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Obr. 3 Císařský povinný otisk z roku 1840 s vrcholem Chocholík (zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

Obr. 1 Příklad agregované mentální mapy respondentů; výsledky šetření pro turistickou mapu firmy Kartografie Praha,
lokalita Český ráj (vlastní tvorba)

K článku Novotná, K.–Bláha, J. D.: Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map

K článku Hloušek, P.: Utajený či objevený Chocholík?
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Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje svitne
Ke stému výročí časopisu

Jak ten čas letí. 1. 3. 1913 vydal dr. Augustin Semerád, profesor České 
vysoké školy technické Františka Josefa v Brně, první číslo časopisu 
Zeměměřičský věstník, časopisu Spolku českých geometrů, k jehož od-
kazu se hlásí po celou dobu své existence i Geodetický a kartografický 
obzor (GaKO). Důkazem je, že v záhlaví našeho časopisu je od letošního 
roku uváděno, že vychází již jeho stý ročník. A jde o odkaz nejen opráv-
něný, ale i zavazující. Jestliže o programu a účelu časopisu se již v jeho 
prvém čísle píše, že „dosavadní časopisy geometrické … nemají zpráv
o činnosti slovanských států v zeměměřičství, bude ku celkové kultuře 
časopis náš přispívati, když co nejbedlivěji zprávy o pracích slovan-
ských zeměměřičů bude přinášeti“, pak jde i v naší době o úkol aktuální 
a živý. Dosud se dařilo vydávat GaKO jako odborný a vědecký časopis 
obou resortů v České republice i ve Slovenské republice. Věřím, že tuto 
velmi oboustranně prospěšnou platformu udržíme i nadále. Je k tomu 
třeba jen dobré vůle a dodržení zásady, kterou jsem převzal ze závěru 
prohlášení Spolku českých geometrů do nadpisu tohoto příspěvku.
    V prvém čísle časopisu byl jako prvý, dříve než vzpomenuté prohlá-
šení o cílech časopisu, uveden odborný článek dr. Bohuslava Hostin-
ského „O problému nejlepšího konformního zobrazení“. Svědčí to nejen 
o tom, že tehdy šlo o dlouhodobě aktuální problém, který se vlastně 
podařilo dořešit až s nástupem moderní výpočetní techniky mnohem 
později, ale také o záměru vydavatele: Naši předchůdci totiž dobře 
věděli, že jejich spolková činnost je musí spojovat nad řešením odbor-
ných problémů. Proto také velmi výstižně konstatují, že „Stav zeměmě-
řičský jest nejstarší a nejrozvětvenější stav technický, jak přirozeně 
jeho práce samy již naznačují. Jsou to geometrické základy pro všechny 

ostatní technické podniky. Jeho činnost zasahuje na veškerá pole od řešení přesných vědeckých problémů velkými geo-
metry až ku praktickým zeměměřičům, kteří vyměřují geometrické obrazce vlastnických dílů jednotlivých občanů“.
   Jak ten čas letí. V roce 1967, kdy jsem končil vysokoškolská studia, byl v časopise GaKO otištěn mj. článek
Josefa Kabeláče „Vliv vodní hmoty na tíhové pole“. Dodnes z něj můžeme, ale často to neděláme nebo neumíme, 
čerpat přímo návod, jak korigovat výsledky našich měření všude tam, kde je požadována přesnost, která je ovlivněna 
změnami hladin tíhového pole Země, např. při sledování deformací na přehradách či při změnách hladiny podzemní 
vody v poddolovaných územích. Z tíhového pole Země jsme se dosud nevymanili. Úkol poskytovat přesné lokalizační 
údaje pro ostatní technické disciplíny a obory, aby se práce nedělaly opakovaně, tudíž zbytečně, nadále trvá…
    Posoudit, zda se časopisu dařilo plnit předsevzaté úkoly, mělo, podle úvahy v prvém čísle časopisu, až potomstvo. 
Dovolte mi tedy, abych za potomky, jimž bylo dopřáno podílet se na vydávání časopisu, osvědčil, že se našim před-
chůdcům podařilo „předsevzaté úkoly čestně zastávati“. A s velkou pokorou vyslovil přání, aby stejně shovívavý byl 
i k našim počinům budoucí nestranný soud.

Ing. František Beneš, CSc.,
vedoucí redaktor
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Použitá metoda robustního M-odhadu je oproti MNČ daleko 
méně citlivá na splnění předpokladu o normalitě zpracová-
vaných dat, a tedy do určité míry odolává působení odlehlých 
hodnot. Výsledný robustní odhad není odlehlými hodnotami 
významně ovlivněn.

2. Vyloučení odlehlých hodnot měřených veličin
Pomocí zvoleného zamítacího pravidla jsou odlehlé hodnoty 
ze souboru vyloučeny. Detekce odlehlé hodnoty je prováděna 
na základě posouzení její odlehlosti od vypočteného robust-
ního odhadu.

2.2 Popis navrženého experimentu

Použitelnost navržené metody odhalení odlehlých hodnot v sou-
boru geodetických měření je posouzena na základě vyhodno-
cení experimentálních dat. Navržený experiment je možno 
rozdělit do těchto základních fází:
1. Tvorba modelu geodetických měření s přesně nadefino-
    vanými parametry.
2. Umělé zavedení odlehlých hodnot do modelového sou-
    boru geodetických měření.
3. Vyhledání odlehlých hodnot pomocí navrženého postupu.
4. Posouzení účinnosti zvoleného postupu porovnáním množ-
    ství zavedených a následně vyhledaných odlehlých hodnot.

3. Model geodetického měření

Popisovaný experiment je založen na aplikaci navržených 
metod a postupů na přesně navržená uměle vymodelovaná 
geodetická data. Důvodem modelování geodetických dat je 
nutnost dokonalé znalosti apriorních přesností vygenerova-
ných geodetických měření, které jsou nutné k objektivnímu 
posouzení výsledků dosažených výstupů.

1. Úvod

Hlavním cílem článku je popis metody detekce odlehlých 
hodnot v souboru hodnot měřených geodetických veličin. 
Navržená metoda je aplikována na vyrovnání velmi přesných 
inženýrsko-geodetických sítí, ve kterých je předpokládáno 
velké množství opakovaně zaměřených hodnot geodetických 
veličin, tj. je uvažováno velké množství nadbytečných měře-
ní. Navržené testování je realizováno jako teoretický zátěžo-
vý test, z jehož výsledků je možné stanovit chování metody 
za běžných i extrémních podmínek, a tedy odhadnout i její 
použitelnost při automatickém softwarovém zpracování inže-
nýrsko-geodetických měření.
    Problematika detekce odlehlých hodnot při vyrovnání geo-
detických sítí za použití robustního odhadu je řešena také 
např. v [1] a [2].

2. Návrh experimentu

Pro vyhledání odlehlých hodnot souboru velmi přesných inže-
nýrsko-geodetických měření byla autory aplikována metoda, je-
jíž účinnost je hodnocena pomocí zde popisovaného experimentu.

2.1 Metoda vyhledání odlehlých hodnot

Návrh vychází z klasického vyrovnání geodetických měření 
pomocí metody nejmenších čtverců (MNČ). Je rozdělen
do dvou základních kroků.

1. Určení robustního odhadu měřených veličin
V první fázi zpracování geodetických dat je pomocí metody 
robustního M-odhadu [3] určen odhad měřených veličin.
Aplikace robustního M-odhadu je založena na úpravě běžně
používaného postupu vyrovnání geodetických měření MNČ.

Posouzení robustních metod vyrovnání Ing. Pavel Třasák,
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,

katedra speciální geodézie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
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Abstrakt

Možnosti automatické detekce odlehlých měřených hodnot při zpracování (vyrovnání) měření velmi přesných geodetických 
sítí, u kterých je předpokládáno velké množství nadbytečných měření. Pro automatickou detekci odlehlých měření je využito 
metody robustních odhadů, a to konkrétně odhadů vycházejících z metody maximální věrohodnosti, tj. M-odhadů. Výsledkem 
je posouzení použitelnosti navržených postupů pro detekci odlehlých hodnot geodetických veličin měřených v rámci velmi 
přesných inženýrsko-geodetických sítí.

Assessment of Robust Adjustment Methods

Summary

The possibilities of automatic detection of outliers in processing (adjustment) of high accurate terrestrial geodetic networks, 
where a big number of measured outliers are supposed. For automatic detection of outliers of measurements the robust 
statistical methods were used, namely robust estimates based on the maximum likelihood method, so-called M-estimates. The 
result is to propose a procedure for processing (adjustment) of geodetic measurements of high accurate engineering-geodetic 
networks when are exposed by outliers and assessment of its efficiency.

Keywords: Robust M-estimator, outliers, adjustment of geodetic measurements, geodetic networks
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Tab. 1 Model geodetického měření – počet hodnot měřených veličin v jedné skupině

1
2
3
4
5
6
7
8

Σ

číslo
stanoviska

1
1
2
3
3
4
5
6
A
B

počet osnov

A
2
1
3
2
1
3
3
2
17

B
1

1
1

1
1
1

6

A
10
5
15
10
5
15
15
10
85

B
5
 
5
5
 
5
5
5
 

30

počet hodnot měřených veličin

A
10
5
15
10
5
15
15
10
85

B
5
 
5
5
 
5
5
5
 

30

vodor. směr φ zenitový úhel z šikmá délka d
A
8
4
12
8
4
15
12
8
71

B
4
 
4
4
 
5
4
4
 

25

Σ
241
85

Obr. 1 Model geodetické sítě
Obr. 2 Ukázka osnovy vodorovných směrů φ,

zenitových úhlů z a šikmých délek d
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3.2 Geodetické měření

Modelový soubor geodetického měření simuluje klasický 
výstup velmi přesného terestrického geodetického měření 
pořízeného pomocí totální stanice a sady odrazných hranolů. 
Soubor obsahuje velké množství opakovaně určených vodo-
rovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek zaměře-
ných mezi jednotlivými body sítě. Hodnoty zenitových úhlů 
a šikmých délek jsou vztaženy k přímé spojnici bodů sítě.
    Veškeré hodnoty uvedených měřených veličin jsou v rám-
ci celého souboru setříděny do jednotlivých osnov vodorov-
ných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek zaměřených
v jedné skupině (tj. ve dvou polohách dalekohledu). Ukázka 
osnovy vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých 
délek je uvedena na obr. 2. V případech, kdy byla na sta-
novisku namodelována osnova vodorovných směrů měřená 
ve více skupinách (2 či 3), byly tyto skupiny do následného 
zpracování zařazeny jako samostatné osnovy se společným 
orientačním posunem. Dále byly modelovány situace opako-
vaného zaměření jednotlivých stanovisek (s přemístěním mě-
řicího přístroje), v těchto případech byly modelovány osnovy 
směrů s různým orientačním posunem na stejných stanoviscích.
     Pro řešení předkládaného experimentu byly vyhotoveny dva 
soubory geodetických měření s odlišným množstvím hodnot 
měřených veličin (jedná se o geodetickou síť typu A a typu B).
    Modelování souboru geodetických měření probíhalo v ná-
sledných krocích:

1. Stanovení počtu hodnot měřených veličin v modelové síti
    (viz tab. 1)

3.1 Geodetická síť

Modelová geodetická síť je navržena jako běžná prostorová 
vytyčovací síť středně velkých rozměrů ve tvaru nepravidel-
ného pětiúhelníku s celkovým počtem šesti stanoviskových 
bodů. Při tvorbě modelu byl stanoven pouze přibližný tvar 
sítě, podrobná prostorová poloha jednotlivých bodů byla vole-
ná náhodně. Maximální vodorovná délka mezi body sítě činí 
100,574 m, maximální převýšení je rovno 6,728 m. Podrobné 
rozložení jednotlivých bodů v síti (spolu s jejich prostoro-
vými pravoúhlými souřadnicemi) je zobrazeno na obr. 1.



Tab. 2 Směrodatné odchylky měřených veličin

1 poloha dalekohledu
         1 skupina 
(2 polohy dalekohledu)

vodorovný směr φ zenitový úhel z šikmá délka d

σ   = √ 2   0,3 = 0,4 mgon1φ
. .

σ  =         = 0,3 mgonφ √ 2
σ1φ

σ   = √ 2   0,3 = 0,4 mgon1z
. .

σ  =         = 0,3 mgonz √ 2
σ1z

σ   = 0,2 mm1d

σ  =         = 1,4 mmd √ 2
σ1d .
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      l + v = f (x  + dx), (2)

kde v je vektor oprav měřených veličin, x   je vektor přibliž-
ných hodnot neznámých veličin a dx je vektor přírůstků k při-
bližným hodnotám neznámých veličin. Po linearizaci uvede-
ného vztahu platí, že

          v = Adx + l',  (3)

         l' = f (x  ) – l,  (4)

kde l' je vektor redukovaných měření a A je matice linearizo-
vaných vztahů mezi měřenými a neznámými veličinami (ma-
tice parciálních derivací funkcí měřených veličin dle jednot-
livých neznámých).
   Vyjádřením nutné podmínky umístění sítě pro neznámé 
veličiny

             φ (x) = O,  (5)

její linearizací

          Bdx + b = O,  (6)

            b = φ (x  ),  (7)

a dále zavedením podmínky MNČ

       v   Pv = min,  (8)

je pomocí metody Lagrangeových koeficientů [6] možné vy-
jádřit systém normálních rovnic a vztah pro výpočet hledané-
ho vektoru přírůstků k přibližným hodnotám neznámých veličin

kde k je pomocný vektor Lagrangeových koeficientů (kore-
lát), B matice linearizovaných podmínek neznámých veličin 
(matice parciálních derivací jednotlivých podmínek dle jed-
notlivých neznámých), b vektor podmínek neznámých veličin 
vyjádřených pomocí jejich přibližných hodnot x  , O nulová 
matice a P váhová matice měřených veličin l.
    V modelové geodetické síti, ve které se vyskytují měřené 
vodorovné směry φ, zenitové úhly z a šikmé délky d, má 
vektor měřených veličin l(m,1) tvar

         l = (φ , … , φ   ,  z  , … , z    ,  d  , … , d   )  ,          (10)

kde m  , m  , m   jsou počty měřených vodorovných směrů, 
zenitových úhlů a šikmých délek a m = m  + m  + m   je
celkový počet měřených veličin. Za neznámé veličiny jsou 
voleny prostorové pravoúhlé souřadnice všech bodů sítě
(X, Y, Z) a dále orientační posuny jednotlivých osnov 
vodorovných směrů na jednotlivých stanoviscích o. Vektor 
neznámých veličin x(n,1) má tedy tvar

    x = (X  , Y  , Z  , … ,  X   , Y   , Z   ,    o  , … , o   )  ,     (11)

2. Vymodelování souboru měření pro každou polohu daleko-
    hledu
Pomocí generátoru pseudonáhodných čísel [4] byl vygenero-
ván soubor (náhodný výběr) hodnot normovaného normál-
ního rozdělení N(0,1), který byl následně přetransformován 
na soubor s obecným normálním rozdělením N(X  , σ  ), kde 
X  je pravá hodnota měřené veličiny (vodorovný směr φ , 
zenitový úhel z  , šikmá délka d  vypočtené z namodelova-
ných souřadnic bodů sítě) a σ   směrodatná odchylka měřené 
veličiny v jedné poloze dalekohledu (směrodatná odchylka 
vodorovného směru σ   , zenitového úhlu σ   a šikmé délky
σ  měřených v jedné poloze dalekohledu). Směrodatné 
odchylky měřených veličin odpovídají přesnosti totálních 
stanic s vyšší třídou přesnosti, jako např. [5] (číselné hodnoty 
směrodatných odchylek jsou uvedeny v tab. 2).

3. Zpracování měření v jedné skupině (2 polohách daleko-
    hledu)
V závěrečné fázi tvorby modelového souboru byly vypočteny 
hodnoty měřených veličin určených ve 2 polohách daleko-
hledu:
a) Zprůměrování 2 příslušných hodnot vodorovných směrů
     lišících se o 200 gon.
b) Oprava zenitového úhlu o indexovou chybu určenou
     ze součtu 2 zenitových úhlů.
c) Zprůměrování 2 příslušných hodnot šikmých délek.
   Vzniklým hodnotám měřených veličin byly přiřazeny 
odpovídající směrodatné odchylky (viz tab. 2). Takto vzniklé 
hodnoty byly použity pro následné zpracování, tj. pro vyrov-
nání měření geodetické sítě.

4. Vyrovnání geodetické sítě užitím MNČ

Pro vyrovnání modelu geodetických měření byla využita 
metoda vyrovnání volné prostorové geodetické sítě. V tomto 
případě není geodetická síť pevně vázána na žádný bod sítě 
(není uvažován vliv pokladu, tj. vliv měřených veličin není 
ovlivněn působením pevné polohy bodů). Při vyrovnání 
(určení odhadu) měřených veličin dochází k vyrovnání 
(určení odhadu) souřadnic veškerých bodů sítě. Jelikož 
geodetická síť není pevně vázána k žádnému bodu, je nutné 
zajistit její celkové umístění v prostoru. Z tohoto důvodu je 
pro řešení úlohy volné sítě užita metoda vyrovnání zprostřed-
kujících veličin s podmínkami u neznámých [6], které toto 
umístění zajistí.
   Při řešení modelové sítě byly za zprostředkující veličiny 
brány veličiny přímo měřené, pro které je tedy možno přímo 
vyjádřit vztah

                                          l = f (x),                                  (1)

kde l  je vektor vyrovnaných měřených veličin (vektor od-
hadu měřených veličin l) a x je vektor vyrovnaných nezná-
mých veličin (vektor odhadu neznámých veličin x). Dále je 
možno vyjádřit 
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robustních statistických odhadů, a to konkrétně jedné sku-
piny robustních odhadů, tzv. M-odhadů. Jelikož se zde
jedná pouze o posouzení aplikace těchto odhadů, nejsou zde 
uváděny hlubší teoretické základy, ale pouze stručný popis 
zapojení robustního M-odhadu do vyrovnání volné geode-
tické sítě MNČ. Podobný popis zde užitých robustních od-
hadů je popsán v [8].
    Princip užití robustního M-odhadu je založen na postup-
ném iterativním vyrovnání geodetických měření MNČ, a to 
za podmínky postupného měnění vah jednotlivých měření
v závislosti na vývoji velikosti jejich normovaných oprav 
určených vyrovnáním. Tímto způsobem dochází k postupné 
eliminaci odlehlých hodnot měřených veličin.
    V každém kroku iterace je tedy vypočtena robustní váha 
každé měřené veličiny

            w = f ( v )  (22)

a stanovena matice robustních vah

           W = diag (w , w  , …, w  ).  (23)

V nultém iteračním kroku jsou robustní váhy všech měření 
nastaveny w   = 1 (W = E(m, m)), robustní váhy nejsou 
zavedeny a je vypočten odhad měřených veličin nerobustní 
MNČ

 (24)

Jsou vypočteny normované opravy měřených veličin

       v    = Adx   + l', (25)

        v    = v             (26)

a vyrovnán výpočetní model

      x   = x    + dx   .  (27)

V následném kroku je výpočetní model upřesněn

             x       =  x      → A, B, l' . (28)

Pomocí normovaných oprav měřených veličin jsou vypočteny 
nové robustní váhy

        w       = f (v   ),  (29)

        W       = diag(w       , … , w      ),  (30)

a určen nový odhad měřených veličin

Konvergence tohoto iteračního výpočtu je dokázána v [3].

5.1 Použité M-odhady

Při řešení popisovaného experimentu bylo použito celkem 
12 různých předpisů výpočtu robustních vah (22). Seznam 
užitých M-odhadů spolu s jejich označením je uveden
v tab. 3. Pro ukázku je v tab. 4 uveden předpis váhové 
funkce Huberova M-odhadu [3]. Popis všech užitých 
odhadů spolu s předpisy jejich váhových funkcí je uveden 
v [8].

kde n   je počet bodů v síti, n   počet orientačních posunů
a  n = 3n  + n   je celkový počet neznámých veličin. Vzhle-
dem k sestavení vektoru měřených veličin l a vektoru nezná-
mých veličin x jsou jednotlivé prvky matice linearizovaných 
vztahů měřených a neznámých veličin o celkové velikosti  
A(m, n) určeny jako parciální derivace

                                 A    =                           ,  (12)

kde f (x )  je funkce neznámých veličin x vyjadřující měřenou 
veličinu l . Měřené veličiny modelové sítě jsou vyjádřeny 
jako

                             φ   = a tg              – o  ,  (13)

     z   = a cos    ,    (14)

         d   =                                                            .      (15)

     Pro umístění geodetické sítě do prostoru byla pro modelo-
vou síť zvolena podmínka Helmertovy transformace [7]
na všech bodech sítě, tj. byly minimalizovány kvadráty sou-
řadnicových rozdílů přibližných a vyrovnaných bodů sítě

         dx  dx = min.  (16)

    Jsou-li v prostorové síti měřeny všechny 3 typy měřených 
veličin (vodorovné směry, zenitové úhly i šikmé délky), pro 
tuto podmínku platí

          b(4, 1) = o,  (17)
      B(4, n) = (B (4, 3) ... B   (4, 3)  O(4, n  ) ),       (18)

kde submatice

                 B  =                             .                     (19)

   Váhová matice měřených veličin je sestavena jako diago-
nální matice

                P = diag (p  , …, p  ),  (20)

kde váha jednotlivých měřených veličin je dána vztahem

p =        ,                                     (21)

kde σ   je apriorní jednotková směrodatná odchylka (směro-
datná odchylka měření o váze p = 1) a σ  je směrodatná 
odchylka měřené veličiny. V případě modelové sítě byla 
apriorní jednotková směrodatná odchylka volena σ = 1, 
směrodatné odchylky měřených veličin byly dány vlastními 
parametry modelování (viz tab. 2).

5. Robustní statistické metody

Jak již bylo uvedeno, článek je zaměřen na posouzení mož-
ností detekce odlehlých hodnot měřených veličin pomocí

1 2

1 2

i,j

∂ f (x )i
∂ xj x = x0

i

i

Y  – Yab

X  – Xab
aab

z  – z  ab

(X  – X  )  + (Y  – Y  )  + (Z  – Z  )ab ab ab
2 2 22√ab

(X  – X  )  + (Y  – Y  )  + (Z  – Z  )ab ab ab
2 2 22√ab

T

1 2n1

Y  
1
0
0

–X   
0
1
0

i

0
0
0
1

0i 0i(            )
1 m

σ 2

i

0

σ 2i
0

0

0

^

1 2 m

i
(0)

dx  
k

(0)
= –                                                 = –                                 .(       ) A  W    P A  B   

B            O
(0)T T -1(                         ) A  W    Pl'  

o
(0)T(                 ) A  P A  B   

B      O
A  Pl'  

o
T -1T(                ) T(         )
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Tab. 3 Seznam použitých M-odhadů

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Huberův odhad
Modifikovaný Huberův odhad
Hampelův odhad
Talwarův odhad
Odhad Cauchyho rozdělení
Tukeyho biweight odhad
Gemanův – McClureův odhad
Andrewsův odhad
Welschův odhad
Fair odhad
L  – norma
Hybridní L  /L  – norma

Huber
M_Huber
Hampel
Talwar
Cauchy
Tukey
Gem_McC
Andrews
Welsch
Fair
L
L  /L

1 1

1 2 1 2

Tab. 4 Váhová funkce Huberova M-odhadu

velikost v

v  ≤ c

v  ˃ c

w(v)^ ^

^

^

1

c
v̂

w(v)^

0 v̂c-c

Obr. 3 Hustota pravděpodobnosti normálního
rozdělení – mezní oprava měřené veličiny
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kde Q        je diagonální prvek kovarianční matice oprav měře-
ných veličin

                        Q     = P    –  A(A  W    P A)   A  .                   (35)

Následně je provedeno porovnání a platí-li, že

            v   > v    ,  (36)

je hodnota měřené veličiny v  prohlášena za odlehlou a ze 
souboru měření vyloučena. Po vyloučení veškerých odleh-
lých hodnot by měl redukovaný soubor měřených veličin již 
splňovat podmínku normality měřických dat a pro výpočet 
nejlepšího nestranného odhadu měřených veličin může být 
použito nerobustní MNČ, obr. 3.

7. Posouzení metody vyhledání odlehlých hodnot měření

Posouzení zvoleného postupu vyhledání odlehlých hodnot 
měřených veličin je založeno na opakovaném zpracování 
(vyrovnání) uměle vygenerovaného modelového souboru 
geodetických měření, a to při postupném zavádění různého 
množství různě odlehlých hodnot měřených vodorovných 
směrů φ, zenitových úhlů z a šikmých délek d. Výsledkem 
testovaní je stanovení účinnosti vyhledání odlehlých hodnot 
všech zde uváděných metod (viz tab. 3) v závislosti na dané 
konfiguraci modelového souboru (tj. na množství a velikosti 
v souboru přítomných odlehlých hodnot).

7.1 Zavádění odlehlých hodnot

Odlehlé hodnoty byly do modelového souboru zaváděny 
zcela náhodně, bez odhledu na typ měřené veličiny (φ, z, d).
Z důvodu snazší interpretace dosažených výsledků byl 
soubor kontaminován množstvím vždy stejně odlehlých 
hodnot. Případ, kdy se v souboru nachází odlehlé hod-
noty o různé velikosti, nebyl řešen. Velikost odlehlých hod-
not byla stanovena součinitelem h směrodatné odchylky 
měřené veličiny σ

          l    =  l   ± h ∙ σ  ,    j = φ, z, d.  (37)

Použité součinitele směrodatných odchylek h jsou uve-
deny v tab. 5. Pro zjednodušení interpretace výsledků je 
velikost odlehlých hodnot rozdělena do 3 skupin. Množ-
ství odlehlých hodnot je vyjádřeno relativně vzhledem
k celkovému počtu měření v modelovém souboru (tab. 6). 
Použité množství je rozděleno do dvou interpretačních 
skupin.

6. Vyhledání odlehlých hodnot měření

Navržený princip vyhledání odlehlých hodnot souboru měře-
ných veličin je založen na posouzení velikosti oprav jednotli-
vých měření. Tyto opravy jsou získány z výsledků vyrovnání 
geodetických měření při aplikaci robustního M-odhadu. 
Užitím robustního M-odhadu při vyrovnání geodetických sítí 
dochází ke snižování vlivu odlehlých hodnot měření a zís-
kání tak odhadu měřených veličin nezávislého na odlehlých 
hodnotách. Za předpokladu, že získaný odhad měřené veli-
činy X je blízký její pravé hodnotě X  a že soubor hodnot 
(náhodný výběr) měřené veličiny pochází z normálního roz-
dělení pravděpodobnosti N(X  , σ  ), je pro vyhledání odleh-
lých hodnot možné použít následující postup.
    Po dostatečném ustálení iteračního výpočtu vyrovnání geo-
detických měření, splněním podmínky 

                               max( w   – w       )  ≤ Δ ,                      (32)  
                             

kde ∆ je maximální tolerovaná změna robustní váhy (při řešení 
experimentu byla tato hranice stanovena ∆ = 1 ∙ 10   ), jsou
dle (3) vypočteny opravy měřených veličin v a dále stano-
veny jejich mezní hodnoty, tj. mezní opravy měřených 
veličin

            v    = u   σ  ,                               (33)

kde u  je hodnota normovaného normálního rozdělení 
pravděpodobnosti stanovená pro hladinu významnosti α (pro 
daný experiment bylo voleno u  = 1,96 pro α = 0,05) a σ  
je směrodatná odchylka opravy měřené veličiny l , která je 
dána vztahem

       σ   =  σ      Q     ,                             (34)
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Tab. 5 Velikost odlehlých hodnot – součinitele směrodatných odchylek měřených veličin

Středně odlehlé hodnoty Více odlehlé hodnoty Hrubé chyby 

2           2,5            3           3,5            4             5             6             8            10           20           40           60          100         200        500

Tab. 6 Množství zavedených odlehlých hodnot

Menší množství 
odlehlých hodnot [%]

Vetší množství 
odlehlých hodnot [%]

 
1             2           5          10          15          20          25         30

Tab. 7 Interpretační oblasti velikosti a množství zavedených odlehlých hodnot

Název interpretační oblasti Velikost [h] Množství [%]

A

B

C

D

E

F

Oblast menšího množství středně odlehlé hodnoty

Oblast většího množství středně odlehlé hodnoty 

Oblast menšího množství více odlehlé hodnoty 

Oblast většího množství více odlehlé hodnoty 

Oblast menšího množství hrubých chyb 

Oblast většího množství hrubých chyb 

2-5

2-5

6-60

 6-60

 100-500

 100-500

 1-10

 15-30

 1-10

 15-30

 1-10

 15-30

Tab. 8 Účinnost metod – množství správně (a [%], ∆  [%]) a špatně (b [%], ∆  [%]) odhalených odlehlých hodnot;
            síť A (803 % nadbytečných měření)

a b
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lehlých hodnot zavedených do souboru) a množstvím špatně 
odhalených nezavedených odlehlých hodnot b (množstvím 
hodnot měřených veličin, které metoda neprávem považuje 
za odlehlé; vyjádřeno procentuálně vzhledem k celkovému 
množství hodnot v souboru). 
    Z důvodu redukce značného počtu výstupů byly dosažené 
hodnoty účinnosti jednotlivých metod rozřazeny do interpre-
tačních oblastí (viz tab. 7). Dosažená účinnost byla v rámci 
jednotlivých oblastí zprůměrována a každou oblast tedy re-
prezentují pouze dvě hodnoty, a to průměrné množství správ-
ně a špatně odhalených odlehlých hodnot v souboru, které 
jsou uvedeny v tab. 8, resp. tab. 9 (jednotlivé typy M-odhadů 
jsou číslovány dle tab. 3). Hodnoty účinnosti (a, b) jsou 
uváděny pouze u metody Huberova M-odhadu. U ostatních 
metod jsou popisovány diference (∆  , ∆  ) vztažené k Hube-

Uváděné hodnoty množství a velikosti odlehlých hodnot 
popisují jak běžné případy, tak i případy extrémní, které sice 
ilustrují chování detekční metody v prakticky nenastávají-
cích stavech, avšak z hlediska komplexního popisu chování 
metody jsou nezbytné.

7.2 Výsledky experimentu

Jak již bylo uvedeno, je výsledkem daného experimentu sta-
novení účinnosti odhalení odlehlých hodnot. Tato účinnost je 
popisována dvěma hodnotami, a to množstvím správně
odhalených zavedených odlehlých hodnot a (množstvím 
hodnot měřených veličin, které metoda právem považuje
za odlehlé; vyjádřeno procentuálně vzhledem k množství od- a b



Tab. 9 Účinnost metod – množství správně (a [%], ∆  [%]) a špatně (b [%], ∆  [%]) odhalených odlehlých hodnot;
            síť B (304 % nadbytečných měření)

Obr. 4 Účinnost Huberova M-odhadu – množství správně a špatně odhalených odlehlých hodnot;
síť A (803 % nadbytečných měření)

a b
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Obr. 5 Účinnost Huberova M-odhadu – množství správně a špatně odhalených odlehlých hodnot;
síť B (304 % nadbytečných měření)
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robustní odhady byly navrženy později s cílem tento odhad 
vylepšit.
    Účinnost správné identifikace odlehlých hodnot v souboru 
geodetických měření (a) je přímo úměrná velikosti chyby 
odlehlých měření (v experimentu vyjádřené součinitelem 
směrodatné odchylky h). Z hlediska teoretického posouzení 
užitých robustních metod je možno obecně soudit, že s ros-
toucí velikostí chyby odlehlých měření se zvyšuje i množství 
špatně identifikovaných neodlehlých hodnot (b). V porov-
nání s vlivem zvyšující se velikosti chyby odlehlých hodnot 
je vliv zvyšujícího se množství těchto chyb mnohem méně 
výrazný. Podrobný průběh účinnosti (správné a špatné detekce 
zavedených odlehlých hodnot) je pro Huberův M-odhad 
zobrazen na obr. 4 a obr. 5.

8. Závěr

Výsledkem experimentu (zátěžového testování) bylo stano-
vení použitelnosti robustních M-odhadů pro detekci odleh-
lých hodnot geodetických veličin měřených v rámci velmi 

rovu M-odhadu. Nedostatky jednotlivých metod vůči Hube-
rovu M-odhadu jsou v tab. 8, resp. tab. 9 zvýrazněny. Na obr. 
4 a obr. 5 je dále hypsometricky znázorněna účinnost Hube-
rova M-odhadu (bez rozdělení výsledků do interpretačních 
skupin).
   Pro zvýšení věrohodnosti dosažených výsledků byl celý 
experiment 10x zopakován a hodnoty zde uváděné předsta-
vují průměr ze všech opakovaných pokusů.

7.3 Vyhodnocení dosažených výsledků

Z uváděných výsledků vyplývá, že účinnost jednotlivých 
robustních M-odhadů je srovnatelná. Hodnoty v poli E a F 
jsou brány jako zcela orientační a není vhodné jim v celkovém 
hodnocení dávat velkou váhu. V těchto případech se jedná
o kontaminaci souboru hrubými chybami, které lze při zpra-
cování přesných geodetických sítí snadno předem odstranit. 
Nejlepších výsledků účinnosti bylo dosaženo použitím Hube-
rova M-odhadu (nedostatky účinnosti ostatních odhadů typu 
robustních odhadů jsou v tab. 8 a tab. 9 zvýrazněny). Para-
doxně Huberův M-odhad je odhadem nejstarším a ostatní
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přesných inženýrsko-geodetických sítí. Užití robustních od-
hadů pro detekci odlehlých hodnot je velice účinná metoda, 
jejíž použitelnost je ovšem podmíněna mnoha faktory a vstup-
ními podmínkami. Pro dosažení patřičných výsledků je nutné
zajistit dostatečný počet nadbytečných měření (odpovídající 
počtu nadbytečných měření v běžně měřené velmi přesné 
inženýrsko-geodetických síti) a dále nepřítomnost hrubých 
chyb měření (možno odstranit kontrolou dat před vlastním 
vyrovnáním měření).
    Oproti běžně užívaným metodám detekce odlehlých hod-
not, jejichž princip je založen na opakovaném zamítání jed-
notlivých měření s velkými opravami vůči odhadu MNČ 
(připomínající metodu pokus-omyl), je aplikace robustního 
odhadu zcela automatická a rozhodnutí o zamítnutí veške-
rých odlehlých měření je možné provést naráz, a nikoli po-
stupně posouzením jednotlivých měření.
    Určitou slabinou popisované metody je její závislost na kla-
sickém postupu vyrovnání geodetických měření (vyrovnání 
MNČ), který je výpočetně nestabilní. Ačkoli je výpočet ro-
bustního odhadu oproti MNČ stabilnější, mohou teoreticky 
nastat případy, kdy selže i tento výpočet, a tedy selže i celý 
postup detekce odlehlých hodnot měření.

Článek byl zpracován v rámci interního grantového projektu 
ČVUT SGS10/153/OHK1/2T/11 „Komplexní softwarové zpra-
cování měření inženýrské geodézie“.
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Abstrakt

Rýchle narastanie potreby presných a aktuálnych geografických údajov a s tým súvisiace zvyšovanie rozlíšenia snímačov 
družíc diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a zlepšovanie parametrov leteckých kamier. Zaostávanie metód interpretácie 
obrazových údajov DPZ za pokrokom v tomto smere. Nevhodnosť doteraz používaných metód obrazovej klasifikácie 
založených na pixloch pre snímky s vysokým rozlíšením. Nové možnosti klasifikácie založenej na obrazových objektoch, 
resp. oblastiach. Hodnotenie týchto metód implementovaných v dostupných softvérových prostrediach na príklade dru-
žicovej snímky Landsat a digitálnej ortofotosnímky.

New Classification Methods of High Resolution Remote Sensing Image Data

Summary

Enormous grow of the need for an accurate and up-to-date geographic data followed by increasing the remote sensing 
(RS) image sensors resolution and by enhancing the technical parameters of the photogrammetric cameras. The methods 
of RS image data interpretation lag behind this development, because the traditional pixel-based classifiers are not very 
suitable for the high resolution imagery. The new possibilities are expected from the classification methods based on 
image objects or image regions respectively. Evaluation of these object-oriented classifiers implemented in various 
software products using Landsat satellite imagery and digital orthophoto as well.

Keywords: object-based classification, segmentation, image regions, software, GEOBIA
 

HARVEY, B. R.: Survey network adjustments by the L1 method. 
Australian Journal of Geodesy, Photogrammetry and Surveying, 
1993, č. 59, s. 39-52. ISSN 0159-8910.
BERNÉ VALERO, J. L.–BASELGA MORENO, S.: Robust 
estimation in geodetic network. 2005, č. 17, s. 7-22. ISSN 
0214-4557.
HUBER, P. J.: Robust Statistics. New York, John Wiley and 
Sons 1981.
TŘASÁK, P.–ŠTRONER, M.: Testování generátorů normálního 
rozdělení sloužících pro simulaci geodetického měření - část 1. 
Stavební obzor, 19, 2010, č. 2, s. 60-63. ISSN 1210-4027.
Firemní literatura k přístroji Trimble S6. 
http://www.geotronics.cz/index.php?page=shop.product_details
&flypage=flypage.tpl&product_id=4&category_id=15&option
=com_virtuemart&Itemid=7. [cit. 2011-07-02].
BÖHM, J.–RADOUCH, V.–HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2. upravené vydání. Praha, Geodetický a 
kartografický podnik 1990. ISBN 80-7011-056-2.
KOCH, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in 
Linear Models. Berlin, Heidelberg, New York, Springer Verlag 
1999. ISBN 3-5406525-74.
TŘASÁK, P.–ŠTRONER, M.: Robustní metody vyrovnání. 
Geodetický a kartografický obzor, 57/99, 2011, č. 7, s. 156-165. 
ISSN-0016-7096.



GaKO 58/100, 2012, číslo 4, str. 011

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 4 79

Stanková, H.–Straka, J.: Objektovo orientované metódy...

Podrobnejšie môžeme GEOBIA opísať ako subdisciplínu 
geoinformačnej vedy zameranú na vývoj automatizovaných 
metód delenia obrazových záznamov DPZ na zmysluplné 
objekty a na hodnotenie ich vlastností v rôznych priestoro-
vých, spektrálnych a časových mierkach, čím sa generujú nové 
geografické informácie pre GIS. Práve generovanie a použi-
tie geografických informácií oddeľuje GEOBIA od obrazo-
vých analýz založených na objektoch (OBIA), ktoré sa vy-
užívajú najmä v oblastiach ako počítačové videnie alebo 
biomedicína [5].
     Klasifikácia obrazových údajov založená na objektoch vo vše-
obecnosti prebieha v dvoch krokoch. Prvým krokom je seg-
mentácia, t. j. delenie obrazu na homogénne obrazové objek-
ty (segmenty). Nasleduje klasifikácia obrazových objektov 
na základe spektrálnych, tvarových, textúrnych, kontexto-
vých alebo iných informácií. Uvedený prístup je podobný 
spôsobu, akým človek interpretuje digitálny obraz. Zahrnutie 
kontextových vzťahov a tvarových vlastností je významným 
zdrojom prídavných informácií pre obrazové údaje DPZ s vy-
sokým rozlíšením, ktoré obyčajne pozostávajú len zo šty-
roch multispektrálnych pásiem a jedného panchromatického 
pásma [7].

2.1 Obrazová segmentácia

Obrazové objekty vznikajú v procese nazývanom obrazová 
segmentácia. Segmentačné algoritmy sa rozvíjali na poli počí-
tačového videnia a rozoznávania vzoru priebežne od 80-tych 
rokov a boli úspešne aplikované v oblastiach ako je medicína 
alebo telekomunikačné inžinierstvo. V rámci DPZ a fotogra-
metrie sa využívali len okrajovo a na špeciálne účely, až kým 
nárast dostupnosti a používania údajov s vysokým rozlíše-
ním nespôsobil prudký rozvoj segmentačných algoritmov aj 
v oblasti obrazových analýz DPZ. Prehľad metód obrazovej 
segmentácie je možné nájsť napr. v [8].
    V súčasnosti sú pravdepodobne najrozšírenejšími algorit-
mami na tomto poli algoritmy narastania oblastí, ktoré vytvá-
rajú oblasti rozširovaním z jadrových bodov na princípe homo-
genity. Pomocou používateľom definovanej prahovej hod-
noty na zastavenie rastu oblasti je možné ovplyvniť výslednú 
mierku, t. j. veľkosť segmentov. Tu je potrebné poznamenať, 
že neexistuje univerzálna mierka, ktorá by bola zmysluplná 
pre všetky klasifikačné úlohy. Stanovenie vhodného paramet-
ra mierky pre segmentáciu je v súčasnosti považované za jed-
nu z najproblematickejších úloh v rámci GEOBIA [4]. Zá-
kladným odporúčaním je, aby vytvorené segmenty boli čo naj-
väčšie (hľadisko efektívnosti klasifikácie), ale zároveň aby 
nedošlo k výskytu viacerých cieľových objektov klasifikačnej 
úlohy v rámci jedného segmentu (hľadisko zmysluplnosti/
/správnosti klasifikácie). 
     V tab. 1 uvádzame zoznam vybraných softvérových nástro-
jov na spracovanie obrazových záznamov DPZ, ktoré zahr-
nuli segmentačné algoritmy medzi svoje funkcie. Všetky 
uvedené prostredia obsahujú aj algoritmy na klasifikáciu 
vytvorených segmentov, ktoré bližšie rozoberáme v časti 2.2.
    Prvým komerčne využiteľným softvérovým produktom 
bol eCognition od firmy Definiens, ktorý bol uvedený na trh 
v roku 2000 a v súčasnosti je stále vedúcim produktom
na trhu. Čoraz viac sa presadzuje aj Feature Analyst, ktorý 
funguje ako samostatný modul pre najpoužívanejšie softvéry 
GIS – ArcGIS, Geomedia a ERDAS. Medzi softvéry GIS, 
ktoré majú v sebe priamo implementované moduly na extrak-
ciu a klasifikáciu segmentov, patrí ENVI (Feature Extraction 
Module), ERDAS (Imagine Objective Module), ako aj nová 
verzia Idrisi Taiga. Ako príklad nekomerčného softvéru

1. Úvod
 
Obrazové záznamy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) 
predstavujú v súčasnosti jeden z hlavných zdrojov vstupných 
údajov o krajine, ktoré sa ďalej spracovávajú a analyzujú
v prostredí geografických informačných systémov (GIS). 
Potreba presných a aktuálnych geografických údajov stále 
narastá a vďaka technickému vývoju sa zvyšuje aj počet ko-
merčných družíc, zvyšuje sa rozlíšenie snímačov a zlepšujú 
sa parametre digitálnych leteckých kamier. V digitálnej foto-
grametrii sa v súčasnosti ešte stále využíva digitalizovaný 
analógový obraz leteckej meračskej snímky (LMS). Potreba 
priameho digitálneho snímania však viedla ku konštrukcii 
digitálnych kamier, ktoré mali spočiatku príliš nízke priesto-
rové rozlíšenie. Až v nedávnej dobe boli vyrobené plošné digi-
tálne kamery so snímačmi CCD (Charge-Coupled Device), 
ktoré umožnili dosiahnuť rozlíšenie porovnateľné s analó-
govými fotogrametrickými kamerami [2]. Za technickým 
pokrokom v leteckej fotogrametrii nezaostáva ani pokrok v dru-
žicovom DPZ. Narastá priestorové rozlíšenie snímačov na dru-
žiciach, ktoré je už porovnateľné s rozlíšením LMS. V súčas-
nosti družicové snímky s najvyšším priestorovým rozlíše-
ním (40 cm v panchromatickom móde) poskytuje družica 
GeoEye-1. 
     Rastúca dostupnosť snímok s vysokým rozlíšením vyústila 
do potreby vývoja nových metód automatizovanej interpretá-
cie, ktorá umožňuje extrahovať zo snímok využiteľné informá-
cie o krajine. V súčasnosti sa v operačných programoch stále 
najviac využíva vizuálna interpretácia vykonávaná človekom. 
Metódy automatizovanej obrazovej klasifikácie prešli od svoj-
ho vzniku v 70-tych rokoch vývojom, ale ich správnosť nie je 
pri spracovaní údajov s vyšším rozlíšením dostatočná. Tra-
dičné metódy kontrolovanej a nekontrolovanej klasifikácie 
založenej na pixloch (tzv. pixel-based alebo per-pixel klasifi-
kácia) kategorizujú jednotlivé obrazové elementy na základe 
ich spektrálnych vlastností. „Zmysluplné“ objekty na sním-
kach s vysokým rozlíšením sú však charakteristické nielen 
spektrálnym vzorom, ale aj špecifickou textúrou, tvarom 
alebo vzájomnými súvislosťami. Tieto vlastnosti sú ľahko 
rozoznateľné ľudským mozgom v procese vizuálnej interpre-
tácie, ktorú sa počítačové algoritmy snažia napodobniť. 
Klasifikácia obrazových údajov s vysokým rozlíšením výluč-
ne na základe spektrálnych vlastností pixlov má za následok 
tzv. salt-and-pepper efekt, t. j. často sa vyskytujúce jednotlivé 
pixle alebo malé skupiny pixlov obkolesené pixlami inej 
klasifikačnej triedy (obr. 1a, 1b).
  Tento fakt bol hnacou silou pre vývoj nových metód 
klasifikácie založených na objektovo orientovanom prístupe. 
Cieľom príspevku je priblížiť nové metódy a otestovať do-
stupné softvérové nástroje, ktoré ich poskytujú, na príklade 
obrazových údajov DPZ so stredným a vysokým rozlíšením.

2. Geografické obrazové analýzy založené na objektoch -
    GEOBIA

V súvislosti s vývojom nových metód interpretácie autori
G. J. Hay a G. Castilla [5] konštatujú, že v poslednej dekáde 
došlo k tichému posunu paradigmy v spracovaní obrazových 
údajov DPZ. Od modelu založeného na spektrálnych vlastnos-
tiach pixlov, ktorý dominoval takmer 20 rokov, sa prešlo k viac-
úrovňovému kontextovému modelu založenému na objektoch. 
Formálne bol pre túto novú paradigmu navrhnutý názov 
„Geografické obrazové analýzy založené na objektoch“ 
(GEOBIA – Geographic Object-Based Image Analysis).



a b

c d

e

Obr. 1 Klasifikácia digitálnej ortofotosnímky

a – výrez z ortofotosnímky, b – klasifikácia v Idrisi založená na pixloch, c – klasifikácia v Idrisi upravená
na základe segmentov, d – klasifikácia v SPRING, e – poloautomatizovaná klasifikácia v eCognition
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Názov

Tab. 1 Najpoužívanejšie softvérové nástroje na segmentáciu a klasifikáciu obrazových údajov DPZ

Trimble
(predtým Definiens)

Výrobca Metóda segmentácie Metóda klasifikácie

Overwatch
(predtým VLS)

ITT Visual
Information Solutions

ERDAS

nekomerčný softvér

Clark Labs

eCognition

Feature Analyst
(modul pre ArcGIS,
ERDAS, Geomedia)

ENVI Feature
Extraction Module

ERDAS Imagine
Objective Module

SPRING

Idrisi Taiga

viacúrovňová segmentácia
(multiresolution segmentation)

extrakcia objektov založená
na strojovom učení
(machine learning)

segmentácia založená na hranách
(edge-based segmentation)

segmentácia narastaním oblastí
(region growing)

segmentácia narastaním oblastí
(region growing)

segmentácia na princípe povodí
(watershed segmentation)

objektovo orientovaná klasifikácia
(object-oriented)

objektovo orientovaná klasifikácia
(object-oriented)

klasifikácia založená na objektoch
(object-based)

klasifikácia založená na objektoch
(object-based)

klasifikácia založená na oblastiach
(region-based)

filtrácia výsledkov klasifikácie
založenej na pixloch podľa segmentov
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toch (object-based) a objektovo orientovanými (object-orien-
ted) analýzami. Prvý prístup prebieha v dvoch krokoch – seg-
mentácia je nasledovaná klasifikáciou, kým pri druhom prí-
stupe sa tieto dva kroky cyklicky striedajú, až kým nie sú vy-
tvorené cieľové objekty záujmu. Obrazové objekty v tomto 
prípade nie sú len nositeľmi informácií, ale sú modelované 
na základe pokračujúcej extrakcie a akumulácie expertných 
znalostí. Analýza začína s „primitívnymi“ obrazovými objekt-
mi a ako pokračuje, rastie podrobnosť a presnosť klasifi-
kácie, ako aj podrobnosť a presnosť segmentácie.
    Objektovo orientovaná obrazová klasifikácia je implemen-
tovaná v softvéroch eCognition a Feature Analyst (tab. 1). 
eCognition ponúka dva základné klasifikačné algoritmy – fuzzy 
klasifikáciu najbližšieho suseda a fuzzy klasifikáciu založenú 
na pravidlách. V prvom prípade sa príslušnosť objektov k trie-
dam určuje na základe vzdialenosti od vzorových objektov, 
kým v druhom prípade je definovaná pomocou fuzzy funkcií 
príslušnosti, ktoré tvorí používateľ. V softvéri Feature Ana-
lyst je implementovaná pokročilá metóda klasifikácie a seg-
mentácie založená na intuitívnom učiacom algoritme, ktorý 
je trénovaný používateľom prostredníctvom zadávania sku-
točných a falošných príkladov jednotlivých tried (tzv. asisto-
vaná extrakcia objektov). Obrazové objekty sa vytvárajú pria-
mo pri klasifikácii. 
    Softvéry ENVI a ERDAS ponúkajú klasifikáciu založenú 
na objektoch, ktorá berie do úvahy spektrálne, tvarové, prí-
padne textúrne informácie o objektoch, nezohľadňujú sa však 
vzájomné vzťahy medzi obrazovými objektmi. Softvér 
SPRING poskytuje len klasifikáciu založenú na oblastiach. 
Špeciálny prípad predstavuje softvér Idrisi Taiga, v ktorom 
nie je priamo implementovaná obrazová klasifikácia zalo-
žená na objektoch/oblastiach. Dá sa však vykonať segmentá-
cia obrazu a vybrané trénovacie segmenty použiť pri klasifi-
kácii založenej na pixloch. Na výsledky klasifikácie sa ná-
sledne aplikuje modusový filter, ktorý pracuje v rámci seg-
mentov, pričom všetky pixle príslušného segmentu zaradí
do triedy s najväčším výskytom v rámci tohto segmentu. 
Takáto metóda nemusí nutne viesť k vyššej správnosti klasifi-
kácie, ale klasifikačný výstup je menej rozdrobený a má 
vyššiu kvalitu z hľadiska interpretovateľnosti.
   Veľkou výhodou nových metód klasifikácie založenej
na objektoch je možnosť zahrnúť do klasifikačného algo-
ritmu prídavné informácie z externých vrstiev. Najčastejšie

uvádzame u nás málo používaný brazílsky softvér SPRING, 
ktorý takisto umožňuje segmentáciu a klasifikáciu obrazo-
vých údajov.

2.2 Obrazová klasifikácia

Obrazové objekty vytvorené pri segmentácii obsahujú rôzne 
informácie o spektrálnych hodnotách pixlov, ktoré ich tvoria. 
Jednoduché prístupy klasifikácie založenej na oblastiach 
(region-based) využívajú tieto informácie na zaraďovanie seg-
mentov do tried pomocou klasifikačných algoritmov kontro-
lovanej a nekontrolovanej klasifikácie, ktoré sa dajú apliko-
vať na pixle rovnako ako na oblasti/objekty. Z metód kontro-
lovanej klasifikácie sa najčastejšie používa rovnobežkový 
klasifikátor, klasifikátor maximálnej pravdepodobnosti alebo 
klasifikátor najbližšieho suseda. Nekontrolovaná klasifikácia 
predstavuje zhlukovanie segmentov v príznakovom priestore 
definovanom vstupnými údajmi [12]. 
    Skutočné obrazové analýzy založené na objektoch využí-
vajú okrem spektrálnych informácií aj priestorové infor-
mácie (napr. tvar, vzdialenosti, susedstvo, topologické vzťahy 
objektov atď.), ktoré sú kľúčové pre zahrnutie kontextu do pro-
cesu klasifikácie. Kontrolovaná klasifikácia v tomto prípade 
prebieha buď automatizovane na základe vzorových objektov, 
alebo používateľ definuje množinu klasifikačných pravidiel, 
ktoré musia byť splnené, ak má byť objekt zaradený do prí-
slušnej triedy.
    V rámci softvéru eCognition je implementovaná tzv. viac-
úrovňová segmentácia, ktorá patrí medzi metódy narastania 
oblastí. Umožňuje vytvárať segmenty na viacerých mierko-
vých úrovniach, ktoré sú navzájom pospájané. Vzniká tak 
hierarchická štruktúra obrazových objektov, v ktorej objekty 
„poznajú“ nielen svojich susedov, ale aj svoje nadobjekty/
/podobjekty na vyššej/nižšej hierarchickej úrovni. Táto imple-
mentácia najlepšie odráža objektovo orientovaný prístup, 
ktorý je základom GEOBIA. Okrem segmentácie a klasifiká-
cie GEOBIA zahŕňa aj pridávanie atribútov a schopnosť dopy-
tovať sa na jednotlivé objekty a spájať ich v priestore a čase. 
V tomto zmysle predstavuje kritické premostenie medzi rastro-
vou doménou DPZ a (prevažne) vektorovou doménou GIS [5].
    Autori M. Baatz, C. Hoffmann a G. Willhauck [1] dokonca 
rozlišujú medzi obrazovými analýzami založenými na objek-
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SEGCLASS aplikuje modusový filter na výsledky pixlovej 
klasifikácie.
   Družicovú snímku Landsat sme klasifikovali metódou ne-
kontrolovanej klasifikácie ISODATA a kontrolovanými klasi-
fikátormi minimálnej vzdialenosti a maximálnej pravdepo-
dobnosti. Z 10 cieľových klasifikačných tried sa podarilo kla-
sifikovať 9 (trieda CLC 242 – mozaika polí, lúk a trvalých kul-
túr sa len na základe spektrálnych vlastností nedala určiť). Bliž-
šie je proces klasifikácie založenej na pixloch popísaný v [11].
  Výsledky klasifikácie boli upravené pomocou moduso-
vého filtra s veľkosťou 3 x 3 pixle, čím sa čiastočne zvýšila 
ich vizuálna kvalita, rozdrobenosť areálov krajinnej pokrýv-
ky však bola stále badateľná. Preto sme použili moduly 
SEGMANTATION a SEGCLASS na úpravu výsledkov pixlo-
vej klasifikácie na základe segmentov, čím sa vizuálna kva-
lita výrazne zlepšila. Porovnanie správnosti výsledkov klasi-
fikácie udáva tab. 2. Spomedzi testovaných klasifikátorov sa po-
darilo dosiahnuť najvyššiu správnosť klasifikátoru maximál-
nej pravdepodobnosti (celková správnosť 77 %, Kappa index 
0,73). Aplikáciou filtra na základe segmentov sa správnosť zvý-
šila len mierne (celková správnosť 79 %, Kappa index 0,75).
    Digitálna ortofotosnímka bola klasifikovaná metódou mini-
málnej vzdialenosti a maximálnej pravdepodobnosti. V tomto 
prípade sa ešte menej tried krajinnej pokrývky dalo rozoznať 
výlučne na základe spektrálnych vlastností. Pri klasifikácii
so všetkými cieľovými triedami sa v príznakovom priestore 
mnohé z nich prekrývali a výsledkom bola nízka správnosť 
klasifikácie (tab. 2). Medzi problematické triedy patrili najmä 
rôzne druhy antropogénnych areálov, vodné plochy, hetero-
génne areály skalných brál, prechodné štádiá lesokrovín (rú-
baniská, mladina) a prechodné areály nad hornou hranicou 
lesa – HHL (napr. trávne porasty s kosodrevinou, les s koso-
drevinou a pod.). Tieto sme boli nútení z klasifikácie vylúčiť. 
Tým sa počet cieľových tried pre automatizovanú klasifikáciu 
zredukoval na 6 – les, kosodrevina, trávne porasty (TP), 
čiastočne deštruované TP, deštruované areály a sutiny. Aj
v rámci týchto tried však dochádzalo k prekrytu trénovacích 
množín v spektrálnom priestore. Napr. triedy ihličnaté lesy
a kosodrevina sa na farebných ortofotosnímkach obyčajne 
vyznačujú podobnými spektrálnymi vlastnosťami, ale roz-
dielnou textúrou a najmä miestom výskytu (areály lesa sa vy-
skytujú pod HHL a areály kosodreviny nad HHL). Podobnú 
dvojicu tvorili v záujmovom území triedy deštruované 
areály a sutiny. Areály týchto tried sú na farebnej ortofoto-
snímke bielej až svetlohnedej farby a majú rovnakú textúru, 
avšak kým sutiny sa vyskytujú nad HHL, deštruované areály 
prevažujú na zjazdovkách v lese. Lepším riešením než klasi-
fikácia všetkých cieľových tried s nízkou správnosťou sa uká-
zala osobitná klasifikácia ortofotosnímky s trénovacími mno-
žinami pod a nad HHL. Pod HHL sa vyskytovali triedy les, 
TP, čiastočne deštruované TP a deštruované areály, nad 
HHL to boli triedy kosodrevina, TP a sutiny. S využitím 
masky územia nad HHL (v našom území nad 1 450 m n. m.) 
sme následne oba výsledky klasifikácie spojili do jednej 
vrstvy krajinnej pokrývky.
    Na digitálnej ortofotosnímke sme testovali aj vplyv tréno-
vacej stratégie na správnosť kontrolovanej klasifikácie, ktorá 
bola realizovaná pomocou trénovacích polygónov a trénova-
cích segmentov. Trénovacia stratégia s využitím segmentov 
sa ukázala o niečo lepšia len v prípade klasifikácie so všetký-
mi cieľovými triedami, keď segmenty vytvorené na princípe 
homogenity lepšie reprezentovali najmä spektrálne podobné 
triedy les a kosodrevina. Naopak, pri klasifikácii so 6 cieľo-
vými triedami o niečo lepšie výsledky poskytla trénovacia 
stratégia s využitím trénovacích polygónov, keď interpretátor 
sám ohraničuje vybrané reprezentatívne oblasti (tab. 2).

ide o digitálny terénny model, ktorý môže byť nápomocný 
napr. pri klasifikácii budov, stromov alebo rôznych typov 
vegetácie podľa výškovej zonálnosti. V prostredí eCognition 
je možné využiť aj pomocné rastrové alebo vektorové tema-
tické vrstvy.

3. Klasifikácia družicovej snímky Landsat a digitálnej
    ortofotosnímky

Vybrané metódy klasifikácie založenej na objektoch/oblas-
tiach sme testovali na obrazových záznamoch družice Landsat 
a na digitálnej ortofotosnímke. Cieľom bolo jednak porovnať 
efektívnosť týchto metód pri spracovaní obrazových údajov 
so stredným a s vysokým priestorovým rozlíšením, jednak 
posúdiť ich vplyv na správnosť klasifikácie v porovnaní so 
správnosťou klasifikácie založenej na pixloch. Zároveň sme 
hodnotili vplyv rádiometrických úprav na správnosť klasifi-
kácie. Pri testovaní boli využité nástroje na segmentáciu
a klasifikáciu v softvérových prostrediach Idrisi Taiga, 
SPRING a eCognition.
     Vstupné údaje predstavoval výrez z družicovej scény Landsat 
z oblasti severného Slovenska (veľkosť územia 40 x 40 km) 
a farebná ortofotosnímka z oblasti Chopok-Jasná v Nízkych 
Tatrách (veľkosť územia 3,2 x 4,2 km). Družicová scéna 
Landsat s rozlíšením 30 m bola nasnímaná v roku 1998 a po-
skytnutá Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) 
na účely diplomovej práce [13]. Digitálna ortofotosnímka
s rozlíšením 1 m bola vyhotovená na Katedre kartografie, 
geoinformatiky a DPZ Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave na podklade LMS nasnímaných
na potreby programu PHARE v roku 1998. 
     Základom pre klasifikáciu družicovej snímky Landsat bola 
legenda CORINE Land Cover (CLC), navrhnutá pre mapo-
vanie krajinnej pokrývky Európy v mierke 1 : 100 000 vizuál-
nou interpretáciou družicových údajov Landsat [3]. V záuj-
movom území sa vyskytovalo 21 tried CLC na tretej hierar-
chickej úrovni, z ktorých bolo vybraných 10 výsledných tried 
vhodných na automatizovanú interpretáciu. Ostatné triedy 
(prevažne rôzne druhy umelých povrchov rozdelených podľa 
využitia a prechodné triedy) boli buď zaradené do niektorej
z cieľových tried, alebo vylúčené z klasifikácie.
     Pri klasifikácii digitálnej ortofotosnímky sme použili legen-
du špeciálne navrhnutú pre mapovanie krajinnej pokrývky 
vysokých pohorí vizuálnou interpretáciou ortofotosnímok
v rámci dizertačnej práce [10]. Ani v tomto prípade nebolo 
možné automatizovane vyčleniť všetky triedy, ktoré rozozná 
človek pri vizuálnej interpretácii. Dodatočne sa niektoré z nich 
dali doplniť pomocou operácií GIS alebo pomocou manuál-
nej reklasifikácie, ktorú ponúka softvér eCognition.
     Správnosť klasifikácie družicovej snímky Landsat bola ove-
rená na základe referenčných polygónov vygenerovaných
z vektorovej vrstvy CLC 2000, ktorú takisto poskytla SAŽP. 
Správnosť klasifikácie digitálnej ortofotosnímky bola hodno-
tená porovnaním s referenčnými polygónmi získanými z vek-
torovej vrstvy krajinnej pokrývky vytvorenej vizuálnou inter-
pretáciou v rámci dizertačnej práce [10].

3.1 Klasifikácia v prostredí Idrisi Taiga

V prostredí Idrisi Taiga sa klasifikácia na základe segmen-
tácie realizuje prostredníctvom troch modulov. Modul 
SEGMENTATION je určený na segmentáciu obrazu, v mo-
dule SEGTRAIN sa vyberajú trénovacie segmenty a modul



Metóda

Tab. 2 Správnosť klasifikácie v prostredí Idrisi Taiga

Klasifikácia založená na pixloch Úprava na základe segmentov

ISODATA

MINDIST

MAXLIKE

Landsat

Ortofotosnímka

MAXLIKE ALL

MAXLIKE SEGT ALL

MINDIST

MAXLIKE

MAXLIKE SEGT

MAXLIKE SEGT
POLOAUTOMAT

Celková správnosť

61,3 %

71,6 %

76,9 %

Celková správnosť

31,7 %

33,4 %

64,6 %

71,3 %

70,6 %

-

Kappa index

0,56

0,67

0,73

Kappa index

0,23

0,24

0,53

0,61

0,60

-

Celková správnosť

-

74,0 %

78,7 %

Celková správnosť

31,8 %

40,1 %

67,5 %

73,5 %

72,8 %

80,5 %

Kappa index

-

0,70

0,75

Kappa index

0,23

0,30

0,56

0,63

0,63

0,73

Metóda

Tab. 3 Správnosť klasifikácie ortofotosnímky v prostredí SPRING

Automatizovaná klasifikácia Poloautomatizovaná klasifikácia

ISOSEG

BHATTACHARYA

Celková správnosť

59,9 %

64,3 %

Kappa index

0,41

0,49

Celková správnosť

77,4 %

81,1 %

Kappa index

0,69

0,74

Vysvetlivky:   MINDIST – klasifikátor minimálnej vzdialenosti
       MAXLIKE – klasifikátor maximálnej pravdepodobnosti
       ALL – klasifikácia so všetkými cieľovými triedami
       SEGT – trénovacie množiny v podobe segmentov
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nastavenia prahovej hodnoty v percentách, ktorá určuje maxi-
málnu prípustnú Mahalanobisovu vzdialenosť medzi obrazo-
vými oblasťami v rámci jedného zhluku. V prípade ortofoto-
snímky Chopok-Jasná sa ukázalo ako ideálne nastavenie pra-
hovej hodnoty 99 %, pričom vniklo 17 zhlukov. 
    Kontrolovaný klasifikátor Bhattacharya je založený na me-
raní štatistickej oddeliteľnosti tried pomocou vzdialenosti 
Bhattacharya, t. j. priemernej vzdialenosti medzi pravdepo-
dobnostnými rozdeleniami tried [6]. Maximálnu prípustnú 
vzdialenosť klasifikovaných obrazových oblastí od vzoro-
vých opäť určuje používateľ pomocou prahovej hodnoty v per-
centách. Keďže algoritmus textúrnej klasifikácie Clatex ne-
priniesol použiteľné výsledky, cieľové triedy boli rovnako 
ako v prostredí Idrisi klasifikované výlučne na základe spek-
trálnych vlastností. Využili sme preto rovnakú stratégiu odde-
lenej klasifikácie na základe nadmorskej výšky a následné 
doplnenie areálov vybraných tried v prostredí GIS.
    Výsledky hodnotenia správnosti automatizovanej a polo-
automatizovanej klasifikácie zobrazuje tab. 3. Kontrolovaný 
klasifikátor Bhattacharya dosiahol o niečo vyššiu správnosť 
(64 %) než nekontrolovaný klasifikátor Isoseg (60 %). 
Hodnoty správnosti kontrolovanej klasifikácie metódou 
Bhattacharya sa pohybujú na úrovni správnosti klasifikácie 
metódou minimálnej vzdialenosti v Idrisi, čo pravdepodobne 
vyplýva z rovnakého princípu oboch metód (meranie vzdiale-
nosti v spektrálnom priestore). Úprava výsledkov klasifikácie 
v prostredí GIS opäť výrazne zvýšila celkovú správnosť (pri 
kontrolovanej klasifikácii zo 64 % na 81 %), ako aj Kappa 
index (pri kontrolovanej klasifikácii z 0,49 na 0,74). Výsle-
dok automatizovanej kontrolovanej klasifikácie v prostredí 
SPRING zachytáva obr. 1d.

  Po klasifikácii sme areály niektorých neklasifikovaných
tried (umelé povrchy, vodné plochy, bralá) doplnili do výsled-
nej vrstvy krajinnej pokrývky operáciami v prostredí GIS na zá-
klade vektorovej vrstvy vytvorenej vizuálnou interpretáciou. 
Takýto postup môžeme považovať za jednu z metód poloauto-
matizovanej klasifikácie. Osobitne sme potom hodnotili správ-
nosť automatizovanej a poloautomatizovanej klasifikácie. Naj-
vyššiu správnosť sa opäť podarilo dosiahnuť pomocou kla-
sifikátora maximálnej pravdepodobnosti. Vylúčenie nesprávne 
klasifikovaných tried a oddelená klasifikácia cieľových tried 
nad a pod HHL výrazne zvýšili správnosť klasifikácie (cel-
ková správnosť vzrástla z 33 % na 71 % a Kappa index z 0,24 
na 0,61). Podobne ako pri klasifikácii družicovej snímky 
Landsat, úprava výsledkov klasifikácie na základe segmentov 
mierne zvýšila správnosť klasifikácie a výrazne znížila rozdro-
benosť areálov (obr. 1b, 1c). Ďalšie vylepšenie výsledkov 
klasifikácie umožnili úpravy v prostredí GIS, po ktorých sa 
celková správnosť zvýšila na 80,5 % a Kappa index až na 0,73.

3.2 Klasifikácia v prostredí SPRING

Softvér SPRING využíva obrazové segmenty len v podobe 
oblastí pre klasifikáciu na základe priemerných spektrálnych 
a textúrnych vlastností pixlov. V tomto prostredí sme klasi-
fikovali ortofotosnímku z oblasti Chopok-Jasná metódou 
nekontrolovanej klasifikácie Isoseg a kontrolovanej klasifi-
kácie Bhattacharya. Klasifikátor Isoseg patrí medzi metódy 
zhlukovania ISODATA a zhlukuje obrazové oblasti na zákla-
de štatistických parametrov odvodených zo spektrálnych
hodnôt. Výsledný počet zhlukov určuje používateľ pomocou



Metóda

Tab. 4 Klasifikácia v prostredí eCognition

a – charakteristika príznakového priestoru pri klasifikácii Landsat

Použité vlastnosti Počet vlastností

SNN AUT

SNN AUT_TEX

SNN MAN_TEX

Mean TM4-6, SD TM4-7, Max.difference

Mean TM4-6, SD TM4-6, Max.difference, GLCM Homogeneity

Mean TM1-7, SD TM1-7, Max.difference, Brightness,
GLCM Homogeneity, GLCM Dissimilarity

8

8

18

Metóda

b – správnosť klasifikácie Landsat a digitálnej ortofotosnímky

Automatizovaná klasifikácia Poloautomatizovaná klasifikácia

SNN AUT

SNN AUT_TEX

SNN MAN_TEX

Landsat

Ortofotosnímka

MF

Celková správnosť

77,4 %

82,0 %

84,0 %

Celková správnosť

78,8 %

Kappa index

0,72

0,77

0,80

Kappa index

0,72

Celková správnosť

-

-

-

Celková správnosť

91,8 %

Kappa index

-

-

-

Kappa index

0,89

Vysvetlivky:   SNN – fuzzy klasifikátor štandardného najbližšieho suseda
       AUT – automatizovaný výber vlastností
       AUT_TEX – automatizovaný výber vlastností vrátane textúry
       MAN_TEX – manuálny výber vlastností vrátane textúry
       MF – fuzzy klasifikácia pomocou funkcií príslušnosti
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lepšieho výsledku môže byť použitie väčšieho počtu vlastností
(18 oproti 8) vrátane spektrálnych charakteristík objektov
v pásmach TM1 a TM7 a celkovej hodnoty jasu, ktoré podľa 
nástroja FSO neprispievali k lepšej oddeliteľnosti tried.
     Na digitálnej ortofotosnímke sme klasifikovali výrez s veľ-
kosťou 2 x 2 km lokalizovaný v oblasti HHL. Hierarchia klasi-
fikačných tried pozostávala z piatich úrovní. Jednotlivé triedy 
boli charakterizované pomocou funkcií príslušnosti s využitím 
rôznych spektrálnych vlastností objektov a digitálneho terén-
neho modelu [11]. Na rozdiel od klasifikácie v Idrisi alebo
v SPRING sa v prostredí eCognition dajú informácie o nad-
morskej výške použiť priamo pri definovaní tried a nie je nutné 
vytvárať masku územia. Automatizovaný klasifikátor v tomto prí-
pade dokázal rozlíšiť až 9 tried z celkového počtu 17 vyskytujú-
cich sa na príslušnom výreze, a to so správnosťou 79 % (tab. 4b). 
Ďalšie 4 triedy (prechodné štádiá lesokrovín) sme doplnili po-
mocou nástrojov na manuálnu reklasifikáciu a 3 triedy antropo-
génnych areálov v prostredí GIS na základe pomocnej vektoro-
vej vrstvy. Klasifikovať objekty na základe tematických vrstiev 
je možné aj priamo v eCognition, v takomto prípade však nado-
búdajú pre antropogénne areály nežiaduci skokovitý priebeh 
hraníc, ktorý kopíruje hranice pixlov. Pri následnom vyhladení 
hraníc sa nezachovajú pravé uhly, ktoré sú pre niektoré umelé 
objekty typické. Preto je vhodnejšie doplniť tieto typy objektov 
do výslednej vrstvy až po vyhladení hraníc.
   Poloautomatizovanou klasifikáciou sme rozlíšili 16 tried
s celkovou správnosťou takmer 92 % (Kappa index 0,89). 
Výrez z mapy krajinnej pokrývky vytvorenej poloautomati-
zovanou klasifikáciou aj s vyhladením hraníc v prostredí
GIS znázorňuje obr. 1e.

3.4 Vplyv rádiometrických úprav na správnosť
      klasifikácie

Použitie automatizovaných klasifikačných metód založených 
na pixloch, rovnako ako na objektoch, vyžaduje rádiometricky

3.3 Klasifikácia v prostredí eCognition

eCognition ako jediné z testovaných prostredí umožňuje rea-
lizovať objektovo orientovanú klasifikáciu. Metodika segmen-
tácie a klasifikácie v softvéri eCognition je stručne zhrnutá
v [11]. Objektovo orientovanú klasifikáciu sme aplikovali na vý-
rez z družicovej scény Landsat a výrezy z digitálnej ortofoto-
snímky Chopok-Jasná. Družicová snímka bola segmentovaná
s parametrom mierky 20, faktorom tvaru 0,1 a faktorom kom-
paktnosti 0,5. Parameter mierky bol zvolený na základe rozlíše-
nia snímky, hierarchickej úrovne legendy CLC, minimálnej ma-
povacej jednotky pre projekt CLC (25 ha), ako aj na základe 
vizuálneho hodnotenia výsledných segmentov rôznych mierok.
     Snímku sme klasifikovali fuzzy metódou štandardného naj-
bližšieho suseda (SNN), pričom boli hodnotené tri prístupy
k definovaniu príznakového priestoru: 1. automatizovaný vý-
ber vlastností, 2. automatizovaný výber vlastností vrátane tex-
túry a 3. manuálny výber vlastností vrátane textúry. Po výbere 
trénovacích množín je definovanie príznakového priestoru dru-
hým kľúčovým krokom, ktorý má veľký vplyv na správnosť 
klasifikácie metódou SNN. Automatizovaný výber vlastností 
v eCognition umožňuje nástroj na optimalizáciu príznakové-
ho priestoru Feature Space Optimization (FSO), ktorý počíta 
minimálnu vzdialenosť medzi vzorovými objektmi. Z prvých 
dvoch prístupov sa ukázal vhodnejší automatizovaný výber vlast-
ností vrátane textúry s minimálnou vzdialenosťou 0,37 v opti-
malizovanom 8-rozmernom príznakovom priestore (na výber 
bolo celkovo 18 vlastností). Pri automatizovanom výbere vlast-
ností bez textúry bola minimálna vzdialenosť medzi vzoro-
vými objektmi 0,32 rovnako v 8-rozmernom priestore (tab. 4a).
    Horšia oddeliteľnosť vzorových objektov sa odrazila aj pri 
hodnotení správnosti klasifikácie. Klasifikácia s automatizova-
ným výberom vlastností bez textúry dosiahla správnosť 77 %, 
kým klasifikácia s automatizovaným výberom vlastností s tex-
túrou 82 % (tab. 4b). Ešte vyššiu správnosť sme však prekva-
pivo zaznamenali pri klasifikácii s manuálnym výberom vlast-
ností vrátane textúry – až 84 % (Kappa index 0,80). Dôvodom



Poradové
číslo snímky

Tab. 5 Kvantitatívne hodnotenie rádiometrických úprav ortofotosnímky Chopok-Jasná

Štandardná odchýlka (SD) Transformovaná odchýlka (TD)

originál

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Les

48,42

41,82

39,84

39,27

39,44

41,83

43,29

39,49

42,88

41,85

38,33

38,19

33,48

32,71

33,37

Kosodrevina

11,88

17,53

15,28

14,24

14,37

12,91

13,88

13,88

14,37

12,88

14,40

14,57

18,10

17,27

17,63

TP pod HHL

44,53

50,24

49,08

48,90

45,04

40,96

45,96

45,49

49,27

40,92

38,51

38,20

26,95

35,88

30,22

TP nad HHL

22,61

20,49

21,66

24,64

26,17

22,84

25,78

25,78

26,17

22,91

22,89

23,00

23,55

26,67

24,40

∑ SD

127,44

130,08

125,85

127,06

125,02

118,55

128,90

124,63

132,70

118,55

114,13

113,96

102,08

112,53

105,62

Les – TP pod HHL

1858

1565

1904

1941

1955

1935

1942

1955

1919

1935

1831

1834

1911

1985

1936
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dodgingu, Mosaic Tool okrem toho poskytuje aj techniky 
naťahovania histogramu (Histogram Matching) a farebného 
vyrovnania (Color Balancing). Vygenerovali sme 11 uprave-
ných snímok pri rôznych nastaveniach vstupných paramet-
rov dodgingu a 3 snímky upravené metódou farebného vy-
rovnania s automatizovaným nastavením parametrov [10].
    Výsledky rádiometrických úprav boli hodnotené vizuálne 
aj kvantitatívne v prostredí ERDAS Imagine, kde sa posu-
dzovala spektrálna variabilita 4 tried, ktoré na snímke zaberali 
najväčšiu plochu, a boli tiež najviac postihnuté rádiometric-
kými nedostatkami (les, kosodrevina, TP nad HHL a TP 
pod HHL). Spektrálna variabilita v rámci triedy bola repre-
zentovaná štandardnou odchýlkou (SD), ktorá patrí k základ-
ným charakteristikám premenlivosti súboru meraní. Zároveň 
sme hodnotili oddeliteľnosť dvojice tried, pri ktorých dochá-
dzalo vplyvom rádiometrickej nevyrovnanosti k prekrývaniu 
v spektrálnom priestore (les – TP pod HHL), na základe 
merania spektrálnej vzdialenosti známeho ako transformo-
vaná odchýlka (Transformed Divergence – TD). Pri tomto 
meraní podľa [6] váha exponenciálne klesá s rastúcou
vzdialenosťou medzi triedami. TD môže nadobúdať hodnoty 
od 0 do 2000, pričom pri hodnotách nad 1900 sú triedy veľmi 
dobre oddeliteľné, hodnoty 1700 až 1900 indikujú pomerne 
dobrú oddeliteľnosť tried a pri hodnotách pod 1700 je oddeli-
teľnosť už slabá. Hodnotenie výsledkov atmosférických ko-
rekcií na základe merania vzdialenosti v spektrálnom pries-
tore použili aj C. Song et al. [9] pri posudzovaní ich vplyvu 
na správnosť klasifikácie a detekcie zmien.
     Výsledky kvantitatívneho hodnotenia rádiometrických úprav 
sú zhrnuté v tab. 5. Najnižšiu variabilitu a najvyššiu oddeli-
teľnosť dosiahli hodnotené triedy na snímkach č. 12-14, ktoré 
boli vygenerované z pôvodnej ortofotosnímky technikou auto-
matizovaného farebného vyrovnania. Vizuálna kontrola týchto 
snímok však odhalila neakceptovateľnú zmenu farebných
odtieňov v problematickej presvetlenej časti ortofotosnímky. 
Tento vplyv bol badateľný najmä na areáloch bez vegetácie, kto-
ré nadobudli červenkastý odtieň, hoci vo zvyšných častiach

vyrovnaný obraz. Každá odlišnosť objektov na snímkach 
spôsobená rozdielnymi svetelnými podmienkami, rozdiel-
nym postavením fotokamery voči slnku alebo nečistotami 
ovzdušia má vplyv na správnosť klasifikácie. Rádiometrické 
rozdiely sa často vyskytujú medzi viacerými snímkami, rov-
nako však môžu byť rádiometricky nevyrovnané aj jednot-
livé snímky. Napríklad v prípade použitej ortofotosnímky 
Chopok-Jasná bolo badateľné presvetlenie v ľavom hornom 
rohu, t. j. na severozápade územia (LMS boli nasnímané
v ranných hodinách, keď slnko svietilo na juhovýchode). 
Rádiometrické rozdiely spôsobujú, že spektrálne hodnoty 
pixlov/objektov jednej triedy majú vysokú variabilitu, kým 
medzitriedna variabilita je, naopak, nízka. V takomto prípade 
je potrebné ešte pred klasifikáciou vykonať rádiometrické 
vyrovnanie obrazu.
    Najpoužívanejšou metódou rádiometrického vyrovnania je 
tzv. dodging, ktorý využíva obrazové dlaždice. Algoritmus 
dodgingu generuje maticu diskrétnych korekčných hodnôt
v obraze, ktoré stmavia svetlé oblasti a zosvetlia tmavé, pri-
čom sa hodnoty posunú k používateľom definovanému tóno-
vému stredu. Algoritmus je implementovaný aj v komerčných 
softvéroch ImageStation Raster Utilities (ISRU), ImageStation 
OrthoPro alebo Mosaic Tool pre ERDAS Imagine.
    Výsledky rádiometrických úprav sa obvykle hodnotia vizuál-
ne, ale samotné vizuálne hodnotenie je subjektívne a často ne-
postačujúce, pretože ľudské oko dokáže rozlíšiť len obme-
dzený počet odtieňov šede, resp. farby. V prípade automatizo-
vanej klasifikácie môžeme hodnotiť rádiometrické vyrovna-
nie aj kvantitatívne, s použitím štandardných nástrojov na vý-
počet štatistických charakteristík trénovacích množín, ktoré 
sú súčasťou programov určených na klasifikáciu obrazových 
údajov DPZ.
    Na farebnej ortofotosnímke z oblasti Chopok-Jasná sme 
testovali rôzne metódy rádiometrického vyrovnania pomo-
cou nástrojov Dodge Utility (súčasť programového balíka 
ISRU) a Mosaic Tool (súčasť programu ERDAS Imagine). 
Oba nástroje umožňujú rádiometrické úpravy technikou



Obr. 2 Rádiometrické úpravy digitálnej ortofotosnímky, a – pred úpravou, b – po úprave

a                                                                                                     b
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Hlavnou výhodou uvedených klasifikátorov je však výrazne 
vyššia vizuálna kvalita a lepšia interpretovateľnosť vý-
sledkov.
     Testovanie ukázalo, že obrazové analýzy založené na objek-
toch dosahujú vyššiu klasifikačnú správnosť než analýzy zalo-
žené na pixloch, pričom väčší nárast správnosti bol zazname-
naný na snímke s vysokým rozlíšením. Toto zistenie je v sú-
lade s výsledkami viacerých vedeckých štúdií, podľa ktorých 
rozdiel v správnosti stúpa spolu s rastúcim priestorovým roz-
líšením snímok.
    Dôležitým krokom pred realizáciou automatizovanej klasi-
fikácie sú rádiometrické úpravy obrazu, ktoré majú za cieľ za-
bezpečiť čo najnižšiu variabilitu spektrálnych hodnôt v rámci 
klasifikovaných tried a zároveň čo najlepšiu oddeliteľnosť 
tried. Výsledky rádiometrických úprav je potrebné hodnotiť 
predovšetkým vizuálne kvôli kontrole nežiaducich efektov, 
ale v príspevku je prezentovaná aj metodika kvantitatívneho 
hodnotenia na základe štatistických ukazovateľov.
     Záujem o GEOBIA celosvetovo rastie. Doteraz sa konali tri 
konferencie venované tejto disciplíne – v Salzburgu (OBIA 
2006), v Calgary (GEOBIA 2008) a v Gente (GEOBIA 
2010). Budúci vývoj ukáže, do akej miery dokážu GEOBIA 
nahradiť prácu človeka pri analýze snímok. Najväčší poten-
ciál vidíme v poloautomatizovanej klasifikácii s využitím po-
mocných vektorových vrstiev, ktorá v sebe integruje výhody 
automatizovaného aj vizuálneho vyčleňovania areálov jednot-
livých tried v závislosti od toho, ktorá metóda je pre danú 
triedu vhodnejšia.

Príspevok vznikol na základe podpory udelenej vedeckou 
grantovou agentúrou VEGA Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. 1/0457/10
a č. 1/0469/10.

   

snímky mali bielu farbu. Uvedený príklad dokazuje, že vizuálne 
hodnotenie výsledkov rádiometrického vyrovnania je prinaj-
menšom rovnako dôležité ako exaktné kvantitatívne hodnotenie.
    Zo snímok upravovaných metódou dodgingu dosiahli naj-
lepšie štatistické parametre (najnižšiu ∑ SD a relatívne vy-
sokú TD) snímky č. 5 a 9. Z nich sme vybrali snímku č. 5,
na ktorej sa pozitívne odzrkadlil vplyv rádiometrických úprav 
aj nad HHL (došlo k čiastočnému zosvetleniu TP v strednej 
časti snímky). Túto snímku sme potom použili v procese 
klasifikácie v jednotlivých softvérových prostrediach. Porov-
nanie pôvodnej a upravenej ortofotosnímky ukazuje obr. 2.

4. Záver

Príspevok sa venuje pomerne novej problematike GEOBIA. 
Osvetľuje ju prostredníctvom hodnotenia ponúkaných ko-
merčných a voľne dostupných softvérových nástrojov na seg-
mentáciu a klasifikáciu. Ako jednoznačne najlepší sa ukázal 
komerčný softvér eCognition ponúkajúci najväčšie množ-
stvo funkcií a skutočnú objektovo orientovanú klasifikáciu.
S využitím nástrojov na manuálnu reklasifikáciu je možné 
dosiahnuť správnosť vyššiu ako 90 %. Je však potrebné 
dodať, že poloautomatizovaná klasifikácia snímok väčších 
území je pomerne časovo náročná.
    Správnosť automatizovanej klasifikácie v prostredí eCogni-
tion dosahovala okolo 80 %, čo je zhruba na úrovni polo-
automatizovanej klasifikácie v softvéroch Idrisi a SPRING 
(po úpravách v prostredí GIS). Správnosť automatizovanej 
klasifikácie v týchto prostrediach sa pohybovala na úrovni 
60-70 % v závislosti od metódy a použitých údajov, čo sa 
príliš nelíši od správnosti klasifikácie založenej na pixloch.
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fických děl. Z pozice samotného uživatele je nejdůležitějším 
fakt, zda je pro něj kartografický produkt použitelný (uži-
vatelsky vstřícný) či nikoliv. To nelze prakticky zjistit, pokud 
probíhá hodnocení pouze na expertní úrovni (např. odborníci 
v oboru kartografie), případně pokud je řešena pouze funkcio-
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Abstrakt

Aplikace specifické metodiky hodnocení kartografických děl s využitím mentálních map uživatelů, včetně výsledků. Metodika 
byla testována na turistických mapách českých producentů kartografických děl s turistickou tematikou. Podkladem bylo 
dotazníkové šetření (celkem 161 respondentů, 483 mentálních map) pro území Český ráj a Krkonoše. Získaný materiál byl 
zpracován do agregovaných mentálních map pro jednotlivé hodnocené turistické mapy a území. S podporou multikriteriál-
ního hodnocení byly stanoveny výsledky s konkrétními připomínkami a doporučeními k jednotlivým prvkům mapového obsahu.

Users’ Mental Maps as a Tool for Hiking Maps Assessment

Summary

Application of a specific method for assessing cartographic products by means of users’ mental maps included results. The 
method was tested on maps developed by leading Czech producers of tourist maps. The basis for this assessment were mental 
maps of two regions in Czechia – Český ráj and the Krkonoše Mountains – created by subjects in response to a questionnaire 
(161 respondents created 483 mental maps). The resulting material was then used to produce “aggregated mental maps” 
corresponding to specific hiking map and region. On the basis of these maps supported by a multi-criteria assessment, results 
for respective maps were measured and presented together with concrete recommendations regarding specific elements of 
the map content.

Keywords: aggregated mental map, Český ráj, Krkonoše Mountains, SHOCart, Kartografie Praha, Czech Tourist Club
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Tab. 1 Schéma způsobu hodnocení (zdroj: [7])

Respondent

1.

2.

3.

4.

5.

6.

varianta A

Klub českých turistů

SHOCart

Kartografie Praha

Klub českých turistů

SHOCart

Kartografie Praha

varianta B

SHOCart

Kartografie Praha

Klub českých turistů

Kartografie Praha

Klub českých turistů

SHOCart

varianta C

Kartografie Praha

Klub českých turistů

SHOCart

SHOCart
Kartografie Praha

Klub českých turistů

GaKO 58/100, 2012, číslo 4, str. 020

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 488

Novotná, K.–Bláha, J. D.: Využití mentálních map uživatelů…

vybrána dvě území, Český ráj a Krkonoše, zobrazená na ma-
pách tří různých kartografických společností, a to firmy 
Kartografie Praha, a. s. (KP), Klubu českých turistů (KČT)
a firmy SHOCart, spol. s r. o. (SC). Záměrně byla vybrána 
dvě území nejen s rozdílným charakterem terénu, ale i s dal-
šími rozdíly, které se na těchto územích vyskytují. Dalším 
důvodem tohoto výběru byla turistická atraktivnost těchto 
území. Pokud by bylo testováno pouze jediné území, mohlo 
by dojít ke zkreslení výzkumu a metodika by nemusela být 
přenositelná na jiné území (tj. nebyla by dostatečně univer-
zální). Ukázky výřezů používaných map jsou k dispozici 
rovněž v [6].
    Nejprve bylo nutné stanovit metodiku hodnocení odborní-
kem. V této části bylo využito metodiky z práce L. Hrstkové, 
tedy multikriteriální hodnocení doplněné verbální formou
hodnocení [4]. Metodika hodnocení uživatelem vychází z již 
zmiňovaného příspěvku [3]. Samotná metodika je složena
z několika fází, které jsou obvyklé i u jiných způsobů hodno-
cení, a to přípravná fáze, vlastní hodnocení, syntéza a vyhod-
nocení výsledků.
     V přípravné fázi byl stanoven předmět hodnocení, hodno-
titelský subjekt a vytvořeny a vybrány dotazy a úkoly k hodno-
ceným kartografickým dílům. Na základě již stanoveného 
předmětu (turistické mapy) byl určen i hodnotitelský subjekt 
(široká veřejnost strukturovaná podle základních demogra-
fických charakteristik). Vše je v souladu s tím, co autoři výše 
zmíněného příspěvku předpokládají, totiž že zpočátku budou 
hodnocena kartografická díla, která používají téměř všichni 
[3]. Vymezení dotazů a úkolů lze považovat za nejobtížnější, 
jelikož je nutné brát ohled na účel a podmínky užití mapy.
V této části metodiky může dojít k sémantickému šumu zná-
mého také z klasického hodnocení [3]. Předpokladem v meto-
dice výběru hodnotitelů bylo, že k reprezentativnosti průzku-
mu by měl stačit vzorek 100 respondentů.
   Každý respondent hodnotil vždy tři mapy (pro zajištění kom-
parace od každého producenta map jednu). Hodnocení probí-
halo pro dvě zvolená území samostatně. Toto hodnocení je za-
ložené na práci respondenta s mapou, proto v jeho průběhu 
dochází k postupnému učení obsahu mapy. Bohužel právě pro-
ces učení zkresluje výsledky – u první používané mapy si res-
pondent pamatuje málo informací, oproti tomu u poslední 
(třetí) daleko více informací. Poslední mapa je tedy výrazně 
zvýhodněna. Ke každému zvolenému území byly proto vytvo-
řeny tři různé varianty (A, B a C) zadání dotazů a úkolů.
V praxi však není možné, aby tyto varianty měly stejnou 
obtížnost. Problém různé obtížnosti byl odstraněn tím, že res-
pondent měl pro každou mapu jinou variantu zadání a ty se 
pravidelně střídaly, takže každý šestý respondent měl stejnou 
posloupnost map a variant. Bylo tak vytvořeno schéma uve-
dené v tab. 1. Způsob hodnocení pomocí stejných úkolů, ale 
se změnou posloupnosti map, autoři zavrhli, neboť výsledky

nalita produktu, nikoli jeho použití v praxi. Otázkou samotné 
metodiky hodnocení potom je, jakým konkrétním způsobem 
by měl být uživatel zapojen.
    Dosud provedené průzkumy mezi uživateli kartografických 
děl (např. [1], [2], [4]) poukázaly na to, že většina uživatelů 
zaměňuje užitné funkce kartografického díla s jejich estetic-
kou funkcí. Bylo tak zjištěno, že běžný uživatel je téměř ne-
schopen pojmenovat kvality daného díla. Z tohoto důvodu se 
započalo s hledáním nových způsobů hodnocení s využitím 
hodnotitelů z široké veřejnosti. Vedle klasických sociologic-
kých metod (rozhovor, dotazník, anketa apod. – většinou s vý-
sledky ve verbální podobě), z nichž vychází i multikriteriální 
hodnocení předchozích příspěvků [1], [4], případně měření 
použitelnosti prováděné autory příspěvku [7], se nabízela 
metodika integrující metody psychologie a geografie.
    Vznikl návrh metodiky hodnocení, který začlení uživatele 
do procesu hodnocení s využitím tzv. mentálních map [3]. 
Metodika vychází z předpokladu, že si každý při studiu karto-
grafického materiálu (mapy) ve výsledku odnese určitou 
představu o daném prostoru, většinou ve formě obrazu. Tyto 
představy o prostoru, nazývané psychology kognitivní mapy, 
se však objektivně těžko posuzují. Proto je nutné převést je
do grafické podoby, čímž vznikají zmíněné mentální mapy. 
„Mentální mapa je tedy grafickým (kartografickým či sche-
matickým) vyjádřením představ člověka o geografickém 
prostoru, nejčastěji jeho kvalitě a uspořádání“ [5]. V rámci 
výzkumu byly využívány mentální mapy, které zobrazují 
prostor tak, jak ho vnímá jedinec – tvar, velikost, prostoro-
vou orientaci, rozmístění objektů atd. [5].
    Samozřejmě i při použití této metodiky existují zkreslení 
v názorech oslovených uživatelů. Použití mentálních map 
lze zařadit na pomezí tzv. explicitních a implicitních psycho-
logických přístupů. Důvodem k tomu jsou techniky měření 
postojů uživatele. Uživatel neví, že hodnotí kartografický 
produkt. Není dotazován na kvalitu produktu, ale zjišťuje, co 
si osvojil při používání kartografického díla [3].

2. Metodika hodnocení turistických map

Samotná metodika vychází z příspěvku J. D. Bláhy a T. 
Hudečka [3]. Turistické mapy byly stanoveny jako předmět 
hodnocení na základě toho, že jsou v širokém zájmu veřej-
nosti a jedná se tak o jedny z nejčastěji používaných karto-
grafických produktů. Dalším důvodem volby byla možnost 
komparace výsledků s články v časopise Geodetický a karto-
grafický obzor [4], [7]. Výzkum navázal na práci L. Hrstkové 
[4] také v rámci multikriteriálního hodnocení turistických 
map, díky čemuž by bylo možné provést i analýzu vývoje 
kvality map (pro detaily viz [6]). Pro potřeby práce byla
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především na přírodní objekty, kterých je zde uvedeno ze všech 
srovnávaných map nejvíce. U map firmy SC například zcela 
chyběly restaurace a ubytovací zařízení. Obsahová náplň ma-
py je patrně ze všech zkoumaných map nejmenší.
    Dotazy a úkoly bylo nutné harmonizovat, což bylo prove-
deno na základě pilotního šetření, které nám mělo ukázat 
schopnosti respondentů na dané dotazy odpovědět. Další fází 
harmonizace byla konzultace s odborníky na psychologii. 
Pomocí těchto dvou metod byly dotazy a úkoly postupně 
dále upravovány až do své finální podoby.

3.2 Sběr dat

Dotazník vyplnilo celkem 161 osob (83 pro území Českého 
ráje a 78 pro území Krkonoš). Z důvodu, že se jednalo o do-
tazník, jehož vyplnění trvalo asi jednu hodinu, nebylo možné 
dotazovat se například lidí na ulici, jak tomu je u anket a něk-
terých dotazníků. Respondenti byli vybíráni z okruhu zná-
mých a následně pomocí efektu sněhové koule (snowball 
effect) atd. Kritéria reprezentativnosti tak nebylo možno zcela 
dodržet. Žen bylo v celkovém součtu dotázáno o 11 více, což 
je však při daném množství dat vcelku zanedbatelné. Počty 
dotazovaných v jednotlivých kategoriích byly stanoveny na 24 
pro méně než 18 let, 48 pro věkovou kategorii 18–40 let, 
stejný počet pro 41–60 let a 12 pro kategorii více než 60 let. 
Důraz byl tak kladen na věkové skupiny, které používají mapy 
nejvíce. Ve výsledku bylo pro jednotlivé kategorie získáno 
44 map pro kategorii méně než 18 let, 55 map pro 18–40 let, 
50 map pro 41–60 let a 12 map pro kategorii více než 60 let. 
Větší počet respondentů nad 60 let nebylo možné získat, 
jelikož většinou nebyli ochotni se zúčastnit.
   Nejproblematičtější zajištění reprezentativnosti výzkumu 
bylo z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání. Nejméně res-
pondentů mělo středoškolské vzdělání bez maturitní zkouš-
ky. V současné době totiž i obory (kuchař, číšník, zedník 
atd.), u kterých bylo v dřívější době typické, že studium ne-
bylo zakončeno maturitní zkouškou, existují jako obory matu-
ritní. Jiným případem je pak situace, kdy lidé, kteří měli 
středoškolské vzdělání bez maturitní zkoušky, byli donuceni 
zaměstnavatelem, aby si maturitu dodatečně dodělali. Jelikož 
v současné době většina lidí chce nebo potřebuje mít alespoň 
středoškolské vzdělání, je obtížné sehnat respondenty starší 
18 let, kteří by měli pouze základní vzdělání. 
   Z hlediska četnosti používání turistických map patří nej-
více dotázaných do skupiny, která používá turistické mapy 
jednou do roka (54 respondentů). Poté následuje skupina lidí, 
kteří turistické mapy používají vícekrát do roka (36 respon-
dentů). Za začátečníky se považovalo 83 respondentů, za střed-
ně pokročilé 62 respondentů a za pokročilé 16 dotázaných. Je 
nutné si uvědomit, že tato otázka může být ze strany respon-
dentů přeceněna, nebo naopak nedoceněna. Jak bylo zjištěno, 
největší počet respondentů používá mapy od KČT (64 res-
pondentů), následuje KP (52 respondentů) a mapy od firmy 
SC používá pouze 9 uživatelů. V ostatních případech jsou
uvedeny mapy od jiných společností nebo nejsou uvedeny 
žádné mapy. Bylo by zajímavé provést srovnání těchto 
výsledků s počtem prodaných map ve vzorku náhodně vy-
braných knih a mapkupectví. Taková komparace by totiž 
mohla prokázat, do jaké míry byl náš vzorek reprezentativní. 
Vliv obliby jednoho producenta na schopnost používat 
mapy jiných producentů a následně vliv na hodnocení map 
producentů byly totiž v minulosti již prokázány. V tomto 
výzkumu se však vycházelo z předpokladu, že respondenti 
nevědí, že hodnotí mapy! Shrnutí sběru dat a charakteristik 
respondentů je uvedeno v tab. 2.

by neodpovídaly ani vzdáleně praxi práce s mapou. V praxi 
totiž uživatel nemívá čas učit se obsah mapy.
     Dotazy a úkoly byly respondentovi předkládány přímo nad 
turistickou mapou. Respondenti byli vybídnuti, aby si vše dů-
ležité zapamatovali pro případ, kdyby mapu neměli v ruce.
Po vyřešení všech zadaných úkolů byla mapa odebrána a res-
pondent byl vyzván, aby vytvořil vlastní mentální mapu, a to 
na základě informací, které získal z mapy. Předpokládá se to-
tiž, že člověk si pamatuje důležité prvky mapy. Je zřejmé, že 
zde nikoli zanedbatelnou roli mohou hrát další faktory jako 
schopnost vyjadřovat se kresbou, schopnost pamatovat si pros-
torové souvislosti atd. Právě pro eliminaci této subjektivity 
bylo vybráno více respondentů (kolem 80 respondentů pro kaž-
dé území). Opakující se výsledky dostaly o něco větší váhu 
než ojedinělé. Pro přehlednost byly takto získané mentální 
mapy zpracovány do podoby tzv. agregovaných mentálních 
map (obr. 1, viz 2. str. obálky a obr. 2, viz 3. str. obálky). 
Agregovaná mentální mapa je grafickým vyjádřením metody 
četnosti. Vypovídá o tom, kolikrát se daný prvek vyskytuje
v mentálních mapách dotazovaných jedinců [3].
    Poslední fází je porovnání agregovaných mentálních map 
s turistickou mapou. Předpokladem je, že u díla s větší uži-
vatelskou vstřícností bude patrná silnější korelace s vytvoře-
nými agregovanými mentálními mapami. Zjistit tedy, která
z turistických map (v tomto případě kterého producenta) je 
pro uživatele použitelnější [3].

3.  Samotné hodnocení

Vlastní hodnocení lze rozdělit do několika fází. Jedná se však 
spíše o rozdělení vedené snahou o jeho systematický výklad, 
neboť u jednotlivých fází dochází k vzájemnému prolínání.

3.1 Přípravná fáze

Dotazy a úkoly byly sestavovány pro obě vybraná území 
samostatně. Pro hodnocení v Českém ráji bylo vybráno úze-
mí vymezené obcemi Frýdštejn, Železný Brod a Koberovy. 
Dalším kritériem pro vymezení byla řeka Jizera, která pro vět-
šinu uživatelů tvoří významný orientační prvek. Území je ře-
kou děleno na dvě části, čímž je zjednodušena orientace uživa-
tele v mapě. Pro hodnocení Krkonoš byl výběr území proble-
matičtější. Obce jsou od sebe více vzdáleny kvůli kopcovité-
mu terénu. Z tohoto důvodu je vymezené území větší, přestože 
bylo snahou využít jako významné orientační body některé 
vrcholy a jiné významné body. Území je nakonec vymezeno 
obcemi Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Malá Úpa a Janské 
Lázně. Vymezit území na jihozápadě pomáhají vrcholy Černá 
hora a Slatinná stráň. V území se opět nachází řeka, která ale 
nerozděluje území tak zřetelně jako v Českém ráji. Jedná se
o horní tok Úpy, který není v mapě tak snadno rozlišitelný.
    Dotazy a úkoly byly rozděleny do tří variant. Snahou bylo 
zformovat praktické dotazy typu: najděte nejkratší cestu, ces-
tu s nejmenším převýšením, nejzajímavější cestu. Dále vyti-
povat objekty zájmu, které by mohly uživatele zaujmout – zří-
ceniny, hrady, skalní města a další přírodní a kulturní objekty.
   Sestavování dotazů a úkolů se neobešlo bez problémů. 
Mapy od různých kartografických společností se samozřejmě 
liší nejen svým provedením, ale i svou obsahovou náplní. 
Proto bylo hlavní snahou v průzkumu eliminovat takové 
dotazy, které na tento problém narážely. U všech případů to 
však nebylo možné. U map KČT chybí převážně naučné
stezky a zejména informační centra, avšak důraz je kladen



Tab. 2 Počet respondentů podle jednotlivých charakteristik
           (zdroj: vlastní výzkum)

Pohlaví Věková kategorie Nejvyšší dosažené
vzdělání

muži     75

ženy     86

méně než 18 let 44

18–40 let                 55

41–60 let                 50

více než 60 let         12

ZŠ                 54

SŠ bez maturity 58

SŠ s maturitou 11

VŠ                 38

Četnost
používání map Uživatel Kartografická

společnost
nikdy            16

1× za rok            54

3× do roka           29

5× do roka           14

7× do roka           12

vícekrát do roka  36

začátečník               83

středně pokročilý    62

pokročilý                16

KP     52

KČT    63

SC      9

jiná      9
 
neuvedeno   18

žádná    10

Obr. 3 Závislost počtu zakreslených prvků
na charakteristikách uživatele (zdroj: vlastní výzkum)

Poznámka: pohlaví (muži, ženy), věk (méně než 18 let, 18–40 let,
41– 60 let, více než 60 let), vzdělání (základní, středoškolské bez ma-
turity, středoškolské s maturitou, vysokoškolské), četnost užití map 
(nikdy, 1× do roka, 3× do roka, 5× do roka, 7×  do roka, vícekrát
do roka), uživatel (začátečník, středně pokročilý, pokročilý).
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pokládány. Největší četnost zakreslení měly ty objekty, na kte-
ré byl položen přímo dotaz (např. najděte nejbližší restauraci 
ke zřícenině Zbiroh), anebo se v dané otázce vyskytovaly 
(najděte nejkratší trasu mezi Drábovnou a Zbirohy). V tomto 
případě byla zakreslena jak trasa, tak Drábovna a Zbiroh. 
Naopak objekty, u nichž byla ponechána volnost responden-
tovi – otevřené otázky (podle čeho byste se orientovali v te-
rénu, nebo vyberte zajímavé objekty podél trasy), mají mno-
hem menší četnost zakreslení.
    Pro eliminování vlivu konkrétního území na hodnocení
a pro možnost srovnání bylo ještě posuzováno území Krko-
noš. Zpracované agregované mapy jsou opět determinovány 
otázkami a úkoly. Pořadí četností jednotlivých prvků zakres-
lených v agregovaných mentálních mapách jednotlivých karto-
grafických společností je uvedeno v tab. 3. Byly porovnává-
ny jednotlivé objekty mezi agregovanými mentálními ma-
pami a nakonec byla vybrána ta agregovaná mentální mapa, 
která měla nejvíce nejčetnějších objektů. Konkrétní počet 
jednotlivých druhů zakreslených prvků nemá smysl uvádět, 
neboť je do značné míry determinován zadáním úkolů.

3.3 Vyhodnocení výsledků

Vyhodnocení získaných výsledků proběhlo na základě me-
tody četností zakreslených prvků (zda se daný prvek v men-
tální mapě uživatele vyskytl či nevyskytl). Byly zaznamená-
vány postupně všechny zakreslené prvky, které se vyskytly 
na mentálních mapách všech uživatelů ve variantě A, poté
ve variantě B a nakonec ve variantě C u obou sledovaných 
území.

3.3.1 Korelace výsledků s charakteristikami respondentů

V další fázi hodnocení byla zjišťována závislost počtu zakres-
lených prvků na věku, pohlaví a nejvyšším dosaženém 
vzdělání, dále pak na tom, za jakého uživatele map se respon-
dent považuje a jak často používá mapy. Závislost byla 
zjišťována pomocí průměrného počtu zakreslených prvků 
jednotlivých skupin. Ženy v průměru zakreslily o čtyři prvky 
méně než muži (obr. 3). Na obr. 3 je také možné pozorovat, 
že z věkových kategorií nejvíce prvků zakreslily kategorie 
18–40 let a 41–60 let. Předpoklad, že s rostoucí vzdělaností 
roste i počet zakreslených prvků, se nepotvrdil zcela. Při porov-
nání průměrného počtu zakreslených prvků mezi responden-
ty se základním vzděláním a respondenty se středoškolským 
vzděláním bez maturitní zkoušky bylo zjištěno, že respon-
denti se základním vzděláním zakreslili průměrně více prvků 
(obr. 3). Jedno z možných vysvětlení je, že do skupiny res-
pondentů se základním vzděláním byli zahrnuti také studenti 
gymnázia, kteří ještě studují a chtějí studovat dále na vysoké
škole. S rostoucí zkušeností používání map roste i průměrný 
počet zakreslených prvků. Tuto problematiku nelze zcela 
objektivně posoudit, jelikož úroveň užívání turistické mapy 
si respondenti určili sami subjektivně. Respondent mohl své 
schopnosti přecenit, nebo naopak podcenit. Nejméně prvků 
zakreslili uživatelé, kteří nikdy nepoužívali mapu, a naopak 
nejvíce prvků zakreslili uživatelé, kteří používali mapy 
pětkrát, sedmkrát či vícekrát za rok (obr. 3).

3.3.2 Hodnocení turistických map na základě agregovaných
         mentálních map

V poslední fázi hodnocení byla získaná data zpracovaná do po-
doby agregovaných mentálních map. Celkem vznikla pro kaž-
dé území, každého producenta a každou variantu jedna 
agregovaná mapa (tj. celkem 18 map). Následně byly tyto 
mapy spojeny do agregovaných map pro obě území dle pro-
ducentů (celkem 6 map) – příklad na obr. 1. Na základě těchto 
map s podporou multikriteriálního hodnocení byly stanoveny 
výsledky hodnocení (pro bližší detaily viz [6]). Každá agregova-
ná mentální mapa vyjadřuje četnost zakreslení jednotlivých 
prvků hodnocených turistických map. Velikost figurálního zna-
ku, tloušťka linie a intenzita barvy odpovídají procentuálnímu 
počtu respondentů, kteří daný prvek zakreslili.
     Prvky byly zakresleny s četností 8–100 %, přičemž nejvíce 
prvků bylo zakresleno v rámci četností 8–20 %. To bylo 
vzato v potaz při stanovení intervalů. Původní záměr stanovit 
lichý počet intervalů, tj. 5, byl přehodnocen, kromě čtyř 
pentilů tak byl interval 8–20 % rozdělen na stejné poloviny 
(8–13 % a 14–20 %). Vznikl tak následujících šest intervalů 
četnosti: 8–13 %, 14–20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 %
a 81–100 %.
     Nejprve byly hodnoceny agregované mentální mapy sledo-
vaného území Český ráj. Zpracované mapy pro jednotlivé 
varianty dotazníku ukazují na vliv otázek a úkolů, které byly 



Český ráj

sídla                              2.      3.    1.

skalní města                 1.      2.    2.

vodní tok                    2.      2.    1.

komunikace                 3.      2.    1.

železnice                      1.      2.    1.

turistické trasy             3.      1.    2.

restaurace                     3.      1.    2.

ubytování                     3.      1.    2.

informační centrum     3.      2.    1.

vrch                              2.      1.    1.

parkoviště                    1.      2.    2.

zřícenina                      1.      1.    2.

vyhlídka                       3.      2.    1.

osamocená skála         n       1.    n

lidová architektura      3.      1.    2.

památný strom            2.      1.    2.

zakreslený prvek
pořadí

KČT KP  SC

Krkonoše

sídla                              1.      3.    2.

vodní tok                      3.      1.    1.

komunikace                 1.      2.    2.

turistické trasy             3.      1.    2.

naučná stezka              2.      1.    1.

informační centra        3.      1.    2.

parkoviště                    3.      2.    1.

zřícenina                      2.      1.    2.

křížová cesta               2.      2.    1.

rozhledna                     1.      1.    2.

vyhlídka na Černé hoře 2.      1.    2.

horská farma Sosna    1.      1.    2.

jeskyně Vývěrka         2.      1.    2.

památný strom            1.      1.    2.

věžovitá stavba           n       1.    n

kaple                            n       1.    n

brusírna dřeva             n       n     1.

zakreslený prvek
pořadí

KČT KP  SC

Tab. 3 Pořadí četností jednotlivých prvků zakreslených v agre-
            govaných mentálních mapách (zdroj: vlastní výzkum)

Poznámka: 1. = nejvyšší četnost zakreslených prvků atd., n = res-
pondenti daný prvek vůbec nezakreslili.

1. místo

2. místo

3. místo

4 ×          8 ×         7 ×

4 ×          7 ×         6 ×

7 ×          1 ×         0 ×

Český ráj
KČT        KP         SC

Krkonoše

5 ×         12 ×        5 ×

5 ×           2 ×      10 ×

4 ×           1 ×        0 ×

KČT        KP         SC

Tab. 4 Shrnutí pořadí četností prvků mapového obsahu
            z předchozí tabulky (zdroj: vlastní výzkum)
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stanovit příčiny umístění. Turistické mapy KČT mají vyso-
kou náplň, což může zhoršovat čitelnost a názornost mapy 
pro běžného uživatele. Turistická mapa území Krkonoš byla 
pro uživatele ještě méně čitelná. Důvodem toho byly nejen 
přidané cyklotrasy, ale také trasy pro běžkaře. Velikost figu-
rálních znaků je v turistické mapě značně malá. Ovlivňuje to 
čitelnost mapy, názornost, ale i rozlišitelnost jednotlivých 
znaků. Pro restaurace byl zvolen málo názorný znak. Uživa-
telé, kteří s danou turistickou mapou nikdy předtím nepraco-
vali, nebyli schopni bez použití legendy restaurace v turis-
tické mapě najít. Naučná stezka v turistické mapě je špatně 
rozlišitelná od použitého mapového znaku přírodní rezerva-
ce. Pro žlutou turistickou trasu byl nejspíše nevhodně zvolen 
odstín žluté barvy, jelikož četnost zakreslení byla velmi nízká.
    U turistických map KP je největším problémem nevýrazný 
topografický podklad, a to jak u ploch, tak u komunikací a že-
leznic. Mírným ztmavením topografického podkladu by možná 
vynikly i turistické trasy (větší přechody mezi barevnými plo-
chami) a respondentům by nedělalo takové potíže si zapama-
tovat jejich barvu. Při ztmavení je však nutné dávat pozor na to, 
aby nezanikl tematický obsah, čímž by se snížila čitelnost mapy.
   V případě map společnosti SC byla nevhodně zvolena 
struktura linie u cyklotras, neboť ji respondenti často zamě-
ňovali s turistickými trasami. V některých případech byly 
vodní toky překryty sousedními liniovými znaky. Tyto úseky 
nebyly respondenty povětšinou zakresleny. Barva u turistic-
kých tras byla nevhodně zvolena, jelikož docházelo k záměně 
komunikací a žluté turistické trasy, vodních toků a modré tu-
ristické trasy. Figurální znaky, které mají černou barvu a jsou 
vyobrazeny na zeleném topografickém pokladě, jsou téměř 
nečitelné. Bylo by tak vhodné buď použít bílé lemovky s ohle-
dem na zlepšení čitelnosti mapy, nebo zesvětlit topografický 
podklad.
    Podrobnější výstupy tohoto hodnocení jsou k dispozici v [6].

4. Závěr

Praktickou aplikací byl ověřen nový způsob hodnocení karto-
grafických děl. Stávající způsoby hodnocení sice zahrnují 
komplexní hodnocení kartografického díla, ale nesoustředí 
se příliš na potřeby uživatelů. Jako předmět hodnocení byly 
vybrány turistické mapy.
   Dosažené výsledky byly porovnány s multikriteriálním 
hodnocením provedeným ještě před zahájením terénního vý-
zkumu – viz [6]. Obě metody hodnocení se shodují v tvrzení, 
že se na prvním místě v pořadí uživatelské vstřícnosti umísti-
ly turistické mapy KP. Umístění map společnosti SC a KČT 
se však už liší. Možné vysvětlení rozdílnosti je, že hodnotiteli 
nevadila vysoká náplň mapy a malé kartografické znaky. 
Dalším vysvětlením může být jistá subjektivní zaujatost vůči 
mapám firmy SC, která se přes veškerou snahu objektivizo-
vat multikriteriální hodnocení může projevit. Právě u map 
firmy SC hodnotitel považoval za problematickou nízkou 
náplň mapy, z níž se téměř nic nedozvěděl.
    Výsledky byly také porovnány s dalšími podobnými výz-
kumy k této tematice, které byly zmíněny již výše. V těchto 
výzkumech byla využita jiná metodika hodnocení. S jedním
z výzkumů T. Víška [8] byly výsledky práce téměř totožné.
U druhého výzkumu L. Hrstkové [4] nebylo možné dojít
ke stejnému závěru, jelikož turistická mapa firmy KP pochá-
zela z roku 2007. V tomto roce měla firma mapy ještě v mě-
řítku 1 : 70 000 a mapy měly i jiný vzhled.
    V průběhu hodnocení se vyskytlo několik problémů. Nej-
problematičtější byl samotný průběh výzkumu. Respondenty

Na základě úvodního předpokladu, že četnost prvků zakres-
lených v mentálních mapách uživatelů map je závislá na je-
jich relevantnosti v mapách, lze tyto výsledky interpretovat 
následovně: jako uživatelsky nejvstřícnější se podle oslove-
ných uživatelů jevily turistické mapy firmy KP. Nejvíce 
uživatelů se při řešení úkolů a dotazů shoduje na využitel-
ných prvcích mapového obsahu. Kromě používání turistic-
kých značek jsou to záznamy klíčových sídel, kdy půdorys 
není podstatný, pouze potřebných úseků vybraných vodních 
toků, méně silničních komunikací, kdy může mít vliv zadání 
úloh z perspektivy pěšího turisty; dále to byly většinou zázna-
my konkrétních dotazovaných pamětihodností – zříceniny, 
kostely, památné stromy, příp. praktických bodů jako parko-
viště, restaurace, ubytování či infocentra. Následovaly turis-
tické mapy firmy SC a na posledním místě se umístily tu-
ristické mapy KČT (tab. 4). Je zřejmé, že výsledky této meto-
diky nemohou být jediným způsobem hodnocení, nicméně mo-
hou upřesnit obraz hodnocených produktů při využití v praxi.
   Agregované mentální mapy byly porovnány nejen mezi 
sebou, ale také s příslušnou turistickou mapou, a to za účelem
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již u třetí mapy nebavilo hledat dané objekty, jelikož výzkum 
trval kolem 45 minut. Byl časově i psychicky náročný, jak 
pro odborníka, tak pro respondenta. Těžko však hledat jiné 
řešení, jak dotazník zkrátit. Pro vylepšení metodiky je nutné 
začít již u tvorby dotazníků. Pro zefektivnění výsledků by 
bylo dobré vyhnout se opakování stejných otázek v různých 
variantách dotazníku, jelikož si respondenti mohou daný 
objekt pamatovat z jiné (předchozí) turistické mapy. 
     Možností zkrácení dotazování jednotlivce je zvýšení počtu 
oslovených respondentů s tím, že jedna část respondentů by 
se věnovala pouze jednomu produktu, jiná dalšímu atd. Na dru-
hou stranu se tím však zhoršuje možnost porovnávat mapy. 
Aby bylo zjištěno více údajů, mohl by odborník měřit dobu 
hledání v mapě, která by mohla napovědět více o celkové 
čitelnosti mapy. Poté by bylo vhodné zaznamenávat spon-
tánní reakce při prvním pohledu na mapu a při následném 
hledání objektů v ní. Tyto reakce mohou o hodnocených 
turistických mapách také něco vypovědět. Autoři věří, že by 
byla tato metodika aplikovatelná i na další druhy kartografic-
kých děl, resp. na jiné uživatele, ačkoliv je vynaložený čas 
delší než u jiných metod.

Článek vznikl za podpory GA UK a je součástí projektu
GA UK č. 26609 s názvem "Mentální mapy: předmět
a prostředek k hodnocení".
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Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) vydala v no-
vembri 2011 svoju ďalšiu publikáciu, už tradične s tematikou histó-
rie nášho odboru. Jej autor Ing. Jozef Marek tentoraz zozbieral

viaceré informácie o činnosti voja-
kov – zememeračov, geodetov
a kartografov – na území Sloven-
ska. Výber informácií chronolo-
gicky usporiadal, glosoval poznám-
kami a vysvetlivkami a doplnil 
spomienkami viacerých aktérov 
najmä z oblasti topografického 
mapovania po 2. svetovej vojne, 
ktorého bol v 50. a 60. rokoch 
minulého storočia sám účastní-
kom. Celá kniha tradične neza-
búda na pripomenutie čo najväč-
šieho počtu mien osôb a osob-
ností, ktoré sa podieľali na roz-
siahlej a významnej vojenskej ze-
memeračskej, topografickej, karto-
grafickej a geodetickej činnosti. 

Jednotlivé kapitoly sú doplnené fotografiami, obrázkami a sché-
mami z tejto práce a z jej výsledkov. Publikácia začína, ako vždy,
od najstarších známych aj menej známych počinov, tentokrát vo-
jenských zememeračov, najmä v oblasti tvorby máp a postupuje až
do roku 2003. Vtedy totiž zanikla v Prahe najvýznamnejšia inštitúcia 
vojenskej geografickej a geodetickej služby (v tom čase patriacej už 
len Českej republike), ktorou bol Vojenský zemepisný ústav (VZÚ).  
     Publikácia má celkovo (s úvodom a záverom) 13 kapitol. Prvé tri 
sa zapodievajú najstaršími prácami vojenských zememeračov vše-
obecne, štvrtá a piata už opisuje históriu vzniku a činnosti vieden-
ského VZÚ (od roku 1839). Z výsledkov činnosti tejto inštitúcie, 
ktorá bola predchodcom a vzorom podobnej organizácie založenej
na našom území po skončení 1. svetovej vojny – československého 
(čs.) VZÚ, sú najvýznamnejšie topografické mapovania na celom 
území vtedajšej monarchie, pričom výsledky mapovania označova-
ného ako 3. vojenské topografické mapovanie slúžili potom ešte dlho 
ako východiská pri tvorbe novodobých topografických máp na našom 
území, ktoré už zabezpečoval čs. VZÚ. Šiesta kapitola približuje 
vznik čs. VZÚ a jeho poslanie v novom štáte – v Československej 
republike. Ďalšie dve kapitoly (siedma a ôsma) podrobnejšie vy-
kresľujú práce vykonávané všetkými odbormi VZÚ (astronomicko-
-geodetickým, topografickým, kartografickým, reprodukčným a po-
pisným), a to najmä na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi 
(samozrejme v nadväznosti a kontexte celoštátnom). Deviata kapitola 
pripomína vznik a dobou pôsobenia, ako aj rozsahom výsledkov po-
merne skromnú činnosť slovenského VZÚ v rokoch 2. svetovej vojny.
    Desiata kapitola sa zaoberá náročnou obnovou čs. VZÚ po skon-
čení 2. svetovej vojny, po jeho personálnej a materiálnej devastácii. 
Pretože v roku 1951 došlo k rozčleneniu pražského VZÚ na tri 
autonómne organizácie, je ďalšie sledovanie činnosti vojenskej 
topografickej a geografickej služby v publikácii prispôsobené tejto 
skutočnosti. Jedenásta kapitola sa tak venuje najmä histórii Vojen-
ského topografického ústavu v Dobruške, ktorého prvou, mimoriadne 
náročnou a rozsiahlou úlohou bolo celoštátne topografické mapova-
nie v mierke 1 : 25 000. Na to nadväzovalo podobné, podrobnejšie 
mapovanie v mierke 1 : 10 000, ktoré bolo spoločným dielom vo-
jenskej topografickej služby a orgánov a ústavov civilnej geodetickej 
a kartografickej služby. Dvanásta, predposledná kapitola sa ve-
nuje histórii a činnosti Vojenského kartografického ústavu v Banskej 
Bystrici a najmä v Harmanci. Do tejto kapitoly sú zaradené aj spo-
mienky niekoľkých pamätníkov na povojnovú činnosť vojenských 
topografov na našom území.
     V celej publikácii vystupujú do popredia činnosť a výsledky práce 
VZÚ, ktoré mali širšie poslanie a využiteľnosť, než akou bolo 
využitie čisto vojenské (aj keď toto bolo určite primárne). Dopad
a využitie výsledkov zememeračských prác zabezpečovaných VZÚ 
(a jeho pendantmi založenými po organizačnom, vecnom a lokalit-
nom rozčlenení v roku 1951) bolo nesporne obrovské. Išlo jednak
o náročné zakladanie trigonometrickej a nivelačnej siete (vykonávané 
vojenskou službou v štáte najmä – alebo výhradne – na území Sloven-
ska a Podkarpatskej Rusi), jednak o tvorbu máp pre civilnú potrebu. 
Boli to napr. mapy a atlasy pre školy, najrozšírenejšia topografická 
mapa v mierke 1 : 75 000 používaná v národnom hospodárstve,
v turistike alebo odborníkmi – geografmi ako najidentickejší podklad 
pri ich bádaní na území celého štátu a pod. Určenie veľkého množstva 
Laplaceových bodov, údaje ktorých boli využívané napr. pri európ-
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resortu ČÚZK přešel na Krajskou geodetickou a kartografickou sprá-
vu v Plzni. Byl vedoucím oddělení technického rozvoje a vedení stát-
ního mapového díla. Od počátku se věnoval zavádění výpočetní tech-
niky do geodetických aplikací a tvorbě Automatizovaného informač-
ního systému geodézie a kartografie. 
    V roce 1992 zahájil kariéru vysokoškolského učitele. Začínal jako 
odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty v Plzni.
V roce 1995 stál u zrodu nového studijního oboru geomatika na ka-
tedře matematiky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské 
univerzity (ZČU) v Plzni. Měl značný podíl na zavedení kombinova-
ného (dálkového) studia a na získání akreditace doktorského studia 
geomatiky (2006) a také na zavedení studijního programu stavební 
inženýrství, obor územní plánování. V roce 2004 obhájil docentskou 
habilitační práci na FSv ČVUT v Praze. Od roku 2008 je členem 
Vědecké rady FAV ZČU v Plzni.
     Doc. V. Čada je vynikajícím odborníkem nejen v katastru nemovi-
tostí, kde mj. přispěl významným způsobem k digitalizaci katastrál-
ních map v sáhovém měřítku a k jejich převodu do S-JTSK. Věnuje se 
intenzivně studiu archiválií, geodetických a kartografických doku-
mentů a historii (ale i budoucnosti) státních mapových děl. 
    Je velmi aktivní v mnoha spolcích a odborných společnostech.
V ČSGK je členem odborných skupin katastru nemovitostí i inženýr-
ské geodézie, je členem České asociace pro geoinformace, Karto-
grafické společnosti ČR, Nemofora, vystupuje jako vážený lektor
na mnoha odborných akcích. Bohatá je jeho publikační činnost, podílí 
se na přípravě vysokoškolských programů i učebnic. Působí jako 
soudní znalec v oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. 
    Přejeme jubilantovi mnoho sil a úspěchů v jeho velmi záslužné 
práci pro obor zeměměřictví, kartografie a katastru v ČR.

Katedra geodézie
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    štrukciu železničných tratí (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
TUCÍKOVÁ, M.: Využitie technológie GNSS a terestrických metód
     pri určovaní priestorových súradníc (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
VAILING, M.: Meranie dynamických vlastností mosta Apollo v Bra-
    tislave (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
VLADÁR, G.: Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov
     terestrickými laserovými skenermi (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
VOŠKA, J.: Dokumentácia archeologických nálezísk geodetickými
    metódami (Ing. Marek Fraštia, PhD.).

Katedra geodetických základov

BÚTOROVÁ, A.: Modelovanie neurčitosti priestorových analýz s vy-
   užitím princípov fuzzy logiky v prostredí ArcGIS (Ing. Renata
    Ďuračiová, PhD.).
FLIMELOVÁ, L.: Webový portál stredoeurópskej siete permanent-
    ných staníc (Ing. Juraj Papčo, PhD.).
HAJTMAN, Z.: Analýza slapových efektov z dlhodobých gravimet-
    rických meraní (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
HAŠTOVÁ, M.: Návrh informačného systému na správu miestností
    v budove Stavebnej fakulty STU (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).
HRUŠKA, M.: Aplikácia konvencií IERS 2003 v astronomických
    výpočtoch (doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.).
JELENÍKOVÁ, Z.: Analýza signálov testovacích družíc navigačného
    systému Galileo (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
KUČEROVÁ, E.: Analýza gradientu tiažového zrýchlenia (Ing. Juraj
    Papčo, PhD.).
MAJDAN, M.: Návrh a implementácia geografického informačného
  systému na správu mestských komunikácií (Ing. Jana Faixová
    Chalachanová, PhD.).
MAŠICOVÁ, M.: Automatizovaná aktualizácia a harmonizácia pries-
    torových databáz (doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.).
MATUŠOV, L.: Transformácia medzi súradnicovými systémami
    S-JTSK a ETRS 89 (Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).
PAULIK, O.: Návrh metód interpolácie geocentrických súradníc dru-
    žíc a hodín družíc GNSS (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
PAVLIS, D.: Návrh metodiky viacpoužívateľskej editácie ZB GIS
    (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).
ŠVARAL, P.: Geometrické aspekty referenčných plôch v geodézii 
    (doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.).
TAKÁČOVÁ, V.: Analýza priestorových interpolačných metód (Ing.
    Miroslava Igondová, PhD.).

Katedra mapovania a pozemkových úprav

BARÁNEK, O.: Problematika dvojitej podstaty ISKN (Ing. Ľubica
    Hudecová, PhD.).
GRAJZINGER, M.: Protipovodňová ochrana v projekte pozemkových
    úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
HORT, Š.: Webový portál protipovodňovej ochrany (Ing. Róbert
    Fencík, PhD.).
KAPRONCZAIOVÁ, Z.: Vizualizácia reliéfu na topografických ma-
    pách (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
KOZÁČIK, A.: Vplyv tvaru areálu na presnosť určenia výmery
    (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
NYÁRSIKOVÁ, T.: Modelovanie opatrení proti veternej erózii v pro-
    jekte pozemkových úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
RYBECKÁ, Z.: Analýza výškovej presnosti digitálnych modelov
    reliéfu (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
SZATMÁRI, D.: Mercatorovo transverzálne valcové zobrazenie
    (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
ŠTEFUNDA, P.: Metodológia kartografickej vizualizácie povodňo-
    vých máp (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
ŠVANTNER, P.: Prvky členitosti v modelovaní krajiny (RNDr.
    Margita Vajsáblová, PhD.).
VASIĽ, M.: Aktualizácia ZB GIS z veľkomierkových mapovaní (Ing.
    Ľubica Hudecová, PhD.).

SPRÁVY ZO ŠKÔL

Zoznam diplomových prác obhájených 
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty
STU v Bratislave v roku 2011
(043) “2011” 378.962 (437.6):528
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Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.

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

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Při pohledu na mapu Čech vynikne uprostřed vzdálenosti mezi Prahou 
a Českými Budějovicemi Jistebnická vrchovina jako významný pře-
děl. Spadá příkře k severu do Sedlecké kotliny(obr. 1), k jihu k řece 
Lužnici klesá pozvolna. Jejím nejvyšším bodem je Javorová skála 
723 m n. m., která se už na našich mapách pevně zabydlela.
      Nebylo tomu tak vždy, až autor těchto řádků ji jako kartograf uvedl 
na řadě fyzických i obecně zeměpisných map v 60. letech 20. století. 
Javorová skála mohla být i nejvyšším bodem širšího orografického 
celku, kterým je Středočeská pahorkatina. Do něj však byla přičleněna 
svým geologickým složením příbuzná Drkolná, ležící zcela excen-
tricky u Klatov, která ji o 6 m převyšuje.
      Poloha Javorové skály uprostřed Čech, s vynikajícími výhledovými 
poměry, ji předurčila již před mnoha lety k vybudování telekomuni-
kační věže a její vrchol není od té doby přístupný. Věž byla nedávno 
modernizována a u nedaleké vesničky Ounuz, která je vesnickou pa-
mátkovou zónou, byla postavena na kótě 715 m věž druhá.
    Nejvyšším přístupným bodem tohoto zajímavého kraje se tak stal 
718 m vysoký Chocholík, ležící asi 500 m východně od Javorové 
skály. Na něj donedávna zabloudilo jen pár turistů z červené značky 
mezi Ounuzí a Veletínem, nebo běžkaři využívající dobré sněhové 
poměry v okolí a lyžaři ze svahu sedlčanského Tatranu. Také armáda 
jej využívala pro spojařská cvičení, protože její antény měly odtud 
přímý výhled na středisko družicových spojů u Divišovic v Sedlec-
ké kotlině. To je známé tím, že využívá i družice s vysokou excent-
rickou drahou letu, pokrývající např. i Arktidu, což stacionární družice 
nedokážou.
      Chocholík sice vystupuje z paroviny u Ounuze jen o několik metrů,  
převýšení jeho severovýchodního strmého svahu nad Sedleckým po-
tokem však dosahuje 230 m, takže odtud působí až horským dojmem 
(obr. 2). Geologicky je tvořen granodioritem, zde lidově nazývaným 
žulou, označovanou odborně podle nedalekého skalního útvaru Čer-
tovo břemeno. Tato hornina se vyznačuje kromě pevnosti také vyso-
kou mírou přirozené radioaktivity.
    Situace se v posledních letech změnila, když na severním svahu 
Chocholíku byl vybudován sportovní areál Monínec se sjezdovkou
a čtyřsedačkovou lanovkou, který do těchto míst přivedl mnoho 
návštěvníků, nejen lyžařů. Mnozí z nich si nesprávně myslí, že i ko-
pec se jmenuje Monínec, ačkoliv středisko má jméno podle nedaleké 
samoty. Tedy něco jako malý Monín, Monínec, podle osady u nedale-
kých Vrchotic.
      Název Chocholík je místními lidmi stále běžně používán, ale spolu 
s autorem jim vadí, že se z nových map téměř vytratil. Výjimkou je 
mapa 1 : 50 000, vydaná v roce 1992 sedlčanskou pobočkou Země-
měřického ústavu na bázi státní mapy, která byla upravena a doplněna 
jako turistická mapa regionu. Pro úplnost uvádím, že název Chocholík 
uvádí státní mapa 1 : 10 000 jako název lesa na jeho východním sva-
hu, podobně jako topografická (vojenská) mapa téhož měřítka, odkud 
bylo asi chybné umístění názvu převzato. Na současné katastrální mapě 
ani jinde předchůdce nemá. Vlastní vrchol kopce se nachází na katas-
trálním území Cunkov. Jen na původní mapě pozemkového katastru,
tzv. císařském povinném otisku z roku 1840, je název Chocholík 
umístěn správně na parcele č. 980. Na stejné mapě je pak také 
vyznačena stabilizace tzv. grafického bodu katastrální triangulace 
(obr. 3, viz 2. str. obálky). To jen potvrzuje, že jde o místo s dalekým 
rozhledem.
    Ačkoliv Chocholík tvoří s Cunkovským hřbetem rozvodí mezi 
Sedleckým a Nadějkovským potokem (Brzinou a Lužnicí), kterým 
zhruba probíhá hranice mezi Středočeským krajem a Jihočeským kra-

jem, celý vrchol i s nejbližším okolím leží na území obce Jistebnice. 
Bylo proto na zastupitelstvu této obce, aby návrh na znovuzavedení 
názvu do map i databáze názvů Geonames navrhlo. To se nakonec 
podařilo a název Chocholík zde již od roku 2012 bude figurovat.
     Překvapení přinesly i obtíže při zjišťování výšky kopce. Předpoklá-
dali jsme, že Chocholík byl bodem státní triangulační sítě, neboť na něm 
stávala věž. Marně jsme však bod v záznamech i mapách hledali. 
Pravděpodobné vysvětlení přinesly až vzpomínky Ing. Pohoreckého, 
který na věži se svým otcem byl. Tato věž se od okolních měřických 
věží, jaké byly například na Vodmanici či Ostrém, výrazně lišila a šlo
údajně o věž vojenskou, využívající daleký výhled. Spadla někdy
v 60-tých letech minulého století. Věž na nedaleké Javorové skále 
byla netypická vždy. Vrcholový kámen, který možná nebyl jen výš-
kovým bodem, ale mohl to být i původní bod grafické katastrální 
triangulace, jsem v prosinci 2011 už nenašel, i když si jej pamatuji.  
Pro něj uvádí vojenská mapa 1 : 10 000 údaj 718,1 m v systému Balt 
-0,46 m. Zaokrouhlený údaj 718 m je tedy správný. Kámen asi 
zavalili vojáci, kteří na vrcholu Chocholíku tábořili. Nedávná doba 
přinesla i záměr vybudovat na Chocholíku moderní rozhlednu, vždyť 
rozhlednám se na Sedlčansku daří. Jak daleko je k jeho uskutečnění, 
nedovedu posoudit.

RNDr. Petr Hloušek,
Praha

Obr. 2 Masiv Chocholíku od severu

Obr. 1 Výhled z Chocholíku do Sedlecké kotliny

ZAJÍMAVOSTI

Utajený či objevený Chocholík?
528.9:911.9
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K článku Novotná, K.–Bláha, J. D.: Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map

Obr. 2 Legenda pro všechny agregované mentální mapy respondentů (vlastní tvorba)
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