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Metodika tvorby map



Metodika tvorby map

Primární data
• koncentrace znečišťujících látek ze stanic ( lokální data + jen omezený počet).

Doplňková (sekundární) data
• informace o celém území,

• regresní závislost s měřenými daty,

• nejčastěji rozptylový model, nadmořskou výšku nebo emisní mapy; viz 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/14groc/gr14cz/XII_mapovani_CZ.html. 

Kombinace primárních a doplňkových dat
• lineární regresní model s následnou interpolací reziduí (kriging, IDW),

• odděleně je spočtena městská a venkovská mapa (vrstva) a následně sloučeny pomocí gridu 

populační hustoty.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/14groc/gr14cz/XII_mapovani_CZ.html


Metodika tvorby map (lineární regrese)

Residua 
na

stanicích

Lineární regrese

𝒄 + 𝒂𝐢 ∙ 𝑿𝐢 𝒔𝟎

Model (Xi)
Staniční měření 
(město/venkov)



Metodika tvorby map (interpolace residuí)

Interpolovaná residua ( 𝑹 𝒔𝟎 )Lineární regrese

Součet → finální vrstva 
(odděleně město, venkov…) 

𝐤𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠, 𝐈𝐃𝐖

 𝒁 = 𝒄 +  𝒂𝐢 ∙ 𝑿𝐢 𝒔𝟎 +  𝑹 𝒔𝟎

Pokud interpolační metoda 

nezachovává hodnotu v místě 

stanice, následuje někdy 

(ročenka) interpolace reziduí 

metodou IDW.



Váha městské vrstvy

Metodika tvorby map (sloučení vrstev)

Sloučení přes 

populační 

hustotu

Venkovská vrstvaMěstská vrstva

 𝒁𝒎ě𝒔𝒕𝒐 ∙ 𝒗á𝒉𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒐 +
+  𝒁𝒗𝒆𝒏𝒌𝒐𝒗 ∙ (𝟏 − 𝒗á𝒉𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒐)

Vrstvy (městská, 

venkovská…) 

mohou zachovávat 

hodnotu v místě 

stanice, sloučená 

mapa obecně ne.



Odhad nejistoty křížovým ověřením

standardní chyba odhadu (Root Mean Square Error): 𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 𝑖=1
𝑁  𝑍 𝑠𝑖 − 𝑍 𝑠𝑖

2
,

normovaná standardní chyba odhadu (nRMSE): 𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

1

𝑁
 𝑖=1
𝑁 𝑍 𝑠𝑖

,

systematického vychýlení: 𝑏𝑖𝑎𝑠 =
1

𝑁
 𝑖=1
𝑁  𝑍 𝑠𝑖 − 𝑍 𝑠𝑖 , 

faktor 2 (FAC2)

Interpolovaná residua ( 𝑹 𝒔𝟎 ) Křížové ověření (cross-validace)

Reziduum v místě 

stanice se nespočte 

přímo, ale 

interpolací 

z okolních stanic



Operativní mapy



PM10 – Hodinový průměr

PM10 – 24hodinový průměr

NO2 – Hodinový průměr

NO2 – Maximální hodinový průměr za den

O3 – Hodinový průměr

O3 – Maximální hodinový průměr za den

O3 – Maximální 8hodinový průměr za den

SO2 – Hodinový průměr

SO2 – Maximální hodinový průměr za den

SO2 – 24hodinový průměr

CO – Maximální 8hodinový průměr za den

Index kvality ovzduší (3h)

Operativní mapy kvality ovzduší (základní informace)
(http://pr-

asu.chmi.cz:8080/IskoPollutionMapVi

ew/faces/viewMapImages.xhtml)

• Stávající způsob tvorby map zaveden cca před 10 lety 

(od té doby nezměněn)

• Změna způsobu tvorby map v rámci testování modelu 

CAMx

• Předmět zájmu: srovnání původního a aktuálního 

přístupu pro PM10 a rok 2015  

http://pr-asu.chmi.cz:8080/IskoPollutionMapView/faces/viewMapImages.xhtml


Specifika operativních map

• k dispozici nejsou manuální stanice

• regresní závislost s měřenými daty je testována pro každou mapu (1h, 8h, den)

• pokud není reg. koeficient kladný (záporný u nadmořské výšky) aplikuje se 

prostá interpolace staničních měření.



Stávající způsob – doplňková data

Průměrný roční imisní 

příspěvek primárních 

částic PM10 z 

antropogenních zdrojů 

pro rok 2014 

(SYMOS)

5letý průměr (2009–

2013) map 

průměrných ročních 

koncentrací PM10

IDW



Nový způsob – doplňková data

průměrné hodinové, 

resp. denní 

koncentrace PM10

z modelu CAMx

městská mapová 

vrstva průměrné 

roční koncentrace 

PM10 v roce 2013

 nadmořská výška

 venkovská 

mapová vrstva 

průměrné roční 

koncentrace PM10

v roce 2013

kriging



Odhad nejistoty křížovým ověřením

standardní chyba odhadu (Root Mean Square Error): 𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 𝑖=1
𝑁  𝑍 𝑠𝑖 − 𝑍 𝑠𝑖

2
,

normovaná standardní chyba odhadu (nRMSE): 𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

1

𝑁
 𝑖=1
𝑁 𝑍 𝑠𝑖

,

systematického vychýlení: 𝑏𝑖𝑎𝑠 =
1

𝑁
 𝑖=1
𝑁  𝑍 𝑠𝑖 − 𝑍 𝑠𝑖 , 

faktor 2 (FAC2)

Interpolovaná residua ( 𝑹 𝒔𝟎 ) Křížové ověření (cross-validace)

Rezidua se 

interpolují do 

místa stanice pouze 

s využitím dat z 

okolních stanic



Operativní mapy - výsledky



VÝSLEDKY (křížové ověřování) – denní mapy

stávající      nový         stávající      nový stávající      nový            stávající     nový 



VÝSLEDKY (křížové ověřování) – hodinové mapy

stávající      nový            stávající      nový stávající      nový          stávající     nový 



VÝSLEDKY (křížové ověřování)



VÝSLEDKY – četnost použití daných doplňkových dat

Stávající způsob

Nový způsob

„Jen interpolace“ –

mapa vznikla prostou 

interpolací staničních 

dat (IDW pro stávající 

a kriging pro nový 

způsob)







Operativní mapy - souhrn



Souhrn - denní mapy

Stávající způsob Nový způsob

BIAS [µg.m−3] venkov 0,52 >> −0,04

město 0,28 >> −0,07

RMSE [µg.m−3] venkov 9,3 >> 6,6

město 6,6 >> 5,7

Prostá interpolace: cca 1/3 dnů >> pouze 3 případy 

(alespoň 1 vrstva) (obě vrstvy)

Období vysokých koncentrací: Systematické >> Bez systematického

nadhodnocení nadhodnocení



Souhrn - hodinové mapy

Stávající způsob Nový způsob

BIAS [µg.m−3] venkov 0,46 >> −0,09

město 0,20 >> −0,12

RMSE [µg.m−3] venkov 13,7 >> 11,0

město 11,8 >> 10,5

Prostá interpolace: 44 % hodin >> pouze 3 % případy 

(alespoň 1 vrstva) (obě vrstvy)

Období vysokých koncentrací: Systematické >> Bez systematického

nadhodnocení nadhodnocení



Závěr

Nový způsob tvorby denních a hodinových operativních map pro PM10

• více využívá doplňkových dat, zejména aktuálních výstupů chemického 

transportního modelu CAMx,

• odstranil systematické vychýlení, které bylo výrazné zejména ve venkovských 

oblastech,

• snížil celkovou chybu,

• téměř eliminoval nutnost prosté interpolace staničních dat,

• systematické vychýlení již tak silně nezávisí na velikosti měřených koncentrací,

• výrazné zpřesnění nastalo zejména v období smogových situací.



Poznámka na úplný konec

Výstupy z rozptylového modelu zatíženy nejistotou (zejména na straně

emisních vstupů); obecně platí, že čím silnější vazba mezi modelem a

měřením, tím menší roli hraje interpolace reziduí (žádoucí stav) 

požadavek na maximální přesnost modelu i mimo místa měření.
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