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OMEZENÍ ROZSAHU VARIANT VÝPOČTU PRO GRIDOVÁ DATA  

 

Na základě rozsáhlých testů (viz lokalita Kraví Hora – s původním nepřesným zadáním zdroje – 

zasláno ke kontrole do FJFI) bylo nutné udělat kompromis mezi nezbytným a zbytečně širokým 

rozsahem počtu variant výpočtů gridů. Vysvětlení: 

Jsou zadány 2 parametry pro tvorbu gridů :  pnt  a  hust 

pnt :  dáno pro dlaždičky pro celou ČR - obrovské soubory zakoupené od firmy CENIA. Pak se dělá se 

výběr a sumace v polárních výpočtových dlaždicích do 100 km od zdroje 

 

varianty pro pnt: 

pnt=hrubý 

pnt=0.0025 x 0.0025 geograf stupně        zhruba dlaždička 180 m x 280 m  

                                                                                                          šíře       svisle  

pnt=jemný 

pnt=0.00125 x 0.00125 geograf stupně     zhruba dlaždička 90 m x 140 m  

                                                                                                            šíře     svisle  

 

--------------------------------------- 

 

varianty pro hust   = radiální dělení od 0 do 100 km : 
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hust=řídký v blízké vzdálenosti:  celkem 35 radiálních vzdáleností do 100 km  

hust=hustý v blízké vzdálenosti:  celkem 42 radiálních vzdáleností do 100 km 

                                  zhuštění v blízkých vzdálenostech zdroje   

 

Byly testovány varianty výpočtu gridových geografických dat: 

Varianty landuse:   

č. 1:  pnt=hrubý   hust=řídký (35 vzdál) 

č. 2:  pnt=hrubý   hust=hustý (42 vzdál) 

č. 3:  pnt=jemný   hust=řídký (35 vzdál)    

 

 

Varianty elevation (výškopis) (+ drsnosti) 

č. 4:  pnt=hrubý   hust=řídký (35 vzdál) 

č. 5:  pnt=hrubý   hust=hustý (42 vzdál) 

č. 6a:  pnt=jemný   hust=řídký (35 vzdál) + střední výška na výpočet dlaždici    

č. 6b:  pnt=jemný   hust=řídký (35 vzdál) + max. výška na výpočet dlaždici  

 

 

Závěr pro volbu počtu alternativních variant:  

Pro landuse navrhuji variantu 3 :  

č. 3:  pnt=jemný   hust=řídký (35 vzdál)    

Pro výškopis navrhuji variantu 6a :  

č. 6a:  pnt=jemný   hust=řídký (35 vzdál) + střední výška na výpočet dlaždici 

                                                                      (uvedeny výsledky i s max. výškou) 

Obě tyto volby nevykazují výraznější systematické chyby a technicky sedí se smlouvou  

 

Testy kombinací (pnt, hust):  Proběhly testy možných kombinací obou parametrů pro lokalitu Kraví 

Hora. Výpočty provedeny s nepřesně zadanou souřadnicí středu (dále upraveno – již OK). Celý balík 



objemných variantních výpočtů byl odeslán dne 19.6.2017 do FJFI.  Bez reakce FJFI, předpokládám 

tedy schválení shora uvedených závěrů pro konkrétní volbu (pnt, hust) pro budoucí mnohonásobné 

výpočty všech možných lokalit.  

 

Formát presentovaných výsledků pro jednotlivé lokality  

Pro každou alternativní volbu (pnt,hust) je hlavní výsledkový výstup v souborech  POL25xxx.OUT. Zde 

jsou pro každý úhlový sektor k uvedeny v předposledním sloupci hodnoty např. středních výšek na 

výpočtové dlaždic, postupně v radiálních vzdálenostech i. V posledním sloupci je IPOCET(K,I), což je 

počet pnt dlaždiček ze vstupů od CENIA.( resp: pro landuse je v POL25xxx v posledních 5ti sloupcích 

LANDTP(KPIX,IPIX,J), J=1,5, což jsou dlaždičky pnt podle typu zemského povrchu patřící do výpočtové 

dlaždice (k,i).) 

Hlavní výstupy jsou matice výsledků pro gridy výškopisu (např. CIHADLA_HAVVYSST.OUT)  a typu 

zemského povrchu a drsností (např. HAVUSDRS_35_00125.OUT). 

!!! Tato data bezprostředně vstupují do radiologických analýz pomocí HARP/PRIMO bez jakýchkoliv 

dalších úprav - udělej podle vzoru pro tvorbu následných programových vstupů HLOK.DAT a 

FOREST.DAT, který pro lokalitu CIHADLA kompletně vytvořil a poslal do FJFI  P. Pecha dne 2.11.2017 

(zasláno přes úložnu). Takto automaticky se bude postupovat pro další lokality. 

Kompletní finální gridy jsou poslány v: 

 …\lokalizace_gridova_data\Gridy_Landuse+drsnost 

                                               \Gridy_Obyvatelstvo 

                                               \Gridy_Vyskopis    

  

     Vždy s podadresáři lokalit: 

                             

V každém podadresáři jsou gridové výsledky bezprostředně použitelné do výpočtů v projektech 

PRIMOALL a BalING51 

 



 

Poznámka k mapovým pozadím pro jednotlivé lokality. Podařilo se oživit zobrazování radiologické 

situace (z běhů PRIMOALL a BalING51) na mapová pozadí. Provedeny testy z podkladů GOOGLE, 

ZABAGED, InfoMAPA).  


