představené v předchozích 
odstavcích. 

Vztahy pro uváděné odhadové funkce ρ(v̂), funkce vli-
vu ψ(v̂) a váhové funkce w(v̂) jsou vyjádřeny v závislosti 
na normované opravě měření (pozorování) (v̂). Pro každý 
odhad jsou dále zobrazeny grafi cké průběhy popisovaných 
funkcí.

Obr. 4 Huberův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce
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5.1 Huberův odhad

Jak vyplývá z obr. 4, je váhová funkce uvnitř zvoleného inter-
valu konstantní, měření nejsou považována za odlehlá a jejich 
vliv na určení odhadu neznámých parametrů není nijak redu-
kován. Váha měření, jejichž normované opravy v̂ přesahují 
stanovený interval 〈–c, +c〉, s rostoucí hodnotou normované 
opravy hyperbolicky klesá (viz váhová funkce uvedená v tab. 
1). Jak již bylo uvedeno, je konstanta c volena dle množství 
kontaminace měřených dat odlehlými hodnotami (dle [3] je 
c = 1,5 pro 4 % odlehlých měření, pro méně než 1 % odleh-
lých měření c = 2,0).

5 .2  Modifikovaný Huberův odhad

Oproti klasickému Huberovu odhadu uvažuje modifi kovaný 
odhad možnost existence hrubých chyb měření, jejichž vliv 
se snaží zcela omezit. Překročí-li normovaná oprava měře-
ní interval 〈–b, +b〉, je připouštěno působení hrubých chyb 
a příslušnému odlehlému měření je přiřazena nulová váha 
(viz tab. 2), měření je tedy pro další výpočet zcela vylouče-

Tab. 1  Huberův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, 
váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂) velikost v̂

 
v̂ 1

  

Tab. 2  Modifi kovaný Huberův odhad – odhadová funkce, 
funkce vlivu, váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂) velikost v̂

 
v̂ 1

 

 
0 0

Obr. 5 Modifi kovaný Huberův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 6 Hampelův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 7 Talwarův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce
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no. Dle [6] jsou standardně voleny c = 2,0 a b = 3,0. Průběh 
odhadové funkce, funkce vlivu a váhové funkce modifi kova-
ného Huberova odhadu jsou na obr. 5.

5 .3  Hampelův odhad

Hampelův odhad je navržen podobným způsobem jako modi-
fi kovaný Huberův odhad. Odhad taktéž uvažuje přítomnost 
hrubých chyb, jejichž vliv se snaží vyloučit, oproti modifi -
kovanému odhadu je ovšem jeho funkce vlivu ψ(v̂) spojitá 
(jak je patrno na obr. 6) a přechod mezi detekcí odlehlého 
měření a měření ovlivněného hrubou chybou je plynulý. Dle 
[6] je možno standardně volit a = 2, b = 4 a c = 8. Odhadová 
funkce, funkce vlivu a váhová funkce Hamplova odhadu jsou 
dány vztahy uvedenými v tab. 3. 

5 .4  Talwarův odhad

U Talwarova odhadu není uvažováno žádné plynulé snižo-
vání vlivu odlehlých měření v závislosti na jejich narůstající 
normované opravě v̂. Jak vyplývá z tab. 4 a z obr. 7, tento 
odhad rozlišuje pouze dva stavy detekce měření. V prvním 

případě se normovaná oprava měření v̂ nachází uvnitř stano-
veného intervalu 〈–a, +a〉, měření není odlehlé a podílí se na 
určení odhadu neznámých parametrů plným svým vlivem 
(váha tohoto měření w je rovna jedné). V opačném případě, 
kdy se normovaná oprava nachází vně stanoveného inter-
valu, je měření považováno za odlehlé a z výpočtu odhadu 
neznámých parametrů je vyřazeno (váha tohoto měření w je 
rovna nule). Dle [6] je hranice intervalu standardně volena 
na a = 2,795.

5.5 Odhad Cauchyho rozdělení

Funkce vlivu Cauchyho rozdělení je dána vztahem

                 ,  (52)

kde f (v̂) je funkce hustoty pravděpodobnosti standardizova-
ného Cauchyho rozdělní

               
 

.  (53)

Funkce vlivu, resp. váhová funkce konverguje k 0 při  
v̂ → ± ∞ (viz obr. 8), vliv odlehlých hodnot je plynule redu-
kován. Odhad Cauchyho rozdělení odlehlé hodnoty z dalších 
výpočtů nevylučuje, pouze snižuje jejich vliv, který se stává 
při narůstající hodnotě normované opravy v̂ zanedbatelným. 
Odhadová funkce, funkce vlivu a váhová funkce odhadu 
Cauchyho rozdělení jsou dány vztahy uvedenými v tab. 5.

Vedle odhadu Cauchyho rozdělení je v literatuře uváděn 
Gemanův – McClureův odhad, který je svým předpisem 
odhadu Cauchyho rozdělení dosti podobný. Oproti tomuto 
odhadu je ovšem pokles vlivu měření při narůstající normo-
vané opravě mnohem výraznější (pokles je oproti odhadu 
Cauchyho rozdělení umocněn).

Tab. 3  Hampelův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂) velikost v̂

 
v̂ 1

  

  

 0 0

Tab. 4  Talwarův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, 
váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂) velikost v̂

 v̂ 1

 0 0

Obr. 8 Odhad Cauchyho rozdělení – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce
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5.6 Tukeyho biweight  odhad

Odhad připouští plný vliv měření pouze v případě nulové 
normované opravy. Při  v̂ → ± a se vliv posuzovaného měření 
postupně snižuje. Překročí-li normovaná oprava měření sta-
novený interval 〈–a, +a〉, měření je přiřazena nulová váha (viz 
tab. 6) a jeho podíl na určení odhadu neznámých parametrů 
je zcela potlačen. Dle [6] je standardně voleno a = 4,685. 
Průběh odhadové funkce, funkce vlivu a váhové funkce popi-
sovaného odhadu je uveden na obr. 9.

5 .7  Andrewsův odhad

Jak je patrno z uvedených vztahů (tab. 7) a obr. 10, je průběh 
funkce vlivu Andrewsova odhadu navržen ve tvaru sinusoi-
dy v intervalu 〈–π, +π〉, mimo tento interval je funkce vlivu 
nulová.

5.8 Welschův odhad

Stejně jako v případě odhadu Cauchyho rozdělení či Gema-
nova – McClureova odhadu není váhová funkce (tab. 8, obr. 
11) ohraničena žádným intervalem, při jehož překročení je 
příslušnému měření přiřazena nulová váha. Při iteračním 
zpracování dat (vyrovnání geodetických měření) se odlehlá 
měření z výpočtu nevylučují, pouze je jejich vliv potlačen. 
Dle [6] je konstanta Welschova odhadu standardně nastavo-
vána na a = 2,985.

5.9 Fair  odhad

Odhad připouští plný vliv měření pouze v případě nulové 
normované opravy. S rostoucí absolutní hodnotou normo-
vané opravy váha odlehlého měření hyperbolicky klesá (viz 
tab. 9). Dle [6] je konstanta Fair odhadu standardně vole-
na  a = 1,4. Průběh odhadové funkce, funkce vlivu a váhové 
funkce popisovaného odhadu je uveden na obr. 12.

5.10 L
p
 norma

Aby byl odhad pomocí L
p
 normy robustní, musí být splně-

na podmínka 1 ≤ p < 2. Uvedené grafi cké průběhy (obr. 13) 
funkcí L

p
 normy byly konstruovány pro p = 1,5. Odhadová 

funkce, funkce vlivu a váhová funkce odhadu L
p
 normy jsou 

dány vztahy uvedenými v tab. 10.

5.11 L
1
 norma

Vlastnosti L
1
  normy včetně odvození byly popsány v před-

chozím textu. Odhadová funkce, funkce vlivu a váhová funk-
ce odhadu L

1
 normy jsou dány vztahy uvedenými v tab. 11, 

průběhy těchto funkcí jsou zobrazeny na obr. 14.

5.12 Dánská metoda

Z hlediska základních principů nelze Dánskou metodu 
řadit mezi odhady založené na teorii maximální věrohod-
nosti (tj. mezi uvedené M-odhady). Jedná se o empiricky 
vyvinutou metodu, která je přímo zaměřena na vyhod-

Třasák, P.–Štroner, M.: Robustní metody vyrovnání

Tab. 5  Odhad Cauchyho rozdělení – odhadová funkce, funk-
ce vlivu, váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)

  

Tab. 6  Tukeyho biweight odhad – odhadová funkce, funkce 
vlivu, váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)
velikost 

(v̂)

  

 0 0

Tab. 7  Andrewsův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, 
váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂) velikost v̂

   

1 0 0

Tab. 8  Welschův odhad – odhadová funkce, funkce vli vu, 
váhová funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)

    

Tab. 9  Fair odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová 
funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)

    

Tab. 10  L
p
 norma – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová 

funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)

 

Tab. 11  L
1
 norma – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová 

funkce

ρ(v̂) ψ(v̂) w(v̂)
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Obr. 9 Tukeyho biweight odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 11 Welschův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 12 Fair odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 13 L
p
 norma – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Obr. 10 Andrewsův odhad – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce

Třasák, P.–Štroner, M.: Robustní metody vyrovnání
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nocení (vyrovnání) geodetických či fotogrammetrických 
měření při působení odlehlých hodnot. Metoda se zabývá 
návrhem váhových předpisů a jejich užitím při iterativním 
řešení soustavy normálních rovnic při postupné úpravě vah 
měření. 

V rámci této metody bylo vyvinuto více možných předpi-
sů pro výpočet vah, které jsou navrženy pro řešení konkrét-
ních typů geodetických či fotogrammetrických úloh. Většina 
z těchto předpisů se vyznačuje jednou společnou vlastností, 
v rámci jednotlivých iteračních kroků se váhy měření nepočí-
tají podle stejného předpisu (jak je tomu u uvedených váho-
vých funkcí M-odhadů), ale v jednotlivých iteračních kro-
cích se tyto předpisy mění. Důvodem této změny je snaha 
o vyšší konvergenci iteračního řešení soustavy normálních 
rovnic. Pro ukázku je zde (viz tab. 12) uvedeno jedno z mož-
ných řešení Dánské metody.

Tab. 12  Dánská metoda

krok iterace
w(v̂)

i = 1 1 1

i = 2, 3 1

i > 3 1

Jiné z váhových předpisů Dánské metody jsou uvedeny 
např. v [3] či [7].

6. LMS odhad

LMS odhad (Least Median of Squares) podle [8] nahrazuje 
sumu čtverců oprav mediánem. Z n měření l, které mají určit 
u neznámých x je vybíráno u měření (postupně ve všech  
i = 1, …, k kombinacích), pro každých těchto u měření je 
vypočteno u neznámých x

i
. Pro každý výsledek v

i
 se vypočítá 

odhadová funkce LMS odhadu:

                     .  (54)

Za řešení je považováno to, které má nejmenší odhadové 
kritérium. Jak je uvedeno v [8] a [9], bod selhání dosahu-
je 50 %. Metoda je velmi výpočetně náročná, pro n měření 
a u neznámých je počet kombinací , tj. např. pro 

50 měření a 5 neznámých je to 2 118 760 kombinací. V [9] je 
tedy doporučováno náhodně vybírat měření a v závislosti na 
podílu odlehlých měření a zvolené pravděpodobnosti (99 % 
nebo 95 %) lze vypočítat počet určení neznámých, který je 
ale i tak velmi velký. 

7. Metoda RANSAC

Metoda RANSAC (Random Sample Consensus, [10]) je ite-
rativní metoda pro určení parametrů matematického modelu 
z měřených dat, která obsahují odlehlá pozorování. Posky-
tuje dobré výsledky pouze s určitou pravděpodobností, kte-
rá roste s počtem iterací. Algoritmus byl publikován poprvé 
v [11].

Vstupem do algoritmu RANSAC jsou pozorovaná (měře-
ná) data, model spojující měření a neznámé a parametry spo-
lehlivosti odhadu. Metoda postupně vybírá náhodnou pod-
množinu měřených dat a data jsou testována následujícím 
způsobem:
1. Z podmnožiny se vypočtou neznámé modelu.
2.  Ostatní data jsou testována oproti takto získanému mode-

lu, a pokud vyhovují, jsou přijata jako potenciálně správná 
měření.

3.  Určený model je považován za správný, pokud dostatečný 
počet měření je považován za potenciálně správný.

4.  Neznámé jsou určeny znovu ze všech měření vyhodnoce-
ných jako potenciálně správný.

5.  Kvalita modelu je zhodnocena pomocí oprav přiřazených 
použitým měřením (tj. měřením považovaným za poten-
ciálně správná).
Tento postup je opakován n-krát, kde n je zvolený počet 

opakování. Při každém opakování je model buď odmítnut 
jako nevhodný vzhledem k příliš malému počtu potenciálně 
správných měření, nebo uznán za vhodný. V tomto případě 
z maximálně n modelů je vybrán a použit takový, který má 
nejlepší hodnocení přesnosti. 

Pro zkrácení výpočetní náročnosti se v některých úpra-
vách výpočet zastaví při nalezení prvního dostatečně dob-
rého modelu, případně lze charakteristiku přesnosti modelu 
počítat bez výpočtu ze všech vhodných měření. 

Výhodou metody je robustní odhad neznámých parametrů 
modelu s vysokým stupněm přesnosti i v případě přítomnosti 
vysokého procenta hrubých chyb. Nevýhodou je, že v přípa-
dě volby pevného počtu odhadů (n) získané řešení nemusí 
být optimální, v opačném případě nemusí být žádná horní 
mez na dobu potřebnou pro výpočet těchto parametrů. Vhod-
ný model může být získán pouze s určitou pravděpodobností, 
která roste s počtem opakování výpočtu. Další nevýhodou 

Obr. 14 L
1
 norma – odhadová funkce, funkce vlivu, váhová funkce
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metody je, že vyžaduje stanovení pro problém specifi ckých 
hranic. Pokud pro data existují dva nebo více modelů, meto-
da může selhat a nenajít ani jeden. 

8.  Metoda redukovaných (useknutých) pozorování

8.1 Metoda useknut í  (Trimming)

Jednoduchá robustní metoda, počítá se z pořádkových sta-
tistik (hodnoty seřazené podle velikosti). Podle zvoleného 
procenta se pro výpočet vynechává určitý počet extrémních 
hodnot, tj. stejný počet největších a nejmenších hodnot v pří-
padě výpočtu průměru, pro obecnější model totéž pro opravy. 
V principu se jedná o nejjednodušší způsob odstranění vlivu 
extrémních hodnot a výsledkem je robustní odhad. Problé-
mem je subjektivní odhad, jaké množství hodnot je třeba 
vyloučit (useknout).

8 .2  Metoda Windsorizování  (Windsorizing)

Metoda na podobném principu jako metoda popsaná v před-
chozím odstavci, zde se však zvolí velikost intervalu oprav 
hodnocených jako vyhovující (např. dvojnásobek směro-
datné odchylky), ostatní měření překračující tuto hranici se 
považují za nevyhovující a „přesunou se“ právě na tuto zvo-
lenou hranici. Tím se jejich hodnota úplně neztratí. Vlastnos-
ti jsou obdobné jako u metody předchozí.

9.  Závěr

Obecně jsou chyby nedílnou součástí každého procesu měře-
ní. Robustní metody jsou pro oblast geodézie a zpracování 
a analýzy geodetických měření možností, jak vyhledávat 
hrubé chyby v měření, vylučovat chybná měření nebo potla-
čovat jejich vliv na výsledky vyrovnání. Z hlediska postupu 
vyrovnání se nejprve provede vyrovnání robustní metodou, 
vyloučí se chybná měření nebo se změní odhad přesnosti 
některých měření. Na základě tohoto „předzpracování“ se 
posléze provede vyrovnání metodou nejmenších čtverců, 
jehož výsledky budou považovány za nejlepší možné.

Uvedený přehled byl sestaven zejména pro testování mož-
nosti a vhodnosti využití jednotlivých metod pro geodetické 
aplikace se zvláštním zřetelem k vyrovnání geodetických 
sítí.

Článek byl zpracován v rámci interního grantového projek-
tu ČVUT SGS10/153/OHK1/2T/11 „Komplexní softwarové 
zpracování měření inženýrské geodézie“.
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Přátelská pracovní návštěva  hlavní 
geodetky Polska v Českém úřadu  
zeměměřickém a katastrálním 
a v Zeměměřickém úřadu
061.1:528

Ve dnech 11. a 12. 4. 2011 přivítal předseda Českého úřadu země-
měřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře delegaci z polské-
ho Hlavního úřadu geodézie a kartografi e (GUGiK) vedenou Jolan-
tou Orliňski, hlavní geodetkou Polska, spolu s Jackem Jarzabkem 
a profesorem Zdislawem Kurczynskim (obr. 1). Přátelská pracovní 
návštěva byla zaměřena na výměnu zkušeností a informací z prá-
ce obou úřadů a pokračováním spolupráce navázané v předchozích 
letech. Program návštěvy byl vytvořen po dohodě s polskými kolegy 
a zaměřen jak na problematiku katastru nemovitostí, tak na novinky 
a výměnu aktuálních poznatků v oblasti zeměměřictví. 

První den jednání proběhl v ČÚZK a týkal se novinek v oblasti 
katastru nemovitostí, nových i rozšířených on-line služeb pro zákaz-
níky, a také situace v implementaci směrnice INSPIRE v našem 
úřadě, který je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů geodat 
v České republice (ČR). Polský GUGiK má poněkud jinou pozici 
v implementaci směrnice INSPIRE, jelikož je přímo zodpovědný za 
její implementaci v Polsku, a řeší tedy především koordinaci.

Druhý den jednání proběhl na půdě Zeměměřického úřadu (ZÚ), 
kde byl program zaměřen především na informace o novinkách 
v oblasti zeměměřictví a v činnosti ZÚ. Po prezentaci přehledu 
výsledků a aktuálního stavu zajišťování zeměměřických činností ve 
veřejném zájmu v působnosti ZÚ pokračovalo jednání podrobnými 
prezentacemi o projektech tvorby nového výškopisu v ČR a v Pol-
sku z dat leteckého laserového skenování a o rozvoji Geoportálu 
ČÚZK i Geoportálu GUGiK. Po prezentacích následovala bohatá 
diskuse a výměna zkušeností se shodným důrazem účastníků obou 
delegací na společenský přínos a význam projektů pro podporu 
dostupnosti geografi ckých dat.

Jednání svým obsahem rovněž naplnilo jeden ze záměrů spolu-
práce ve smyslu Dohody o spolupráci a o vzájemném poskytová-
ní geodetických, kartografi ckých, fotogrammetrických podkladů 
a geodat uzavřené v roce 2009 mezi ČÚZK a GUGiK.

Třasák, P.–Štroner, M.: Robustní metody vyrovnání
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Takovéto pracovně přátelské vztahy s partnerskými institucemi 
sousedních států je třeba i nadále budovat a rozvíjet, protože to všem 
zúčastněným stranám přinese zkvalitnění a někdy i zrychlení posky-
tovaných služeb a produktů, zejména pro přeshraniční spolupráci 
a projekty.

Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,

Ing. Jiří Černohorský,
foto: Petr Mach,

ZÚ, Praha

Z ČINNOSTI ORGÁNOV 
A ORGANIZÁCIÍ

3. slovenské právnické dni so zame-
raním na kataster nehnuteľností
351:528

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) v spoluprá-
ci s Úradom geodézie, kartografi e a katastra (ÚGKK) Slovenskej 
republiky (SR) a Katastrálnym úradom (KÚ) v Trnave usporiadala 
v dňoch 14. a 15. 4. 2011 v poradí už 3. slovenské právnické dni so 
zameraním na kataster nehnuteľností. Účastníci podujatia sa zišli 
v príjemnom prostredí, v kongresových priestoroch hotela Sorea 
Sĺňava v Piešťanoch.

Problematika práva a právnych úkonov v katastri nehnuteľnos-
tí a bohatý program konferencie prilákali vyše 190 účastníkov. 
Pozvanie okrem zamestnancov jednotlivých KÚ a správ katastra 
(SK) prijali aj odborníci z orgánov štátnej správy a justície. Zá-
ujem  prejavili i experti z komerčných fi riem a štátnych podnikov. 
Významným hosťom konferencie bola predsedníčka ÚGKK SR 
Hedviga Májovská. Okrem iných hostí, ktorí sa aktívne zapojili do 
programu, sme sa potešili aj účasti vedúcej samostatného oddelenia 
legislatívy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 
Evy Barešovej. 

Konferenciu otvoril predseda výkonného výboru (VV) SSGK 
Dušan Ferianc. Predsedníčka ÚGKK SR H. Májovská v príhovore 
predstavila hlavné ciele rezortu, pričom sa zamerala najmä na úlohy 
v legislatívnej oblasti. Na pôde mesta Piešťany potom účastníkov 
konferencie privítal primátor mesta Remo Cicutto, ktorý nezabudol 
pripomenúť svoje geodetické vzdelanie. 

Garantom odborného programu bola riaditeľka legislatívneho 
odboru ÚGKK SR Odeta Poldaufová. Celkom 18 prednášok bolo 
rozdelených do štyroch blokov. V prvom z nich, ktorý viedla pred-
nostka KÚ v Trnave Monika Švecová, odznelo týchto 5 referátov:
•  Novela katastrálneho zákona v praxi a návrhy na ďalšiu novelizá-

ciu – Odeta Poldaufová (ÚGKK SR), 
•  Zápisy práv do katastru nemovitostí v současnosti a  nový občan-

ský zákoník v ČR – Eva Barešová (ČÚZK),
•  Problematika súvisiaca s vydávaním vyjadrenia Slovenského  

Obr. 1 Polská delegace při prezentaci v ZÚ

pozemkového fondu podľa § 63 Notárskeho poriadku – Ivan 
Dobročáni (Slovenský pozemkový fond),

•  Návrh na vklad – Marián Fečík (Generálna prokuratúra SR),
•  Kauzálne a abstraktné modely prevodu vecných práv a praktické 

dôsledky ich adopcie – Martin Maliar (Ministerstvo spravodlivosti 
SR).
Účastníkov tento blok mimoriadne zaujal a predstavené témy, či 

skúsenosti z českej praxe otvorili i bohatú právnu diskusiu počas 
obedňajšej prestávky. 

Ďalšie 4 referáty odzneli v druhom bloku, ktorý viedla O. Pol-
daufová:
•  Koncepčné zámery katastra nehnuteľností – Jozef Vlček (ÚGKK 

SR),
•  Manažment vecných bremien podľa zákona o energetike – Vladi-

mír Ludvík (GESTUM legal, v. o. s.),
•  Zákonné vecné bremená1) – Tatiana Mihályová (KÚ v Prešove),
•  Zápis poznámok v katastri nehnuteľností1) – Drahomíra Hanesová 

(KÚ v Banskej Bystrici).
Tu si dovolíme upozorniť na kvalitne multimediálne pripravenú 

prezentáciu V. Ludvíka, v ktorej oboznámil účastníkov s realizáciou  
zákazky týkajúcej sa vkladu vecného bremena (ochranné pásma 
produktovodov) do katastra nehnuteľností, s využívaním grafi ckého 
prostredia a vektorových údajov katastra nehnuteľností v kombiná-
cii s ortofotosnímkami. 

Po krátkej prestávke začal pod vedením J. Vlčka, riaditeľa katas-
trálneho odboru ÚGKK SR a podpredsedu VV SSGK, tretí, záve-
rečný blok prednášok prvého rokovacieho dňa. Účastníci si vypočuli 
ďalšie 3 referáty:
•  Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľností a kataster nehnu-

teľností1) – Adéla Zvardoňová (KÚ v Nitre), 
•  Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľností a jeho násled-

ky pred podaním návrhu na vklad, po podaní  návrhu na vklad, 
o ktorom nebolo rozhodnuté, a po vydaní rozhodnutia o povolení 
vkladu – Ľubomír Svitek (SK Myjava),

•  Posudzovanie neplatnosti právneho úkonu a odstúpenia od zmluvy 
v rámci katastrálneho konania1) – Andrej Polák (KÚ v Trnave).
Po náročnom dni nasledoval spoločenský večer, ktorý začal vystú-

pením folklórneho súboru Krakovianka a pokračoval do neskorých 
nočných hodín v diskotékovom rytme. 

Na druhý deň bol na programe posledný blok prednášok. Viedol 
ho podpredseda ÚGKK SR Štefan Nagy a odznelo v ňom týchto 6 
referátov:
•  Projekt elektronické služby katastra nehnuteľností v rezorte ÚGKK 

SR – Martina Behuliaková (ÚGKK SR), 
•  Právne účinky smrti prevodcu/nadobúdateľa pred povolením vkla-

du na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva – Vladimír 
Ľupták (KÚ v Žiline), 

•  Duplicitné vlastníctvo – Jana Krekovičová, Zuzana Vargová (SK 
pre hlavné mesto SR Bratislavu), 

•  Predbežné opatrenie, jeho účinky na katastrálne konanie s ohľa-
dom na vykonateľnosť predbežného opatrenia – Ján Benko (KÚ 
v Košiciach), 

•  Právna úprava evidovania nehnuteľností1)– Róbert Baran (KÚ 
v Prešove), 

•  Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu a účinnosť zmluvy 
– Róbert Jakubáč (ÚGKK SR). 
V záverečnom slove sa podpredseda VV SSGK J. Vlček poďako-

val predstaviteľom spolupracujúcich rezortov, ale aj všetkým pre-
zentujúcim za ich aktívnu účasť, za prípravu prednášok, v ktorých 
informovali o nových poznatkoch, skúsenostiach a výsledkoch do-
siahnutých pri činnostiach v katastri nehnuteľností. 

Oceniť treba aj skutočnosť, že pri príležitosti tohto podujatia 
umožnili vydavatelia (ÚGKK SR a ČÚZK) pripraviť rozšírené 
monotematické číslo časopisu Geodetický a kartografi cký obzor, 
ktoré dostal každý účastník konferencie. Vďaka partnerom poduja-
tia z radov komerčných fi riem zároveň vyšiel aj zborník abstraktov 
jednotlivých referátov s pamäťovým nosičom, na ktorom sú referáty 
v plnom znení. Fotoreportáž z podujatia je k nahliadnutiu na adrese 
http://www.ssgk.sk/3SPD/album/index.html.

Ing. Dušan Ferianc,
SSGK

1)  Príspevok bol uverejnený v Geodetickom a kartografi ckom obzore, 
2011, č. 4.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Konference Internet ve státní správě 
a samosprávě – 14. ročník 
– Hradec Králové
004.7:351:528

Hradec Králové se stal již počtrnácté místem setkání vrcholných 
politiků, zástupců státních orgánů i samosprávných celků, odborníků 
na informatizaci veřejné správy a dodavatelů moderních technologií 
a služeb, tedy všech těch, kteří mají co říct k tématu rozvoj e-gover-
nmentu. Kongresové centrum Aldis se ve dnech 4. a 5. 4. 2011 stalo 
místem jednání již čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní 
správě a samosprávě (ISSS), v České republice (ČR) nejvýznamnější 
akce zaměřené na tuto problematiku. Význam akce přesahuje i do 
celého středoevropského a východoevropského regionu, protože 
konference je navíc tradičně doprovázena mezinárodními konfe-
rencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS 
(Visegrad Four for Developing Information Society). První den pro-
gramu je navíc rozšířen o další prestižní akce – ICT summit 2011, 
uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, a také zasedá-
ní Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

O významnosti akce svědčí i to, že záštitu nad ní převzal pre miér 
ČR Petr Nečas, ministr vnitra Radek John, ministr zdravotnictví 
Leoš Heger, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, 1. mís-
topředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda 
Asociace krajů ČR Michal Hašek. Konference se účastnili krajští 
hejtmani, primátoři statutárních měst, představitelé odborných aso-
ciací a svazů, poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské 
komise, členové ofi ciálních delegací i významní zahraniční hosté. 
V hlavním sále a později i souběžně v několika dalších sálech si 
mohlo vyslechnout 2300 účastníků konference více jak dvě stovky 
přednášek a prezentací. V přilehlých výstavních prostorách předsta-
vilo na 110 vystavovatelů nejnovější technologie a nabídky služeb 
e-governmentu.

Program konference má široký záběr, především se však hovoři-
lo o zajištění plynulého rozvoje elektronizace i přes omezené pro-
středky, které jsou k dispozici. Mimořádně sledovanými tématy jsou 
základní registry, dále pak infrastrukturní projekty e-governmen-
tu, značná pozornost byla dále věnována bezpečnosti, digitalizaci 
a archivaci, správě a ochraně identit, komunikační infrastruktuře 
veřejné správy a geoinformační politice státu. 

Základním registrům byl věnován celý jeden programový blok 
(obr. 1), a to hned po úvodním slavnostním zahájení. Zájem o prob-
lematiku byl tak velký, že místa k sezení v sále zdaleka nestačila 
všem, mnoho posluchačů se tísnilo i v přístupových uličkách a na 
balkonech, odkud byl třeba i omezený výhled na projekční plochu. 
Základním registrům se věnovaly i dvě prezentace resortu zeměmě-
řictví a katastru. S přednáškou „RÚIAN na cestě k pilotnímu provo-
zu“ (RÚIAN – Registr územní identifi kace a nemovitostí) vystou-
pil místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK) Ing. Karel Štencel, další přednášku „ISÚI – informační 
systém územní identifi kace“ pak uvedl další zástupce ČÚZK Ing. 
Jiří Formánek.

Jedním z dalších významných témat konference byla oblast geo-
grafi ckých informačních systémů (GIS). GIS, geodata, mapové služ-
by a jejich význam pro státní správu a samosprávu, pro územní plá-
nování, stavební řízení, krizové řízení, ochranu životního prostředí 
a další oblasti, to vše bylo náplní jednoho třídílného programového 
bloku, který se odehrával již tradičně druhý den konference v aréně 
postavené ve Velkém sále.

První část jednání  – „GIS – strategie státu a INSPIRE“ se zamě-
řila především na uplatňování směrnice Evropské unie INSPIRE. 
S aktuální informací o stavu implementace směrnice v ČR sezná-
mili posluchače zástupci agentury CENIA, ČÚZK či společností 
IBM ČR a Intergraph CS. Poslední prezentace první části „RÚIAN 
a (geo)informační infrastruktury v ČR“, také upozornila na meziná-
rodní aspekty a souvislosti uplatňování směrnice INSPIRE.

Ve druhé části nazvané „Digitální mapa veřejné správy“ zazněla 
opět prezentace ČÚZK, pohled dodavatele technologie pak prezen-
toval zástupce společnosti Asseco Central Europe.

Třetí část byla věnovaná poskytování dat, systémům GIS a mode-
lování. Po dvou prezentacích odborníků ze Zeměměřického úřadu 
(ZÚ), které informovaly posluchače především o nabídce aktuálních 
datových sad z produkce resortu zeměměřictví a katastru, přišly na 
řadu prezentace společnosti Arcdata Praha, Hasičského záchranné-
ho sboru, Správy Krkonošského národního parku a Centra pro regi-
onální rozvoj.

Celý program bloku GIS pak uzavřela panelová diskuse za pří-
tomnosti zástupců ČÚZK, agentury CENIA, Krajského úřadu Zlín-
ského kraje, zástupce Svazu měst a obcí ČR a dalších odborníků.

S novinkami z oblasti technologií GIS se mohli účastníci konfe-
rence seznámit na stáncích vystavovatelů v prostorách konferenč-
ního centra. Činnost resortu ČÚZK byla jako v předešlých letech 
prezentována ve stánku, který se nalézal hned vedle rozsáhlé expozi-
ce ministerstva vnitra. Resortní expozice zaznamenala zájem účast-
níků o pokrok v poskytování informací a dat z katastru nemovitostí, 
věnovala se také problematice RÚIAN a ISÚI. ZÚ upozorňoval pře-
devším na novinky v poskytování dat a služeb (obr. 2), informoval 
o stavu zpracování ortofotografi ckého zobrazení ČR, o sběru dat pro 
nový výškopis ČR a o Geoportálu ČÚZK.

Konference opět potvrdila, že e-government je stále v popře-
dí zájmu všech zúčastněných stran, tedy uživatelů i poskytovatelů 
informačních technologií, a to vše za značné pozornosti státu, který 
sám patří mezi význačné uživatele. Nadále budou hledány veškeré 
možnosti navzájem si sdělit své potřeby a zkušenosti, konference 
ISSS bude tak zřejmě i nadále jednou z nejlepších příležitostí, kde 
takový dialog může probíhat. 

Veškeré materiály o letošní konferenci ISSS je možné nalézt na 
internetové adrese http://www.isss.cz/.

Ing. Petr Dvořáček,

ZÚ, Praha

Obr. 1 Program konference v hlavním sále 
(zdroj: www.isss.cz)

Obr. 2 Expozice ZÚ

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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Mapa roku 2010
912.43

Kartografi cká společnost České republiky (ČR) vyhlásila 12. 5. 
2011 výsledky 13. ročníku celostátní soutěže kartografi ckých nakla-
datelství Mapa roku 2010 v rámci prvního dne veletrhu Svět knihy. 
Vyhlašování výsledků soutěže moderovali na Výstavišti v Praze-
-Holešovicích Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., a předseda Kartografi cké 
společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (obr. 1).

J. Cajthaml nejprve krátce zrekapituloval dvanáct předchozích 
ročníků soutěže – připomenul její pravidla a představil hodnotící 
komisi, která pracovala v tomto složení: prof. RNDr. Vít Voženílek, 
CSc. – předseda komise, Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., doc. Ing. Václav 
Čada, CSc., Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., doc. RNDr. Jaromír 
Kaňok, CSc., doc. RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Ing. Petr Skála, 
PhDr. Ondřej Roubík a Ing. Zdenka Roulová.

V tomto ročníku hodnotila komise 75 produktů (od 28 producen-
tů) v pěti kategoriích. Proti předchozímu ročníku to byl pokles, ale 
hodnotící komise si pochvalovala zvýšení kvality.

Komise hodnotila podle těchto kritérií: obecné údaje, kompozice 
mapy, matematické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuálnost), 
čitelnost, kvalita technického provedení, estetický dojem mapy 
a námětová pozoruhodnost.

Přehled vítězů jednotlivých kategorií (obr. 2; obr. 3 na 2. str. obál-
ky):

Kategorie Samostatná kartografi cká díla (33 přihlášené tituly):
Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (nakladatelství ROSY).

Kategorie Kartografi cká díla pro školy (1 přihlášený titul):
Z důvodu nízkého počtu přihlášených titulů nebyla kategorie hod-
nocena.

Kategorie Kartografi cké výsledky studentských prací (13 přihlá-
šených titulů):
Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho 
vizualizace (Mgr. Zuzana Zapletalová, UP Olomouc).

MAPY A ATLASY

Veletrh Svět knihy 2011 v Praze
912.43

Na Výstavišti v Praze-Holešovicích se konal 17. mezinárodní vele-
trh a literární festival Svět knihy 2011. Ve dnech 12. až 15. 5. 2011 
se v prostorách Průmyslového paláce setkali knihkupci, autoři, 
zástupci nakladatelství, knihovníci a další zástupci oboru se širokou 
čtenářskou veřejností. Autogramiády se střídaly s konferencemi, 
odbornými semináři, probíhala četná setkání s autory, autorská čte-
ní, prezentace novinek, vyhlašování nejlepších titulů apod.

Hlavním tématem letošního veletrhu byla Literatura arabského 
světa a čestným hostem Království Saúdské Arábie, které připravilo 
návštěvníkům výpravnou prezentaci národního dědictví a kultury, 
v rámci něhož prezentovalo nejen knihy, ale i své osobnosti, před-
stavilo četná umělecká díla a uspořádalo řadu přednášek a výstavy.

Velkou pozornost doprovodného literárního festivalu poutal Svět 
e-knih (obr. 1), neboť zde byly nejen prezentace čteček, ale i dis-
kuze nad přechodem od klasických knih k elektronickým a četné 
přednášky o novinkách, formátech knih apod. Dalšími tematickými 
pořady byly Komiksy, oblíbená prezentace kuchařek pod titulem 
Vaříme s knihou a již tradiční literatura pro děti a mládež Rosteme 
s knihou.

Nedílnou součástí veletrhu je i udílení cen za různé vydavatelské 
počiny, a tak kromě již tradičních cen (např. Mapa roku a TOUR-
MAP) bylo novinkou letošního veletrhu udílení ceny Jiřího Theine-
ra, kterou uděluje společnost Svět knihy, s. r. o., žijící osobnosti či 
instituci, která se svou prací významně podílí na šíření a propagaci 
české literatury v zahraničí.

Součástí veletrhu byly i výstavy, např. Nejkrásnější české knihy, 
Magnesia Litera, Ceny Jiřího Ortena, To nejlepší z ilustrace, Slovník 
roku či Zlatá stuha – výstava knih pro děti a mládež.

Kartografi cká vydavatelství využila možnosti prezentovat své 
nejnovější tituly (obr. 2) pro nadcházející sezónu širokému čtenář-

Obr. 1 Zájem o čtečky e-knih byl velký

Obr. 2 Křest Školního atlasu světa na stánku 
Kartografi e Praha

skému publiku, a tak na svých stáncích lákalo k náhledu i koupi 
množství atlasů, průvodců a turistických map.

Mimo výstavní areál probíhaly souběžně s veletrhem i Svět knihy 
ve fi lmu (fi lmová přehlídka představující 38 děl inspirovaných kniž-
ními předlohami světové literatury) a Svět knihy na jevišti (přehlídka 
7 současných divadelních představení v repertoárech divadel České 
republiky inspirovaných vybranou tématikou).

Veletrh si udržel svou velkou oblibu, a tak branami prošlo ke spo-
kojenosti organizátorů i vystavovatelů, stejně jako v loňském roce, 
téměř 40 000 návštěvníků.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

MAPY A ATLASY
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TOURMAP 2011
912.43

Vyhlašování výsledků soutěže TOURMAP 2011 se stalo nedíl-
nou součástí veletrhu Svět knihy, a tak se 13. 5. 2011 na Výstavišti 
v Praze-Holešovicích v Literárním sále udělovaly ceny a diplomy 
s logem TOURMAP. Do osmého ročníku bylo přihlášeno celkem 
538 turistických map a 201 turistických průvodců z celého světa, 
a navíc se rozšířila již tak bohatá mezinárodní účast o další exotické 
země jako např. Belize, El Salvador, Grenada, Iceland, Martinique, 
Nicaragua a další. 

Kategorie Digitální kartografi cké produkty a aplikace na inter-
netu (14 přihlášených produktů):
Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.).

Kategorie Atlasy, soubory a edice map (14 přihlášených titulů):
Atlas krajiny ČR (MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví).

Na závěr vyhlášení výsledků soutěže byla udělena i dvě zvlášt-
ní ocenění – společnosti SmartGIS, spol. s r. o., za kvalitní jednot-
ný systém informací o městské dopravě na internetu a Národnímu 
zemědělskému muzeu za originální přístup k prezentaci starých 
lesnických map.

 Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 J. Cajthaml (vlevo) a M. Mikšovský vyhlašují 
 výsledky soutěže

Obr. 2 Zleva J. Rohlík (za oceněnou mapu od ROSY), 
Z. Roulová a M. Mikšovský

Novinkou bylo dělení do nových kategorií, jejímž důvodem byl 
větší počet do soutěže přihlášených map a průvodců z českých kra-
jů, regionů, měst, obcí a infocenter. Proto se pořadatelé rozhodli 
vytvořit nové, samostatné kategorie, aby regionální díla nesoutěžila 
dohromady s komerčními mapami a průvodci od vydavatelských 
domů. A jak soutěž dopadla? 

 
Elektronické mapy:
1. Cykloserver (SHOCart, spol. s r. o.) 
2. Mapový portál města Český Krumlov
3. www.tourmapy.cz

Turistické mapy a průvodci (mezinárodní):
1.  Cykloráj Ralsko 1:36 000 s průvodcem (Geodézie On Line – Čes-

ká republika, obr. 1)
2. International Travel Maps – Kanada
3. Bella Terra Publishing – USA

Turistický průvodce – svět (mezinárodní):
1.  Blue Guide – Greece, the Aegean Islands (Blue Guides – Velká 

Británie)
2.  Řada průvodců Rough Guides (Nakladatelství JOTA – Česká 

republika)
3.  Secret Venice (Jonglez Publishing – Francie)

Turistické mapy – ČR:
1.  Soubor map Ústeckého kraje v měřítku 1:100 000 (Krajský úřad 

Ústeckého kraje a Freytag&Berndt)
2.  Kreslená mapa Pevnost Josefov (Město Jaroměř a Kartografi e 

Praha)
3.  Turistická mapa Jeseníky 1:75 000 (Jeseníky SCR a Jesenické 

nakladatelství JENA)

Turistický průvodce – ČR:
1.  OSTRAVA!!! – Turistický průvodce po industriálních památ-

kách (Magistrát města Ostravy a Freytag&Berndt)
2.  Hrady a zámky se skřítkem Cupitálkem (Krajský úřad Olomouc-

kého kraje)
3.  Cykloprůvodce Morava a Slezko (Centrála cestovního ruchu 

Východní Morava a SHOCart, spol. s r. o.)

Obrovský zájem a nárůst přihlášených map a průvodců z českých 
krajů, regionů a měst je příslibem do budoucna nejen pro festival 
TOURMAP, ale především se stává bohatou nabídkou pro turisty 
v České republice.

       
Ing. Petr Skála,

Fakulta životního prostředí,
 Česká zemědělská univerzita v Praze

Obr. 1 Uznávaný český kartograf Josef Rančák (vlevo) 
z Geodezie on Line převzal cenu od Marka Mráze, ředitele 

Odboru strategie a marketingové komunikace Agentury 
Czechtourism, za Cykloráj Ralsko 1:36 000 s průvodcem

MAPY A ATLASY
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SPRÁVY ZO ŠKÔL

Zoznam diplomových prác obháje-
ných absolventmi odboru geodézia 
a kartografi a Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave v roku 2010
(043) “2010” 378.962 (437.6):528

Katedra geodézie

BOGÁR, Ľ.: Meranie skutočného tvaru stavebného objektu slinko-
vého sila (Ing. Marek Bajtala, PhD.).

BRUNČÁK, P.: Dlhodobé sledovanie posunov mostných objektov 
(Ing. Ján Ježko, PhD.).

GÁBOVÁ, G.: Overenie stability bodov výškového bodového poľa 
metódou geometrickej nivelácie (Ing. Marek Bajtala, PhD.).

GAŽÚROVÁ, L.: Projekt na meranie posunov a pretvorení lávky pre 
chodcov a cyklistov (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

GREGUŠKA, M.: Meranie posunov a pretvorení veľkých mostných 
objektov počas prevádzky (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

HOĎOVÁ, K.: Spracovanie 3D modelu územia a priestorové vytý-
čenie komunikácie v teréne (Ing. Ján Ježko, PhD.).

HRČKA, M.: Dokumentácia pamiatkovej stavby laserovým skeno-
vaním (Ing. Marek Fraštia, PhD.).

JURKUĽÁKOVÁ, V.: Geodetické práce pri tvorbe dokumentácie 
skutočnej realizácie stavby (Ing. Ján Ježko, PhD.).

KALIS, M.: Tvorba 3D modelu Kostola Svätej rodiny v Petržalke 
(Ing. Marek Bajtala, PhD.).

KĽOC, V.: Digitalizácia umeleckých predmetov (Ing. Marek Fraštia, 
PhD.).

KOZÁR, T.: Analýza metód na meranie objektov s priestorovou 
skladbou (Ing. Marek Bajtala, PhD.).

KÖSZAGA, J.: Určovanie objemov geodetickými metódami (Ing. 
Ján Ježko, PhD.).

KUBÍK, M.: Kvalita modelov určených z údajov získaných lasero-
vými skenermi a súradnicovými meracími systémami (prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD.).

LIPTÁK, I.: Meranie posunov a pretvorení mosta Apollo cez Dunaj 
v Bratislave (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

MATUŠKOVÁ, A.: Testovanie stability digitálnych nivelačných 
prístrojov (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

MIZERA, M.: Súčasný odhad neznámych parametrov a charakteris-
tík presnosti meracieho systému v geodetickej sieti (Ing. Marek 
Bajtala, PhD.).

MORAVČÍK, M.: Testovanie a kalibrácia vodorovných kruhov geo-
detických prístrojov (Ing. Ján Ježko, PhD.).

NEMČÍK, M.: Testovanie fotogrametrického skenera Photomodeler 
Scanner (Ing. Marek Fraštia, PhD.).

PAVLOV, P.: Geodetický monitoring mostných objektov (prof. Ing. 
Vlastimil Staněk, PhD.).

RYBÁR, M.: Zameranie bodov vytyčovacej siete metódou GNSS 
a ich spracovanie (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

SKAČÁNI, J.: Využitie technológie GNSS pri meraní a vyhotovení 
účelovej mapy (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

SMATANA, M.: Analýza vrstvy určeného operátu registra obnove-
nej evidencie pozemkov spracovaním historických snímok. (Ing. 
Marek Fraštia, PhD.).

SMOLKOVÁ, D.: Testovanie stability univerzálnych meracích sta-
níc (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

SZOBONYA, T.: Aplikácia série noriem STN ISO 17123 v podmien-
kach geodetickej praxe na Slovensku (prof. Ing. Alojz Kopáčik, 
PhD.).

ŠEFČÍK, M.: Testovanie stability a presnosti určenia latového úseku 
nivelačným prístrojom Trimble DiNi 12 (prof. Ing. Alojz Kopá-
čik, PhD.).

ŠINGLIAR, P.: Merania relatívnych posunov digitálnymi kamerami 
(Ing. Marek Fraštia, PhD.).

ŠUFLIARSKA, M.: Tvorba 3D modelov územia kombináciou 
metód GNSS a terestrických meraní (Ing. Ján Ježko, PhD.).

TRUHANOVÁ, L.: Analýza metód merania skutočného stavu sta-
vebného objektu (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

TURČÁNY, P.: Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 
17123 (Ing. Ján Ježko, PhD.).

Katedra geodetických základov

CZAFÍK, J.: Testovanie kvality SKPOS (Ing. Ľubomíra Gerhátová, 
PhD.).

DUŠKA, M.: Návrh používateľského rozhrania informačného systé-
mu správy nehnuteľností STU (doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.).

GARAI, P.: Prínos GLONASS a jeho využitie v geodetických 
sieťach (Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).

JAVORČEKOVÁ, L.: Zvýšenie presnosti regionálneho modelu 
PWV (Ing. Miroslava Igondová, PhD.).

KASINOVÁ, J.: Analýza funkcionality meracieho systému LEICA 
GPS1200 (Ing. Miroslava Igondová, PhD.).

KOŘÍNEK, T.: Prínos Slovenskej priestorovej observačnej služ-
by pri budovaní geodetických sietí (Ing. Ľubomíra Gerhátová, 
PhD.).

KOVÁČ, B.: Programovanie vybraných úloh geodézie (Ing. Peter 
Černý, PhD.).

KŠENŽIGH, M.: Konverzia vybraných formátov dát používaných 
v geodézii a v geoinformatike (Ing. Juraj Janák, PhD.).

PITOŇÁK, M.: Analýza meraní GNSS (Ing. Miroslava Igondová, 
PhD.).

SALVA, M.: Permanentné stanice GNSS na Slovensku (Ing. Miro-
slava Igondová, PhD.).

SASKO, T.: Interaktívna orientačná mapa budovy Stavebnej fakulty 
STU (doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.).

STOPKOVÁ, E.: Priestorové analýzy vo webovom prostredí (Ing. 
Jana Faixová Chalachanová, PhD.).

URBAN, M.: Modelovanie predpokladaných prameňov vodných 
tokov na základe DMR v prostredí GIS (Ing. Renata Ďuračiová, 
PhD.).

VRÁBEL, M.: Určenie tiažového potenciálu na geoide z altimetric-
kých meraní družice Jason-1 (doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).

Katedra mapovania a pozemkových úprav

BLOUDEK, D.: Vizualizácia projektu pozemkových úprav (Ing. 
Robert Geisse, PhD.).

DAŇOVÁ, K.: Analýza priestorových údajov používaných v krízo-
vých situáciách (Ing. Róbert Fencík, PhD.).

DUFALOVÁ, S.: Konanie o oprave chyby v katastri nehnuteľností 
(Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).

FIALOVÁ, L.: Technologické postupy na spracovanie geometrické-
ho plánu (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).

FORGÁČ, M.: Nástroje správy katastra na aktualizáciu súboru geo-
detických informácií katastra nehnuteľností (Ing. Ľubica Hudeco-
vá, PhD.).

GASPARIK, Z.: Tvorba tematickej mapy Slovenska (doc. Ing. Jozef 
Čižmár, PhD.).

HARTEL, M.: Identifi kácie hraníc územno-technických jednotiek 
v operátoch KN (Ing. Július Bartaloš, PhD.).

CHLUPÍK, T.: Generalizačné postupy v automatizovanej tvorbe 
máp (doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).

JAKUBCOVÁ, A.: Hodnotenie presnosti nečíselných vektorových 
katastrálnych máp (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).

KAROVIČOVÁ, L.: Využitie DMR v projekte pozemkových úprav 
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).

KRIŽAN, J.: Modelovanie protieróznych opatrení v projekte pozem-
kových úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).

LIPTÁK, J.: Tvorba a využitie modelov slnečného žiarenia (RNDr. 
Margita Vajsáblová, PhD.).

LŐRINC, P.: Analýza kvality DMR v závislosti od členitosti územia 
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).

MAJZLÍKOVÁ, E., Ing.: Výmenný formát XML pre výkaz výmer 
v geometrickom pláne (Ing. Július Bartaloš, PhD.).

MORAVČÍK, P.: Projekt pozemkových úprav v záhradkovej osade 
(Ing. Robert Geisse, PhD.).

NEMCOVÁ, P.: Kartografi cká vizualizácia krízových povodňových 
situácií (Ing. Róbert Fencík, PhD.).

PAVLOV, M.: Využitie pozemkových úprav na zber údajov pre pro-
tipovodňovú ochranu (Ing. Robert Geisse, PhD.).

SCHMIDTOVÁ, M.: Analýza interpolačných metód a výškových 
digitálnych modelov (Ing. Róbert Fencík, PhD.).

SPRÁVY ZO ŠKÔL
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Zajímavý je i zapuštěný vápencový kámen signalizující zlom hra-
nice na vrcholu hory Kordeschkopf, 2 126 m n. m. Na vrcholu hory 
Hochstuhl (2 236 m n. m.), který patří v Karavankách k nejvyšším 
a nejpříkřejším, je bod hranice stabilizován mramorovým hranolem.  
Především v západní části hřebenů nad Villachem se již objevují 
častěji klasické hraniční znaky, obr. 5 (viz 3. str. obálky).

Značně archaickou podobu má na Karavankách i základní polo-
hové bodové pole, např. trigonometrický bod na vrcholu Ferlacher 
Spitze (1 742 m n. m.), obr. 6. Exkurzi po geodetických objektech 
Karavanek nelze opustit a přitom opomenout výškovou stabilizaci. 
Masiv hor podchází 7 864 m dlouhý Karawanken tunel a poblíž jeho 
portálu je stabilizován jeho připojovací nivelační bod, obr. 7.

Ing. Vladimír Daněček,
Zeměměřický úřad, Praha

VICÁŇOVÁ, V.: Metódy vizualizácie geoobjektov zo ZB GIS (doc. 
Ing. Jozef Čižmár, PhD.).

Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.

Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

ZAJÍMAVOSTI

Geodetické znaky opuštěných hor
(1-04)528.01

Karavanky, Rakousko – slovinské hraniční pohoří s délkou 120 km, 
patří v alpské horské soustavě k nejopuštěnějším horám. Poměrně 
divoce rozeklané hřebeny této partie skupiny Jižních vápencových 
Alp tvoří silně rozpadavé vápence a dolomity, svahy hor pokrývají 
ohromné suťové kužele a skalní řícení do hlubokých soutěsek je běž-
ným jevem. Především strmější rakouská strana Karavanek z důvo-
du neobvykle vysoké geologické nestability nenabízela nikdy mno-
ho míst k trvalému osídlení, obr. 1. Turisty dnes více lákají jižnější 
Julské Alpy a klasické rakouské žulové Alpy na severu. 

Tamní hraniční znaky se v mnoha případech liší od klasických 
geodetických hraničních znaků. Namísto obvyklých mezníků je 
využíváno vápencových skalních výchozů s vytesanými hraniční-
mi znaky, obr. 2 (viz 3. str. obálky). Poměrně často tvoří hranici 
střed skalní rozsedliny, signalizující státní hranici svým směrem. 
Tento značně svérázný hraniční znak, obr. 3, není pouze místním 
fenoménem, často je k nalezení i na rakousko-německé hranici nad 
Berchtesgadenem. Ke stabilizaci hranice jsou využívány i objem-
nější volné vápencové bloky, obr. 4 (viz 3. str. obálky).

Obr. 6 Trigonometrický bod na vrcholu Ferlacher Spitze

Obr. 7 Karawanken tunel, připojovací výškový bod vpravo

Obr. 1 Dlouhé liduprázdné hřebeny nabízejí setkání 
s mnoha hraničními znaky

Obr. 3 Hranice procházející skalní rozsedlinou

OZNÁMENÍ

18. konference a 8. sjezd 
Společnosti důlních měřičů 
a geologů se koná v Praze

Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) pořádá ve spoluprá-
ci s Institutem geodézie a důlního měřictví Hornicko-geologické 
fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě ve 
dnech 5. až 7. 10. 2011 v hotelu Belvedere v Praze svou 18. konfe-
renci a 8. sjezd SDMG.

Okruhem témat je zeměměřictví, důlní měřictví, geologie 
a související problematika. Bližší informace zájemci naleznou na 
www.sdmg.cz, http://igdm.vsb.cz/, korespondenční e-mailová adre-
sa je: dana.sladkova@vsb.cz.

Redakce

SPRÁVY ZO ŠKÔL
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Obr. 5 Klasický hraniční znak

Obr. 2 Hraniční znak vytesaný ve skále Obr. 4 Detail vápencového bloku s lomovým bodem státní 
hranice




