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Spektrální projev výškopisu Marsu 

Abstrakt 

Cílem této práce je seznámení s problematikou kartografie Marsu, vytvo ení mapových 

výstup  a analyzování spektrálních projev  výškopisu. V první části je provedena rešerše 

používaných těles, sou adnicových systém , kartografických zobrazení, historie vymezení 

nultého poledníku. Praktická část se zabývá metodologickým postupem tvorby mapy 

výškopisu Marsu a zárove  jeho analýzou.  

Klíčová slova: mapová zobrazení, Mars, obrazová data, tematická mapa 

 

 

 

Spectral behavior of Mars altimetry 

Abstract 

The goals of this thesis are research of cartography of Mars and the problems connected 

with it. The second goal is the creation of the maps of Mars´s surface and lastly the 

analysis of the surface elevation and its spectral behavior. Firstly, the thesis outlines the 

theoretical part which includes usage of reference bodies, coordinates systems, 

cartographic projections and prime meridian. Second, it features the methodical procedure 

of creating the maps and the analysis. 

Key words: map projection, image data, Mars surface, thematic maps 
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1 Úvod 

Fascinace vesmírem a sousedními planetami je stará jako nejstarší civilizace. Hvězdná 

a planetární tělesa byla objektem pozorování již starověkých učenc . Díky vědecko -

technickému pokroku v posledním století jsme se významně p iblížili k poznání Zemských 

soused . Pomocí vědního oboru, Dálkového pr zkumu Země, byl nejprve mapován 

Zemský povrch. Jeho poznatky se využívají v mnoha vědních oborech, nap . meteorologie, 

klimatologie a geografie. Technologie dosáhly v pr běhu let takové úrovně, že se otev el 

prostor pro využití DPZ ke zkoumání i jiných planetárních těles. Nejprve došlo 

k prozkoumání naše nejbližšího souseda, Měsíce. Následně obrátili vědci svoji pozornost 

k planetě Mars. Pro použití DPZ u jiných planetárních těles je podstatné umístění družic 

na oběžnou dráhu zkoumané planety. Vývoj kosmonautiky v minulém století dosáhl takové 

úrovně, že umístění družic na orbity jiných planet je možné. Díky tomu lze aplikovat DPZ 

na Marsu a m žeme jej pozorovat z jeho oběžné dráhy tak, jako pozorujeme Zemi. 

Tato skutečnost nám nabízí velké možnosti pro analyzování povrchu, atmosféry nebo 

dokonce podpovrchových jev  planety. Výzkum prováděný na Marsu, m že pomoci 

v poznání historie vzniku Země, m že také p ispět k objevu mimozemského života, 

či novým geologickým nebo geomorfologickým poznatk m. Základním p edpokladem pro 

studium Marsu ve všech oborech je orientace v terénu celé planety. Kartografická 

interpretace Marsu nám tuto orientaci usnad uje, je nutným p edpokladem 

pro uskuteč ování objev  i v dalších vědních oborech. 

. 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je seznámení se základní problematikou tvorby mapových výstup  

planety Mars. Budou zde popsána používaná referenční tělesa, ke kterým jsou vztahována 

data, typy sou adnicových systém , se kterými pracuje Mezinárodní ůstronomická Unie, 

hodnoty základních konstant a základní prvky pot ebné k tvorbě kartografických výstup , 

jako jsou nultý poledník, nulová hladina, používaná mapová zobrazení.  

V praktické části bude provedena analýza dat jedné z družic, jejích jednotlivých 

spektrálních pásem a bude porovnána p ípadná závislost, či nezávislost s výškami reliéfu. 

Výsledky budou poté prezentovány pomocí mapových výstup , které budou vytvo eny 

na základě poznatk  o kartografii Marsu a obecných pravidel kartografie. 
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3 Teoretická část 

3.1 Planeta Mars 

Planeta Mars je čtvrtá v po adí ve Sluneční soustavě o st ední vzdálenosti 1,524 AU 

od Slunce. V mnoha ohledech je podobná planetě Zemi. Kolem Marsu obíhají dvě 

p irozené družice a to měsíce Phobos a Deimos. Sklon rotace je Ňň°5ř‘, což se liší 

od Země p ibližně jen o ň0‘. Délka rotace planety kolem vlastní osy je také podobná 

Zemské – trvá p ibližně Ň4h a 39 min. Znatelný rozdíl je ve velikosti, Mars má p ibližně 

poloviční velikost planety Země. (CMEX, Ň014) 

Rozměry planety jsou podobné Zemi ve smyslu poměru velikosti hlavních os. Na 

rozdíl od Země, je na Marsu patrný nepoměr v délce severní a jižní poledníkové poloosy. 

Tento jev se nazývá planetární dichotomie. St ední poloměr mě í ň 389,5 km s možnou 

odchylkou 0,2 km. Jeho rovníková poloosa mě í ňňř6.Ň km, severní poledníková poloosa 

3 376,2 km a jižní ň 382,5 km. (Smith et al., 1999)  

S velikostí planety souvisí její hmotnost, která je až devíti násobně menší 

než hmotnost Země, tedy 0,64174 x 1024 kg. Pr měrná hustota je p ibližně ň 933 km × m-3
. 

Tomu odpovídá i gravitační zrychlení, které má hodnotu ň,71 m × s
-2 

. (CMEX, 2014) 
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3.2 Kartografie Marsu 

Základem kartografie obecně, ať Zemského či jiného vesmírného tělesa, je znalost 

základních veličin, konstant a pravidel, jimiž je nutné se p i tvorbě map ídit. V p ípadě 

kartografie Marsu jsou tyto prvky odlišné od kartografie Země, jak je ostatně z ejmé 

z úvodní charakteristiky. Pro vytvo ení mapových výstup  a práci s daty je nutno si tuto 

problematiku p iblížit. Prostor pro to je vymezen v následující části. 

3.2.1  Referenční tělesa 

Tvar planety Země a Marsu je nepravidelný a proto je geometricky obtížně 

definovatelný. Jeho nepravidelnost je zp sobena kombinací odst edivých a p itažlivých sil. 

Výslednicí je tíhová síla, jejíž velikost je v r zných místech proměnná. Plochy kolmé 

na směr tíže, formují hladinové plochy, které procházejí nulovým bodem klidné hladiny. 

Nazývají se nulové plochy a vytvá ejí základní plochu tělesa. Ekvivalentem Zemského 

geoidu, je v p ípadě Marsu areoid. Obdobně jako pro Zemské těleso se i pro Mars musela 

určit referenční tělesa, která budou geometricky definovatelná a tím pádem vhodná 

pro pot eby kartografie. (Novák, Murdych, 1řŘŘ) 

Referenční koule 

Jedním z referenčních těles je referenční koule. Ta má obecně velké odchylky od 

skutečných rozměr  tělesa. Rozměr referenční koule se dá vypočítat několika možnými 

zp soby. Odvozením poloměru od referenčního elipsoidu tak, aby měla koule stejný 

povrch jako elipsoid, stejný objem jako elipsoid, vypočtením poloměru koule 

z aritmetického poloměru všech os elipsoidu nebo zpr měrováním poledníkových 

kvadrant . (Voženílek, Ň004) Pro planetu Mars je zvolena Mars MOLA sphere 

s poloměrem 3 396.0 km. (Gwinner, 2007) 
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Referenční elipsoid 

Dalším referenčním tělesem je elipsoid. Též rotační elipsoid či dvouosý elipsoid. Je to 

těleso definované dvěma osami, rovníkovou a poledníkovou. Respektive t emi osami, 

ale dvě z těchto os mají stejnou velikost. V p ípadě Marsu, je určen elipsoid Mars 

IAU2000 o rozměrech rovníkové poloosy ň 396,2 km a o rozměrech poledníkové poloosy 

3 376,2 km, oboje s možnou odchylkou 0,1 km. Pro elipsoid je st ední kvadratická 

odchylka od koule 3,0 km (Duxbury et al., 2002) 

Tyto hodnoty referenčních těles a sama referenční tělesa byla p ijata USGS a budou 

v této práci použity. Jsou to hodnoty, které byly namě eny pomocí za ízení americké 

MOLA. (Duxbury et al., 2002) 

 

3.2.2 Sou adnicové systémy 

V dnešní době existují dva sou adnicové systémy, které jsou použitelné p i mapování 

povrchu Marsu. Na p elomu tisíciletí došlo ke změně v jejich užívání. Od sedmdesátých let 

se používal výhradně systém planetografický. Změna nastala s misí MGS, která 

na oběžnou dráhu planety vynesla za ízení MOLů. Toto za ízení bylo schopné po ídit 

snímky povrchu do té doby nevídané p esnosti. Následné produkty těchto dat byly 

v planetocentrickém sou adnicovém systému. Tím vzniklá dvoukolejnost v užívání 

systém  p inesla problematiku s p epočítáváním dat z jednoho sou adnicového systému 

do druhého. Byla to matoucí situace pro uživatele a p inesla spor o to, který systém by se 

měl používat. P ední společnosti zabývající se planetární kartografií jako je USGS, NASA, 

MGCWG nakonec p istoupily na dohodu o používání planetocentrického sou adnicového 

systému, a zajištění jednotného p ístupu k tvorbě map v budoucnosti. 

(Duxbury et al., 2002) 

Planetocentrický sou adnicový systém 

V tomto systému zeměpisná délka nabývá kladných hodnot východním směrem. 

Zeměpisná ší ka je velikost úhlu, který svírá rovina rovníku a spojnice st edu planety 

s daným bodem na povrchu. Tento systém je pravotočivý, identický s polárními 

sou adnicemi a běžně používaný kartografy a geofyziky. Výhodou tohoto systému 

je nezávislost na definici referenčního elipsoidu. (Duxbury et al., 2002) 
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Planetografický sou adnicový systém 

Planetografický systém je systém, ve kterém se délka mě í opačným směrem než 

u planetocentrického, tedy kladných hodnot nabývá západním směrem, směrem opačným 

k rotaci planety. Další odlišností je také definice zeměpisné ší ky. Ší ka je definována jako 

úhel, který svírá rovina rovníku s normálou ke kulové ploše, v daném bodě. Tento systém 

je starší a je používán nejen pro planetu Mars ale i pro další planety v Sluneční soustavě. 

Potenciální výhodou tohoto systému je p esnost určení sou adnic pomocí ručního mě ení. 

To je však v p ípadě Marsu zatím nereálné. (Duxbury et al., 2002) 

 

obr. 1: Znázornění rozdílu definice zeměpisných ší ek 

          zdroj: (USGS, 2014) 

3.2.3 Nultý poledník 

Poledníky jsou obecně nejkratší spojnice severního a jižního pólu. Jsou to pomyslné 

čáry vzniklé promítnutím roviny osy na povrch planety. Tak jako na Zemi je i na planetě 

Mars d ležité určení nultého poledníku, ovšem ne pro správné stanovení času a datové 

hranice. Nultý poledník je v tomto p ípadě d ležitý zejména kv li správné hodnotě 

sou adnic v sou adnicových systémech. Stejně jako Zemský nultý, Greenwichský 

poledník, tak i nultý poledník na Marsu byl určen uměle. Tedy vybráním určitého místa, 

které bylo za tento poledník stanoveno člověkem. Není to tedy stejný kartografický prvek 

jako rovník, který je nejdelší rovnoběžkou planety. 

Historie nultého poledníku Marsu je poměrně dlouhá, sahá až do 17. století. To je 

období, kdy žil holandský astronom Christian Huygens, který první spočítal, že den 

na Marsu je témě  stejně dlouhý jako Zemský, což v roce 1738 potvrdil William Herschel. 

(Krisciunas, 1995) Tomuto tématu se později věnovali i němečtí astronomové Wilhelm 

Beer a Johann Heinrich Mädler. Pro sv j výpočet pot ebovali vybrat nějaký prvek 
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na povrchu planety, podle kterého by určili rychlost rotace. Mädler a Beer vybrali malý 

kruhový objekt p i rovníku. Tento objekt byl následně použit i italským astronomem 

Giovannim Schiaparellim, který v roce 1877 tímto bodem vedl nultý poledník ve své mapě 

Marsu. Bod byl následně pojmenován Camillem Flamarionem jako Sinus Meridiani. 

K p esnějšímu určení nultého poledníku došlo americkou sondou Mariner 9. Ta se stala 

na podzim roku 1ř71 první umělou družicí obíhající jinou planetu než Zemi. Tato sonda 

zprost edkovala snímky povrchu planety v rozlišení dosahující až 1 kilometru. Na základě 

těchto snímk  určil americký astronom Merton Davis malý kráter, p ibližně 0,5 kilometru 

široký, který se nacházel uvnit  velkého kráteru Sinus Meridiani, jako bod jímž prochází 

nultý poledník. Tento kráter byl nazván ůiry-0. Jméno ůiry bylo zvoleno jako pocta 

britskému astronomovi Siru George Biddelli ůirymu, který definoval nultý poledník 

na Zemi, který prochází observato í v Greenwichi. (MSSS, 2014) 

 

3.2.4 Nulová hladina 

Zemský povrch je oproti jiným vesmírným těles m zvláštní výskytem vody 

v kapalném skupenství. Voda zde tvo í rozlehlá mo e a oceány a díky propojení těchto 

vod, je výška hladiny v témě  stejné úrovni. Člověk tuto skutečnost využil k mě ení délek 

ve vertikálním směru. Vzdálenost mě eného bodu vztáhl k hladině světového oceánu 

a nazval ji výškou nad mo em. Na jiných planetárních tělesech je ovšem napodobení 

našeho postupu v mě ení problematické z d vodu absence vody v kapalném skupenství. 

Stejná situace je i na planetě Mars, kde se voda v kapalném skupenství nevyskytuje. 

Polární čepičky, které byly považovány za obdobu našich ledovcových polí, jsou spíše 

námrazou. Je to suchý led, který vzniká p i snížení teplot vymrznutím oxidu uhličitého. 

V menším poměru je zde i led klasický. Ten se vyskytuje ve větším zastoupení v severní 

polární oblasti. P i povrchu je velmi nízký atmosférický tlak, proto když nastává jarní 

oteplení voda a oxid uhličitý netají, ale vracejí se opět do plynného skupenství, tedy 

sublimují. (KOPůL, 1řŘ4) Hladinu Zemského oceánu simulovali vypočtením hladiny, 

která by existovala, kdyby na planetě voda byla. Díky sondě Mariner ř a mě ení, které 

provedla, byla určena hodnota atmosférického tlaku 6,105 mb, tedy 610,5 Pa, jako nulová 

hladina. Je to hodnota, která odpovídá hodnotě trojného bodu vody. Znamená to, že 

v p ípadě, že na povrchu planety stoupne teplota nad Ň7ň,16 K, bude se moci voda 
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pod hranicí 610,5 pascal  reálně vyskytovat v kapalném skupenství. Tato hladina odpovídá 

vzdálenosti 3382,946 km od st edu. (WU, 1996) 

Nicméně pro kartografické vyjád ení výšek reliéfu se tento rozměr nepoužívá. 

Výškové mapy se vztahují k r zným referenčním těles m a jejich rozměr m. Udává se tak 

výška nad povrchem referenčního tělesa. V p ípadě planety Mars je používáno těleso 

nazývané Mars areoid. Ten p edstavuje ekvipotenciální plochu Goddard Mars modelu 

(GMM3) V některých publikacích taktéž zvaný jako Goddard Mars Gravity Model 

(mgm1025). Jiným tělesem pro vztažení výšek je referenční koule s poloměrem ň 396 km. 

P ípadně se m že vykytovat i elipsoid MarsIůU Ň000 (Gwinner, 2007) 

3.2.5 Kartografická zobrazení 

Pro interpretaci marsovského povrchu se používají r zná zobrazení. Protože je planeta 

Mars svým tvarem velmi podobná Zemi, používají se i stejná kartografická zobrazení. 

Rozdíl v jejich použití je závislý na formě užití. Pro digitální formu dat je transformace 

mezi zobrazeními snadná, jejich výběr není striktně vymezen a v budoucnu se mohou 

používat r zná zobrazení. Nyní se nejčastěji používají sinusoidální a jednoduché válcové. 

U tištěných map jsou up ednost ována konformní zobrazení, to znamená zobrazení 

nezkreslující úhly. Tato zobrazení jsou někdy také nazývaná úhlojevná nebo stejnoúhlá. 

(Duxbury et al., 2002) 

 

Sinusoidální zobrazení 

Jiným názvem Sansonovo nepravé válcové, je plochojevné zobrazení, jehož autorem 

je Jean (Johan) Cossin, který ho poprvé použil pro mapu světa v roce 1570. Pojmenováno 

je ovšem po Nicolasi Sansonovi, francouzském kartografovi, který toto zobrazení hojně 

užíval v 17. století. (Mapthematics, 2014) 

Obrazy rovníku a nultého poledníku jsou délkojevné a mají tvar p ímek. Jsou na sebe 

vzájemně kolmé a jejich rozměry jsou Ňπr pro rovník a πr pro nultý poledník. Rovnoběžky 

jsou rovnoběžnými p ímkami s rovníkem a tedy kolmé na st ední poledník. Jejich délka se 

zmenšuje od rovníku k pól m. Vzdálenosti obraz  rovnoběžek jsou v obou směrech 

od obrazu rovníku stejné.  
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Rovnice 1: Sinusoidální zobrazení 

x =  r × cos ϕ × arc Δλ  

y = r × arc ϕ 

kde r je poloměr koule,  ϕ je zeměpisná ší ka p íslušné rovnoběžky a Δλ je velikost úhlu, který svírá místní 

poledník s nultým  

Poledníky jsou zobrazovány jako sinusoidy, které jsou zárove  spojnicemi pól . Jejich 

amplituda roste se vzdáleností od nultého poledníku. Odtud pochází pojmenování tohoto 

zobrazení. (Tichý, Švec, 1ř70) Jeho podoba je pro názornost prezentována obrázkem číslo 

2. 

 

 

obr. 2: Sinusoidální zobrazení 

          zdroj: ArcGIS [2] (2014) 
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Vyrovnávací válcové zobrazení čtvercové 

Zobrazení jinak nazývané ekvidistantní válcové či Marinovo. Název je odvozen ze 

jména eckého geografa a kartografa Marina z Tyru, který žil ve Ň. století našeho 

letopočtu. Zobrazení je provedeno pomocí tečného válce s bodem dotyku v rovníku. 

V tomto zobrazení jsou zachovány délky rovníku Ňπr a poledník  πr, nikoliv ostatních 

rovnoběžek. Vznikne tak čtvercová sou adnicová síť.   (Tichý, Švec, 1ř70) 

Jako u všech válcových zobrazení v normální poloze, se i u Marinova geografická síť 

zobrazuje jako pravoúhlá. Osami x a y jsou rovník a nultý poledník, rovnoběžky jsou 

zobrazeny jako rovnoběžné p ímky s osou x a poledníky jsou rovnoběžnými p ímkami 

s osou y. (Tichý, Švec, 1ř70) 

 

Rovnice 2: Marinovo zobrazení 

x = r × arc λ  

y = r × arc ϕ 

kde λ je úhel, který svírá rovinu nultého a místního poledníku a r je poloměr koule, ϕ je stupe  zeměpisné 

ší ky 

        

 

 

 

 

 

 

zdroj: ArcGIS [2] (2014) 

 

 

 

Obrázek 3: Marinovo zobrazení 



18 

 

Úhlojevné válcové zobrazení Mercatorovo  

Toto zobrazení také vzniká pomocí tečného válce s bodem dotyku v rovníku, jeho 

obraz je jako v p edešlých p ípadech délkojevný s rozměrem Ňπr. Vznik se p ipisuje 

nizozemskému kartografovi Gerghardu Mercatorovi, který v tomto zobrazení sestrojil 

v roce 1569 mapu světa. Tato mapa byla ve své době pro svou úhlojevnost velmi žádaná 

a užívaná, p edevším v námo ní dopravě. Loxodroma, k ivka, která protíná na kulové ploše 

poledníky pod stejným úhlem, je v této mapě zobrazena jako p ímka. Tehdejším 

mo eplavc m se stačilo držet stejného azimutu pro dosažení cíle své plavby. Pro to byla 

Mercatorova mapa užívaná i p es svoji plošnou a délkovou nep esnost, která roste směrem 

od rovníku. (Tichý, Švec, 1ř70) 

Obrazy rovníku a rovnoběžek mají velikost Ňπr. Vzdálenosti rovnoběžkových obraz  

se směrem od rovníku k pól m zvětšují a samotné póly jsou v nekonečnu. Mapou je 

nekonečně dlouhý pás o ší ce Ňπr. (Tichý, Švec, 1ř70) 

Rovnice 3: Mercatorovo zobrazení 

x = r × arc λ   

y = r / log e × log cotg δ / 2 

kde λ je úhel, který svírá rovinu nultého a místního poledníku a r je poloměr koule, kde r je poloměr koule a 

δ je doplněk k zeměpisné ší ce 

 

 

 

obr. 3: Mercatorovo zobrazení 

          zdroj: ArcGIS [2] (2014) 
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Plochojevné azimutální zobrazení Lambertovo 

Toto zobrazení je pro svou plochojevnost ve všech zeměpisných polohách velmi 

rozší eno. Je to často používané zobrazení ve školních atlasech. Jeho autorem je Johann 

Heinrich Lambert, německý kartograf z 18. století, který mapu v tomto zobrazení uve ejnil 

poprvé roku 177Ň. (Tichý, Švec, 1ř70) V zobrazování planety Mars se toto zobrazení 

používá v normální poloze. Dopl uje sinusoidální zobrazení a zobrazuje oblasti severního 

a jižního pól . (Albertz et al., 2002)  

Obrazem rovnoběžek jsou soust edné kružnice se st edem v bodě, do kterého je 

zobrazen pól. Rozdíly poloměr  kružnic se směrem od pólu zmenšují. Poledníky jsou 

paprsky vycházející ze st edu kružnic. Velikost svírajících úhl  je stejná jako na glóbu.  

 

Rovnice 4: Lambertovo zobrazení 

λ = λ´  

ϱ = 2r × sin δ / 2 

kde λ je úhel mezi místním a základním poledníkem, ϱ je poloměr obrazu rovnoběžky, δ je doplněk 

k zeměpisné ší ce a r je poloměr koule 

 

 

 

 

 

obr. 4: Lambertovo azimutální zobrazení v normální poloze 

          zdroj: ArcGIS [2] (2014) 
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4 Praktická část 

4.1 Data 

Data povrchu planety Mars jsou sbírána mě icími p ístroji, které jsou neseny r znými 

družicemi kosmických agentur, americká NůSů, evropská ESů a ruská RKA. Tyto 

společnosti, věnující se vesmírnému pr zkumu, vyslaly k Marsu ve své historii již několik 

misí, které měly za úkol mě it a mapovat planetu a její povrch. P íkladem m že být 

uvedena série misí Mariner americké NůSů, které probíhaly od 60. do 70. let. Tyto mise 

nesly družice, jejichž výkonnost byla nižší ve srovnání s nynějšími družicemi, které 

snímkují Mars, avšak významně p ispěly k poznání planety. Další mise, které byly svým 

zp sobem p elomové, byly mise Viking 1 a Ň. Zvláštní byly tím, že to byly první mise, 

které nesly i sestupné moduly. Pro tuto práci je ovšem nejd ležitější mise Mars Express 

evropské ESů, která byla zprost edkovaná ruskou raketou Sojuz a odstartovala v červnu 

roku 2003. Tato mise vynesla na oběžnou dráhu Marsu za ízení zkoumající atmosféru 

a ionosféru PFS (Planetary Fourier Spectrometer), SPICAM (UV and IR Atmospheric 

Spectrometer) a ASPERA (Energetic Neutral Atoms Analyser) a za ízení specializované 

na pr zkum povrchu OMEGů (IR Mineralogical Mapping Spectrometer), MARSIS (Sub 

surface Sounding Radar/ Altimeter) a HRSC (High Resolution Stereo Colour Imager) 

Podle p vodního plánu měla na povrch Marsu sestoupit pozemní sonda BEůGLE-2 

(Geochemical Lander), to se však nezda ilo. (ESA [2], 2009) Praktická část bakalá ské 

práce byla zpracována s použitím dat získaných ze za ízení HRSC. Tato data jsou volně 

dostupná nap . na webových stránkách Washington University v St. Louis. Dále byla 

použita data ze za ízení MOLů, která jsou taktéž volně dostupná na webu USGS. 
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4.1.1 HRSC 

HRSC neboli High Resolution Stereo Camera je stereoskopická fotografická kamera, 

která se skládá z devíti CCD lineárních senzor . Charge-coupled device, tzv. detektor se 

sériovým p enosem náboje. To je elektronické za ízení, které pracuje na principu 

fotoefektu. Čidla reagují na velikost intenzity zá ivého toku. To znamená, že data 

odpovídají množství a energii dopadajících foton  na snímač. Tento princip je užíván 

i u digitálních fotoaparát , skener  či fax . V porovnání s mechanickými skanery mají 

mimo jiné lepší prostorovou a radiační rozlišovací schopnost. (Kolá , 1řř0, Ň00ň)  

Kamera je vybavena čočkou s ohniskovou vzdáleností 175 mm. Z devíti senzor  je 

jich pět panchromatických a čty i s úzkým spektrálním kanálem. Jsou umístěny paralelně, 

kolmo na směr pohybu družice. Data jsou sbírána ádek po ádku v 5 spektrálních pásmech 

a jeden ádek je složen z 5 272 pixel , pro vytvo ení obrazu je ovšem použito a zpracováno 

jen 5 1Ř4 pixel . Ve spektrálních pásmech s centrem 675 nm a ší kou ± 90 nm jsou 

po izovány stereo snímky a to v úhlech ± 1Ř,ř° od směru k nadiru. Stejná vlnová délka je 

jak pro kanál nadir, tak pro dvojici kanál  photometry, které mají umožnit stanovení 

fotometrických povrchových vlastností a jsou snímány v úhlech ± 1Ň,Ř°. Další čty i 

spektrální pásma jsou pro každý kanál individuální. Prvním z nich je kanál snímající zá ení 

v blízkém infračerveném pásmu, jehož výsledné rastry jsou pojmenovány IR. Snímá 

vlnové délky s centrem 970 nm a rozpětím ± 45 nm v úhlu + 15°. Rastry pojmenované GR 

vznikají zaznamenáváním zá ení v zeleném spektru, konkrétně vlnových délek 530 nm, 

s ší kou jako u infračerveného spektra ±45 nm a to v úhlu + Ň,4°. V opačném směru, 

pod úhlem - Ň,4°, jsou zaznamenávána data z modré části spektra o vlnových délkách 440 

nm se stejným rozpětím jako u posledních dvou uvedených kanál  výše. Výsledné 

produkty jsou pojmenovány zkratkou BL. Posledním spektrálním pásmem, je červené, se 

st edními vlnovými délkami 750 nm a rozpětím v obou směrech o velikosti 20 nm. Tento 

kanál je nastaven v úhlu - 15° směrem k pozici nadiru a konečné rastry jsou pojmenovány 

zkratkou RE.  (ESA[1], 2009) 

Data jsou pro ve ejnost poskytována ve t ech úrovních. Data spadající do první 

úrovně, jsou pojmenována level-Ň. Nejsou to totožná data, která evropská ESů p ijme 

p ímo z družice. Jsou to data, která jsou dekomprimována a radiometricky kalibrována. 

Proto nejsou prezentována jako level-1. Dalším procesem jsou geometrické korekce 

a zobrazení snímk  na podkladovou vrstvu, kterou p edstavuje dataset MOLA s rozlišením 
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5km/pix, tím se získají data druhé úrovně nebo-li level-3. (Oberst et al., 2004) Data další 

úrovně obsahují digitální modely terénu. Ty jsou vytvo eny ze stereo snímk  a kanálu 

nadir. Na rozdíl od ortofoto snímk  s Ř bitovým uspo ádáním mají rastry digitálního 

modelu terénu uspo ádání 16 bitové. Jsou poskytovány ve dvou provedeních. První, 

označený Dů, je rastr se vztaženými výškami k tělesu definovanému NůSů, ůeroid 

Surface GMMň. Jeho výšky jsou odstup ované po jednom metru obdobně jako u druhého 

rastru, který je ovšem vztažený k referenční kouli MOLů-sphere a je označen zkratkou 

DT. (Gwinner, 2007) 

Data nejvyšší úrovně, použitá v této práci, jsou poskytována ve dvou zobrazeních. 

Jedním je sinusoidální zobrazení, které se používá pro oblasti mezi Ř5° severní a jižní 

ší ky. Druhým je Lambertovo azimutální zobrazení, aplikováno na polární oblasti mezi Ř5° 

a ř0°. (Albertz et al., 2002) Pro produkty HRSC t etí úrovně se používá planetocentrický 

sou adnicový systém. Jsou to rastry druhé úrovně opraveny geometrickou korekcí pomocí 

elevačního modelu, tedy orthorektifikovaná data. (Gwinner, 2007) 

  

4.1.2 MOLA 

Další data, která jsou v této práci použita, jsou data z americké kosmické agentury 

NASA. Na palubě sondy Mars Global Surveyor, která odstartovala 7. listopadu 1996, bylo 

dopraveno na oběžnou dráhu Marsu za ízení Mars Orbit Laser ůltimeter. Toto za ízení 

získalo údaje o výškách terénu pomocí mě ení času, za který se vyslaný signál odrazil 

od povrchu planety a byl zaznamenán za ízením na orbitě. Tímto systémem byla 

prozkoumána celá planeta, což mělo za výsledek první celoplošné zobrazení planety 

a to dokonce s horizontální p esností p ibližně 100 m. (Duxbury et al., 2002) Tento 

produkt je taktéž p ístupný ve ejnosti, jeho rozlišení je 463 m/pix. V práci byla z těchto dat 

vytvo ena p ehledová mapa, která p iblíží geografické rozložení zájmových oblastí. 
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4.2 Metodika 

4.2.1 Použitý software 

V této kapitole budou zmíněny programy, ve kterých byla praktická část bakalá ské 

práce zpracovávána. Pro tuto práci byl stěžejní program ůrcMap, což je jedna z hlavních 

komponent softwaru ArcGIS. V programu ArcMapu byly p edevším vytvo eny všechny 

mapy a byla v něm provedena i část analýzy spektrálních projev . Dalším použitým 

programem byl tabulkový procesor Excel. V nejmenší mí e byl použit i program OCůD, 

což je vektorový kartografický software. V něm byly vytvo eny některé kartografické 

znaky. 

4.2.2 Výběr území 

Výběr území pro spektrální analýzu byl proveden tak aby jednotlivá území 

reprezentovala rozdílné výšky povrchu. Bylo vybráno území z nejvyšších poloh, konkrétně 

z vrcholu vulkánu Olympus Mons, který dosahuje výšky až dvaceti kilometr . Data tohoto 

území jsou poskytována v souboru označeném h00ň7. Snímky tohoto území, byly po ízeny 

11. 6. 2008 v 6:53:45 UTC. Maximální rozlišení snímk  barevných pásem je 50 m/pix. 

Dalším územím je naopak nejnižší oblast. Konkrétně severovýchod impaktní pánve Hellas 

Planitia, kde se nejnižší výšky pohybují okolo -Ř km. Snímky z této oblasti, které jsou 

obsahem souboru h0554, byly po ízeny následující den 1Ň. 6. Ň00Ř v 7:44:16 UTC 

v maximálním rozlišení 170 m/pix. Poslední ze zájmových území je oblast Terra 

Cimmeria, která zastupuje st ední výšky. Snímky souboru h6436, z tohoto území, byly 

zaznamenány 16. 11. 2013 v 7:15:48 UTC v maximálním rozlišení 7ř m/pix. (PDS, 2004)  

Jedním z požadavk  výběru byla vzájemná porovnatelnost. Hlavní snahou bylo najít 

území, která by odpovídala p vodnímu záměru, to je reprezentace nap íč výškami, 

a zárove  měla stejný nebo alespo  p ibližný počet pixel  pro statistické porovnání. 

Vzhledem k r zným prostorovým rozlišovacím schopnostem byla vybrána území, která se 

významně lišila svou rozlohou. S tím souvisí i problematika rovnosti terénu, která je 

na větších územní obtížně splnitelná. 
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4.2.3 Vytvo ené mapy Marsu  

Mapa prvního typu  

Prvním krokem p i konstrukci mapy byl výběr referenčního tělesa. Jak bylo 

v úvodních kapitolách uvedeno, p i tvorbě kartografických výstup  planety Mars se 

používají dvě základní referenční tělesa. Pro mapu vytvo enou v této práci byl použit 

rotační elipsoid Mars IůU Ň000 s rozměry os ň 396,19 km a 3 ň76,Ň km. Toto zobrazení je 

použito nap . u mapové série Topografických map mě ítku 1 : Ň00 000, kterou vytvá í 

Berlínská univerzita. Toto referenční těleso je taktéž implementováno v softwaru ArcMap. 

Pro výškopisná data byl použit výškový model MOLů 46ňm. (USGS[2], 2014) 

Dalším d ležitým prvkem je kartografické zobrazení. Pro vyobrazení celé planety tak, 

aby geografické umístění vybraných území bylo p ehledné, bylo vybráno válcové 

délkojevné zobrazení Marinovo. 

Sou adnicový systém byl zvolen planetocentrický s hodnotami rostoucími východním 

směrem. Ten je taktéž používán p i tvorbě Topografických map 1 : 200 000.  

Výsledná mapa je p ílohou této práce s po adovým číslem Ř. 

 

 Mapa druhého typu 

P i tvorbě map druhého typu, tedy mapy obrazové se znázorněním výškopisu, které 

jsou tvo eny podle p edlohy, kterou poskytuje článek Digital Cartography with HRSC on 

Mars Express, byl postup obdobný. Referenčním tělesem byl opět zvolen elipsoid Mars  

IůUŇ000 a sou adnicový systém planetocentrický, se sou adnicemi rostoucími východním 

směrem a zobrazení Sinusoidální. Výškopisná data byla použita z rastru Dů z HRSC. 

Postup p i tvorbě, byl podobný, respektive navazoval na kroky zmíněné v části 

věnující se analýze. Ze získaných výsek  území byla vybrána jednotlivá barevná pásma, 

která byla spojena pomocí funkce Composite Bands. Tím byly získány multispektrální 

snímky. Tedy snímky, složené z modrého, zeleného, červeného a infračerveného spektra. 

ůčkoliv upravené, měly tyto snímky stále stejnou prostorovou rozlišovací schopnost. Pro 

výslednou mapu bylo zapot ebí toto rozlišení zvýšit. 
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Pan Sharpening 

Panchromatic  sharpening, je metoda dálkového pr zkumu Země, která slouží 

k zlepšení kvality snímk .  Základní princip je zvýšení prostorového rozlišení 

multispektrálního snímku pomocí p esnějšího panchromatického snímku téhož území. 

(ArcGIS [1], 2014) 

U snímk  h00ň7 bylo rozlišení jednotlivých kanál  50 m na pixel. U snímk  h0554 

měly barevné kanály rozlišení Ň00 m na pixel a v p ípadě h64ň6 bylo rozlišení 100 m 

na pixel. Po vytvo ení barevné syntézy byl snímek upraven pomocí panchromatického 

snímku nadir, u kterého bylo prostorové rozlišení vždy 4x p esnější. V prvním p ípadě tedy 

12,5 m/pix dále 50 m/pix a Ň5 m/pix. Toho bylo dosaženo pomocí funkce Create Pan-

sharpened Raster Dataset. Pro výpočet byl použit algoritmus Simple-Mean, který výsledné 

hodnoty pixel  vypočítá pomocí zpr měrování vstupních hodnot.  

Rovnice 5: Simple-Mean algoritmus 

v = 0,5 × (hm + hp) 

kde hm je hodnota pixelu z multispektrálního snímku a hp je hodnota pixelu z panchrormatického snímku 

 

Tyto úpravy byly provedeny v softwaru ArcMap a byly využity pro p esnější 

kartografické výstupy. (ůrcGIS[1], 2014) 

Získaný snímek území byl použit jako podkladová vrstva, na které byl následně 

znázorněn výškopis. Pro p evedení výškopisné informace z rastru do podoby linií byla 

v ůrcMap použita funkce Contour. Jelikož vrstevnice získané prost ednictvím této funkce 

jsou generovány automaticky, byla nutná další editace tak, aby jejich podoba byla esteticky 

správná. Nejprve byla použita funkce Simplify, která měla vyhladit pr běh linií. V místech, 

kde bylo provedení tohoto kroku nedostatečné, došlo k opravám vrstevnic ruční editací. 

Mapy znázor ující jednotlivá území jsou p edstaveny v p ílohách 9 až 11. 
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Barevná hypsometrie 

Princip barevné hypsometrie je založený na vybarvení nebo vyplnění ploch mezi 

liniemi zastupující sousední výšky p íslušným barevným odstínem. Jedná se tedy 

o rozčlenění reliéfu do barevných interval . P ičemž velikost interval  nemusí být vždy 

konstantní, závisí na místní členitosti, mě ítku a účelu mapy. (Hojovec, 1řŘ7) Barevná 

hypsometrie se většinou používá u map st edních a p edevším malých mě ítek. Je to pro to, 

že u velkého území je obtížnější stanovit interval vrstevnic. V místech vysoké členitosti se 

mapa stává nep ehlednou a nadměrně p eplněnou. Naopak v rovinatých oblastech by byla 

mapa prázdná. 

V současné době je nejpoužívanější hypsometrická barevná stupnice pro znázornění 

výšek se azena následovně. Nížiny od nulové hladiny až po Ň00 m n. m. jsou znázorněny 

zelenou barvou, s rostoucí nadmo skou výškou se barva mění na béžovou až oranžovou. 

P ibližně od Ň 000 m n. m. oranžová p echází v sytou oranžovou až hnědou. Tato stupnice 

se nazývá Sydowova-Wagnerova. Pro menší území a mapy větších mě ítek se mohou 

intervaly lišit, avšak barevná posloupnost z stává stejná. Znázornění výšek reliéfu 

pod hladinou mo e, jinak ečeno hloubek se od znázornění souše odlišuje. Zde se užívá jen 

jedna barva a to modrá. Hloubka se potom znázor uje sytostí barvy, kdy mělký šelf je 

zobrazen světle modrý a nejhlubší podmo ské p íkopy jako tmavě modré. 

Škála barev použitých v p iložené mapě Marsu byla vytvo ena podle vzoru berlínské 

topografické mapy Marsu ve výškovém modelu MOLů. Výšková legenda dodržuje princip 

používání barev, jaký používáme pro znázornění výšek zemského povrchu. Z ejmě kv li 

maximálnímu rozpětí výšek, které je témě  ň0 km, se u topografické mapy Marsu používají 

i jiné barvy. Nejnižší výšky jsou obdobně znázorněny nejtmavším odstínem modré, která 

s rostoucí výškou světlá a mění se v zelenou. Prostor žluté až oranžové barvy odpovídá 

p ibližně hladině 0 m. S rostoucí výškou se barva mění v červenou, následně šedo-hnědou, 

a nejvyšší výšky jsou zobrazeny bílou barvou. Kv li extrémním výškám vulkán  na 

západní polokouli byly výšky p esahující hranici Ř km seskupeny a vyneseny jednou 

barvou. Maximální výšky dosahují až Ň1 km. 

ůby nez stalo jen o zasazení zkoumaných území do celoplanetárního kontextu, 

rozhodl jsem se využít prostor, který mi tato mapa nabídla pro vynesení některých dalších 

prvk , o kterých jsem se v práci zmínil, nebo s tématem souvisejí. Jedním z prvk  jsou 

vyznačená místa, kde již p istály, nebo je plánované p istání kosmických sond. 
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Kartografickým vyjád ením těchto míst byl zvolen bodový znak. Bodovými znaky se 

vyjad ují jevy, které již není možné nebo vhodné zobrazovat p dorysem s ohledem 

na jejich velikost v či aktuálnímu mě ítku. (Novák, Murdych, 1řŘŘ)  

Bodový znak 

Bodové znaky se dělí na geometrické a symbolické, p ípadně obrázkové 

a alfanumerické. Geometrické znaky jsou geometrické obrazce, jako je trojúhelník, čtverec 

či kruh. Mezi symbolické znaky se adí znaky, které svým tvarem p ipomínají skutečné 

objekty. Mezi nejtypičtější zástupce pat í symbol letadla pro letiště nebo kotva pro p ístav. 

Obrázkové a symbolické znaky dělí tenká hranice, neboť věrně zakreslený symbol se m že 

považovat za obrázek. ůlfanumerické znaky, tedy číslice a písmena, se používají 

p edevším pro zakreslení výskytu nerostného bohatství v podobě značek chemických 

prvk  či letopočt . (Ka ok, 1řřř) 

Vytvo ený bodový znak pro místo sestupu bych pravděpodobně za adil do skupiny 

symbolických znak , je to zjednodušená silueta sondy Opportunity p ípadně siluetových, 

což jsou schematizované obrázkové znaky. (Ka ok, 1řřř) Bodovými znaky se m že 

popsat kvalitativní i kvantitativní stránka jevu. P íkladem mohou být uhelná naleziště, 

která se odlišují barvami pro hnědé a černé uhlí a kvantitativně se jednotlivé oblasti těžby 

liší velikostí barevných čtverc . V p ípadě označení sestupu sond bylo barevně odlišeno 

uskutečněné a plánované. 

Dalším jevem, který je v mapě zakreslen, je kráter ůiry, podle kterého je zakreslen 

nultý poledník. V tomto p ípadě byl použit geometrický znak v podobě černě vyplněné 

hvězdy. 

Vrstevnice 

„Vrstevnice jsou obecné čáry spojující na topografické ploše body o stejné nadmo ské 

výšce. Jsou to obrazy pr nik  této plochy se soustavou hladinových ploch (zjednodušeně 

vodorovných rovin), vedených v určitých výškových intervalech.“(Hojovec, 1řŘ7) 

Konstrukce vrstevnic spočívá v interpolaci výšek zanesených kót. Tento proces vzniku 

se používá u míst, kde je možno provést terénní mapování. V našem p ípadě bylo nutno se 

spolehnout na rastr výšek, ze kterého jsme pomocí GIS vygenerovali samotné vrstevnice. 

Vrstevnice se dělí do t í skupin. Základní, dopl kové a hlavní. Základní vrstevnice je 

zpravidla zakreslována slabou plnou čarou a v mapách bývá zastoupena nejčastěji. 
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Dopl ková vrstevnice se v mapách nemusí vyskytovat v bec, záleží na pr běhu reliéfu. 

Bývá zanášena v oblastech, kde základní vrstevnice nestačí  dostatečnému popsání terénu, 

tedy p evážně v rovinatých oblastech. Interval dopl kových vrstevnic bývá obvykle 

poloviční k základnímu. V mapách bývá značena tenkou p erušovanou linií. Hlavní 

vrstevnice bývá na rozdíl od dopl kové častěji vynášena v místech větší členitosti. 

Intervalem bývá obvykle pětinásobek základního intervalu. Používá se v p ípadech 

velkého p evýšení soust eděného na malém prostoru. Zde by použitím základních 

vrstevnic docházelo k výraznému p ehuštění a následné nep ehlednosti. Hlavní vrstevnice 

je zanášena v podobě plné silné linie. V mapách se všechny zmíněné vrstevnice zakreslují 

p evážně hnědou barvou.  V p ípadě hloubnic a vrstevnic na sněhu a ledovcích se používá 

modrá barva. (Hojovec, 1řŘ7) 

Dopl kovými prvky vrstevnicové metody jsou spádovka, kóta a popis. Spádovka je 

část spádnice, tedy krátká linie kolmá na vrstevnici. Bývá zanášena v místech nejasného 

směru spádu ve stejné podobě jako vrstevnice, ze které vychází. Kóta je nejjednodušším 

znázorněním výšky. Je to v mapě zakreslený bod, u kterého je zpravidla uvedena jeho 

výška. Kóty se nejčastěji používají u vrchol , ale mohou být zaneseny i v místech, 

výrazných nikoliv výškou ale významem. Nap íklad geodetické body, rozcestí apod. 

Popisem vrstevnic je myšleno číselné popsání výšky vrstevnic. Obdobně jako v p ípadě 

spádovek, se i zde dodržuje pravidlo stejné podoby jako vrstevnice, která je popisována, 

tedy barva a tloušťka linie. Pata čísla je vždy ve směru spádu a v místě popisu je nutno 

vrstevnici p erušit. 

   

Rovnice 6.: Výpočet intervalu vrstevnic 

i = M / 5 000  

kde M je mě ítkové číslo. 

 

V mapách byl interval rozestupu jednotlivých linií určen v závislosti na reliéfu území 

tak, aby mapa byla esteticky správně, nebyla p etížená a zárove  pravdivě sdělovala 

výškopisnou informaci.  
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Legenda 

Legenda je jedním z d ležitých prvk , které by měla správná mapa obsahovat. Je 

to zpracovaný p ehled znakových klíč , který je v mapě použitý. V pr běhu tvorby 

legendy by se měla dodržovat některá základní pravidla. Jedním z nich je úplnost legendy. 

Tím je myšleno to, že znaky, které jsou zanesené v mapě, musí být obsažené i v legendě. 

Zárove  platí, že v legendě by se neměly vyskytovat znaky, které nejsou zanesené v mapě. 

Dalším pravidlem je nezávislost. Pravidlo nezávislosti spočívá v jednoznačnosti. Podle 

tohoto pravidla nesmí dojít k situaci, kdy jednomu objektu v mapě lze p i adit více než 

jeden kartografický znak. Uspo ádanost legendy, ta zaručuje její čitelnost a p ehlednost. 

Znaky by měly být se azeny do skupin podle významu, tím se zlepší p enos informace 

k čtená i i její celkový estetický dojem. Pozice legendy se m že r znit, záleží na konkrétní 

mapě, počtu symbol  a také pohledu kartografa. Nejčastěji se ovšem vyskytuje v dolní 

nebo krajních částech mapového listu. (Ka ok, 1řřř) 

Tiráž 

Tiráž mapy lze možno chápat jako podpis mapy. Je to soubor informací, které o mapě 

autor nebo vydavatel poskytuje. V tiráži zpravidla bývá jméno a p íjmení autora, datum 

a místo vytvo ení nebo vydání. V tiráži ovšem mohou být další dopl ující informace. 

Často se v mapách objevuje jméno nakladatele, redaktora či po adí vydání. Její umístění 

bývá zpravidla v dolní části mapového listu, nejčastěji v pravém dolním rohu. (Ka ok, 

1999) 

Obrázky 

ůť už barevné nebo černobílé, dopl ující obrázky plní estetickou funkci. Dopl ují 

mapu tak aby p sobila zajímavě, plně a byla celkově pro čtená e mapy atraktivní. 

Vložením obrázku do mapy neroste atraktivnost a kvalita mapy automaticky. Ne všechny 

obrázky jsou pro to vhodné. Neměly by být p íliš výst ední, aby na sebe nepoutaly 

zbytečnou pozornost. Měly by mít dostatečnou kvalitu a nemělo by docházet k p eplnění 

mapy jejich p íliš velkým počtem. Tím naopak mapě škodí a mohou p ípadné čtená e 

od mapy odradit. (Ka ok, 1řřř) 
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4.2.4 ůnalýza spektrálních projev  

Prvním krokem v p ípravě analýzy bylo vybrání území. Po stažení dat se nad nimi 

vytvo il polygon o rozměrech, které vycházely z rozlišení jednotlivých snímk . 

Po vytvo ení polygon  byl pomocí funkce Clip vyjmut rastr vybraného území. Tento 

postup byl aplikován u všech barevných pásem, u rastru výšek Dů i panchromatického 

snímku ND. 

Po získání vybraných vý ez  byla z atributové tabulky rastr  barevných spekter vy ata 

data o namě ených hodnotách, která byla následně vizualizovaná v programu excel. Pro 

p ehlednost byl použit sloupcový graf, ve kterém byly zobrazeny namě ené hodnoty na ose 

x a jejich četnosti výskytu na ose y. P i porovnávání byly sledovány p edevším namě ené 

hodnoty, jejich četnost a rozpětí v jednotlivých barevných pásmech. 
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5 Výsledky analýzy  

Spektrální rozlišení je shodné pro všechna t i území, stejně jako radiometrické 

rozlišení, díky čemuž nám bylo umožněno komplexní srovnání jednotlivých barevných 

kanál  nap íč výškami povrchu. Výsledk  bylo dosaženo zkoumáním namě ených hodnot 

a vizualizací dat v podobě sloupcových graf , které byly následně interpretovány. 

Následující odstavce vycházejí z tabulky hodnot a četností a stejnojmenných graf  

umístěných v části p íloh. 

5.1 h0037 

Území h0037, z vulkánu Olympus Mons, je ze všech t í zájmových území 

zaznamenáno v nejlepší kvalitě, jeho prostorová rozlišovací schopnost je nejvyšší. Toto 

území má nejmenší rozdíl v p evýšení, což do jisté míry zlepšuje vypovídající hodnotu dat. 

Pr běh spektrálního projevu tohoto území je podobný ve dvou barevných kanálech. 

Z vytvo eného histogramu lze pozorovat témě  stejné rozpětí namě ených hodnot, které se 

zárove  vyskytuje i ve stejné oblasti hodnot u modrého a zeleného kanálu. Hodnoty 

červeného a infračerveného spektra jsou vyšší. 

5.1.1  Modré spektrum 

Modrý kanál registruje hodnoty od 1Ň0. Maximální rozpětí je tedy ňŘ hodnot, avšak 

hodnoty 121 a 122 a 157 nejsou zastoupeny. Tudíž m žeme íci, že za ízení registruje 

pouze ň6 r zných hodnot v oblasti modrého spektra. Okrajové hodnoty jsou svojí četností 

k celkovému počtu pixel  zanedbatelné. Relevatní hranice histogramu jsou tak mezi 

hodnotami 127 a 153. To je rozpětí hodnot, kde je výskyt pixel  vyšší než 10. Peak je 

dosažen v hodnotě 141.  

5.1.2  Zelené spektrum 

V zeleném spektru jsou registrovány hodnoty od 122 do 160. V tomto p ípadě je 

maximum u hodnoty 147, která četností výskytu výrazně p evyšuje ostatní hodnoty a je 

výraznější i v porovnání s maximem  histogramu modrého spektra. Histogram zeleného 

spektra nedosahuje takové symetričnosti jako u modrého spektra. Na okrajích histogramu 
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se taktéž vyskytují hodnoty s velmi malou četností. Histogram četností bez okrajových 

odchylek nabývá hodnot od 1Ň5 do 156. 

5.1.3  Infračervené spektrum 

V infračerveném spektru dochází k mírnému posunutí histogramu oproti dvěma 

p edcházejícím p ípad m. Rozpětí zaznamenaných hodnot je v tomto území nejvyšší, 

nabývá od 14ň do 1ř7. V rozpětí hodnot se taktéž vyskytují nezastoupené hodnoty. 

Zaznamenaných hodnot je pouze 52. P i zanedbání okrajových hodnot s minimální četností 

je rozpětí hodnot od 151 do 190. Relevantní rozpětí je tak více podobné ostatním pásm m, 

nicméně i tak je p evyšuje. Maximum je v hodnotě 176 a histogram je podobný svou 

symetričností prvnímu zmíněnému. 

5.1.4  Červené spektrum 

Histogram červeného spektra se od ostatních liší nejvíce. Nabývá hodnot od Ň01 

do 235. P ičemž četnosti hodnot do Ň06 a od 231 jsou reprezentovány počtem pixel  

blízkých nule. Rozdíl tedy není v délce maximálního rozpětí, to je srovnatelné s modrým a 

zeleným spektrem. Rozpětí tvo ící samotný histogram je výrazně menší nabývá hodnot 

od 207 do 231. Od p edešlých barevných kanál  se liší v posunutí hodnot, které družice 

zaznamenává. Celkový tvar z stává podobný histogramu modrého spektra, v tomto p ípadě 

jsou ale mezi jednotlivými hodnotami výrazné stup ovité rozdíly. Je zde i odlišnost 

související s peakem. Nejčastěji se vyskytující hodnota i v tomto p ípadě je pouze jedna, 

avšak rozdílem jsou pouhé t i pixely z celkových 5Ř ŘŇ4. Tyto dvě nejčastěji zastoupené 

hodnoty nejsou sousední, z čehož lze íci, že histogram má dva vrcholy, v hodnotě 218 

a 220.  

5.2 h0554 

Na území h0554, které reprezentuje nejnižší výšky, lze pozorovat podobné p ekrytí 

hodnot modrého a zeleného spektra. V tomto p ípadě ovšem vyšších hodnot nabývá modrý 

kanál. Této dvojici jsou podobné i hodnoty namě ené skrze infračervený kanál, což 

podobnosti s územím h00ň7 odporuje. Histogram červeného spektra je podobný p edešlé 

situaci v tom, že se jeho hodnoty od ostatních liší. V tomto p ípadě jsou ale jeho hodnoty 

naopak menší. 
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5.2.1  Modré spektrum 

Rozpětí hodnot modrého spektra je vyšší než na prvním území ale hodnoty, které byly 

zaznamenány, jsou si velice podobné. I rozdíl v nejčetněji se vyskytující hodnotě je velmi 

malý, zde je to hodnota 1ňŘ, která má četnost ň 76Ř z celkových 45 030. Histogram nabývá 

hodnot od 115 do 166, jejich četnost na obou koncích je místy velmi malá až nulová. 

Relevantních četností nabývá hodnot od 118 do 160. 

5.2.2  Zelené spektrum 

V zeleném spektru je rozpětí namě ených hodnot podobné, nabývá od 10ř do 155, 

respektive od 114 do 152. Tento histogram se od doposud uvedených podstatně odlišuje. 

Jeho pr běh je výrazně stup ovitý, vznikají lokální maxima a minima. Také se 

zde vyskytují dva vrcholy histogramu, lišící se četností výskytu jen nepatrně ačkoliv 

nejsou sousední. 

5.2.3  Infračervené spektrum 

Infračervené spektrum nabývá hodnot od 107 do 14ř, ovšem zaznamenává pouze 41 

hodnot. Hodnoty nad četnost deseti pixel  jsou od 111 do 146, což je nepatrně menší 

rozpětí než v p edchozích barevných kanálech tohoto území. Pr běh histogramu je 

plynulý, vyskytují se zde dva výrazné vrcholy v hodnotách 1Ň5 a 1ň5. Svou četností se 

p íliš neliší, pohybují se v úrovni ň 000. 

5.2.4  Červené spektrum 

Histogram červeného spektra má podobný tvar jako histogram zeleného. Je také 

stup ovitý a na první pohled by se dalo íci, že má také dva vrcholy. Tentokrát je mezi 

nimi větší rozdíl v četnostech i v hodnotách, které reprezentují. Peak je v hodnotě 11ň 

s četností 4 583. Vrchol v hodnotě 10Ř je spíše lokální maximum. Rozpětí histogramu je 

v tomto p ípadě nejmenší, nabývá hodnot od ŘŘ do 1Ň7, respektive od 94 do 123. Toto 

rozmezí hodnot se liší od hodnot namě ených ve zbylých spektrech, které se pohybují 

v podobném rozmezí, p ibližně od 115 do 150 až 160. 
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5.3 h6436 

Na území h64ň6, tedy území pr měrných výšek, jsou hodnoty všech barevných pásem 

p ibližně ve stejném rozmezí. Nevyskytuje se zde žádný výraznější rozdíl v hodnotách ani 

v četnostech, kterých nabývají. P ibližuje to graf č. ň. 

5.3.1  Modré spektrum 

V histogramu modrého spektra vidíme opět výrazné stupně v četnostech výskytu 

některých hodnot. Vrchol histogramu je nezpochybnitelně v hodnotě 117. Záznam tohoto 

spektra nabývá hodnot od 74 do 141. Toto je maximální rozpětí, ne všechny hodnoty, mezi 

těmito krajními, jsou zastoupeny. Rovněž se zde vyskytují hodnoty s velmi malou četností, 

které celkový obraz histogramu p íliš neovliv ují. V p ípadě zanedbání těchto hodnot 

m žeme íci, že histogram nabývá hodnot od řŘ do 1ňŘ. 

5.3.2  Zelené spektrum 

Histogram zeleného spektra má jako histogram modrého spektra maximální rozpětí 

silně ovlivněné odlehlými hodnotami s četnostmi v ádu jednotek a objevuje se zde celkem 

devět hodnot, které mají četnost nulovou. Maximální rozpětí je od 71 do 145 s tím, že 

relevantních četností nabývá od 97 do 137. Tento histogram je stejně jako histogram 

modrého spektra výrazně stup ovitý. Ve svém pr běhu dosahuje až 4 vrchol . Hodnoty 

113, 115, 118 a 121 mají p ibližně stejnou četnost výskytu, pohybující se kolem 5 000 

z celkových 57 057 pixel . 

5.3.3  Infračervené spektrum 

Histogram infračerveného spektra je odlehlými hodnotami ovlivněn nejvíce. 

Maximální rozpětí je 80 hodnot od 57 do 137. Hraniční hodnoty relevantních četností jsou 

86 a 129. I v tomto p ípadě ovliv ují maximální rozpětí některé hodnoty, které mají 

nulovou četnost. V tomto p ípadě patnáct hodnot. Obdobně jako v p edešlých p íkladech je 

i zde v histogramu výrazná stup ovitost. Vyskytují se zde dva vrcholy, v hodnotách 10Ň 

a 107, které se svými četnostmi blíží k hranici 5 000. Hodnoty 100 a 109 svými četnostmi 

znatelně p evyšují ostatní hodnoty, avšak dosahují pouze četností pohybující se kolem 

hranice 4 000.  
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5.3.4  Červené spektrum 

V datech červeného spektra je také vidět vliv odlehlých hodnot s velmi nízkou nebo 

nulovou četností. Nejnižší zaznamenaná hodnota je 65 a nevyšší 1ňř. Relevantních 

četností nabývá od ř1 do 135. Pr běh grafu je stup ovitý, vznikají lokální minima 

a maxima. Nevyšší četnosti dosahuje hodnota 11Ň a to 5 669. Podobně jako 

v infračerveném spektru se i zde vyskytují dva menší vrcholy, které svou četností p esahují 

ostatní hodnoty, ale nedosahují četnosti nejvyššího maxima. Jsou to hodnoty 109 a 114. 

  

5.4 Srovnání nap íč výškami 

Pozice histogramu červeného spektra je v či ostatním histogram m proměnná 

v r zných výškách. V nejvyšším území jsou hodnoty červeného spektra nejvyšší a to 

i v porovnání s hodnotami ostatních barevných pásem. V pr měrných výškách jsou 

hodnoty červeného spektra velice podobné hodnotám ostatních barev. Na území nejnižších 

výšek jsou namě ené hodnoty červeného spektra podobné hodnotám namě ených 

v pr měrných výškách, avšak v porovnání s hodnotami ostatních barev jsou znatelně nižší. 

Rozdíl od hodnot ostatních barev není tolik výrazný jako na území h00ň7 avšak je patrný. 

Je možné shrnout, že hodnoty namě ené v červeném spektru korelují s výškami, ve kterých 

byly namě eny v závislosti na hodnotách ostatních barevných pásem. P ípadně, že rozdíl 

hodnot červeného spektra se od hodnot ostatních barevných spekter liší v závislosti na 

výšce. U ostatních barev se tento trend nevyskytuje 

Celkové rozpětí hodnot, kterých histogramy jednotlivých spekter nabývají, je největší 

v území h0037, zde je rozpětí až 106 hodnot, které nabývají relevantních četností. Rozpětí 

hodnot z h0554 je v porovnání se snímkem h00ň7 menší avšak větší, než u st edních 

výšek. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou nabývající relevantních četností je 66 

oproti rozpětí 52 ve st edních výškách. Z tohoto by se dal vyvozovat závěr, že extrémní 

výšky a výrazně nižší polohy mohou ovliv ovat velikost rozpětí zaznamenávaných hodnot. 

Rozdíl rozpětí je ale v tomto p ípadě velmi malý. P i hodnocení maximálního rozpětí, tedy 

jednoduše rozdíl nejmenší a největší namě ené hodnoty, bez ohledu na její četnost, výše 

zmíněná domněnka by byla vyvrácena. 
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Maxima v jednotlivých územích nemohou být porovnatelná jednoduše počtem 

výskyt  dané hodnoty. Jednotlivá území mají jiné celkové počty pixel . Porovnatelnou 

hodnotou m že být poměr četnosti výskytu maxim k celkovému počtu pixel . Na území 

h00ň7 je počet pixel  58 824, na území h0554 45 030 a ve st edních výškách h64ň6 

57 057. ůbsolutně největší procentuální četnosti dosahují vrcholy zeleného a červeného 

spektra v území h00ň7, a to 16 % respektive 15,5 %. Nejnižší četnost maxim je obecně 

v nejníže položeném území h0554. Procentuálně dosahují nejmenších četností maxima 

zeleného a infračerveného spektra se  7,5 % a 6,5 %. Vliv na tato čísla m že mít 

pravděpodobně počet maxim, který je u těchto spektrálních barev zastoupen více než 

jednou. Obdobný p ípad je i na území h64ň6, kde se dokonce v některých p ípadech 

vyskytují čty i vrcholy.  
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6 Diskuze a závěr 

Cílem této práce bylo seznámení s problematikou kartografie Marsu. Byla zde 

p edstavena používaná referenční tělesa, konstanty, sou adnicové systémy a používaná 

kartografická zobrazení. Byly popsány některé metody obecné kartografie, které byly 

použity v této práci p i tvorbě map. Byly zmíněny instituce a společnosti, které se zabývají 

studiem kartografie Marsu. V rámci práce došlo k seznámení s daty, která byla výchozím 

zdrojem pro praktickou část této bakalá ské práce. Byl zmíněn jejich p vod 

a charakteristiky i možnost dalšího zpracování. 

Dalším cílem této práce bylo zjištění, zda existuje nějaký prokazatelný vztah, mezi 

spektrálními projevy r zných výšek marsovského povrchu. Data, která byla použita, 

vykazují určité rysy závislosti. Jedním z těchto rys  jsou namě ené hodnoty červeného 

kanálu v porovnání s hodnotami ostatních kanál . Hodnoty v nejvyšším území byly 

výrazně vyšší a v nejnižším nižší než hodnoty ostatních barevných kanál . Další jev, který 

m že naznačovat závislost je procentuální četnost maxim. Ta je nejmenší na nejníže 

položeném území. ůť už z hlediska zaznamenaných hodnot nebo procentuální četnosti 

maxim, není možné brát tyto výsledky jako nezpochybnitelné. Provedený výzkum je 

založený pouze na t ech relativně malých územích, která nelze považovat 

za reprezentativní vzorek. Kvalita poskytovaných dat neumožnila výběr území, jenž by 

měl stejné podmínky pro analýzu. Tedy stejnou prostorovou rozlišovací schopnost. S tím 

souvisí velikost území a členitost reliéfu, která se v tomto p ípadě poměrně liší, a je 

pravděpodobné, že má vliv na namě ené hodnoty. Rozdílný charakter území lze pozorovat 

v p iložených mapách a grafech četnosti výšek. Zde je viditelná variabilita výšek 

v jednotlivých územích. Ideální p ípad by byl, kdyby byla data vybrána podél vrstevnic 

nebo bylo možno vybrat území natolik rovné, kde by se neprojevily podstatnější výškové 

rozdíly. To znamená, že ačkoliv z analýzy vyplývá, že se zde vyskytuje určitá závislost 

výšek a spektrálního projevu, nelze tvrdit, že je to obecně platný fakt, který platí na celé 

planetě. Pro potvrzení nebo vyvrácení této domněnky je pot eba větší počet zkoumaných 

území a jejich větší homogenita. Jelikož projekt mapování Marsu stále pokračuje a ESů 

kontinuálně aktualizuje své databáze, mohou být v budoucnu pro provedení této analýzy 

lepší podmínky než dnes, kdy je rozsah poskytovaných dat omezený. 

Byly vytvo eny čty i mapy a jsou to mapy dvou typ . Prvním typem je mapa celého 

povrchu Marsu se znázorněním výškopisu pomocí barevné hypsometrie a dalších 
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bodových prvk , které s tématem souvisejí. Druhým typem je obrazová mapa se 

znázorněním výškopisu pomocí vrstevnic. Tímto prost ednictvím byla p iblížena území, 

na kterých proběhla analýza spektrálních projev . Tvo eny byly jak na základě pravidel 

kartografie Marsu, tak obecných pravidel kartografie. 

Závěrem lze shrnout, že bylo dosaženo všech v úvodu vytyčených cíl . Výsledkem je 

shrnutí problematiky kartografie Marsu, mapové výstupy a prokázání, že ve vybraných 

územích existuje závislost spektrálního projevu a výškopisu. Rozší ení této práce 

v budoucnu m že spočívat v prokázání této závislosti na reprezentativnějším vzorku dat. 
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Ta ulka hod ot a jeji h čet ostí 
 

h037 
axi ál í 
rozpětí 

axi ál í 
interval hodnot 

releva t í 
rozpětí 

releva t í 
interval hodnot 

počet peaků hodnota peaku čet ost peaku počet pixelů podíl ku celku 

odré 38 120-158 26 127-153 1 141 6593 58824 11,2% 

zele é 38 122-160 31 125-156 1 147 9554 58824 16,0% 

i fračerve é 54 143-197 44 146-190 1 176 5612 58824 9,5% 

červe é 34 201-235 24 207-231 2 218 9027 58824 15,5% 

            220 9024 58824 15,0% 

h0554                   

odré 51 115-166 42 118-160 1 138 3768 45030 8,4% 

zele é 46 109-155 38 114-152 2 132 3382 45030 7,5% 

            135 3362 45030 7,5% 

i fračerve é 42 107-149 35 111-146 2 126 2931 45030 6,5% 

            135 3121 45030 6,9% 

červe é 39 88-127 29 94-123 1 113 4583 45030 10,2% 

h6436                   

odré 67 74-141 40 98-138 1 117 5969 57057 10,5% 

zele é 74 71-145 40 97-137 4 113 5067 57057 8,9% 

            115 5270 57057 9,2% 

            118 5003 57057 8,8% 

            121 4954 57057 8,7% 

i fračerve é 80 57-137 43 86-129 2 102 4748 57057 8,3% 

            107 4957 57057 8,7% 

červe é 74 65-139 44 91-135 1 112 5669 57057 9,9% 
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