
KRIGING 
 Krigování (kriging) označujeme interpolační metody, které využívají geostacionární 
metody odhadu. Těchto metod je celá řada, zde jsou některé příklady.  

Pro krigování se používá tzv. Lokální odhad. Lokálním odhadem rozumíme výpočet 
pravděpodobné hodnoty proměnné buď v bodě, kde nebylo provedeno měření (event. zjištění) 
= bodový odhad, anebo v relativně malé ploše = blokový odhad. 

Krigování je základní geostatistickou metodou určování lokálního odhadu. V zahraničí 
se užívá i akronymu BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), který dobře vystihuje výchozí 
podmínky krigování: 

• lineární kombinace vstupních hodnot  u* = λΣi* ui  
• nestranný odhad (průměrná chyba je rovna 0)  Σ(u i* - ui) = 0  
• minimalizace rozptylu odhadu  Σ(u i* - ui)2 = minimum  

Podmínku lze vyjádřit pomocí semivariogramu i pomocí kovariační funkce a dalších 
strukturálních funkcí. Vstupní podmínky se transformují do soustavy lineárních rovnic, která 
se řeší a jejím výsledkem je stanovení vah pro jednotlivé body s měřeními a Langrangeova 
multiplikátoru µ  (používá se pro zjednodušení rovnic u lineárního programování) pro výpočet 
rozptylu odhadu. 

Krigování se provádí v různých modifikacích, nejdůležitější je základní krigování. 
Podle cíle odhadu se vyčleňují bodové a blokové odhady. 

Bodový odhad při základním krigování 
Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru 

vypadala následovně: 

 
kde Kij je kovariance mezi vzorky i a j, Ki0 kovariance mezi vzorkem i a odhadovaným 
bodem, λi je váha vzorku i a µ Langrageův multiplikátor. 
Rozptyl odhadu se vypočte jako: 

 
kde σ0

2 je kovariance v odhadovaném bodě (=zbytkový rozptyl), význam ostatních veličin viz 
výše. 

Vypočtené hodnoty rozptylu odhadu ukazují na kvalitu interpolace v ploše. Často se 
vykresluje místo rozptylu odhadu směrodatná odchylka odhadu, označovaná jako krigovací 
chyba, protože má stejnou jednotku jako  vlastní odhad. V některých případech (zvláště pokud 
není kovariance definována) se používá místo kovariance hodnota semivariogramu. 



 
Obr.1 Odhad obsah Zn (netransformované hodnoty, vlevo) a krigovací chyba (vpravo) 

Blokový odhad při základním krigování 
Pro blokový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru 

vypadala podobně jako u bodového odhadu: 

 
Kij je kovariance mezi vzorky i a j, 
KiV je kovariance mezi vzorkem i a odhadovaným blokem V, 
λi je váha vzorku i, 
µ´ je Langrageův multiplikátor. 
Využívá se zde skutečnosti, že kovariance KiV mezi vzorkem i a průměrnou hodnotou 

veličiny v bloku V je stejná jako průměr kovariancí mezi vzorkem i a hodnotou veličiny v 
náhodně zvoleném bodě uvnitř V. 
Rozptyl odhadu pro blok se vypočte jako: 

 
Kv je kovariance v odhadovaném bloku, kterou lze vypočítat jako průměrnou hodnotu 

z kovariancí mezi páry náhodně zvolených bodů uvnitř bloku V. 



 
Obr.2 Postup výpočtu blokového odhadu (blok vyznačen šedě, aproximace 4 náhodnými body, 

průměr z těchto 4 bodových odhadů je 337 a odpovídá průměrné hodnotě bloku) 

Jednoduché krigování 
Nejjednodušší variantou krigování je tzv. jednoduché krigování (simple kriging).     

K výpočtu je potřebná průměrná hodnota veličiny v poli (m). Výpočet je založen na vztahu: 
u* - m= λΣi* (ui  - m) 
 

Univerzální krigování 
V případě nesplnění podmínek stacionarity průměrné hodnoty a strukturální funkce je 

nutné použít hypotézy univerzálního krigování. Prostorová proměnná je pak považována za 
součet 2 komponent - trendu (driftu), který určuje průměrnou hodnotu v tomto místě, a 
reziduí. Po výpočtu trendu lze získat hodnot rezidua odečtením hodnoty trendu v daném místě 
od skutečné hodnoty. 
K popisu trendu se používají polynomy zpravidla 1. nebo 2. stupně. 

M0 = b1X + b2Y 
nebo 

M0 = b1X + b2Y+ b3X2 + b4XY + b5Y2 
M0 je hodnota trendu v sledovaném bodě.  
Strukturální funkce se pak vypočítají z reziduí hodnot. Krigování je prováděno pro 

rezidua hodnot, k výsledné hodnotě je nutno ještě připočítat hodnotu trendu v daném místě.  
V praxi pak stačí rozšířit soustavu rovnic o členy popisující trend (koeficienty pro jednotlivé 
členy).  
 



Soustava rovnic pro polynom 1.stupně:  

 
Xi a Yi jsou souřadnice bodu i, 
b1 a b2 koeficienty v rovnici polynomu. 

Kokriging 
V případě vzájemné závislosti více zkoumaných veličin je možné provádět tzv. 

kokriging (cokriging), který provádí odhad proměnné na základě hodnot korelovaných 
veličin a jejich vztahů popsaných pomocí vzájemného semivariogramu. Důvodem použití 
může být situace, kdy vedle přímých měření zkoumané veličiny máme k dispozici měření či 
stanovení jiných veličin, která jsou mnohem levnější a máme jich k dispozici mnohem více. 
Např. se vedle přímého měření veličiny použijí výsledky nepřímých metod stanovení. Lze 
použít dokonce i korelované veličiny, které mají charakter faktorů jako např. vzdálenost od 
pravděpodobného zdroje. 

Kokriging se provádí jak pro bodový tak pro blokový odhad. K výpočtu se používají 
vzájemné semivariogramy (cross-variogram, viz strukturální funkce). 
Předpokládejme, že máme k dispozici měření Z sledované veličiny a také k měření jiných 
veličin Vk s indexem 1, 2, 3 až V na místech nV. Potom výpočet proměnné z v místě x0: 

 
Nestrannost odhadu zajistíme splněním následujících rovnic: 

 

             
První podmínka stanovuje, že musí být nejméně jedno pozorování Z k dispozici pro 

kokriging. 
Interpolační váhy se určí na základě minimalizace rozptylu: 

 
Pro každou kombinaci místa a atributu je jedna rovnice, takže celý systém rovnic 

zahrnuje k proměnných na g místech: 

 
pro všechny g=1 až nV a k=1 až V 
kde ϕk je Langrangeův multiplikátor. 
Pokud jsou všechny další veličiny měřeny ve stejných místech jako Z, nezískáme 

výsledky odlišné od základního krigování (tedy má smysl provádět jen pro různá místa). 
 



Lognormální krigování 
Lognormální krigování představuje krigování upravené pro data, která vykazují 

lognormální distribuci. Data jsou nejdříve transformována do přirozených či dekadických 
logaritmů. Výpočet a modelování semivariogramů (strukturální analýza) se  provádí s 
logaritmovanými hodnotami stejně jako následující krigování. Výsledek se musí nejenom 
zpětně transformovat, ale navíc ještě korigovat o vznikající systematickou chybu: 

 
uln

* je interpolovaná hodnota 
Sln

2 je rozptyl odhadu. 
Zatím uváděné metody krigování prováděly lokální odhad na základě přímo 

naměřených (zjištěných) hodnot. Co však v případě, že nás nezajímá, zda je v daném místě 
nebo na dané ploše nejpravděpodobnější průměrná koncentrace 0.016 nebo 0.015, ale odhad 
pravděpodobnosti, s jakou je překročena limitní hodnota např. 0.012? 

Základní možností je použití tzv. indikátorové krigování, ze skupiny neparametrických 
geostatistických metod. K neparametrickým geostatistickým metodám patří indikátorové 
krigování, soft kriging a pravděpodobnostní krigování. K ověření kvality odhadu se používá 
bumerangový test. 

Indikátorové krigování (Indicator Kriging) 
Indikátor nabývá pouze 2 hodnot - ano/ne resp. 1/0. Původní zjištěné hodnoty se 

nahradí hodnotou indikátoru. Indikátor má hodnotu 1, pokud původní údaj v místě splňuje 
stanovenou podmínku (např. barva=červená nebo hodnota přesahuje zvolený limit), a hodnotu 
0, pokud tomu tak není. Tímto způsobem je možné krigovat i kvalitativní údaje i vykreslovat 
např. mapy rizika špatné klasifikace. 

Transformované pole hodnot slouží jako vstup pro krigování, kde se používá 
standardních postupů. Výsledkem lokálního odhadu je pak pravděpodobnost, se kterou je v 
daném místě splněna testovaná podmínka. 

Ve výše uvedeném příkladě tedy pravděpodobnost překročení hodnoty 0.012 na 
daném místě. 

Často se volí několik limitů, pro které se hodnoty kategorizují (nahrazují 1 nebo 0). Z 
výsledků lze pak usoudit na % zastoupení jednotlivých "stupňů" znečištění, kovnatosti apod. 
Uplatňuje se pak představa, že se na sledovaném místě vyskytují v určitém zastoupení 
všechny kategorie - např. 70% nejnižší kategorie, 20% střední kategorie a 10% nejvyšší 
kategorie. 

Následně lze také odhadnout průměrnou hodnotu v daném místě. Proč vypočítávat 
průměrnou hodnotu takto složitě a ne přímo z naměřených hodnot? Protože průměrná hodnota 
vypočtená z indikátorového krigování není při správné volbě limitů vychýlena extrémními 
hodnotami, je k nim mnohem méně citlivá. 



 
Obr. 3 Indikátorové krigování pro obsah Zn v půdě - pravděpodobnost překročení hodnoty 

500ppm (vlevo), pravděpodobnost překročení hodnoty 1000ppm (vpravo). 

Soft Kriging 
Dosavadní techniky považovali naměřené (nebo jinak zjištěné) hodnoty za skutečné 

hodnoty v daném místě. To ale často nebývá pravda. Naměřené údaje jsou zatíženy chybou, 
jejíž velikost závisí na řadě faktorů. Často jsme schopni stanovit měřenou hodnotu v daném 
místě pomocí intervalu: 

a(xj) ≤ z(xj) ≤ b(xj) 
nebo pomocí distribuce pravděpodobnosti. 
Naměřené údaje dokonce můžeme zkombinovat s dalšími znalostmi o daném 

fenoménu - např. i bez jakéhokoliv měření víme, že reálný rozsah hodnot v daném místě je od 
a do b. Všechny tyto informace lze využít při výpočtu lokálních odhadů pomocí soft krigingu. 
Řada autorů uvádí podstatné zlepšení kvality odhadu při použití doplňkové „soft“ informace. 
Výpočet se zpravidla provádí pomocí kokrigingu. 

Krivoruchko uvádí použití soft krigovací techniky v případě zjišťování 
pravděpodobnosti výskytu rakoviny štítné žlázy u dětí, kde se modifikovala pravděpodobnost 
zjištěná z výskytu rakoviny vahou velikosti osídlení (předpokládala se větší váhy údajů 
zjištěných pro větší osídlení).   

 
Obr. 4 Soft krigování pro obsah Zn v půdě - vlevo třídy četnosti záplav, vpravo výsledek, tj. 

pravděpodobnost překročení hodnoty 500ppm s využitím pravděpodobné hodnoty obsahu Zn v 
jednotlivých třídách četnosti záplav. 

 



Pravděpodobnostní krigování (Probability Kriging) 
Lokální odhad se vypočte jako 

u* = Σaj* iz,u + Σbj * uj  
aj a bj představuje váhy, 
iz,u hodnotu indikátoru pro hodnotu uj při limitu z , 
uj je původní naměřená hodnota. 

 
Obr. 5 Pravděpodobnostní krigování - pravděpodobnost překročení limitní hodnoty 100 
Bq/m2 u 241Am v půdě v oblasti severně od Černobylu v roce 1992 . (Krivoruchko 1999) 

 
Při výpočtu se využívá jak indikátorové funkce tak i původních hodnot. Původní 

hodnoty jsou často z důvodu nutnosti používání stejné jednotky nahrazeny pořadím 
původního údaje ve variační řadě. 

Bumerangový test 
Ověřování kvality odhadu je možné provádět pomocí bumerangového testu, kdy se 

pro bod se známou hodnotou provede výpočet lokálního odhadu z ostatních hodnot. 
Výsledkem je vypočtená hodnota v místě, kde známe skutečnou hodnotu. Můžeme tedy 
stanovit chybu odhadu v tomto místě. Testování opakujeme pro náhodně vybrané body nebo 
pro všechny body. 

Omezení krigování 
Krigování bylo definováno jako nejlepší nestranný lineární odhad. V této definici jsou 

skryta další omezení - proč by měl být odhad vypočítáván pouze z lineární kombinace hodnot, 
proč by mělo být být jediným optimalizačním kritérium minimum rozptylu? Objevují se nové 
techniky, které využívají nelineárních odhadů či používají jiné optimalizační kritérium (běžně 
se definuje "ztrátová funkce", která se minimalizuje). 


