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Anotace 

Juroš, J.: Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance. 

Ostrava: institut geoinformatiky – 548, VŠB-TUO, 2008, diplomová práce, 

vedoucí: doc. Dr. Ing. Jiří Horák. 

 

 Tato diplomová práce se zabývá analýzou parametrů sněhové pokrývky 

v hydrologickém povodí vodní nádrže Šance, která se nachází cca. 20 km jižně od města 

Frýdek Místek. 

 Rovněž jsou zde analyzovány a statisticky zhodnocovány míry závislostí zkoumaných 

parametrů na konfiguraci okolního terénu, zejména pak na nadmořské výšce, sklonu  

a orientaci svahu, popř. na dalších parametrech, které se v budoucích analýzách vyhodnotí 

jako podstatné a mohly by tedy přinést zpřesnění vytvářeného modelu. Posledním krokem pak 

bude využití zjištěných poznatků a jejich aplikace při výběru a použití interpolačního 

algoritmu. 

Klí čová slova : sněhová pokrývka, geostatistika, prostorová analýza, prostorové 

modelování, interpolace 

 

Annotation 

Juroš, J.: Distribution of the snow cover in the catchment of the Sance dam. Ostrava: Institute 

of geoinformation – 548, 2008, Diploma thesis, supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Horák. 

 

This diploma thesis deals with analysis of snow cover parameters in the hydrological 

catchment of the Sance dam which is located approximately 20 km south from Frydek-Mistek 

city. 

There are also analyzes and statistic evaluations of dependency rate of researched 

parameters of the surrounding terrain layout, especially elevation of the sea-level, slope and 

aspect  or additional parameters which will be evaluated as significant in the future analysis 

and which can give more specific details of this composed model. The last step will be utilize 

ascertained piece of knowledge and their aplication for selection and use of interpolation 

algorithm. 

Key words: snow cover, geostatistics, spatial analysis, spatial modelling, interpolation 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky 

 ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DB  Databáze 

 DMT  Digitální model terénu 

 DMÚ 25 Datová sada Digitální model území 1:25 000 

 GIS  Geografický informační systém 

 GSA  Geostatistical Analyst (extenze ArcGIS) 

OS  Operační systém 

 SHP  Datový formát ESRI Shapefile 

SW  Software 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 ÚHÚL  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

 VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

 VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka 

 ZABAGED Základní báze geografických dat 

 

Cizojazyčné zkratky 

 DVD  Digital Versatile Disc 

 GML  Geography Markup Language 

IDW   Inverse Distance Weighted 

MPL  Mozilla Public License 

RMS  Root Mean Square 

XSLT   eXtensible Stylesheet Language Transformations 
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1. Úvod 

S rozvojem výpočetní techniky se rozvíjí také programové vybavení a to včetně 

produktů pro práci s prostorovými daty. Tyto programy umožňují automatizované zpracování 

dat, čímž dochází ke zrychlení zpracovávaných analýz, a tedy možnosti operativního využití 

poznatků, plynoucích z jejich závěrů.  

Rozšiřující se počet a úroveň SW vybavení a odborníků v oblasti geografických 

informačních systémů (GIS) rovněž umožňuje nasazení těchto produktů do oblastí, na které se 

v průběhu 90-tých let 20. a poloviny 1. dekády 21. století nedostávalo potřebných kapacit. 

Stejně jako v jiných oborech se také v lesnictví využívá GIS v mnoha úlohách, které 

jsou zpravidla zaměřeny na evidenční činnost, plánování, monitoring či predikci činitelů, 

ovlivňujících kvalitu, skladbu a poškození lesního porostu. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na sníh, který je po větru druhým nejvýznamnějším 

abiotickým škodlivým činitelem. Z historických pramenů plyne, že ke sněhovým kalamitám 

dochází poměrně často. V tomto století byly tyto kalamity zaznamenány např. v letech 

2001/2, 2003/4, 2004/5, 2005/6. Posledně jmenovaná kalamita způsobila přítomnost sněhu v 

nižších polohách dokonce v nevídaně dlouhém období (od prosince do dubna). Navíc řada 

odborníků, zabývajících se problematikou klimatu, do budoucna předpokládá spíše větší 

výskyt takovýchto extrémních projevů zimního počasí. 

 Také finanční a materiální škody způsobené tímto nepříznivým činitelem nejsou 

zanedbatelné. Jedna z největších katastrof, způsobených sněhem, byla zaznamenána v zimě 

1992/3, kdy sníh, pouze v Moravskoslezských Beskydech, způsobil  nahodilé těžby ve výši 

více než 115 tis. m3. 

Z tohoto důvodu se zadavatel práce - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) 

rozhodnul, že ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti 

(VÚLHM) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (dále VŠB-TUO) 

provede základní průzkum sněhové problematiky a to s pomocí GIS nástrojů, statistiky a 

prostorových analýz. Klade se zde za cíl hlavně popis jednotlivých vztahů, které ovlivňují 

výši škod, způsobených sněhovou pokrývkou. 

 Výsledkem práce bude popis vybraných parametrů sněhové pokrývky (výšky, hustoty 

a vodní hodnoty), jejich vzájemných vztahů a také popis vztahů k vybraným vnějším 

faktorům (především konfiguraci terénu). Jako nejvhodnější forma výstupu se zde jeví 

digitální mapa, zachycující průběh vybraných jevů a jejich vztahů. 
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2. Cíle 

Cílem této diplomové práce je probádání parametrů sněhové pokrývky, jejich 

vzájemných vztahů a to za pomocí GIS nástrojů, statistiky a prostorových analýz. 

Zkoumanými parametry sněhové pokrývky jsou v rámci tohoto projektu :  

• Výška 

• Hustota 

• Zásoba vody ve sněhu 

• Vodní hodnota 

• Objem 

• Hmotnost 

 

Na parametry sněhové pokrývky má vliv mnoho faktorů, které rovněž budou 

předmětem zkoumání této práce. Jedná se o faktory : 

• Terénu 

o Nadmořská výška 

o Sklon svahu 

o Orientace svahu 

• Vegetace 

o Typ lesního porostu 

o Stáří porostu 

• Čas 

o Doba provedení jednotlivých měření parametrů sněhové pokrývky 

 

Důležité je pak zejména zjistit, jak významně tyto faktory ovlivňují sledované 

parametry resp. zda se jedná o pozitivní či negativní závislost atd. 

V podstatě se bude jednat o provedení interpolace, do které se promítnou statistické 

závislosti jednotlivých parametrů sněhové pokrývky na faktorech, které budou, z hlediska 

přesnosti modelu, označeny jako významné. 
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3. Základní pojmy 

 

3.1 Sníh a jeho charakteristiky 

3.1.1 Sníh 

 Sníh je druh pevných atmosférických srážek padajících na zemský povrch, většinou ve 

formě rozvětvených ledových krystalků. Čerstvě napadlý sníh má většinou bílou barvu a 

dobře odráží sluneční záření, starší sníh je tmavší v důsledku znečištění a strukturálních změn 

sněhových zrn. 

 Sníh je složen z ledových krystalků, vody (v kapalném a plynném skupenství) a 

vzduchu. Podíl těchto složek v objemové jednotce sněhu pak určuje jeho objemovou 

hmotnost [6]. 

 

3.1.2 Parametry sněhové pokrývky 

 Jednotlivými zkoumanými parametry sněhové pokrývky byly v rámci tohoto projektu : 

• Výška 

• Hustota 

• Zásoba vody ve sněhu* 

• Vodní hodnota**  

• Objem 

• Hmotnost 

 

První jmenovaný parametr (výška sněhové pokrývky) je v této práci označován jako 

parametr měřený. Zbylých pět parametrů je pak označováno jako vypočtené. Toto rozdělení 

bylo důležité zejména ve statistických analýzách. 

Také vzájemné vztahy těchto parametrů budou předmětem zkoumání. 

Více o parametrech sněhové pokrývky je uvedeno v části Metodika měření, která je 

věnována problematice měření parametrů sněhové pokrývky. 

Po dohodě se společností ÚHÚL budou v rámci této diplomové práce analyzovány a 

interpolovány pouze významné parametry sněhové pokrývky (výška, hustota a vodní 

hodnota). 

 

* V původní DB, kterou dodala společnost ÚHÚL se tento parametr nazývá vodní hodnota 

** Tento parametr vznikl standardizací dle Vzorce  1. z dokumentu Exploracni_analyza 
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3.1.3 Podplocha 

 Jako podplocha bylo v rámci tohoto projektu označováno místo odběru vzorků 

v daném zájmovém čtverci. S ohledem na zakrytí lesním porostem se v rámci této práce 

rozlišovaly podplochy (dle Tab. 1.). 

 

Tab. 1. Typy podploch 

ID 
podplochy  Popis 

1 Volná (nezakrytá porostem) 
2 Pod jehličnatým porostem 
3 Pod převažujícím listnatým porostem 
9 Náhradní volná podplocha (pro zájmový čtverec S40070409 v roce 2007) 

 

Např. označení S40070203/1 pak znamená že se jedná o plochu S40070203 a 

podplochu 1 (tedy volnou podplochu). 

Kombinaci měření na jednotlivých podplochách v rámci jednoho zájmového „čtverce“ 

se také někdy v terminologii tohoto projektu říká zkusná plocha. 

Volba umístění jednotlivých podploch byla plně v kompetenci společnosti ÚHÚL a to 

z důvodu, že takto získaná data jsou využívána ve více projektech. Problémy nastaly zejména 

u výběru u volných podploch a to z důvodu, že zájmová oblast je zalesněna z 88 %. 

 

3.2 Vybrané pojmy ze statistiky 

3.2.1 Normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti  

Normální rozdělení je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité 

náhodné veličiny. Tímto rozdělením se sice neřídí velké množství veličin, ale jeho význam 

spočívá v tom, že za určitých podmínek dobře aproximuje řadu jiných pravděpodobnostních 

rozdělení (spojitých i diskrétních) [I1]. 

Kromě charakteristického tvaru histogramu platí pro Gaussovo rozdělení několik 

základních pravidel : 

• Koeficient šikmosti = 0 ( 01 =γ ) 

• Koeficient špičatosti = 0 ( 02 =γ ) 

• Medián se přibližně rovná střední hodnotě ( µ≅5,0x ) 

 



 

 

6

3.2.2 Levostranná (kladně asymetrická) distribuce 

 Je případem distribuce, pro kterou platí pravidlo, že modus < medián < střední 

hodnota. Tím je dán také její charakteristický tvar. 

 

 
Obr. 1. Levostranná distribuce 

 

3.2.3 Anglicko – český slovník základních pojmů ze statistiky 

 Mean – aritmetický průměr. 

 Median – Medián – střední člen ve variační řadě. 

 Modus – Modus – nejčetnější hodnota statistického souboru. 

 Variance – Rozptyl – je definován jako podíl  součtu  kvadrátu  odchylek  

jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. 

 Std. deviation – Směrodatná odchylka – odmocnina z rozptylu. 

 Range – Rozsah hodnot – rozdíl maximální a minimální hodnoty. 

 Skewness – Koeficient šikmosti (asymetrie) – vyjadřuje asymetrii rozdělení hodnot 

kolem jejího průměru. Pro normální rozdělení pravděpodobnosti je vždy roven nule. 

 Kurtosis – Koeficient špičatosti – vyjadřuje koncentraci hodnot kolem jejího průměru. 

Pro normální rozdělení pravděpodobnosti je vždy roven nule. 

 Variation Coefficient [%]  - Variační koeficient je charakteristikou variability 

rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny a je definovaný jako podíl směrodatné odchylky 

a absolutní hodnoty ze střední hodnoty [I1]. 
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3.2.4 Korelační koeficient 

 Korelační koeficient je mírou závislosti dvou náhodných veličin.. K určení velikosti 

korelace se nejčastěji využívá tzv. Pearsonův korelační koeficient. 

 

Pearsonův korelační koeficient 

 Pearsonův korelační koeficient je mírou lineární závislosti. Jisté omezení korelačního 

koeficientu v sobě skrývá slovo „lineární“. Pokud hodnota korelačního koeficientu vyjde 

rovna nule, neznamená to, že mezi náhodnými veličinami neexistuje žádný vztah 

 Nutným předpokladem pro využití Pearsonova korelačního koeficientu je normalita 

rozdělení obou posuzovaných veličin. 

Pearsonův korelační koeficient může nabývat hodnot z intervalu <-1;1>. Hodnota 

korelačního koeficientu −1 znamená zcela nepřímou závislost, tedy čím více se zvětší 

hodnoty první veličiny, tím více se zmenší hodnoty druhé veličiny. Hodnota korelačního 

koeficientu +1 značí zcela přímou závislost, tedy s rostoucími hodnotami první veličiny 

rostou také hodnoty druhé veličiny. 

 Tento významný korelační koeficient formuloval Karl Pearson v roce 1907. Pearsonův 

korelační koeficient vychází z kovariance a je koncipován jako míra závislosti 2 náhodných 

veličin. Střední hodnota (
−
X  a 

−
Y ) dvou proměnných X a Y tvoří centrální bod (centroid) sady 

pozorování. Kovariance je pak střední odchylka sady pozorování od jejich centroidu [12]. 
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Vzorec 1. Pearsonův korelační koeficient 

 

3.2.5 Prostorová proměnná 

Prostorová proměnná představuje veličinu, která je funkcí polohy, tj. např. souřadnic 

X,Y,Z. Každému bodu ve vymezeném prostoru může být přiřazena hodnota veličiny, která je 

obecně složena ze systematické (strukturní) a náhodné části. Systematická složka je funkcí 

souřadnic U=f(X,Y,Z) a bývá předmětem popisu a interpretace. Náhodná složka představuje 

realizaci náhodných vlivů, šumů. K popisu prostorové proměnné lze využít teorie náhodných 

funkcí, kde pozorovanou hodnotu považujeme za realizaci náhodné funkce v daném místě. 
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 Přímé studium U(X,Y,Z) je prakticky vyloučené vzhledem k prostorové variabilitě a 

malému počtu známých realizací veličiny (tedy jejich měření či pozorování). Pro popis 

celkové struktury se někdy využívá aproximující funkce, která popisuje trend v poli. 

 Na základě funkční závislosti hodnoty sledované veličiny na poloze lze očekávat, že 

existuje i vzájemná závislost mezi jednotlivými hodnotami sledované veličiny. Ta se může 

projevit především při malých vzdálenostech mezi zkoumanými místy, kdy konstatujeme 

podobnost hodnot sledované veličiny. Jde tedy o korelaci hodnot téže veličiny a hovoříme o 

tzv. autokorelaci, která je závislá na vzdálenosti pozorování. Pokud závislost pozorujeme, 

hovoříme o tzv. kontinuálním poli. Pokud tato závislost nezávisí na směru zjišťování v poli, 

jedná se o izotropní pole, v opačném případě jde o anizotropní pole [5]. 

 

3.2.6 Strukturální funkce 

 Strukturální funkce slouží pro vizualizaci, modelování a průzkum prostorové 

autokorelace prostorově proměnné veličiny, tedy pro popis a analýzu variability proměnné ve 

studovaném poli. Nejběžnější používanou strukturální funkcí je semivariogram. 

 

Jinými typy strukturálních funkcí jsou [5] : 

- kovariační (autokorelační) funkce 

- korelogram 

- relativní semivariogram 

- neergodický semivariogram  

 

3.2.7 Semivariogram 

Běžně používanou strukturální funkcí je semivariogram. Semivariogram vyjadřuje, jak 

se mění proměnná U mezi místem x a místem (x+h), mezi nimiž je vzdálenost h. Jak název 

napovídá, jde o měření variability (změny 2. řádu) [5] : 

 

[ ]2
)()(
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1
)( ∑ +−=

hnh

hxxxu
n

hγ  

Vzorec 2. Výpočet semivariogramu [5] 

 

nh ... počet párů při kroku h 
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Obecný model semivariogramu 

 Rovnice semivariogramu má tyto parametry : 

• Zbytkový rozptyl (c0) - nugget 

• Práh (c0 + c1) - sill 

• Dosah (a) - range 

 

 
Obr. 2. Obecný model semivariogramu 

 

Teoretické modely semivariogramu 

• Modely přechodového typu 

o Sférický 

o Kvadratický 

o Exponenciální 

o Gaussovský 

o Cirkulární 

o Pentasférický … 

• Lineární model s prahem 

o Modely bez přechodu 

o Lineární 

o Logaritmický 

o Náhodný 

• Oscilační 

o Sinový 

o Kosinový 
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3.3 Teorie interpolace 

 V praxi se mnohokrát setkáváme se skutečností, že máme k dispozici jen část dat o 

analyzovaném jevu, ať už z důvodu jejich náročného sběru, vysoké ceny nebo celkové 

nemožnosti realizovat vyčerpávající mapování. Příkladem může být vymodelování ložiska 

nerostných surovin na základě určitého počtu vrtů, tvorba klimatického modelu využitím dat 

z meteorologických stanic či hodnocení rozšíření rostlin a živočichů na základě výběrových 

dat z terénního mapování. Nás však mnohokrát zajímá, jaké jsou hodnoty v místech, které 

nebyly mapovány nebo jaká je prostorová struktura celého studovaného systému. Snažíme se 

tedy realizovat prostorové odhady hodnot, z více nebo méně nepravidelně rozložených 

dostupných (výběrových) dat. Výsledkem je zpravidla mapa prostorové distribuce hodnot 

studované proměnné [4]. 

K základním interpolačním algoritmům, které se v oboru GIS využívají patří např. : 

• Metoda inverzních vzdáleností (IDW) 

• Metoda minimální křivosti (B-Spline) 

• Krigování a jeho varianty 

 

3.3.1 Metoda inverzních vzdáleností (IDW) 

Metoda inverzních vzdáleností je typickým představitelem série interpolačních metod, 

při kterých se uplatňuje koncept tzv. prostorové autokorelace. Tato metoda vychází 

z předpokladu,  že vztah odhadované hodnoty je nejintenzivnější k hodnotě, která je k ní 

nejbližší a tento vztah se stoupající vzdáleností klesá. 

Cílem tohoto postupu je určit váhy dostupných dat. Pro určení vah používáme 

jednoduchou funkci zohledňující vzdálenost od neznámé hodnoty. Základní koncept je využití 

tzv. inverzní vzdálenosti h, (1/h), která může být dále upravována příslušným exponentem. 

Z toho vyplývá, že přiřazení váhy se řídí jediným prostorovým modelem – inverzní 

vzdáleností modifikovanou vhodnou mocninou podle následujícího vztahu [4] : 
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Vzorec 3. Metoda IDW [4] 

 

)( 0xZ … hodnota interpolovaného bodu 

)( αxZ …hodnota měření v i-tém bodě 

p … stupeň mocnění váhy 

 

 Výraz ve jmenovateli představuje váhu přiřazenou zdrojové hodnotě. Parametr „p“ 

označuje exponent použitý při odhadu. Čím nižší je tato hodnota, tím podobnější váhy  jsou 

přiřazované ke vstupním hodnotám a výsledný odhad se blíží aritmetickému průměru. 

V případě, že p=0 pak se odhad bude rovnat aritmetickému průměru. V případě zvyšování 

mocniny budou  získávat vzdálenější pozorovaní nižší váhu. Nejčastěji je však voleno p=2. 

 V případě vysoce nehomogenních zdrojových dat jsou ve výsledku pozorována tzv. 

bulls eyes. Projevují se tím, že z důvodu silného vlivu zdrojových dat vznikají v jejich okolí  

kruhové zóny, které zřídka kdy odpovídají skutečnému průběhu modelovaného jevu. Pro 

zamezení tomuto jevu se do předchozího vztahu  zavádí tzv. vyhlazovací parametr 

(smoothing parameter) λ [4]. 
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Vzorec 4. Metoda IDW doplněná o vyhlazovací parametr [4] 

 

 

3.3.2 Metoda minimální křivosti 

 Metoda minimální křivosti je založena na iterativním výpočtu zdrojových dat určitou 

matematickou funkcí, za předpokladu jejího minimálního zakřivení. Metoda se snaží 
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respektovat strukturu vstupních dat. Mezi uživatelem nastavované parametry patří např. 

maximální počet iterací a maximální povolená hodnota reziduí [4]. 

 Po formální stránce je výpočet splinu a odhad jeho parametrů poněkud komplikovaný, 

po výpočetní stránce je naopak poměrně jednoduchý a rychlý. Kompletní výpočet je popsán 

např. v [5].  

 

3.3.3 Krigování a jeho varianty 

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 : 

a, Lineární kombinace vstupních hodnot 

ii uu ∗=∑∗ λ  

b, Nestranný odhad (průměrná chyba je rovna 0) 

0)( =−∑ ∗
iuu  

c, Minimalizace rozptylu odhadu 

min)( 2 =−∑ ∗
iuu  

 

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, přičemž nejdůležitější je tzv. základní 

krigování (ordinary kriging). Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic 

v maticovém tvaru vypadala následovně [5] : 
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Obr. 3. Maticový tvar rovnic při bodovém odhadu základního krigování [5] 

 

K ij ... kovariance mezi vzorky i a j 

K i0 ... kovariance mezi vzorkem a odhadovaným bodem 

λi ... váha vzorku i 

µ ... Langrageův multiplikátor 

 

Rozptyl odhadu se vypočte jako : 








 +−= ∑
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Vzorec 5. Rozptyl odhadu při krigování [5] 

 

2
Eσ  ... kovariance v odhadovaném bodě (=zbytkový rozptyl) 

 

Vypočtené hodnoty rozptylu odhadu ukazují na kvalitu interpolace v ploše. Často se 

vykresluje místo rozptylu odhadu směrodatná odchylka, označována jako krigovací chyba, 

protože má stejnou jednotku jako vlastní odhad. 

 

K dalším variantám krigování patří např. : 

• Univerzální krigování – používá se v případě nesplnění podmínek stacionarity dat. 

• Lognormální krigování pro data, která vykazují lognormální distribuci. 

• Indikátorové krigování – jedná se o neparametrickou metodu. Indikátor nabývá 

dvou hodnot (0 pokud není podmínka splněna a 1 pokud podmínka je splněna). 

• Pravděpodobností krigování 

• Soft Kriging 

• … a další dle [5] 
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Kokriging 

 V případě 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 používají výsledky nepřímých metod stanovení. Lze použít dokonce  

i korelované veličiny, které mají charakter faktorů jako např. vzdálenost od pravděpodobného 

zdroje. K výpočtu se používají vzájemné semivariogramy [5]. 

 

Bumerangový test 

Ověření kvality modelu 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 [5]. 
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4. Metodika měření 

 

Kvalita výsledků prakticky všech výzkumů je přímo úměrná kvalitě vstupních dat. 

Také v případě tohoto výzkumu hraje podstatnou roli kvalita, pečlivost a přesnost pořízení 

primárních dat. Z tohoto důvodu byla metodice měření věnována značná pozornost. 

 

4.1 Výběr místa měření 

 V každém čtverci je potřeba změřit jednu zkusnou plochu (tedy jednu volnou 

podplochu a jednu podplochu pod lesním porostem (zpravidla jehličnatým)). Pokud ve 

čtvercích, do kterých šetřené území (povodí) zasahuje jen okrajově, nebude možné najít 

vhodnou plochu k měření, je přípustné změřit zkusnou plochu mimo šetřené území, jestliže 

podmínky (sklon, orientace, nadmořská výška, výška sněhové pokrývky) alespoň přibližně 

odpovídají podmínkám v příslušné části řešeného území. Ve výjimečných případech, kdy 

nelze vhodnou plochu v okrajových čtvercích nalézt, lze tyto čtverce vypustit [10]. 

 

4.2 Typy podploch 

Podplocha 1) První měření musí probíhat vždy na volné ploše v minimální vzdálenosti 

½ výšky přilehlého porostu ve směru, aby ovlivnění sousedním porostem bylo co nejmenší – 

je potřeba vyloučit místa přilehlým porostem zastíněná, závětrná, kde dochází k nafoukávání 

sněhu, nebo naopak návětrná – vyfoukaná. Ideální je založit měření na louce, eventuelně na 

holině. Plocha by neměla být zakládána na cestě nebo na skládce, kde nemůžeme vyloučit, že 

zde nedošlo během dané zimy k odhrnutí sněhu nebo naopak nahrnutí a uložení sněhu z 

jiných míst. 

Podplocha 2) Kontrolní plochu zakládáme v přilehlém (nejbližším) porostu, ve 

vzdálenosti cca ½ výšky až 1x výška stromu od okraje porostu [10]. 

Podplocha 3) Tyto podplochy byly zvoleny dodatečně až při měření v dubnu 2006. 

Měření se zde provádí v nejbližším listnatém porostu. Převážná většina lesů v zájmovém 

území je jehličnatá a tak měření na této podploše je realizováno pouze v 5-ti případech. Pro 

výběr místa měření platí stejná pravidla jako pro podplochy pod jehličnatým porostem. 
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4.3 Metodika měření jednotlivých parametrů 

 

4.3.1 Výška sněhové pokrývky 

Výšku sněhové pokrývky měříme zabodnutím vytyčky a odečtením příslušné výšky. 

Přitom je vždy nutné dbát na zabodnutí vytyčky ve svislém směru. Zde je možné si pomoci  

olovnicí. 

Při měření je nejnáročnější úkol zabodnout vytyčku do sněhu tak, abychom se dostali 

až na povrch terénu, a zároveň nezabodnout vytyčku do země. Proto může být užitečné 

nejprve provést pokusný odběr válcem s odhrabáním až na půdní povrch a poté vedle něj 

pokusně zapíchnout vytyčku a ověřit, zda se dostáváme s vytyčkou na povrch terénu a 

zároveň nezanořujeme vytyčku do země. 

Výšku sněhové pokrývky měříme celkem 20x, minimální vzdálenost mezi 2 body 

měření je 1 m. Při měření se vyhýbáme výrazným nerovnostem sněhové pokrývky, které 

mohou signalizovat nerovnost terénu (pařezy, strže, kupky, mraveniště apod.), návějím, 

závějím, vyfoukaným či odtátým místům v blízkosti vývratů, balvanů, skal, teplých pramenů 

apod. a místům zjevného ovlivnění sněhové pokrývky (výležiště zvěře…). Zvýšenou 

pozornost věnujeme měření v lesním porostu, kde mohou být pod sněhem zapadané staré 

vývraty, kusy kmenů, klest, zmlazení a podobně. 

Průměrnou výšku sněhové pokrývky na ploše určujeme jako aritmetický průměr z 16 

měření – 2 nejvyšší a 2 nejnižší hodnoty z 20 měření se při výpočtu nezapočtou 

(škrtnou).Výšku sněhové pokrývky měříme s přesností na 1 cm [10]. 

 

4.3.2 Hustota sněhové pokrývky 

 Hustota sněhu se určuje výpočtem dle následujícího vzorce. Z tohoto důvodu se 

v rámci metodologie této práce označuje hustota jako vypočtená veličina. 
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Vzorec 6. Výpočet hustoty sněhové pokrývky 
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ρ … hustota sněhové pokrývky [
3m

kg
] 

m … hmotnost sněhové pokrývky [kg] 

VSN … objem sněhové pokrývky [l] 

OHV
2

 … objem vody získané rozpuštěním sněhu [l] 

 

4.3.3 Zásoba vody ve sněhové pokrývce 

 Tento parametr udává množství vody, které vznikne rozpuštěním celkového objemu 

sněhu. Výpočet zásoby vody se provádí na základě následujícího vzorce. 

 

10*
*

_

10*
*

_

2

SN

OHSN

SN

SN

V

Vh
vodyZasoba

nebo

V

mh
vodyZasoba

=

=

 

Vzorec 7. Výpočet zásoby vody ve sněhové pokrývky 

 

SNh  … průměrná výška sněhové pokrývky [cm]  

m … hmotnost sněhové pokrývky [kg] 

VSN … objem sněhové pokrývky [l] 

OHV
2

 … objem vody získané rozpuštěním sněhu [l] 

 

 Následující parametry sněhové pokrývky (objem a hmotnost) jsou  pouze 

prostředníkem ke zjištění hustoty a zásoby vody ve sněhové pokrývky. Nejsou tedy tak 

významnými parametry jako tři výše uvedené parametry. 

 

4.3.4 Vodní hodnota 

Důvodem pro přepočet zásoby vody na vodní hodnotu byla silná, kladná závislost 

prvně jmenovaného parametru na výšce sněhové pokrývky. Zásoba vody ve sněhové 

pokrývce byla primárně ukládána v milimetrech. Z tohoto důvodu je v přepočtovém vzorci 

násobena výška sněhové pokrývky hodnotou 10 (převod centimetrů na milimetry). Následně 

je celý zlomek násoben stem (pro převod na procenta). 
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100*
10*_

_
_

sněhuVýška

vodyZásoba
hodnotaVodní =  

Vzorec 8. Standardizace zásoby vody pomocí výšky sněhové pokrývky 

 

Důležité je dát si pozor na správnou terminologii. V původní DB je parametr zásoba 

vody ve sněhové pokrývce nazýván vodní hodnotou. V celém dokumentu diplomové práce 

(včetně explorační analýzy) je pak terminologie opravena, což znamená, že vodní hodnotou je 

nazýván standardizovaný parametr zásoby vody za pomocí výšky sněhové pokrývky. 

 

4.3.5 Objem sněhové pokrývky 

 Objem měříme za pomocí odměrného válce, na jehož vnější straně je připevněna 

stupnice, z níž odečítáme výšku sněhu. Při znalosti plochy podstavy tohoto válce pak snadno 

určíme objem sněhu. Při zanořování odměrného válce, si musíme dát především pozor na to, 

aby nedošlo ke zhutnění sněhu. 

 Odměrný válec má výšku 1 m. Pokud je výška sněhové pokrývky větší, pak musíme 

objem změřit v celé výšce sněhu => sníh pak musíme odebírat postupně po jednotlivých 

částech. Objem sněhu se udává v litrech [l] a určujeme jej s přesností na 0,5 l. 

 

4.3.6 Hmotnost sněhové pokrývky 

 Po změření objemu se provede odkrytí sněhu až na povrch Země a to v dostatečné 

vzdálenosti od válce tak, abychom mohli podebrat podstavu a zachytili tak všechen sníh 

uvnitř odměrného válce. Sníh zachycený na vnější stěně válce ometeme. 

 Veškerý objem odměrného válce vysypeme do připravené igelitové tašky. Zde si 

musíme dát pozor na to, aby nedošlo k vysypání objemu mimo tašku či naopak na to, aby se 

do tašky dostal celý objem sněhu. Je tedy rovněž nutné vymést sníh, který je přichycen na 

vnitřní stěně válce. V případě, že je výška sněhu vyšší než odměrný válec (1 m), pak  

provedeme  opakovaný postup tak, abychom změřili  celkovou hmotnost. 

 Poté hmotnost sněhu zvážíme na závěsné váze – mincíři (siloměru) a to s přesností na 

0,1 kg. 
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5. Použitá data 

 

5.1 Databáze měření  parametrů sněhové pokrývky 

 Tato DB byla poskytnuta společností ÚHÚL. Databáze naměřených dat byla primárně 

určena pro zpracování pomocí SW balíku Geomedia. Z důvodu nedostatečně dlouhých licencí 

SW Geomedia na začátku projektu však tato data byla transformována do formátu ESRI 

Shapefile. Mezi léty 2006 a 2007 došlo ke změně metodiky měření jednotlivých parametrů 

sněhové pokrývky, což mělo za následek také změnu struktury DB. 

 

5.1.1 Změna metodiky měření mezi zimním obdobím 2005/06 a 2006/07 

 Změna spočívala v tom, že do DB pro zimní období 2005/06 byly ukládány pouze 

celkové hodnoty objemu a hmotnosti, které byly získány zpravidla ze dvou měření těchto 

parametrů. V DB pro zimní období 2006/07 se ukládaly údaje ze všech provedených měření 

těchto parametrů. Zpravidla se jednalo o 2 - 5 měření, ze kterých se následně  provedla 

sumarizace hodnot. Důvodem této změny byla zejména snaha o zpřesnění údajů vstupujících 

do výpočtu hustoty a zásoby vody ve sněhu, které jsou důležitějšími parametry sněhové 

pokrývky než je tomu v případě objemu a hmotnosti. 

 

5.1.2 Struktura DB z roku  2006 

 DB se skládala celkem z 14 tabulek, přičemž 9 z nich tvoří metadatové tabulky SW 

Geomedia. Vztahy čtyř datových tabulek jsou patrné z Obr. 4. Tabulka F_A_povodi, která 

obsahovala zájmovou oblast, není s žádnou ze čtyř zobrazených tabulek propojena vztahem a 

proto není na Obr. 4. zobrazena. 

 

 
Obr. 4. Struktura DB z roku 2006 



 

 

20

 

Popis datových tabulek : 

• T_VYSKA  – obsahuje data ze všech 20-ti měření výšky sněhové pokrývky. 

• T_VODNI_HODNOTA  – naměřené a vyp. parametry sněhové pokrývky. 

• F_P_ZKUS_PLOCHA – lokalizace míst měření v systému S-JTSK. 

• F_A_MRIZKA  – inventarizační síť 

• F_A_povodi – plocha hydrologického povodí vodní nádrže Šance 

  

Tabulka T_VODNI_HODNOTA obsahovala hodnoty všech sledovaných parametrů 

sněhové pokrývky pro každou podplochu měření. Popis jednotlivých atributů je v následující 

tabulce. 

 

Tab. 2. Popis atributů tabulky T_VODNI_HODNOTA (pro rok 2006) 

Atribut Datový typ* Popis 

PLOCHA CHAR 9 Ozn. zájmového čtverce ve tvaru S4007XXYY 

PODPLOCHA Small INT Číslo podplochy v rámci zájmového čtverce 

OBJEM Double Průměrný objem sněhu [l] 

VAHA Double Průměrná hmotnost sněhu [kg] 

VYSKA Small INT Průměrná výška sněhové pokrývky [cm] 

VODNI_HODNOTA Small INT Vypočtená zásoba vody ve sněhové pokr. [mm] 

HUSTOTA Double Vypočtená hustota sněhu [kg/m3] 

DATUM_MERENI DATE Datum měření parametrů sněhové pokrývky 

ID_MERIC CHAR 8 ID pracovní skupiny, která měřila 

POZN CHAR 50 Poznámka k měření 

C_ODBERU Small INT Pořadové číslo cyklu měření sněhu 
 

 

5.1.3 Struktura DB z roku 2007 

 Již výše bylo zmíněno, že data z měření v roce 2007 byla obsažena v DB s jinou 

strukturou. DB z roku 2007 však obsahuje data ze všech měření, která byla provedena v zimě 

2005/2006 nebo 2006/2007. 

 

 

 

 

* jedná se o datové typy MS SQL SERVERU 
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Obr. 5. Struktura DB z roku 2007 

 

 Popis datových tabulek : 

• T_VYSKA  – obsahuje data všech jednotlivých měření výšky sněhové 

pokrývky na jednotlivých podplochách. 

• T_VODNI_HODNOTA  – naměřené parametry sněhové pokrývky (objem, 

výška vzorku a jeho hmotnost). 

• T_MERENI  – obsahuje vypočtené hodnoty průměrné výšky, zásoby vody a 

hustoty sněhové pokrývky. 

• F_P_ZKUS_PLOCHA – lokalizace míst měření v systému S-JTSK. 

• F_A_MRIZKA  – inventarizační síť 

 

Jednotlivé zkoumané parametry sněhové pokrývky jsou tedy rozděleny do dvou 

tabulek (T_MERENI a T_VODNI_HODNOTA ). 

Tab. 3. Popis atributů tabulky T_MERENI (pro rok 2007) 

Atribut Datový typ Popis 

plocha CHAR 9 Ozn. zájmového čtverce ve tvaru S4007XXYY 
podplocha Small INT Číslo podplochy v rámci zájmového čtverce 
datum DATE Datum měření sněhu 
prum_vyska Small INT Průměrná výška sněhové pokrývky [cm] 
vodni_hodnota Small INT Vypočtená zásoba vody ve sněhové pokrývce [mm] 

hustota Double Vypočtená hustota sněhu [kg/m3] 

meric1 CHAR 4 ID 1. měřiče 
meric 2 CHAR 4 ID 2. měřiče 
meric 3 CHAR 4 ID 3. měřiče 
kal_objem CHAR 8 Kalibrovaný objem odběrného válce [l] 
c_obdobi Small INT Číslo období ve tvaru RokČíslo_měření (např. 20062) 

pozn CHAR 255 Poznámka k měření 
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Tab. 4. Popis atributů tabulky T_VODNI_HODNOTA (pro rok 2007) 

Atribut Datový typ Popis 

plocha CHAR 9 Označení čtverce ve tvaru S4007XXYY 
podplocha Small INT Číslo podplochy v rámci čtverce 
datum DATE Datum měření sněhu 
objem Double Změřený objem vzorku sněhu [l] 
vyska Small INT Výška vzorku sněhu při daném měření 
vaha Double Hmotnost vzorku sněhu při daném měření 

c_mereni Small INT Pořadové číslo měření hmotnosti (zpravidla 1. - 5.) 
 

5.1.4 Porovnání umístění významných atributů v DB z roku 2006 a 2007 

 Z důvodu změny metodiky se změnila struktura DB a také umístění jednotlivých 

parametrů sněhové pokrývky v DB tabulkách. Pro snazší orientaci jsou v následující tabulce 

popsány názvy a  umístění jednotlivých  parametrů sněhové pokrývky v DB z let 2006 a 

2007. 

 

Tab. 5. Porovnání umístění parametrů sněhové pokrývky v DB 

Atribut Název atributu (2006)  Tabulka (2006) Název atributu (2007)  Tabulka (2007) 

Průměrná výška VYSKA T_VODNI_HODNOTA prum_vyska T_MERENI 
Zásoba vody VODNI_HODNOTA T_VODNI_HODNOTA vodni_hodnota T_MERENI 

Hustota HUSTOTA T_VODNI_HODNOTA hustota T_MERENI 
Hmotnost VAHA T_VODNI_HODNOTA vaha T_VODNI_HODNOTA 

Objem OBJEM T_VODNI_HODNOTA objem T_VODNI_HODNOTA 

 

5.2 Zájmové území 

 Polygon zájmového území je dán hydrologickým povodím vodní nádrže Šance. 

Hranice byla převzata z Vodohospodářské mapy 1:50 000 a to od Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka. Vrstva byla dodána společností ÚHÚL ve formátu ESRI 

Shapefile. 

Pomocí nástroje ArcGIS, konkrétně modulu ArcMap, byla změřena plocha zájmového 

území, která dosahuje hodnoty 146,6 km2, přičemž 88 % rozlohy pokrývají zpravidla 

jehličnaté lesy.  

Nejnižší nadmořskou výškou v zájmovém území je 500 m. n. m. Jedná se o vodní 

hladinu nádrže Šance (Obr. 7.). Naopak maximum se nachází na Lysé hoře – 1 323 m. n. m. 

(nejsevernější část zájmového území). Významným vrcholem je rovněž hora Smrk (1 276 m. 

n. m.), nacházející se v severozápadní části zájmového území. 
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5.3 Inventarizační  síť zájmového území 

 Zájmovým územím byla proložena pravidelná čtvercová síť 2 x 2 km, která rozděluje 

území na menší části, ve kterých byla prováděna jednotlivá měření. Hrany této sítě jsou 

rovnoběžné s osami souřadnicového systému S-JTSK. Také tato vrstva byla dodána 

společností ÚHÚL a to ve formátu ESRI Shapefile. 

 

 
Obr. 6. Inventarizační síť 

 

5.4 Vrstevnice zájmového  území 

 Vrstevnice pocházejí ze Základní báze geografických dat (ZABAGED), což je datová 

sada zpravována Českým úřadem zeměměřičství a katastru (ČÚZK). Tato datová sada 

obsahuje jak rastrová tak vektorová data, kterou tvoří 103 typů objektů, rozdělených do 63 

vrstev. 

 Vrstevnice byly následně využity při tvorbě digitálního modelu terénu (dále DMT) ve 

formátu TIN (viz. kapitola 8.2 Tvorba digitálního modelu terénu). 

Data byla opět dodána společností ÚHÚL a to ve souboru ESRI Shapefile. 
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Obr. 7. Nadmořská výška v zájmovém území 
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6. Použité programové produkty  

 

6.1 ArcGIS 9.2 

ArcGIS 9.2 představuje sadu programů od firmy ESRI. Tuto sadu lze rozdělit na dvě 

základní části:  

• ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, ArcReader). 

• Workstation. 

 

Tyto aplikace tvoří komplexní programové vybavení pro vytváření, správu, analýzu a 

vizualizaci dat. Funkcionalitu lze rozšířit jednak o extenze a také 

o uživatelské nadstavby, které lze vyvíjet ve standardních programovacích prostředích (Visual 

Basic, Java, C++). 

ArcMap je zřejmě nejpoužívanější aplikací z ArcGIS Desktop. Umožňuje tvorbu a 

editaci prostorových dat, provádění základních analýz nad těmito daty a také výslednou 

vizualizaci. Proto rovněž nabízí mnoho funkcí pro mapově orientované úlohy (umožňuje 

vkládat severku, grafické měřítko, legendu, grafy a jiné doplňující mapové prvky). 

Funkcionalitu programu ArcMap lze rovněž rozšířit o extenze. 

V této práci byl ArcMap využit zejména ve fázi přípravy dat, kdy se musely ke každé 

podploše určit parametry terénu (nadmořská výška, sklon a orientace svahu). Také pro 

vizualizaci výsledků bylo využito tohoto programového produktu. 

Dále byla z ArcGIS-u využita extenze Geostatistical Analyst a to pro krigování, resp. 

kokriging. 

 

6.2 Arcview GIS 3.2 

ArcView GIS je rovněž programovým prostředkem firmy ESRI, avšak oproti sadě 

ArcGIS nenabízí tak široký výběr funkcí či volitelných parametrů pro jednotlivé analýzy. 

Umožňuje však vytváření, modifikaci, analýzu a prezentaci geografických dat. Jeho 

omezenou funkcionalitu lze rozšířit pomocí extenzí (např. Network Analyst, 3D Analyst, 

Spatial Analyst atd). 

K prostorovým datům umožňuje připojení externě vytvořených tabulek přes klíčový 

atribut. Následně lze tyto atributové tabulky editovat, provádět nad nimi dotazování, výpočty, 

statistiky, vykreslovat grafy atd. 
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Dokáže pracovat jak s vektorovými formáty (ESRI Shapefile, DWG, DXF, DGN…) 

tak i s rastrovými formáty (JPEG, BMP, TIFF…). 

V této práci byl ArcView GIS využit zejména ve fázi transformace dat z 

Geomedia MDB warehouse do formátu SHP, k čemuž byla využita extenze gen2shp. 

 

6.3 SPSS Base  for Windows v.15 

 SPSS je software, který je určen pro provádění širokého spektra statistických analýz, 

včetně následné možnosti vykreslování grafů či map. Dále je v praxi hojně využíván pro 

marketingové analýzy, modelování či data mining. 

 Základ tohoto SW tvoří modul Base, umožňující manipulaci a transformaci dat, 

základní (explorační) analýzu a pokročilé statistické postupy jako např. regresní a korelační 

analýzy, analýzu rozptylu atd.  

 Funkcionalitu lze rozšířit pomocí doplňujících modulů (např. Regression Models, 

Maps, Exact Test či mnoha dalších). 

 V této práci byl využíván pouze modul Base a to pro všechny statistické analýzy 

(explorační, korelační, regresní atd.). 

S výhodou byla také využívána možnost skriptování, přičemž jedinou podmínkou bylo 

stejné pojmenování vstupních proměnných. Textová podoba prováděného příkazu je 

dostupná, po nastavení všech parametrů u jedné proměnné, přes tlačítko Paste. 

 

6.4 Geomedia v6.0 

 Geomedia Professional v6.0 – hlavní produkt ze skupiny SW Geomedia, poskytující 

funkce pro vytváření a editaci geometrických a atributových dat. Dále pak nabízí funkce pro 

provádění nejrůznějších analýz (jako např. obalové zóny, překryvné analýzy atd.), prostorové 

dotazování či tvorbu mapových výstupů. 

Geomedia Grid v6.0 – slouží pro práci s vektorovými i rastrovými daty a umožňuje 

nad těmito daty provádění nejrůznějších analýz (mapová algebra, interpolace, analýza 

povrchu (Surface analysis), analýza povodí atd.). 

 

6.5 Gstat 

Gstat je open source program, šířený pod licencí GPL, sloužící pro multivariační 

geostatistické modelování, predikci a simulaci. Je vyvíjen již od roku 1997 a to na univerzitě 

v holandském Utrechtu. 
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V tomto produktu jsou implementovány funkce např. pro výpočet a vykreslení 

semivariogramu, různé typy optimalizace průběhu semivariogramu a také různé metody 

krigování (např. jednoduché, základní , univerzální atd.) [I6].  

 

6.6 Knihovna ogr2ogr 

 Knihovna ogr2ogr je součástí mnoha open source GIS nástrojů. Z nejznámějších lze 

uvést např. GRASS či FwTools. 

 Právě v balíčku druhého jmenovaného SW byla tato knihovna využita v rámci této 

diplomové práce. Konkrétně bylo SW FwTools resp. knihovny ogr2ogr využito při konverzi 

formátu SHP do formátu GML. 

 FwTools včetně knihovny ogr2ogr je uložen ve složce Pouzity_SW na DVD, které je 

přiloženo k této diplomové práci. 

Oficiální stránka produktu : http://www.gdal.org/ogr/ 

 

6.7 Saxon 

 Saxon je open source SW šířitelný pod licencí Mozilla Public License (MPL), 

umožňující, v prostředí OS Windows, transformaci dokumentů dle XSLT šablony. V této 

diplomové práci bylo využito knihovny saxon9.jar, pro konverzi dat z formátu GML do 

textového formátu pro SW Gstat. 

Vzhledem k rychlosti vývoje tohoto nástroje je verze použitá v rámce této diplomové 

práce (9.0.0.1j) umístěna na přiloženém DVD ve složce Pouzity_SW. 

 Oficiální stránka produktu : http://www.saxonica.com/ 

 Podmínky šíření SW pod licencí MPL : http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.0.html 

 

6.8 PsPad 

PSPad editor je volně šiřitelný (freeware) univerzální editor, určený pro operační 

systém Microsoft Windows [I4]. 

V této diplomové práci byl SW PsPad využit zejména pro zvýraznění syntaxe GML 

dokumentů, XSLT šablon a příkazových souborů SW Gstat s příponou *.cmd. 

 

6.9 INKSCAPE 

Inkscape je open source vektorový grafický editor, schopnostmi podobný programům 

jako Illustrator, Freehand, CorelDraw, nebo Xara X a to za použití  W3C standardu 
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škálovatelné vektorové grafiky  (SVG). Mezi podporované SVG schopnosti patří tvary, cesty, 

text, značky, klonování, průhlednost, změna velikosti, barevné přechody, vzorky a 

seskupování. Inkscape je schopno importovat formáty jako JPEG, PNG, TIFF a další. Také 

může exportovat PNG stejně jako mnoho vektorových formátů [I3]. 

V této diplomové práci bylo INKSCAPE využito při grafickém ztvárnění výsledků 

korelační analýzy a také pro vytváření elips anizotropie. 
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7. Vlastní měření parametrů sněhové pokrývky 

 

Zájmové území je rozděleno na 52 čtverců. V každém čtverci by měly být změřeny 

parametry sněhové pokrývky minimálně na dvou podplochách (volné a pod jehličnatým 

porostem). V 5-ti případech byly parametry sněhové pokrývky navíc zaměřeny pod převážně 

listnatým porostem (podplocha 3). 

Bohužel ne vždy se podařilo parametry sněhové pokrývky změřit a to zejména 

z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. 

V porovnání let 2006 a 2007 také došlo ke změnám polohy několika podploch. Atribut 

„Platí od“ je zde uveden proto, aby bylo jasné, od kdy bylo na dané ploše měřeno. 

 

Tab. 6. Změny polohy podploch mezi léty 2006 a 2007 

Plocha Podplocha  Posun [m]  Platí od Důvod zm ěny plochy 
S40070203 2 14,83 5.3.2007 Nutnost posunu do les. por. (orkán Kiryll způsobil popadaní stromů) 
S40070202 1 30,62 5.3.2007 Původní podplocha založena na točně lesní cesty* 
S40070703 1 36,51 21.3.2007 Podplocha byla založena chybně na větrné návěji* 
S40070507 1 162,12 22.3.2007 Plocha přemístěna omylem, chyba měřičů 
S40070507 2 237,67 22.3.2007 Plocha přemístěna omylem, chyba měřičů 
S40070705 2 910,56 5.3.2007 Původní plocha oplocená a vrata zamčené-VSTUP ZAKÁZÁN 
S40070705 1 983,35 5.3.2007 Původní plocha oplocená a vrata zamčené-VSTUP ZAKÁZÁN 

 

 V roce 2007 také přibyly 3 podplochy, které jsou uvedeny v Tab. 6. U nich však není 

uvedena vzdálenost mezi původní a nově vzniklou podplochou a to z důvodu, že parametry 

sněhové pokrývky byly měřeny jak na původní tak i na nově vzniklé podploše.  

 

Tab. 7. Nově vzniklé plochy v roce 2007 

Plocha Podplocha  Platí od Důvod založení plochy 

S40070204 3 5.3.2007 Pův. podpl. byla blízko severního okraje lesa. 
S40070409 3 5.3.2007 Les; původní podplocha 2 leží mimo území ČR 
S40070409 9 5.3.2007 Volná plocha; původní podplocha 2 leží mimo území ČR 

 

 Celkově tak v roce 2006 nebo 2007 vzniklo 119 podploch.  

 

 

 

 

* v zimě 2005/2006 patrně nebyly podplochy touto skutečností nijak ovlivněny a proto byla data na nich 

naměřená zahrnuta do modelu. 
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7.1 Zimní období 2005/2006 

 Celé zimní období 2005/2006 je charakteristické mnohonásobně vyšší sněhovou 

pokrývkou, než je dlouhodobý průměr. Prakticky v průběhu celé zimy se jedná o čtyř až pěti 

násobek dlouhodobého průměru z let 1964 – 2006 (viz Graf. 1.), přičemž je nutné podotknout, 

že tato data byla naměřena na meteorologické stanici, která je umístěna na hrázi vodní nádrže 

Šance a to v nadmořské výšce 509 m. Z grafu je rovněž dobře pozorovatelné, že se v místě 

měření nacházel sníh již v celé druhé polovině listopadu a sněhová pokrývka zde vydržela až 

do počátku dubna. 

 

Výška sn ěhové pokrývky v zim ě 2005/2006
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Graf  1. Průběh zimního období 2005/2006 

 

7.1.1 Březen 2006 

 Měření proběhlo v týdnu od 6. do 9. března 2006. Tento termín byl stanoven tak, aby 

byly zachyceny maximální hodnoty měřených parametrů (tedy s ohledem na budoucí 

odtávání). 

 Parametry sněhové pokrývky byly změřeny na 51 zájmových čtvercích a k dispozici 

tak bylo celkem 102 hodnot pro každý sledovaný parametr. Z důvodu velice nepříznivých 

povětrnostních podmínek by čtverec na Lysé hoře vypuštěn (S40070500). 
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Tab. 8. Min. a max. hodnoty naměřené v březnu 2006 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Výška [cm] 71,00 209,00 

Hustota [kg/m3] 251,15 388,42 

Zásoba vody [mm] 217,00 693,00 

Vodní hodnota [%] 25,09 38,81 

Objem [l] 5,50 17,65 

B
ř
ez

en
 2

00
6 

Hmotnost [kg] 1,74 5,85 

 

7.1.2 Duben 2006 

 Měření proběhlo 13. a 14. dubna 2006. V této době se již v nižších polohách 

nenacházel žádný sníh. Ve vyšších polohách byla naopak sněhová pokrývka zatížena 

intenzivním odtáváním, což se projevilo např. na extrémní maximální hodnotě hustoty či 

zásoby vody ve sněhové pokrývky. 

 Parametry sněhové pokrývky byly zaměřeny na 48 zájmových čtvercích. V tomto 

termínu však byly také změřeny parametry na podplochách pod listnatým porostem (ozn. jako 

podplochy 3). Celkem se jedná o 5 dalších hodnot a tak do prvotních analýz vstupovalo 

celkem 101 hodnot. 

 V 5-ti případech však nebyla naměřena žádná výška, hmotnost ani objem sněhové 

pokrývky. Do statistického souboru se tak pro počítané parametry uváděla prázdná hodnota 

(NoData). 

 

Tab. 9. Min. a max. hodnoty naměřené v dubnu 2006 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Výška [cm] 0,00 130,00 

Hustota [kg/m3] 321,05 666,67 

Zásoba vody [mm] 6,00 606,00 

Vodní hodnota [%] 31,92 66,25 

Objem [l] 0,60 11,15 

D
ub

en
 2

00
6 

Hmotnost [kg] 0,37 5,20 
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7.2 Zimní období 2006/2007 

 Zimní období 2006/2007 je naopak charakteristické velice podprůměrnou výškou 

sněhové pokrývky. Z Grafu 2. lze vypozorovat, že dlouhodobý průměr přesáhla výška sněhu 

pouze v období 24. – 29. ledna 2007 a 20. – 26. března 2007. Zbytek zimního období byl, 

v nadmořských výškách okolo 500 m,  charakteristický prakticky nulovou výškou sněhové 

pokrývky. 

 

Výška sn ěhové pokrývky v zim ě 2006/2007
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Graf  2. Průběh zimního období 2006/2007 

 

7.2.1 První měření v roce 2007 

 Měření probíhalo v době 5. – 7. března 2007. V rámci diplomové práce bude toto 

měření nazýváno jako první v roce 2007 popř. 2007 - 1. 

 Tato data mají větší vypovídací schopnost, o celém průběhu zimního období 

2006/2007, než je tomu v případě dat z druhého měření. V celkem 23 případech byla změřena 

nulová výška sněhové pokrývky, což dokládá, že se v nízkých nadmořských výškách 

nevyskytoval téměř žádný sníh. Také minimální hodnoty objemu a hmotnosti sněhu jasně 

dokládají výše uvedené skutečnosti. 

 V tomto termínu bylo provedeno měření celkem na 111 podplochách. 
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Tab. 10. Min. a max. hodnoty naměřené při prvním měření v roce 2007 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Výška [cm] 0,00 94,00 
Hustota [kg/m3] 219,42 606,74 

Zásoba vody [mm] 4,00 300,00 
Vodní hodnota [%] 21,67 60,00 

Objem [l] 0,17 18,24 P
rv

ní
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

Hmotnost [kg] 0,10 6,44 
 

7.2.2 Druhé měření v roce 2007 

 Měření bylo provedeno 22. – 24. března 2007. V rámci diplomové práce bude toto 

měření nazýváno jako druhé v roce 2007 popř. 2007 – 2. 

 Důvodem pro toto měření byla přívalová sněhová srážka, která v zájmovém území 

napadla 20.března 2007. Jednalo se o mokrý sníh, který potenciálně mohl způsobit škody na 

lesním majetku. Z tohoto důvodu bylo měření provedeno hlavně pro projekt Poškozování lesů 

sněhem, který probíhá ve společnosti ÚHÚL (v projektu Poškozování lesů sněhem se využívá 

stejných dat jako v případě této diplomové práce). 

 Tato data tak mají mnohem menší vypovídací schopnost o průběhu celého zimního 

období 2006/2007, avšak z nedostatku počtu měření primárních dat, bylo rozhodnuto 

ponechat tato data jako další vstup do projektu Modelu sněhové pokrývky. 

 Celkem byly v tomto termínu změřeny parametry sněhové pokrývky na 110 

podplochách. 

 

Tab. 11. Min. a max. hodnoty naměřené při druhém měření v roce 2007 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Výška [cm] 8,00 91,00 

Hustota [kg/m3] 141,35 396,99 

Zásoba vody [mm] 19,00 311,00 

Vodní hodnota [%] 14,19 40,00 

Objem [l] 2,22 25,28 D
ru

hé
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

Hmotnost [kg] 0,55 7,02 
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8. Postup práce 

 Schéma postupu práce je zařazeno jako Příloha č.1 k této diplomové práci. 

 

8.1 Příprava vstupních vrstev 

Data byla dodána společností ÚHÚL ve formě MDB warehouse, což je formát určený 

pro zpracování v SW Geomedia. Kvůli nedostatečně dlouhé licenci SW Geomedia 

v počátcích projektu však byla tato data transformována do formátu SHP. 

Nejdříve byla z DB vybrána geometrická složka podploch. Souřadnice míst v systému 

S-JTSK, ve kterých bylo provedeno měření parametrů sněhové pokrývky, se nachází 

v tabulce F_P_ZKUS_PLOCHA. Tato data se připravila dle požadavků extenze Generate to 

Shape v 5.0. 

Za pomocí SW ArcView GIS, výše zmíněné extenze a její funkce Import Generate 

Files byla vygenerována vrstva, která obsahovala všech 119 podploch, na kterých bylo 

v rámci tohoto projektu prováděno měření parametrů sněhové pokrývky. 

 

8.2 Tvorba digitálního modelu terénu 

 Tvorba DMT typu TIN byla provedena z vrstevnic ZABAGED-u. V tomto kroku byl 

vygenerován DMT typu TIN a to z důvodu vyšší předpokládané přesnosti než by tomu bylo 

v případě rastrového DMT. 

V tomto kroku byl využit SW ArcView GIS a extenze 3D Analyst. Generování DMT 

proběhlo za využití funkce Create TIN from Features a do pole pro hodnoty, ze kterých se 

bude TIN generovat, byl nastaven atribut Elementz, udávající nadmořskou výšku. 

 

8.3 Doplnění parametrů terénu do atributů 

 Data, která byla připravena v kapitole 8.1 Příprava vstupních vrstev obsahovala 

pouze uměle vytvořený identifikátor, X-ovou a Y-ovou souřadnici všech míst, ve kterých bylo 

provedeno měření parametrů sněhové pokrývky. K následným statistickým analýzám však 

bylo zapotřebí doplnit do atributů ještě hodnoty nadmořské výšky, sklonu a orientace svahu. 

 

8.3.1 Vytvoření rastrových  vrstev Slope a Aspect 

 K vytvoření těchto vrstev bylo využito funkcí Derive Slope a Derive Aspect, které jsou 

dostupné v extenzi 3D Analyst pro SW ArcView GIS. Rozsah vrstvy byl zvolen jako u DMT 

typu TIN, velikost buňky byla nastavena na 10 m. 
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 V tomto kroku byl využit SW ArcView GIS a to z důvodu, že pro vygenerování vrstev 

Slope a Aspect nevyžaduje konverzi DMT typu TIN na rastr (GRID). Touto konverzí by se 

mohla vnést do výstupu chyba, která by mohla negativně ovlivnit přesnost výsledných 

rastrových vrstev, resp. dat určených pro statistické vyhodnocení. 

Vrstvy Slope a Aspect byly následně vyexportovány do rastru a poté byly využity pro 

výpočet příslušných parametrů terénu. 

 

8.3.2 Doplnění nadmořské výšky do atributové tabulky 

 K doplnění nadmořských výšek  u jednotlivých míst měření bylo využito SW ArcGIS, 

modulu ArcMap, extenze 3D Analyst. Konkrétně se jednalo o funkci Surface Spot, která 

vyžaduje nastavení těchto parametrů : 

• Vstupní DMT (Input Surface) 

• Vektorová vrstva pro uložení atributu nadmořské výšky (Input Feature Class) 

• Název atributu, do kterého budou vloženy nadmořské výšky (Spot Field) 

• Z faktor umožňuje vložit do příslušného atributu několikanásobek skutečné 

hodnoty počítaného parametru (Z Factor) 

 

 Nadmořská výška byla uložena do atributu Z_sour. Při zkoumání těchto hodnot bylo 

zjištěno, že v případě zájmových čtverců S40070409 (obě podplochy) a S40070802 (volná 

podplocha) nebyly uloženy správné hodnoty. To bylo způsobeno tím, že se tyto podplochy 

nacházejí těsně za hranicí zájmové oblasti resp. za hranicí DMT. Vzdálenost nejodlehlejší 

podplochy od hranice zájmového území je cca. 50 m. 

Hodnoty tří chybějících nadmořských výšek tak musely být odhadnuty z 

vrstevnic datové sady DMÚ 25. 

 

8.3.3 Doplnění sklonu a orientace svahu do atributové tabulky 

 V tomto kroku byla opět využita funkce Surface Spot v modulu ArcMap, kde na 

vstupu (Input Surface) jsou příslušné vrstvy Slope a Aspect. 

 Také v případě doplnění sklonu a orientace svahu došlo k problémům s naplněním 

hodnot a to ve stejných třech případech jako v kapitole 8.3.2. Rovněž vyřešení tohoto 

problému bylo provedeno analogicky. 
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8.4 Doplnění popisné složky dat 

V dalším kroku pak byla pro každé měření doplněna popisná část dat. Ke každému 

záznamu byl přiřazen odpovídající identifikátor tak, aby byla popisná část dat navázána na 

požadované místo v prostoru. Byly tedy vytvořeny 4 tabulky (pro každý termín měření jedna), 

které byly importovány do DB (Atributy.mdb). 

Následně byla za pomocí modulu ArcMap propojena geometrická a popisná část, čímž 

vznikly nové vrstvy, obsahující data pro jednotlivá měření. 

V žádném měření nebyly parametry sněhové pokrývky měřeny na všech 119 

podplochách. Z tohoto důvodu byly záznamy, které neobsahovaly změřené parametry 

sněhové pokrývky, odstraněny a v každé vrstvě tak zůstaly jen záznamy, na kterých bylo 

měření v daný termín skutečně provedeno. 

Každá vrstva obsahovala atributy uvedené v následující tabulce.  

 

Tab. 12. Souhrn atributů vstupujících do statistických analýz 

Název atributu Datový typ  Popis 

ID Small INT Umělý ID pro propojení geom. a popis. složky dat 
Plocha CHAR 9 Označení zájmového čtverce ve tvaru S4007XXYY 

PODPLOCHA Small INT Číslo podplochy v zájmovém čtverci (1, 2, 3 nebo 9) 
X Double X-ová souřadnice podplochy v S-JTSK 
Y Double Y-ová souřadnice podplochy v S-JTSK 
Nadm_vys Double Z-ová souřadnice podplochy v S-JTSK 
Svet_strana Double Orientace svahu ke světové straně (0 = sever) 
Sklon Double Sklon svahu [˚] 
Prum_vyska Small INT Průměrná výška sněhové pokrývky [cm] 
Zasoba_vody Small INT Vypočtená zásoba vody ve sněhové pokrývky [mm] 

Hustota Double Vypočtená hustota sněhu [kg/m3] 
Hmotnost Double Celková hmotnost sněhu [kg] (suma několika měření) 
Objem Double Celkový objem sněhu [l] (suma několika měření) 
ROK_ZAL Double Rok založení podplochy 
Datum Date Datum měření parametrů sněhové pokrývky 
ID_MERIC CHAR 8 ID pracovní skupiny, která měřila 
C_obdobi Double Číslo období (rok + číslo měření). Např. 20061, 20062 
C_ODBERU Small INT Pořadové číslo cyklu měření sněhu 
POZN CHAR 50 Poznámka k měření 

 

Vlivem změny metodiky (viz kapitola Změna metodiky měření mezi zimním 

obdobím 2005/06 a 2006/07) se v datech z měření, provedených v roce 2007, vyskytovaly 

navíc atributy uvedené v Tab. 13. 
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Tab. 13. Atributy doplněné v datech z obou měření v roce 2007 

Název atributu Datový typ Popis 

Pocet_mereni Small INT Počet odběru vzorků hmotnosti a objemu sněhu  
Objem_prum Double Průměrný objem sněhu [l] (Objem_snehu / Pocet_mereni) 
Hmotnost_prum Double Průměrná hmotnost sněhu [kg] (Hmotnost_snehu / Pocet_mereni) 

 

Jednou z výhod formátu ESRI Shapefile je oddělení geometrické a popisné části dat. 

V této fázi projektu pak byla důležitá zejména popisná část, která byla uložena v souboru 

s příponou dbf.  

Soubor s touto příponou umí načíst také SW SPSS Base. Při importu však nastaly 

problémy s datovými formáty (např. do atributu ROK_ZAL se dosadily správné hodnoty roku 

(2006 nebo 2007), ale s jedenácti desetinnými místy). To bylo způsobeno špatně 

definovanými datovými formáty v prostředí ArcMap a tento nedostatek byl v SW SPSS 

snadno odstraněn nadefinováním vhodného datového formátu. 
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9. Statistické analýzy 

 

 Získaná data byla v dalším kroku analyzována s využitím statistických nástrojů a to 

s cílem zjištění statistických vztahů a závislostí. 

 

9.1 Základní (explorační) analýza 

Pro tuto analýzu byl vzhledem ke jejímu rozsahu vytvořen zvláštní dokument 

(Exploracni_analyza.doc), který se nachází na přiloženém DVD ve složce Stat_analyzy. 

Explorační analýza potvrdila velké rozdíly mezi daty parametrů sněhové pokrývky, 

které byly získány v zimních obdobích 2005/2006 a 2006/2007. Přičemž co do počtu 

extrémních a odlehlých hodnot, vykazují větší extrémnost data ze zimního období 2006/2007, 

zejména pak data z druhého měření, které bylo v této zimě provedeno. 

Krabicové grafy a histogramy napovídají tomu, že data nenabývají normálního 

rozdělení. Z tohoto důvodu bude zapotřebí, např. pro korelační a shlukovou analýzu, data 

transformovat do normálního rozdělení. 

 

9.2 Testy normality 

K testování normality dat se používá např. Kolmogorov – Smirnovovův test nebo 

v případě menšího počtu dat Shapiro - Wilcoxonův test. Oba tyto testy jsou k dispozici 

v prostředí SPSS a to v nabídce Analyze / Descriptive Statistics / Explore dále je nutno v 

nabídce Plots zaškrtnout pole Normality plots with tests.  

 V případě dat ze zimního období 2005/2006 vykazuje normalitu (podle Kolmogorov – 

Smirnovova testu normality) hustota a vodní hodnota sněhové pokrývky a to pouze v datech 

z březnového měření. K hraniční hodnotě významnosti testů normality (0,050) se alespoň 

mírně „blíží“ parametry získané při dubnovém měření.  

Shapiro – Wilcoxonův test potvrdil výsledky získané pomocí Kolmogorov – 

Smirnovova testu. 

 

Tab. 14. Testy normality pro data ze zimního období 2005/2006 

 Březen 2006 Duben 2006 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Výška sn ěhu 0,115 102 0,002 0,093 101 0,032 
Hustota 0,076 102 0,163 0,098 96 0,023 

Vodní hodnota  0,074 102 0,200 0,097 96 0,025 
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Data ze zimního období 2006/2007 vykazují mnohem více extrémních a odlehlých 

hodnot než je tomu v případě dat, z měření provedených v roce 2006. Z histogramů  

 jednotlivých parametrů sněhové pokrývky lze rovněž odhadnout, že data nebudou nabývat 

normálního rozdělení. 

Výše uvedené důvody se jistě podepsaly na výsledcích testů normality. Žádný 

parametr sněhové pokrývky tak nevykazuje, podle Kolmogorov – Smirnovova ani Shapiro – 

Wilcoxonova testu, normalitu. 

Významnost (Significance) testů normality parametrů sněhové pokrývky je prakticky 

ve všech případech rovna nule. Data z druhého měření v roce 2006 vykazují nejvyšší 

„extrémnost“ ze všech dat, které byly v rámci této Diplomové práce zpracovávány. 

Extrémnost těchto dat lze rovněž dobře vyčíst z příslušných krabicových grafů v dokumentu 

Exploracni_analyza.doc. 

 

Tab. 15. Testy normality pro data ze zimního období 2006/2007 

 První m ěření 2007 Druhé m ěření 2007 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Výška sn ěhu 0,203 111 0,000 0,232 110 0,000 
Hustota 0,114 88 0,006 0,138 110 0,000 

Vodní hodnota  0,111 87 0,010 0,141 110 0,000 
 

 Také kvantilovo – kvantilové grafy (Q-Q plots) potvrdily, že data nemají normální 

rozdělení. Ve všech grafech z následujícího obrázku jsou patrné „prohyby“, přičemž pokud by 

data nabývala normálního rozdělení  ležely by hodnoty na přímce. Jasně patrné jsou rovněž 

všechny extrémní a odlehlé hodnoty, zejména pak na datech z roku 2007, což jasně dokazuje 

extrémnost těchto dat. 
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Obr. 8. Kvantilovo - kvantilové grafy výšky sněhové pokrývky 

 

V originálních datech tak mají pouze dva parametry sněhové pokrývky z celkových 

dvanácti zkoumaných normální rozdělení (tj. 17 %). 

 

9.3 Transformace dat do normálního rozdělení 

 Z výše uvedených výsledků testů normality vyplynula nutnost transformace dat do 

normálního rozdělení. 

Výpočet nových proměnných byl proveden v SPSS Base v nabídce Transform / 

Compute kde se do pole Target Variable uvádí název nově počítané proměnné a v polích 

Function Group a Functions and Special Variables se nacházejí předdefinované funkce.  

Byly vyzkoušeny tyto transformace : 

• Transformace přirozeným logaritmem (Ln) 

• Transformace druhou odmocninou (SQRT) 

• Lineární interpolace koeficientů šikmosti* 

 

* tato transformace proběhla v MS Excelu a data byla následně doplněna do SPSS 
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9.3.1 Transformace přirozeným logaritmem (Ln) 

 Za pomocí funkce LN byly vypočítány nové proměnné, které byly vždy označeny 

prefixem Ln_ (např. Ln_Vyska_snehu). Následně bylo zkoumáno, zda mají transformovaná 

data normální rozdělení. 

 Ve sloupci Transformace Ln jsou uvedeny výsledky Významnosti (Significance) 

Kolmogorov - Smirnovova testu normality. V originálních datech měly pouze dvě proměnné 

(hustota a vodní hodnota v březnu 2006) normálního rozdělení. Po provedení Ln transformace 

již má 6 proměnných (tj. 50 %) normální rozdělení. Všech šest těchto proměnných pochází 

z měření v zimním období 2005/2006. V datech 2006/2007 pak žádná z proměnných 

normálního rozdělení nenabývá. 

 

Tab. 16. Výsledky Kolmogorov – Smirnovova testu normality dat (transformace Ln) 

     

  

Původní 
data Trans. Ln 

   

Původní 
data Trans. Ln 

Výška 0,002 0,122  Výška 0,032 0,055 
Hustota 0,163 0,200  Hustota 0,023 0,115 

B
ř
ez

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,200 0,200  D
ub

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,025 0,097 
         

     

  

Původní 
data Trans. Ln 

   

Původní 
data Trans. Ln 

Výška 0,000 0,003  Výška 0,000 0,001 
Hustota 0,006 0,000  Hustota 0,000 0,005 

P
rv

ní
 

20
07

 

Vodní hodnota 0,010 0,002  D
ru

hé
 

20
07

 

Vodní hodnota 0,000 0,005 
 

9.3.2 Transformace druhou odmocninou (SQRT) 

 Za pomocí funkce SQRT byly vypočítány nové proměnné, které byly vždy označeny 

prefixem SQRT_ (např. SQRT_Vyska_snehu). Následně bylo zkoumáno, zda mají 

transformovaná data normální statistické rozdělení. 

 Ve sloupci Transformace SQRT jsou uvedeny výsledky Významnosti (Significance) 

Kolmogorov - Smirnovova testu normality. V případě této transformace opět 6 parametrů 

sněhové pokrývky (tj. 50 %) nabývá normálního rozdělení. 

Odmocninná transformace tak z pohledu počtu proměnných, které nabývají 

normálního rozdělení poskytuje totožné výsledky jako transformace přirozeným logaritmem. 

Pouze v případě výšky sněhové pokrývky z března 2006 došlo k tomu, že data nenabývají 

normálního rozdělení. Naopak normálního rozdělení nabývají data v případě výšky sněhové 

pokrývky z 1. měření, které bylo provedeno v roce 2007. 
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Tab. 17. Výsledky Kolmogorov – Smirnovova testu normality dat (transformace SQRT) 

     

  

Kompletní 
data 

Trans. 
SQRT    

Kompletní 
data 

Trans. 
SQRT 

Výška 0,002 0,017  Výška 0,032 0,200 
Hustota 0,163 0,200  Hustota 0,023 0,060 

B
ř
ez

en
 

20
06

 

Vodní hodnota  0,200 0,200  D
ub

en
 

20
06

 

Vodní hodnota  0,025 0,073 
         

     

  

Kompletní 
data 

Trans. 
SQRT    

Kompletní 
data 

Trans. 
SQRT 

Výška 0,000 0,058  Výška 0,000 0,000 
Hustota 0,006 0,002  Hustota 0,000 0,000 

P
rv

ní
 

20
07

 

Vodní hodnota  0,010 0,008  D
ru

hé
 

20
07

 

Vodní hodnota  0,000 0,000 
 

9.3.3 Lineární interpolace koeficientů šikmosti 

Ani jedna z výše uvedených transformací neposkytla potřebné výsledky. Proto se 

zkoumalo, zda by, za pomocí lineární interpolace koeficientů šikmosti, nebylo možno najít 

vhodný transformační koeficient. 

Praxe ukazuje, že již první lineární interpolace mezi dvěma koeficienty šikmosti 

(nejlépe s různými znaménky) dává postačující odhad transformační konstanty, na jejímž 

základě bude koeficient šikmosti transformovaných hodnot blízký nule [7]. Třeba ale 

zdůraznit, že nulový koeficient šikmosti je pouze nutnou, nikoliv však postačující podmínkou 

souměrnosti transformovaného souboru. 

Koeficienty, splňující podmínku různosti znamének, se podařilo nalézt v případě 

transformace dat z prvního měření v roce 2007 a to v případě Ln transformace. V ostatních 

případech by se musela provést extrapolace, která by však neposkytla použitelné výsledky. 

 

Tab. 18. Koeficienty šikmosti původních a transformovaných dat 

  
Původní 

data 
Trans. 

Ln 
Trans. 
SQRT    

Původní 
data 

Trans. 
Ln 

Trans. 
SQRT 

Výška sněhu 0,984 0,435 0,703  Výška sněhu 1,062 -0,468 0,226 
Hustota 0,323 0,002 0,167  Hustota 0,676 0,051 0,353 

B
ř
ez

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,314 -0,010 0,157  D
ub

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,706 0,083 0,387 
           

  
Původní 

data 
Trans. 

Ln 
Trans. 
SQRT    

Původní 
data 

Trans. 
Ln 

Trans. 
SQRT 

Výška sněhu 1,645 -0,269 0,505  Výška sněhu 2,474 0,832 1,669 
Hustota 0,582 -0,521 0,019  Hustota 1,448 0,855 1,140 

P
rv

ní
 

20
07

 

Vodní hodnota 0,775 -0,403 0,176  D
ru

hé
 

20
07

 

Vodní hodnota 1,480 0,876 1,165 
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Problém nastal v případě určení koeficientů šikmosti u parametru výšky sněhové 

pokrývky, který je jediný v tomto projektu označován jako měřený. V prvním měření roku 

2007 byla ve 24 případech naměřena nulová výška sněhové pokrývky. Výška sněhu 0 cm je 

v přírodě přirozená hodnota, avšak při transformaci dat způsobila problémy. Jedná se o zleva 

censorovaná data, přičemž nulové hodnoty výšky sněhové pokrývky výrazným způsobem 

zkreslovala hodnoty koeficientu šikmosti resp. testů normality. Z tohoto důvodu byl 

transformační koeficient počítán na základě koeficientů šikmosti dat „očištěných“ od 

nulových hodnot. 

Na základě následujícího Vzorce byly vypočteny transformační koeficienty, které jsou 

uvedeny v Tab. 19. 
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Vzorec 9. Výpočet transformačního koeficientu [7] 

 

α … koeficient šikmosti 

kD, kH … dolní a horní transformační konstanta (zvoleno kD = 0 a kH = 1) 

 

Tab. 19. Transformační koeficienty 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Transforma ční 
koeficient 

Výška sněhu 0,250 
Hustota 0,475 

Vodní hodnota 0,340 

 

Ze zkoumaných koeficientu šikmosti a výsledků testů normality transformovaných dat 

vyplynulo nevhodné zvolení transformačního koeficientu v případě výšky sněhové pokrývky 

a to z důvodu, že data výšky sněhové pokrývky z března 2006 nenabývala normálního 

rozdělení. Na základě několika pokusů byl transformační koeficient zvolen tak, aby došlo k 

„narovnání“ dat. Hodnota tohoto koeficientu pro transformaci tak byla stanovena na 0,230. 

 

Tab. 20. Výsledné transformační koeficienty 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Transforma ční 
koeficient 

Výška sněhu 0,230 
Hustota 0,475 

Vodní hodnota 0,340 
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Výsledné hodnoty koeficientu šikmosti a významnost Kolmogorov – Smirnovova 

testů normality, které byly získány pomocí transformačních koeficientů uvedených v Tab. 20, 

lze nalézt v následující tabulce. 

 

Tab. 21. Koeficienty šikmosti a Významnost testů normality transformovaných dat 

     

  
Koeficient 
šikmosti 

Test 
normality    

Koeficient 
šikmosti 

Test 
normality 

Výška sněhu 0,557 0,050  Výška sněhu -0,435 0,177 

Hustota 0,160 0,200  Hustota 0,337 0,063 

B
ř
ez

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,105 0,200  D
ub

en
 

20
06

 

Vodní hodnota 0,288 0,099 

         

     
  

Koeficient 
šikmosti 

Test 
normality    

Koeficient 
šikmosti 

Test 
normality 

Výška sněhu -0,026 0,052  Výška sněhu 1,216 0,000 

Hustota 0,014 0,001  Hustota 1,125 0,000 

P
rv

ní
 

20
07

 

Vodní hodnota -0,011 0,006  D
ru

hé
 

20
07

 

Vodní hodnota 1,069 0,001 

 

S upravenou hodnotou transformačního koeficientu výšky sněhové pokrývky nabývá 

normálního rozdělení 7 parametrů sněhové pokrývky, tj. 58 %. Rovněž zde se potvrdila 

extrémnost dat z měření provedených v roce 2007, kdy jediným parametrem s normálním 

rozdělením je výška sněhové pokrývky v případě prvního měření. 

Také po transformaci dat byly vykresleny tzv. kvantilovo – kvantilové grafy, ze 

kterých je již jasně patrný posun k normálnímu rozdělení. 
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Obr. 9. Kvantilovo - kvantilové grafy transformované výšky sněhové pokrývky 

 

Co do počtu parametrů s normálním rozdělením tak vychází nejlépe data, která byla 

transformována za pomocí transformačních koeficientů vypočtených na základě lineární 

interpolace koeficientů šikmosti. 

 

9.3.4 Určení obrácených transformačních koeficientů 

 Po provedených interpolacích bude výsledný GRID nutno transformovat zpět do 

„reálných“ hodnot. Bude tedy zapotřebí provést umocnění na obrácený transformační 

koeficient (1/příslušný transformační koeficient). 

 

Tab. 22. Obrácené transformační koeficienty 

Parametr sn ěhové 
pokrývky 

Obrácený 
transforma ční k. 

Výška sněhu 4,3478 
Hustota 2,1053 

Vodní hodnota 2,9412 
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Aby byla tato transformace korektní a nedošlo tak k ovlivnění hodnot, bylo zapotřebí 

ponechat přesnost obrácených transformačních koeficientů na čtyři desetinná místa. 

 

9.4 Korelační analýza 

 Ke korelační analýze se používají parametrické a neparametrické (Kendallův, 

Spearmanův) ukazatele. Z první skupiny je nejběžnější Pearsonův koeficient korelace, který je 

např. v SPSS dostupný v nabídce Analyze / Correlate / Bivariate. Dále byly v této kapitole 

vykreslovány tzv. korelační pole (Scatter plots), které jsou dostupné v nabídce Graphs / 

Interactive / Scatterplot. 

 

Při korelační analýze se zejména posuzuje: 

• velikost korelačního koeficientu 

• znaménko 

• Významnost (Significance) 

 

Pro určení síly lineární závislosti mezi dvěmi spojitými náhodnými veličinami 

s normálním rozdělením je vhodný Pearsonův korelační koeficient. 

 V rámci tohoto projektu byla zjišťována korelace navzájem mezi významnými 

parametry sněhové pokrývky (výška, hustota, vodní hodnota) v rámci jednotlivých měření. 

Dále se korelace zjišťovala mezi parametry sněhové pokrývky a jednotlivými parametry 

terénu (nadmořskou výškou, orientací ke světové straně a sklonem svahu). Korelace se 

naopak nezjišťovala navzájem mezi parametry terénu. 

 Statisticky korektní formulace korelačního koeficientu a jeho významnosti je poměrně 

složitá. Nejdříve je nutno definovat nulovou a alternativní hypotézu : 
0:

0:0

≠
=

ρ
ρ

AH

H
. Pokud 

vyjde významnost vyšší než 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu.  

Pokud by tedy vyšel korelační koeficient 0,065 a významností 0,833, pak to znamená, 

že s 83,3 %  pravděpodobností můžeme považovat korelační koeficient (ρ) za nulový. V této 

práci je však využívána jednodušší formulace, která však dostatečně popisuje prezentované 

výsledky. 

V následujících tabulkách je vždy uveden korelační koeficient (tučným písmem) a 

jeho významnost, která je umístěna v pravém dolním rohu příslušné buňky tabulky. 
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9.4.1 Korelace mezi parametry sněhové pokrývky 

 Z korelační analýzy jednotlivých parametrů sněhové pokrývky je jasně patrná silná 

vzájemná lineární závislost mezi hustotou a vodní hodnotou. Hodnoty korelačních koeficientů 

byly určeny s pravděpodobností 99 % (Significance = 0,000) a lze je tedy považovat za 

věrohodné. Tato závislost byla potvrzena na všech dostupných datech, přičemž musíme vzít 

v potaz výraznou odlišnost naměřených dat ze zimních obdobích 2005/2006 a 2006/2007. 

Tato fakta však byla očekávána a vyplývají nejen z podstaty ukazatelů, ale rovněž z výpočtu 

vodní hodnoty. 

 Naopak na základě vypočtených korelačních koeficientů výšky sněhu s hustotou resp. 

vodní hodnotou můžeme prohlásit, že mezi těmito proměnnými neexistuje závislost, což 

potvrdila i příslušná korelační pole. Hodnoty významnosti jsou v těchto případech vysoké, 

což znamená nízkou věrohodnost vypočtených korelačních koeficientů. Nízká korelace se 

v těchto případech opět potvrdila u všech měření. 

 

Tab. 23. Korelační koeficienty transformovaných parametrů sněhové pokrývky 

     
    

Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota      
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 0,005 0,003   -0,143 -0,160 

 
Výška 
sněhu 1 

0,962 0,972   
Výška 
sněhu 1 

0,165 0,120 

 0,005 1,000   -0,143  0,997 

 
Hustota 

0,962 

1 
0,000   

Hustota 
0,165 

1 
0,000  

 0,003 1,000   -0,160 0,997 B
ř
ez

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,972 0,000 

1 
 

D
ub

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,120 0,000 

1 

             
     
    

Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota      
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 -0,073 -0,077   0,039 0,036 

 
Výška 
sněhu 1 

0,500 0,477   
Výška 
sněhu 1 

0,688 0,707 

 -0,073 0,992   0,039 0,999 

 
Hustota 

0,500 

1 
0,000   

Hustota 
0,688 

1 
0,000 

 -0,077 0,992   0,036 0,999 

1.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,477 0,000 

1  2.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,707 0,000 

1 

 

9.4.2 Korelace parametrů sněhové pokrývky s nadmořskou výškou 

A, Korelace výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou 

V případě dat ze dvou měření, které byly provedeny v roce 2006, můžeme přičítat 

nižší hodnoty korelačních koeficientů nadmořské výšky s výškou sněhu extrémností zimního 

období. V zimě 2005/2006 se nacházelo velké množství sněhu jak ve vysokých tak také 
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v nízkých polohách, což je zřejmě důvod toho, že korelační koeficienty nabývají, v porovnání 

s hodnotami ze zimy 2006/2007, nižší hodnoty. 

Všechny hodnoty korelačních koeficientů byly opět určeny s pravděpodobností 99 % a 

lze je tedy považovat za věrohodné. 

 

Tab. 24. Korelační koeficienty výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou 

 Nadmo řská výška 

  
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,667 0,427 0,746 0,791 Výška 
sněhu 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Z korelačních koeficientů vyplývá, že nejnižší lineární závislost výšky sněhové 

pokrývky na nadmořské výšce byla určena na dubnových datech. Tento fakt je dobře patrný 

z příslušného korelačního pole, kde na dubnových datech je proložení přímkou nejhůře 

představitelné. 

 
Obr. 10. Korelační pole výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou 



 

 

49

 

B, Korelace hustoty s nadmořskou výškou 

 V případě korelace hustoty s nadmořskou výškou jsou jasně patrné rozdíly mezi daty 

ze zimy 2005/2006 a 2006/2007. 

 V prvně jmenovaném případě můžeme pozorovat poměrně nízké hodnoty korelačních 

koeficientů (cca. 0,200), avšak jejich hodnoty byly určeny s pravděpodobností 95 % - hodnoty 

významnosti se nacházejí v intervalu 0,01 – 0,05. Tyto určené hodnoty tedy můžeme 

považovat za věrohodné. 

 V případě zimy 2006/2007 se pak korelační koeficienty téměř rovnají nule. Z hodnot 

významnosti je však patrné, že jejich věrohodnost je mnohem nižší než v případě dat z měření 

provedených v oce 2005/2006. 

 Nízká závislost hustoty na nadmořské výšce již také byla predikována v Explorační 

analýze. Tyto předpoklady byly uvedeny zejména v analýze dat z března 2006 a také v 

případě prvního měření, provedeného v roce 2007. 

  

Tab. 25. Korelační koeficienty hustoty s nadmořskou výškou 

 Nadmo řská výška 
 

 
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,214 0,234 -0,075 0,091 Hustota 
0,031 0,022 0,488 0,342 

 

Také z příslušných korelačních polí je patrné, že mezi hustotou a nadmořskou výškou 

existuje jen velice slabá lineární závislost. Celkově se tak, dle názoru autora, dá vyloučit, že 

mezi hustotou a nadmořskou výškou existuje statisticky významná lineární závislost. 
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Obr. 11. Korelační pole hustoty sněhové pokrývky s nadmořskou výškou* 

 

C, Korelace vodní hodnoty s nadmořskou výškou 

 V kapitole věnované korelaci mezi parametry sněhové pokrývky byla zmiňována 

velice silná korelace mezi hustotou a vodní hodnotou. Korelační koeficienty vodní hodnoty 

s nadmořskou výškou tak vycházejí téměř totožně jako v případě hustoty s nadmořskou 

výškou. 

 

Tab. 26. Korelační koeficienty vodní hodnoty s nadmořskou výškou 

 Nadmo řská výška 
 

 
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,215 0,232 -0,066 0,084 Vodní 
hodnota 

0,030 0,023 0,542 0,384 

 

* V případech, kdy jsou do jednoho obrázku vykresleny 4 korelační pole pak platí, že levé horní je pro březnová 

data, pravé horní pro dubnová data, levé dolní pro data získána z 1. měření v roce 2007 a pravé dolní pro data 

získána z 2. měření 2007. 
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Také v tomto případě můžeme vyloučit lineární závislost vodní hodnoty na nadmořské 

výšce. 

 

D, Zhodnocení korelace parametrů sněhové pokrývky nadmořskou výškou 

 Na základě zkoumaných dat můžeme hovořit o tom, že mezi nadmořskou výškou a 

výškou sněhové pokrývky existuje poměrně silná, pozitivní, lineární závislost. 

 U zbylých dvou parametrů sněhové pokrývky se podařilo vliv nadmořské výšky 

vyvrátit, avšak zde musíme brát v potaz, že data z prvního a druhého měření nenabývají 

normálního rozdělení, což je předpoklad při určování Pearsonova korelačního koeficientu. 

Pokud bychom do analýzy zahrnuli pouze data z březnového a dubnového měření, pak by 

mezi hustotou resp. vodní hodnotou a výškou sněhové pokrývky existoval poměrně slabý 

lineární vztah. Hodnoty korelačních koeficientů jsou cca 0,215 a 0,230, přičemž byly určeny 

s pravděpodobností 95 % a můžeme je tedy považovat za statisticky prokázané. 

 

9.4.3 Korelace parametrů sněhové pokrývky se sklonem terénu  

A, Korelace výšky sněhové pokrývky se sklonem terénu 

 V případě výšky sněhové pokrývky a sklonu terénu lze pozorovat korelační 

koeficienty, které se blíží hodnotě nula. Hladina významnosti těchto koeficientů je velice 

nízká a nemůžeme je tedy považovat za věrohodné. 

    

Tab. 27. Korelační koeficienty výšky sněhové pokrývky se sklonem terénu 

 Sklon terénu 

  
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,052 -0,124 0,056 0,118 Výška 
sněhu 0,601 0,230 0,606 0,220 

 

Z korelačních polí je patrné, že mezi sledovanými parametry neexistuje zřejmě žádný 

statistický vztah, natož lineární => na základě zpracovávaných dat nemůžeme tvrdit, že sklon 

svahu ovlivňuje výšku sněhové pokrývky. 
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Obr. 12. Korelační pole výšky sněhové pokrývky se sklonem terénu 

 

B, Korelace hustoty se sklonem terénu 

Mezi hodnotami korelačních koeficientů hustoty se sklonem terénu v březnu 2006 a 

při prvním měření v roce 2007 lze pozorovat poměrně velké rozdíly. Hodnota korelačního 

koeficientu určeného z dat prvního měření v roce 2007 byla určena s pravděpodobností 99 %. 

Také hodnotu březnového korelačního koeficientu můžeme považovat za poměrně 

věrohodnou. I přesto se tyto hodnoty poměrně výrazným způsobem liší, což je další důkaz o 

velkých rozdílech mezi daty z jednotlivých měření. 

  

Tab. 28. Korelační koeficienty hustoty se sklonem terénu 

 Sklon terénu 
 

 
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,188 0,103 -0,387 -0,020 Hustota 
0,058 0,317 0,000 0,837 
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Také v tomto případě korelační pole vyvrátila lineární závislost mezi zkoumanými 

parametry. Pouze v případě prvního měření v roce 2007 lze pozorovat již poměrně silnou 

zápornou korelaci, která je však způsobena vlivnými body v levé horní a pravé dolní části 

příslušného korelačního pole. 

Celkově se však dá, na základě zkoumaných dat,  vyloučit statisticky významný vliv 

sklonu svahu na hustotu sněhové pokrývky. 

 

 
Obr. 13. Korelační pole hustoty sněhové pokrývky se sklonem terénu 

 

C, Korelace vodní hodnoty se sklonem terénu 

 Také v případě vodní hodnoty platí stejné závislosti jako v případě hustoty sněhové 

pokrývky se sklonem svahu => na základě zkoumaných dat můžeme vyloučit statisticky 

významný vliv sklonu svahu na vodní hodnotu sněhové pokrývky. 
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Tab. 29. Korelační koeficienty vodní hodnoty se sklonem terénu 

 Sklon terénu 
 

 
Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé m ěření 

2007 

0,187 0,091 -0,395 -0,022 Vodní 
hodnota 0,060 0,379 0,000 0,822 

 

D, Zhodnocení korelace parametrů sněhové pokrývky se sklonem terénu 

Z hodnot korelačních koeficientů vyplynulo, že mezi sklonem terénu a jednotlivými 

parametry sněhové pokrývky neexistuje žádný statisticky významný vztah. U žádného 

parametru sněhové pokrývky se totiž nepotvrdilo, že by zde mohla existovat byť jen slabá 

pozitivní nebo negativní korelace, která by se potvrdila u všech provedených měření 

jednotlivých zkoumaných parametrů. 

 

9.4.4 Korelace parametrů sněhové pokrývky s orientací svahu 

Korelaci orientace svahu s parametry sněhové pokrývky nebylo možno provést na 

celém statistickém souboru, protože se v tomto případě jednalo o korelaci v kruhu. 

V prvním kroku tak bylo nutno rozdělit statistické soubory z jednotlivých měření na 6 

dílčích souborů. Jednalo se o směry sever, východ, západ a jih, který byl, jakožto 

předpokládaný nejteplejší směr, rozdělen na tři části. 

Podrobnějším dělením jižního směru však muselo dojít k úpravě úhlového rozsahu pro 

východní a západní směr a to z důvodu, aby nedošlo k duplicitě přiřazených podploch do 

jednotlivých dílčích souborů. Východní směr tak místo „tradičního“ rozsahu 45,00° - 135,00° 

má rozsah pouze 45,00° – 112,49°. 

 

Tab. 30. Rozdělení statistického souboru na čtyři světové strany 

  
  

Dolní 
mez [°] 

Horní 
mez [°] 

315,00 360,00 Sever 
0,00 44,99 

Východ 45,00 112,49 

Jihovýchod  112,50 157,49 

Jih 157,50 202,49 Jih 

Jihozápad 202,50 247,49 
Západ 247,50 314,99 
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Korelace parametrů sněhové pokrývky s orientací svahu ke světové straně tak 

spočívala v hledání odlišností korelačních koeficientů mezi nově získanými dílčími 

statistickými soubory a kompletními daty. Samotné rozdělení bylo provedeno v SW SPSS 

Base a to za pomocí funkce Select Cases, která je dostupná v nabídce Data. Dále v části 

Select byla zvolena možnost If condition is satisfied a do pole pro výběr byly nadefinovány 

příslušné podmínky. Dále bylo nutno v části Output zaškrtnout možnost Copy selected cases 

to a new dataset, čímž došlo k vytvoření nových souborů s příslušnými parametry. 

Tento výběr byl řešen pomocí skriptu, který je uložen na přiloženém DVD a to ve 

složce Scripts pod názvem Expozice.SPS (jedná se o textový formát, takže syntaxi tohoto 

skriptu lze zobrazit např. v klasickém Notepadu). Při ukládání dílčích souborů je však nutné si 

správně pojmenovat jednotlivé výstupní soubory, protože ve skriptu jsou tyto názvy 

nadefinovány v absolutním tvaru. 

V datech z března 2006 a také v obou měřeních provedených v roce 2007 došlo 

k tomu, že do souboru pro sever byla vždy uložena hodnota 1. záznamu, který se v 

kompletních datech nachází. Jedná se o plochu S40070106/1 a orientace této plochy je 

146,9360°, přičemž by tato plocha evidentně měla spadat do souboru pro jihovýchod, kde se 

však  také nacházela. Tato plocha byla tedy ve výsledných datech duplicitně. 

Zde bych si dovolil tvrdit, že se jedná o chybu v SW SPSS Base, protože pokud došlo 

např. k seřazení dat podle hodnoty atributu ID, pak tento první záznam nebyl do souboru pro 

sever zahrnut, naopak v souboru pro jih zůstal, což je již v pořádku. Také vysvětlení důvodu, 

proč se tento problém nevyskytnul na datech z dubna 2006 je prozaické. V dubnu 2006 totiž 

nebylo na ploše S40070106/1 měřeno. 

Z důvodu této neočekávané chyby byly provedeny kontroly souborů pro všechny 

světové strany a to v případě všech měření. Kontrola spočívala v ověření toho, zda atribut 

Svet_strana obsahuje jen hodnoty z příslušného intervalu pro danou světovou stranu. Dále se 

zkoumal počet záznamů v jednotlivých souborech, přičemž součet musel odpovídat 

celkovému počtu měření. 

 

Tab. 31. Počty podploch v jednotlivých statistických souborech 

 
 Sever 

Jiho-
východ Jih 

Jiho-
západ Východ Západ Celkem 

Březen 2006 14 24 23 14 9 18 102 
Duben 2006  12 22 25 14 10 18 101 
První 2007 15 24 30 14 10 18 111 
Druhé 2007  14 24 29 14 10 19 110 
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Statistické soubory pro směr jih a jihovýchod obsahují nejvíce záznamů. To je důležité 

zejména z toho důvodu, že jih je předpokládaný nejteplejší směr, čímž by mohly být hodnoty 

parametrů sněhové pokrývky nejvíce ovlivněny. Ostatní soubory již obsahují poměrně málo 

záznamů. Z tohoto důvodu není možné výsledky v těchto souborech považovat za plně 

statisticky věrohodné. 

 

A Vzájemná korelace parametrů sněhové pokrývky (rozdělená orientace) 

 Na datech všech čtyřech provedených měření a dokonce pro všechny zvolené směry, 

byla potvrzena velice silná, pozitivní závislost hustoty a vodní hodnoty (korelační koeficienty 

vždy nabývaly hodnoty, která byla téměř rovna jedné). Hodnoty korelačních koeficientů byly 

vždy určeny s pravděpodobností 99 % a můžeme je tedy považovat za věrohodné (některé 

z těchto korelačních koeficientů je možné nalézt v následujících dvou tabulkách). 

  Významné rozdíly byly zpozorovány ve směru jihozápad. Kromě druhého měření 

v roce 2007 se zde projevila poměrně silná, pozitivní korelace mezi výškou sněhu a hustotou 

resp. vodní hodnotou. Hodnoty těchto korelačních koeficientů byly navíc určeny s poměrně 

vysokou pravděpodobností přesahující 92 %. Na datech z druhého měření, které bylo 

provedeno v roce 2007 se však ukázala opačná (záporná) lineární závislost, přičemž hodnoty 

korelačních koeficientů byly určeny s pravděpodobností 99 %. Je však zapotřebí podotknout, 

že statistické soubory jihozápadního směru obsahují maximálně 14 záznamů, což z pohledu 

statistiky není dostačující počet. 

 

Tab. 32. Korelační koeficienty transformovaných parametrů sněhové pokrývky (směr JZ) 

       

   
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota     
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 0,544 0,546   0,551 0,557 

 
Výška 
sněhu 1 

0,044 0,043   
Výška 
sněhu 1 

0,079 0,075 

 0,544 1,000   0,551 0,999 

 
Hustota 

0,044 

1 
0,000   

Hustota 
0,079 

1 
0,000 

 0,546 1   0,557 0,999 B
ř
ez

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,043 0,000 

1 
 

D
ub

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,075 0,000 

1 
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Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota     
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 0,625 0,696   -0,805 -0,812 

 
Výška 
sněhu 1 

0,072 0,037   
Výška 
sněhu 1 

0,001 0,000 

 0,625 0,974   -0,805 0,999 

 
Hustota 

0,072 

1 
0,000   

Hustota 
0,001 

1 
0,000 

 0,696 0,974   -0,812 0,999 1.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,037 0,000 

1 
 

2.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,000 0,000 

1 

 

V západním směru byly identifikovány přesně opačné závislosti než ve směru 

jihozápadním. Jednalo se tedy o záporně korelované hodnoty mezi výškou sněhové pokrývky 

a hustotou resp. vodní hodnotou. Také hodnoty těchto korelačních koeficientů byly určeny 

s velkou pravděpodobností. Data z druhého měření v roce 2007 opět vychází odlišně než 

v ostatních případech. Věrohodnost těchto korelačních koeficientů je však oproti předchozímu 

případu velice nízká. 

 

Tab. 33. Korelační koeficienty transformovaných parametrů sněhové pokrývky (směr Z) 

       

   
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota     
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 -0,579 -0,583   -0,611 -0,658 

 
Výška 
sněhu 1 

0,012 0,011   
Výška 
sněhu 1 

0,007 0,003 

 -0,579 1,000   -0,611 0,992 

 
Hustota 

0,012 

1 
0,000   

Hustota 
0,007 

1 
0,000 

 -0,583 1,000   -0,658 0,992 B
ř
ez

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,011 0,000 

1 
 

D
ub

en
 2

00
6 

 
Vodní 

hodnota 
0,003 0,000 

1 

             

       

   
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota     
Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota 

 -0,493 -0,469   -0,179 -0,182 

 
Výška 
sněhu 1 

0,073 0,09   
Výška 
sněhu 1 

0,463 0,455 

 -0,493 0,990   -0,179 0,999 

 
Hustota 

0,073 

1 
0,000   

Hustota 
0,463 

1 
0,000 

 -0,469 0,990   -0,182 0,999 1.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,09 0,000 

1 
 

2.
 m
ě
ř
en

í 2
00

7 

 
Vodní 

hodnota 
0,455 0,000 

1 

 

 Dále byly identifikovány některé výrazné odlišnosti, avšak jednalo se pouze o výskyt 

v jednom či dvou statistických souborech, který se na dalších datech nepotvrdil. Zde můžeme 
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zmínit např. vysoké hodnoty korelačních koeficientů (0,760) výšky sněhové pokrývky 

s hustotou resp. s vodní hodnotou, které lze pozorovat v souboru pro sever a to případě dat 

z dubnového měření v roce 2006. Hodnoty korelačních koeficientů byly navíc určeny 

s pravděpodobností 99 %. U dat pro severní směr z ostatních měření se však tato závislost 

nepotvrdila.  

 

B Korelace parametrů sněhové pokr. s nadmořskou výškou (rozdělená orientace)  

Korelace výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou byla potvrzena u všech 

směrů. I zde je však možno najít určité odlišnosti, zejména pak při dubnovém měření v roce 

2006 pro jižní a západní směr. Tyto hodnoty však byly určeny s poměrně nízkou 

pravděpodobností.  

Nejnižší korelační koeficienty výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou 

vycházejí pro severní a západní směr. Nízký počet hodnot v dílčích statistických souborech 

spolu s nízkou pravděpodobností správného určení hodnot korelačních koeficientů však 

snižují jejich věrohodnost. 

Celkově se však dá říci, že korelace mezi výškou sněhové pokrývky a nadmořskou 

výškou byla potvrzena pro všechny směry. 

 

Tab. 34. Korelační koeficienty parametrů sněhové pokrývky s nadmořskou výškou (všechny směry) 

 
Sever Výška 

sněhu Hustota Vodní 
hodnota   

Jih Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota  

0,280 0,476 0,478  0,597 0,370 0,372 Březen 2006 
0,355 0,100 0,099  

Březen 2006 
0,003 0,083 0,080 

0,499 0,584 0,573  0,220 0,380 0,384 Duben 2006 
0,099 0,046 0,051  

Duben 2006 
0,301 0,067 0,064 

0,319 -0,065 -0,054  0,832 -0,178 -0,179 První m ěření 
2007 

0,289 0,833 0,862  

První m ěření 
2007 

0,000 0,384 0,392 

0,380 -0,484 -0,464  0,872 0,304 0,291 

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,200 0,094 0,110  

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,000 0,108 0,125 
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Jihovýchod Výška 

sněhu Hustota Vodní 
hodnota   

Jihozápad Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota  

0,885 0,105 0,107  0,652 0,644 0,648 Březen 2006 
0,000 0,624 0,618  

Březen 2006 
0,012 0,013 0,012 

0,794 0,032 0,034  0,350 0,494 0,497 Duben 2006 
0,000 0,890 0,885  

Duben 2006 
0,292 0,122 0,120 

0,830 -0,336 -0,313  0,796 0,572 0,583 První m ěření 
2007 

0,000 0,188 0,221  

První m ěření 
2007 

0,010 0,107 0,099 

0,890 0,253 0,254  0,525 -0,317 -0,329 

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,000 0,233 0,231  

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,054 0,269 0,250 

           
 

Východ Výška 
sněhu Hustota Vodní 

hodnota   
Západ Výška 

sněhu Hustota Vodní 
hodnota  

0,835 -0,210 -0,209  0,267 0,129 0,129 Březen 2006 
0,005 0,588 0,589  

Březen 2006 
0,284 0,611 0,609 

0,715 0,090 0,102  0,056 0,320 0,301 Duben 2006 
0,020 0,804 0,779  

Duben 2006 
0,825 0,196 0,224 

0,887 0,490 0,481  0,267 -0,014 0,016 První m ěření 
2007 

0,003 0,217 0,227  

První m ěření 
2007 

0,356 0,962 0,957 

0,822 -0,064 -0,068  0,411 -0,039 -0,041 

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,004 0,860 0,851  

N
ad

m
o
ř
sk

á 
vý

šk
a 

Druhé m ěření 
2007 

0,081 0,875 0,867 

 

Před rozdělením statistických souborů vycházela jen velice slabá korelace mezi 

hustotou resp. vodní hodnotou a nadmořskou  výškou (cca. 0,220). Po rozdělení do 

jednotlivých světových stran byly zkoumány rozdíly zejména v souborech s dostačujícím 

počtem záznamů (tedy směry jihovýchod, jih a západ). V ostatních směrech neobsahují 

statistické soubory ani 15-ti záznamů, přičemž obecně udávané pravidlo statistiky říká, že 

zkoumaný statistický soubor by měl obsahovat alespoň 30 záznamů. 

 Vyšší korelační koeficienty hustoty resp. vodní hodnoty s nadmořskou výškou byly 

zaznamenány v jižním směru. Pokud budeme brát v potaz pouze měření z roku 2006 pak 

hodnoty korelačních koeficientů téměř dosahují k hodnotě 0,400 což je poměrně výrazné 

zvýšení v porovnání s celkovými daty. Navíc tyto hodnoty byly určeny s poměrně vysokou 

pravděpodobností. Takto vysoké hodnoty korelačních koeficientů jsou pravděpodobně 

způsobeny několika málo vlivnými body v pravých horních částech korelačních polí 

z březnového a dubnového  měření (rok 2006) a z 2. měření 2007. 
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Obr. 14. Korelační pole hustoty a nadmořské výšky (směr jih) 

 

 V případě jihozápadního či severního směru však vychází ještě vyšší  korelační 

koeficienty, jejichž hodnoty byly určeny s poměrně vysokou pravděpodobností (cca. 90 %). 

Avšak v obou těchto případech obsahuje statistický soubor pouze cca. 14 hodnot. 

 

C Korelace sklonu terénu s parametry sněhové pokrývky (rozdělená orientace) 

 V případě korelace výšky sněhové pokrývky se sklonem terénu se potvrdily závěry, 

které vyplynuly z analýzy těchto dvou parametrů na celkových statistických souborech. Také 

po rozdělení statistických souborů tedy můžeme tvrdit, že mezi výškou sněhové pokrývky a 

sklonem terénu neexistuje lineární závislost. 

 Ani v případě hustoty resp. vodní hodnoty a sklonu terénu nebyly objeveny žádné 

statisticky významné závislosti. 

 



 

 

61

Tab. 35. Korelační koeficienty parametrů sněhové pokrývky se sklonem terénu (všechny směry) 

 Sever Výška 
sněhu Hustota  Vodní 

hodnota   
Jih Výška 

sněhu Hustota  Vodní 
hodnota  

-0,079 -0,238 -0,232  0,193 0,337 0,333 Březen 2006 
0,797 0,434 0,446  

Březen 2006 
0,377 0,116 0,120 

0,039 -0,022 -0,036  -0,131 0,071 0,069 Duben 2006 
0,904 0,947 0,911  

Duben 2006 
0,542 0,743 0,749 

-0,240 0,437 0,434  0,043 -0,294 -0,287 První m ěření 
2007 0,430 0,136 0,139  

První m ěření 
2007 0,838 0,145 0,164 

0,196 0,575 0,586  0,139 -0,115 -0,114 

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,521 0,040 0,035  

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,473 0,554 0,556 

           

 Jihovýchod Výška 
sněhu Hustota  Vodní 

hodnota   
Jihozápad Výška 

sněhu Hustota  Vodní 
hodnota  

-0,081 0,210 0,209  -0,291 0,053 0,054 Březen 2006 
0,706 0,325 0,328  

Březen 2006 
0,312 0,857 0,855 

0,001 0,060 0,047  -0,277 -0,017 -0,046 Duben 2006 
0,997 0,797 0,838  

Duben 2006 
0,409 0,961 0,894 

0,332 -0,058 -0,103  0,198 0,564 0,508 První m ěření 
2007 0,193 0,824 0,693  

První m ěření 
2007 0,610 0,114 0,162 

0,081 0,111 0,111  -0,177 0,106 0,135 

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,708 0,606 0,604  

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,545 0,719 0,646 

           

 Východ Výška 
sněhu Hustota  Vodní 

hodnota   
Západ Výška 

sněhu Hustota  Vodní 
hodnota  

-0,320 0,702 0,700  -0,017 -0,139 -0,138 Březen 2006 
0,402 0,035 0,036  

Březen 2006 
0,948 0,582 0,585 

-0,644 0,165 0,166  -0,150 0,268 0,231 Duben 2006 
0,044 0,648 0,647  

Duben 2006 
0,552 0,282 0,355 

-0,458 -0,593 -0,610  -0,046 -0,528 -0,556 První m ěření 
2007 0,253 0,121 0,108  

První m ěření 
2007 0,876 0,052 0,039 

-0,404 -0,325 -0,331  0,411 -0,039 -0,041 

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,247 0,359 0,349  

S
kl

on
 te

ré
nu

 

Druhé m ěření 
2007 0,081 0,875 0,867 

 

D, Zhodnocení korelace parametrů sněhové pokrývky s orientací svahu 

 V rámci některých dílčích statistických souborů byly nalezeny závislosti, které při 

analýzách celkových dat nebyly identifikovány. Zde můžeme například uvést vyšší hodnoty 

korelačních koeficientů mezi hustotou resp. vodní hodnotou a výškou sněhové pokrývky pro 

jihozápadní směr či opačnou závislost pro směr západní. 

 Dále byla identifikována vyšší korelace mezi hustotou resp. vodní hodnotou a 

nadmořskou výškou v jižním, jihozápadním a severním směru. Poslední dva jmenované 

směry však obsahují poměrně málo hodnot (cca. 14). V jihozápadním směru by bylo možno 
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považovat hodnoty za věrohodné a to vzhledem k tomu, že se stejná závislost projevila i ve 

směru jižním.  

 Také v případě sklonu terénu nebyla potvrzena žádná významná odlišnost, čímž 

můžeme vyvrátit vliv sklonu terénu i na dílčích statistických souborech. 

 

9.4.5 Zhodnocení korelační analýzy 

Korelace nadmořské výšky s parametry sněhové pokrývky 

• Vliv nadmořské výšky je v případě výšky sněhové pokrývky velice významný 

(mimo dat z dubna 2006). Jedná se o pozitivní korelaci, což znamená, že se 

vzrůstající nadmořskou výškou roste rovněž výška sněhové pokrývky. 

• Na hodnoty parametru hustoty a vodní hodnoty se vliv nadmořské výšky 

nepotvrdil . 

 

Korelace sklonu svahu s parametry sněhové pokrývky 

• Parametr sklonu terénu nemá vliv na žádný ze sledovaných parametrů sněhové 

pokrývky, což vyplynulo nejen z hodnot korelačních koeficientů, ale 

především z korelačních polí. 

 

Korelace orientace svahu s parametry sněhové pokrývky 

• V tomto případě je zřejmě nejvýznamnější změnou to, že v jižním směru 

existuje silnější korelace mezi hustotou resp. vodní hodnotou a nadmořskou 

výškou. Tyto hodnoty byly navíc určeny z poměrně hodně záznamů (25 – 30) a 

také s vysokou pravděpodobností. Obdobná závislost byla identifikována také 

v jihozápadním směru. Korelační koeficienty zde vyšly ještě vyšší, avšak byly 

určeny pouze ze 14 hodnot, což jejich věrohodnost zkresluje. 

 

9.5 Regresní analýza 

Regresní analýza je v SPSS Base dostupná v nabídce Analyze / Regression, přičemž 

v rámci této práce byly využity nabídky Linear a Curve Estimation (zde je možno zvolit 

některý z jedenácti regresních modelů, jako např. kubický či kvadratický). 

V této analýze se za pomocí regresní křivky snažíme odhadnout druh závislosti. Je 

tedy jakýmsi rozšířením korelační analýzy, při které se zkoumá pouze existence lineární 

závislosti mezi proměnnými. 
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Do této analýzy vstupuje jednak tzv. vysvětlovaná (závisle) proměnná (osa Y), jejíž 

chování se snažíme popsat regresní (vyrovnávací) křivkou a dále tzv. vysvětlující (nezávisle) 

proměnná (osa X), přičemž platí, že v důsledku změny vysvětlující proměnné se mění 

vysvětlovaná proměnná. 

V rámci tohoto projektu je např. vysvětlující  proměnná nadmořská výška a 

vysvětlovaná proměnná je výška sněhové pokrývky , přičemž je evidentní, že v důsledku 

změny nadmořské výšky se mění výška sněhové pokrývky (nikoliv naopak). Toto vysvětlení 

jasně dokládá rozdíl mezi dvěmi proměnnými vstupujícími do regresní analýzy. 

Významným pojmem v regresní analýze je pak index determinace (R2), který slouží 

k ověření správnosti zvoleného regresního modelu. Index determinace udává, kolik procent 

rozptylu vysvětlované proměnné je modelem vysvětleno. V podstatě se dá říct, že čím vyšší 

tento index vyjde, tím lépe jsou data popsána pomocí daného regresního modelu. 

 

9.5.1 Obecně posuzované modely 

Ve všech posuzovaných případech vycházel nejvyšší index determinace pro 

následující regresní modely (pořadí dle „složitosti“ rovnice modelu) : 

• Lineární : xbay ⋅+=  

• Kvadratický : 2xcxbay ⋅+⋅+=  

• Kubický : 32 xdxcxbay ⋅+⋅+⋅+=  

 

9.5.2 Regresní analýza závislosti parametrů sněhové pokrývky na nadmořské výšce 

A, Regresní analýza závislosti výšky sněhové pokrývky na nadmořské výšce 

 Již v kapitole věnované explorační analýze bylo uvedeno, že mezi výškou sněhové 

pokrývky a nadmořskou výškou existuje poměrně silný lineární vztah. Z pohledu indexu 

determinace však vychází kvadratický a kubický model lépe, avšak tento rozdíl je pouze 

zanedbatelný (nejvýše cca. 4 %).  

 Celkově však vychází index determinace poměrně nízko. Ve dvou případech (březen 

a duben 2006) nedosahují tyto indexy ani hranice 50-ti %. 

 



 

 

64

Tab. 36. Index determinace závislosti výšky sněhové pokrývky na nadmořské výšce 

 Index determinace (R 2) [%] 

Regresní 
model Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé 

měření 2007 

Linear 44,54 18,26 55,71 62,57 
Quadratic 45,35 22,29 56,40 64,33 
Cubic 45,35 21,90 56,44 64,36 

 

Nejnižší hodnoty indexu determinace vycházejí v případě dubnového měření (18 %). 

Tento fakt je rovněž dobře pozorovatelný na korelačních polích, kdy na datech z březnového 

měření je proložení přímkou nejhůře představitelné (viz Obr. 10.). 

Nedílnou součástí lineární regrese je také určení rovnice funkce, kterou se prokládají 

body vzniklé z naměřených hodnot. SW SPSS vypočte dva potřebné parametry pro lineární 

regresní model přímky. Výsledná rovnice má např. pro data z března 2006 tvar : 

Transformovana_vyska_snehu = 2,434 + 0,001*Nadmorska_vyska 

 

 Z následující tabulky jsou pak jasně patrné poměrně velké rozdíly v rovnicích 

určených z dat jednotlivých měření. 

Tab. 37. Koeficienty lineárního regresního modelu 

 
Intercept 

(Constant)  
Směrnice 

přímky 

Březen 2006 2,434 0,001 
Duben 2006 1,457 0,001 
První m ěření 2007 0,115* 0,002 
Druhé m ěření 2007 1,166 0,001 

 

B, Regresní analýza závislosti hustoty na nadmořské výšce 

 V případě závislosti hustoty na nadmořské výšce vychází index determinace ve všech 

11 zkoumaných případech velice nízký (max. 12 %). V následující tabulce jsou uvedeny opět 

tři modely, ve kterých byl index determinace nejvyšší. 

Velký nárůst je možné pozorovat v případě kubického a kvadratického modelu 

v případě dat z druhého měření, které bylo provedeno v roce 2007. Důvod tohoto nárůstu je 

patrný z příslušného korelačního pole, kdy v jeho horní části tvoří několik málo vlivných 

bodů pomyslnou parabolu. Většina bodů však leží mimo tuto pomyslnou funkci. Index 

determinace tak v tomto případě nemůžeme považovat za věrohodný.  

 

* Hodnota významnosti vyšla v tomto případě vyšší než 0,05. Konstantu můžeme považovat za nulovou a lze jí 

z modelu vypustit, aniž bychom se dopustili znehodnocení kvality modelu. 
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Tab. 38. Index determinace závislosti hustoty na nadmořské výšce 

 Index determinace (R 2) [%] 

Regresní 
model Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé 

měření 2007 

Linear 4,57 5,48 0,56 0,84 
Quadratic 5,01 11,82 6,45 27,73 
Cubic 5,01 11,82 6,16 28,21 

 

Díky nízkému indexu determinace tak můžeme prohlásit, že na základě předložených 

dat můžeme vyloučit jakýkoliv ze zkoumaných regresních modelů. Z tohoto důvody tak 

nebyly vypisovány rovnice nejlepšího regresního modelu. 

 

C, Regresní analýza závislosti vodní hodnoty na nadmořské výšce 

 V korelační analýze byla konstatována téměř přímá závislost mezi hustotou a vodní 

hodnotou sněhové pokrývky. Tato závislost se projevila také v případě regresní analýzy a to 

tak, že v případě vodní hodnoty byly identifikovány obdobné závislosti jako v případě 

hustoty. 

 

Tab. 39. Index determinace závislosti vodní hodnoty na nadmořské výšce 

 Index determinace (R 2) [%] 

Regresní 
model Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé 

měření 2007 

Linear 4,63 5,40 0,44 0,70 
Quadratic 5,08 11,81 7,07 27,86 
Cubic 5,08 11,81 6,76 28,27 

 

Také v tomto případě můžeme prohlásit, že ani jeden z jedenácti zkoumaných 

regresních modelu nevyhovuje pro tento případ.  

 

9.5.3 Regresní analýza závislosti parametrů sněhové pokrývky na sklonu terénu 

 V korelační analýze byla vyloučena lineární závislost mezi výškou sněhové pokrývky 

hustotou resp. vodní hodnotou a sklonem terénu.  

V následující tabulce jsou opět vypsány tři regresní modely s nejvyšším indexem 

determinace. Indexy determinace vycházejí maximálně okolo 5-ti %, z čehož je patrné, že 

žádný z regresních modelů nebude pro zkoumaná data vhodný. 
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Výjimku tvoří poměrně „vysoké“ hodnoty indexů determinace v případě hustoty resp. 

vodní hodnoty, které byly určeny na datech z prvního měření v roce 2007. Tyto zvýšené 

hodnoty se však u jiných dat nepotvrdily. Můžeme tak zamítnout vliv sklonu terénu na 

parametry sněhové pokrývky. 

 

Tab. 40. Index determinace parametrů sněhové pokrývky se sklonem svahu 

  Index determinace (R 2) [%] 

 
Regresní 

model Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 
2007 

Druhé 
měření 2007 

Linear 0,27 1,53 0,31 1,39 

Quadratic 0,71 2,02 1,21 1,39 

V
ýš

ka
 

sn
ě
hu

 

Cubic 1,23 2,13 3,34 1,43 

Linear 3,53 1,07 15,01 0,04 

Quadratic 4,93 1,55 17,03 2,03 

H
us

to
ta

 

Cubic 5,02 2,98 19,53 2,12 

Linear 3,49 0,83 15,64 0,05 

Quadratic 4,86 1,41 17,47 2,16 

V
od

ní
 

ho
dn

ot
a 

Cubic 4,95 2,74 20,01 2,24 
 

9.5.4 Regresní analýza závislosti hustoty na nadmořské výšce (směr jih) 

 Při korelační analýze souborů pro jednotlivé světové strany byla zjištěna zvýšená 

korelace hustoty resp. vodní hodnoty s nadmořskou výškou. Z tohoto důvodu byla pro jižní 

směr zpracována regresní analýza. 

 

Tab. 41. Index determinace hustoty s nadmořskou výškou (směr jih) 

 Index determinance (R 2) [%] 

Regresní 
model Březen 2006 Duben 2006  První m ěření 

2007 
Druhé 

měření 2007 

Linear 13,66 14,45 3,17 9,27 
Logarithmic 13,76 18,08 1,99 5,04 
Inverse 13,32 21,20 0,93 2,13 
Quadratic 13,92 26,84 9,51 47,33 
Cubic 14,00 26,84 8,83 48,76 
Compound 14,10 15,35 2,79 7,09 
Power 14,24 19,15 1,73 3,46 
S 13,84 22,43 0,79 1,15 
Growth 14,10 15,35 2,79 7,09 
Exponential 14,10 15,35 2,79 7,09 
Logistic 14,10 15,35 2,79 7,09 
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Nejvyšší index determinace vychází pro kubický a kvadratický regresní model 

v případě dat z druhého měření v roce 2007. Celkově se však nepotvrdilo, že by pro jižní směr 

existovala statisticky významná závislost mezi hustotou a nadmořskou výškou. 

 

9.6 Strukturální analýza 

Po jednotlivých statistických analýzách se prováděla tzv. strukturální analýza a to 

s cílem zjištění parametrů semivariogramů, které byly následně použity jako vstup pro 

krigování resp. kokriging. 

 

9.6.1 Příprava dat pro vykreslení semivariogramů 

 Semivariogramy se v rámci této diplomové práce vykreslovaly v SW Gstat, který však 

neumí načíst data z formátu SHP. Transformace SHP do datového formátu Gstat s příponou 

EAS probíhala ve dvou oddělených krocích : 

1, Transformace SHP – GML 

2, Transformace GML – EAS 

 

Při této konverzi je však nutné dbát na to, aby se v SHP, který je připravený 

k transformaci, nenacházely žádné atributy, u kterých by se v  názvu nebo v jeho hodnotách 

objevila diakritika. Pokud se tak stane dojde k selhání XSLT šablony, která se využívá při 

konverzi GML – EAS. 

Další problém může nastat v případě, že na používaném počítači je vyšší verze Javy než 

1.3. V tomto případě stačí nainstalovat utilitu Javy, která je na přiloženém DVD v adresáři 

SW Saxon. 

 

1, Transformace SHP – GML 

 Tato transformace proběhla za pomocí SW FwTools resp. knihovny ogr2ogr. Ve 

standardně provedené instalaci SW FwTools se knihovna ogr2ogr nachází ve složce 

„C:\Program Files\FWTools2.0.0\bin\“. Tato transformace probíhá z příkazové řádky. 

 Pro zjednodušení příkazu je vhodné, aby se uživatel nacházel ve složce s knihovnou 

ogr2ogr (C:\Program Files\FWTools2.0.0\bin\). 

 Ve stejné složce jako je knihovna ogr2ogr musí být umístěny data ve formátu SHP, 

které je zapotřebí transformovat do formátu GML. Samotný příkaz pro konverzi je 

následující.  
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ogr2ogr –f "GML" Vystup.GML Vstup.shp 

 

Po spuštění tohoto příkazu vzniknou ve stejné složce dva soubory (*.GML a *.xsd), 

přičemž dále se bude vyžívat pouze soubor s příponou GML (soubor *.xsd slouží pro 

automatizovanou validaci GML souboru). 

 

2, Transformace GML – EAS 

A, Příprava transformační šablony 

Z GML souboru, který vznikl v předchozím kroku si musíme vybrat atribut, pro který 

chceme vytvořit soubor do SW Gstat resp. atribut, pro který chceme vykreslovat 

semivariogram. Název tohoto atributu napíšeme do šablony na místo, které je v následujícím 

obrázku modře podtrženo. 

Další nezbytností je, že se do XSLT šablony musí uvést správná „cesta“ k vybíraným 

atributům. Do červeně podtrženého místa se napíše třetí řádek od konce ze vzniklého GML 

souboru (např. pokud má tento řádek tvar </ogr:Brezen_DB> napíše se na červeně označené 

místo ogr:Brezen_DB). 

 

 
Obr. 15. XSLT šablona pro konverzi GML - EAS 
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B, Vlastní transformace 

 Transformace se opět provádí z příkazové řádky, přičemž pro zjednodušení příkazu je 

vhodné, aby se uživatel musí nacházel ve složce s knihovnou saxon9.jar. V tomto případě se 

knihovna nachází ve složce „C:\Program Files\Saxon\“. 

 V této složce se dále musí nacházet soubory : 

• Soubor s příponou GML , který vznikl v kapitole 9.6.1 

• XSLT  šablona pro transformaci dat 

 

Java –jar saxon9.jar -s:Vstup.GML -xsl:XSLTSablona. xsl -

o:Vystup.eas 

 

SW Saxon sice vypíše, že se provádí konverze XSLT šablony ve verzi 1.0 procesorem 

pro konverzi XSLT šablon ve verzi 2.0. Výsledek je však správný. 

 

C, Doplnění hlavičky souboru 

 Bohužel se nepodařilo připravit XSLT šablonu tak, aby obsahovala hlavičku, která je 

potřebná pro SW Gstat. Dalším krokem před otevřením tohoto souboru tak je zkopírování 

příslušné hlavičky do souboru *.eas. 

Hlavičky (Hlavicky.txt) a XSLT šablonu (Sablona.xsl) lze nalézt na přiloženém DVD 

ve složce s jednotlivými SW. 

 

D, Vytvoření spouštěcího souboru *.cmd 

 Posledním krokem bylo vytvoření spouštěcího souboru do SW Gstat. V zeleně 

podtržené části musí být uveden název datového souboru s příponou eas. 

V oranžově podtržené části se pak uvádí název proměnné tak jak je zapsán v datovém 

souboru *.eas. Dále se pak definuje pořadí souřadnice X, Y a proměnné v pořadí v jakém jsou 

tyto hodnoty uvedeny v souboru *.eas.  
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Obr. 16. Spouštěcí soubor 

 

9.6.2 Modelování geometrické anizotropie 

Pro interpolaci pomocí kokrigingu bylo nutno vykreslit semivariogramy těchto 

parametrů : 

• Transformovaná výška sněhové pokrývky 

• Nadmořská výška 

• Vzájemný semivariogram 

 

Pro základní krigování bylo zapotřebí vykreslit pouze semivaroigramy daných 

parametrů (vodní hodnota, zásoba vody ve sněhu). 

 

A, Všesměrný semivariogram 

Všesměrný semivariogram je semivariogram, který je počítán bez ohledu na směr. 

Hodnoty zbytkového rozptylu a prahu, které byly určeny ve všesměrném variogramu se 

následně používají jako „závazné“ hodnoty pro směrové semivariogramy. 

 

 
Obr. 17. Vzájemný všesměrný variogram (březen 2006) 



 

 

71

 

B, Směrové semivariogramy 

Semivariogramy v jednotlivých směrech se snažíme interpretovat stejným modelem 

semivariogramu s téže hodnotou prahu a zbytkového rozptylu, tedy pouze dosah může být 

rozdílný. Vykreslí se dosahy semivariogramů na liniích odpovídajících výpočtovým směrům. 

Pokud lze body aproximovat kružnici, jde o izotropní pole. Jestliže body proložíme elipsu, 

jedná se o anizotropní pole (tzv. geometrická anizotropie), kde směr maximální variability 

pole odpovídá směru s minimálním dosahem (směr vedlejší osy elipsy) a směr minimální 

variability pole je shodný se směrem maximálního dosahu (tedy směrem hlavní osy elipsy) 

[I2]. 

Následující čtyři vzájemné semivariogramy byly vykresleny pro závislost výšky 

sněhové pokrývky na nadmořské výšce a to na datech z března roku 2008. 

 

Směr 0 ± 22,5º (S - J) 

 
Obr. 18. Vzájemný semivariogram směr S – J (březen 2006) 
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Směr 45 ± 22,5º (SV - JZ) 

 
Obr. 19. Vzájemný semivariogram směr SV - JZ (březen 2006) 

 

Směr 90 ± 22,5º (V - Z) 

 
Obr. 20. Vzájemný semivariogram směr V - Z (březen 2006) 
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Směr 135 ± 22,5º (JV - SZ) 

 
Obr. 21. Vzájemný semivariogram směr JV - SZ (březen 2006) 

 

Na základě dosahů směrových semivariogramů byla vykreslena elipsa anizotropie. 

 

Tab. 42. Dosahy v jednotlivých směrech 

Světová 
strana 

Úhel nato čení + 
tolerance [º] Dosah [m]  

S - J 0 ± 22,5 4189 
SV - JZ 45 ± 22,5 4153 

V - Z 90 ± 22,5 2528 
JV - SZ 135 ± 22,5 2501 

 

 
Obr. 22. Elipsa anizotropie 
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10.  Interpolace parametrů sněhové pokrývky 

Standardní interpolační algoritmy, které se nacházejí v prostředí softwarových 

produktů využívaných v oboru GIS byly vypsány v kapitole 3.3 (Teorie interpolace). 

Z korelační analýzy vyplynulo, že statisticky významný vliv má pouze nadmořská 

výška na výšku sněhové pokrývky. Interpolační algoritmus, který umožňuje odhad 

zkoumaného parametru na základě korelované veličiny se nazývá kokriging (viz kapitola 

3.3.3 Krigování a jeho varianty). Touto korelovanou veličinou byla nadmořská výška, která 

do interpolačního algoritmu vstupovala v podobě DMT typu GRID. 

Na zbylé dva parametry sněhové pokrývky, které byly v tomto projektu analyzovány 

(hustota a vodní hodnota) nemá statisticky významný vliv žádný ze sledovaných parametrů 

terénu. Proto pro oba tyto parametry budou postačovat standardní interpolační metody. 

 

10.1 Výběr SW pro provedení interpolací 

Pro výběr SW, ve kterém budou provedeny interpolace byly stanoveny následující 

požadavky : 

• Musí zvládnout obě použité metody (základní krigování, kokriging) 

• Musí nabízet alespoň částečné statistické vyhodnocení interpolace 

 

10.1.1 GSTAT 

SW GSTAT byl první možností, která byla zkoušena. Nejenže splňuje obě podmínky, 

které byly na SW pro provádění interpolací stanoveny, ale rovněž se jedná o open source 

program, šířený pod licencí GPL a jeho používání tedy není zpoplatněno. 

Při základním krigování k žádným problémům nedocházelo a GSTAT poskytoval 

výsledky srovnatelné s ArcGIS-em. 

Bohužel problém nastal při kokrigingu, kde vycházel záporný rozptyl v případě 

vzájemného semivariogramu, což zřejmě způsobilo, že v některých částech zájmového území 

byly výsledky interpolace velice zkreslené. Některé pixely dokonce nabývaly záporné 

hodnoty, což znemožňovalo zpětnou transformaci dat. Na následujícím obrázku je zobrazen 

výsledek kokrigingu transformované výšky sněhové pokrývky s nadmořskou výškou pro data 

z března roku 2006. Hranice třídy 2,68 – 3,31 byly zvoleny tak, jak by mohly přibližně 

odpovídat skutečnosti (tedy výšce sněhové pokrývky 72 – 180 cm). V ostatních třídách jsou 

tak hodnoty nesmyslné. 
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Obr. 23. Výsledek kokrigingu v prostředí GSTAT 

 

Bohužel se nepovedlo tento nedostatek odstranit a proto nebylo možno SW GSTAT 

využít pro provedení interpolací. Problémem se však budu nadále zabývat a hledat příčiny 

tohoto jevu. 

 

10.1.2 Geomedia 

Tento SW bohužel neobsahuje interpolační metodu kokriging ani neumožňuje žádné 

statistické hodnocení výsledků interpolace. Nesplňuje tedy ani jednu z podmínek, které byly 

pro SW stanoveny. Jedinou výhodou tedy je to, že je používán u zadavatele tohoto projektu. 

 

10.1.3 ArcGIS 

 ArcGIS obsahuje dvě extenze, ve kterých je možné provést interpolaci sledované 

proměnné. Jsou to extenze Spatial Analyst a Geostatistical Analyst (GSA). Druhá zmiňovaná 

extenze poskytuje nejen statistické ukazatele, které jsou popsány níže, ale také oba dva 

požadované interpolační algoritmy. 
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 Také v GSA musí uživatel zadat parametry semivariogramu, které tvoří důležitou 

součást interpolačního algoritmu. GSA však vypočítá optimalizované parametry 

semivariogramu tak, aby statistické ukazatele a chyby při interpolace byly co nejnižší. 

Důležité je však změnit velikost kroku (Lag size), který odpovídá nejnižší přímé vzdálenosti 

mezi podplochami. Pro tento projekt byl stanoven krok na cca. 800 m. V případech všech tří 

proměnných se jedná o anizotropní pole a proto je nutno zatrhnout položku „Anisotropy“. 

 

Statistické ukazatele pro hodnocení výsledků interpolací [8] 

 ArcGIS, resp. extenze Geostatistical Analyst vypočítá hned několik statistických 

ukazatelů či grafů, které popisují výsledky interpolačních metod. K nim patří : 

• Error plot  – graf chyb popisující jak velkou chybou jsou zatíženy výsledky. Zde 

platí, že čím jsou hodnoty bližší nule tím jsou výsledky přesnější. 

• Mean – průměrná chyba. Aby byl odhad hodnot správný, měla by se tato hodnota 

čím nejvíce blížit nule. 

• Root Mean Square (RMS) – český překlad tohoto ukazatele není ustálený, ale 

nejčastěji se RMS překládá jako střední chyba. Samozřejmě platí, že čím nižší je 

tato hodnota tím je výsledek lepší. 

• Average Standard Error – tento parametr by měl co nejvíce blížit hodnotě RMS. 

Pak je správný odhad variability predikce . 

• Mean Standardized - aby byl odhad hodnot správný, měla by se tato hodnota čím 

nejvíce blížit nule. 

• Root Mean Square Standardized – standardizovaná RMS by se v ideálním 

případě měla rovnat hodnotě jedna. 

 

10.1.4 Vyhodnocení výběru SW pro provedení interpolací 

 Jediný SW, který vyhověl oběma stanoveným požadavkům je tak ArcGIS resp. jeho 

extenze GSA. Jeho výhodou je, že ušetří čas při strukturální analýze, kterou by bylo, 

v případě GSTAT-u, zapotřebí provést pro každou proměnnou a v každém ze sledovaných 

období zvlášť. 
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10.2 Výběr interpolačního algoritmu 

10.2.1 Metoda minimální křivosti (B-Spline) 

 Tato metoda poskytovala již od začátku výsledky, které nelze označit jinak než za 

naprosto zcestné (viz. Obr. 24.). Bylo vyzkoušeno mnoho možných kombinací nastavení 

volitelných parametrů, jimiž lze výsledek interpolačního algoritmu ovlivnit, avšak v žádném z 

případů se výsledek ani neblížil reálným hodnotám. 

 

 
Obr. 24. Výsledky metody minimální křivosti 

 

 Na základě výše popsaných důvodů bylo rozhodnuto, že metoda minimální křivosti 

nebude dále využívána. 

 

10.2.2 Metoda inverzních vzdáleností (IDW) 

 K nevýhodám této metody patří vytváření tzv. bull eyes, tedy kruhových útvarů kolem 

měřených hodnot. Tyto jevy  se vyskytují v případech vysoce nehomogenních dat. K tomuto 

efektu docházelo zejména u parametrů hustota a vodní hodnota. 

K odstranění bull eyes by se mohlo využít například filtrace s průměrovým filtrem, 

která zajistí určité vyhlazení. 
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Obr. 25. Výsledek metody IDW (vodní hodnota) 

 

Naopak výhodou této metody je, že nedochází k tak výraznému vyhlazení hodnot jako 

v případě krigování. Tato výhoda je však poměrně relativní, protože nejvyšší a nejnižší 

hodnoty se nacházejí pouze v několika málo pixelech výsledku interpolace. 
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Obr. 26. Výsledek metody IDW (výška sněhové pokrývky) 

 

 Z grafu chyb je patrné, že nejvíce hodnot leží v druhé třídě. Také ve třetí třídě, která je 

co do chybovosti nejhorší, se nachází poměrně hodně (celkem 10) hodnot. Třída s nejnižší 

chybovostí je zastoupena v celkem deseti případech. 

 

 
Obr. 27. Graf chyb metody IDW 

 

V případě metody IDW lze vypočítat pouze dva statistické ukazatele – průměrnou a 

střední chybu. 
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Tab. 43. Statistické ukazatele metody IDW 

 Mean RMS 

Transformovaná výška 
sněhové pokrývky 

0,000 0,175 

 

10.2.3 Krigování 

 Při krigování dochází k poměrně velkému průměrování hodnot. Tuto nevýhodu se 

podařilo alespoň částečně eliminovat tím, že se interpolovaly transformované hodnoty (v 

případě hustoty a vodní hodnoty) a výsledek interpolace byl umocněn na obrácený 

transformační koeficient. V případě výšky sněhové pokrývky se pak jevilo jako lepší 

interpolovat netransformované hodnoty. 

Z grafu chyb je patrné, že dochází k nižším chybám než je tomu v případě metody 

IDW. Třída s nejvyšší chybovostí obsahuje pouze 6 hodnot. Naopak na téměř dvojnásobek se 

zvýšila četnost třídy s chybovostí nejnižší. 

 

 
Obr. 28. Graf  chyb základního krigování 

 

V případě krigování byly vypočteny všechny statistické ukazatele popisované 

v kapitole 10.1, což umožnilo přesnější posouzení výsledků interpolace. Z následující tabulky 

je patrné, že výsledky jednotlivých ukazatelů vycházejí poměrně dobře. 

 

Tab. 44. Statistické ukazatele základního krigování 

 

 
Mean RMS AVS RMS-AVS Mean (S) RMS (S) 

Transformovaná 
výška sněhové 

pokrývky 
0,000 0,131 0,120 0,011 -0,006 1,095 
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10.2.4 Vyhodnocení výběru interpolačního algoritmu 

 Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že jako nejvhodnější 

interpolační metoda se jeví krigování. Sice dochází k vyššímu průměrování hodnot, avšak 

tyto hodnoty vykazují nižší chybovost (viz graf chyb).  

Porovnání statistických ukazatelů není průkazné, protože v případě metody inverzních 

vzdáleností byly vypočteny pouze dva tyto ukazatele (Mean a RMS). Hodnoty průměrné 

chyby byly v obou případech rovny nule. RMS vychází o něco nižší v případě krigování 

(0,131) než v případě metody inverzních vzdáleností (0,175). 

Na základě analýzy dat ze všech měření bylo rozhodnuto, že v případě výšky sněhové 

pokrývky je lepší využít netransformovaných hodnot a v případě hustoty a vodní hodnoty je 

lepší využít hodnot transformovaných. 

Důvod pro využití netransformovaných hodnot výšky sněhové pokrývky byl 

zejména ten, že nedocházelo k tak výraznému průměrování hodnot. Výsledné minimální a 

maximální hodnoty vzešlé z interpolací jsou patrné z následující tabulky. Je však nutné si 

uvědomit, že prakticky ve všech měřeních je maximální hodnota zatížená extrémem (např. 

v případě dat z března roku 2006 je maximální hodnoty 209 cm, druhá nejvyšší hodnota je 

však „pouze“ 182 cm). 

 

Tab. 45. Zhodnocení výsledků interpolace výšky sněhové pokrývky 

  Skutečné Po interpolaci   

  

  

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota Mean (S) RMS (S) 

Výška sněhu 83 184 -0,0100 1,1080 Březen 
2006 Tk výška sněhu 

71 209 
83 182 -0,0108 1,0780 

Výška sněhu 7 99 -0,0038 1,0110 Duben 
2006 Tk výška sněhu 

0 130 
15 93 -0,0155 0,9700 

Výška sněhu 0 73 -0,0108 0,9182 První 
2007 Tk výška sněhu 

0 94 
4 57 -0,0345 0,8983 

Výška sněhu 13 67 -0,0184 0,9986 Druhé 
2007 Tk výška sněhu 

8 91 
13 61 -0,0179 1,0010 

 

V případě hustoty a vodní hodnoty byly výsledky interpolací srovnatelné jak co do 

velikosti průměrování tak vzhledem ke statistickým ukazatelům. Největší rozdíly byly 

pozorovatelné v případě dat z měření provedených v roce 2007, které hovořily ve prospěch 

transformovaných dat. 
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Tab. 46. Zhodnocení výsledků interpolace hustoty a vodní hodnoty 

  Skutečné Po interpolaci   

  

  

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota Mean (S) RMS (S) 

Hustota 301 351 -0,0096 1,032 

TK Hustota 
251 388 

301 351 -0,0092 1,030 
Vodní hodnota 30,19 35,16 -0,0098 1,033 B

ř
ez

en
 

20
06

 

TK Vodní hodnota 
25,09 38,81 

30,13 35,13 -0,0100 1,033 
Hustota 400 510 -0,0025 1,037 

TK Hustota 
321 667 

402 510 0,0009 1,034 
Vodní hodnota 39,97 51,12 -0,0058 1,035 D

ub
en

  
20

06
 

TK Vodní hodnota 
31,92 66,25 

40,04 50,91 0,0011 1,029 
Hustota 291 508 -0,0034 1,036 

TK Hustota 
219 606 

283 503 0,0055 1,025 
Vodní hodnota 28,97 47,9 -0,0074 1,038 P

rv
ní

   
20

07
 

TK Vodní hodnota 
21,67 60 

28,12 49,85 0,0022 1,031 
Hustota 167 282 -0,0006 1,027 

TK Hustota 
141 397 

165 282 0,0029 1,035 
Vodní hodnota 17,18 26,33 -0,0009 1,028 D

ru
hé

  
20

07
 

TK Vodní hodnota 
14,19 40 

16,43 28,26 0,004 1,038 
 

 

10.3 Návrh optimalizace míst měření 

Z chybových map (Prediction Standard Error Map) vyplynula místa, ve kterých jsou 

interpolace nejméně přesné. Nejvyšší chybovost je v místech, které jsou nejvzdálenější od 

jakékoliv podplochy. Tato místa jsou na následujícím obrázku ohraničena červenými 

kružnicemi. 
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Obr. 29. Chybová mapa 

 

Jistě by stálo za zvážení založení nových podploch cca. do středu každé ze 

zakreslených oblastí. Zpřesnění pak může přinést zejména zakreslená oblast pod horou Smrk 

a to z důvodu, že je zde nejvyšší nadmořská výška ze tří zaznamenaných oblastí s nejvyšší 

chybovostí. 

 

10.4 Zhodnocení výsledků interpolací z jednotlivých měření 

 Tato kapitola si neklade za cíl porovnání jednotlivých měření, které by bylo vzhledem 

k rozdílnosti dat velice náročné, nýbrž jde pouze o nalezení společných trendů. 

 

10.4.1 Zhodnocení výsledků interpolací výšky sněhové pokrývky 

 Ze zhodnocení výsledků interpolací výšky sněhové pokrývky je patrné, jak velké 

rozdíly jsou mezi daty z jednotlivých měření. Následující tabulka zachycuje minimální a 

maximální hodnoty výsledků interpolací. 
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Tab. 47. Minimální a maximální hodnoty interpolací 

 

 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Rozdíl 
hodnot 

Březen 2006 82 184 102 
Duben 2006 8 99 91 
První 2007 0 73 73 
Druhé 2007 13 68 55 

 

I přes tyto velké rozdíly však lze nalézt některé aspekty, společné pro výstupy ze 

všech měření. Například maximální hodnoty lze nalézt v nejvyšších nadmořských výškách 

zájmové oblasti (Lysá hora a hora Smrk). Toto však neplatí pro data z dubna 2006 a to 

z důvodu, že na podplochách pod Lysou horou (S40070500 a S40070501) nebylo měřeno. 

V březnu roku 2006 bylo měřeno pouze na podplochách S40070501 takže průběh maxim u 

Lysé hory není tak výrazný jako v případě dat z roku 2007. 
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Obr. 30. Výsledky interpolací výšky sněhové pokrývky 

 

10.4.2 Zhodnocení výsledků interpolací hustoty sněhové pokrývky 

Výsledky interpolace tohoto parametru sněhové pokrývky vycházejí nejlépe v případě, 

že bylo zapnuto sektorování do osmi směrů. 

 Ze zhodnocení výsledků interpolace hustoty sněhové pokrývky je patrné, že se tento 

parametry „chová“ velice různorodě a nejsou patrné ani společné trendy. Právě naopak. Tam, 

kde v dubnu 2006 vychází maximální hustota vychází např. při prvním měření hodnoty 

nejnižší (viz. oblast na severu zájmového území). 
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 Z vizuálního hlediska je nejhorší výsledek z prvního měření provedeného v roce 2007. 

Výsledky interpolace zde byly pravděpodobně ovlivněny nezahrnutím podploch s nulovými 

hodnotami. 

 

 

Obr. 31. Výsledky interpolací a přepočtu hustoty sněhové pokrývky 

 

10.4.3 Zhodnocení výsledků interpolací zásoby vody ve sněhové pokrývky 

 Po provedení základního krigování vyšla vodní hodnota umocněna na obrácený 

transformační koeficient (2,9412) a poté byla vodní hodnota upravena za pomocí mapové 

algebry a následujícího vzorce. 
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Vzorec 10. Přepočet vodní hodnoty na zásobu vody 

 

Výsledky přepočtů vodní hodnoty na zásobu vody ve sněhové pokrývce lze vidět na 

následujícím obrázku. Již na první pohled jsou zde viditelné analogie s výškou sněhové 

pokrývky. 

 

 
Obr. 32. Výsledky interpolací a přepočtu zásoby vody ve sněhové pokrývky 
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11.  Závěr 

Ze zkoumaných závislostí parametrů sněhové pokrývky (výška, hustota a vodní 

hodnota) na parametrech terénu (nadmořská výška, sklon a orientace svahu) byla prokázána 

závislost pouze prvně jmenovaného parametru sněhové pokrývky na nadmořské výšce. 

Z tohoto důvodu bylo pro interpolaci výšky sněhové pokrývky využito metody kokriging. 

Rovněž bylo prokázáno, že je v tomto případě lepší využít netransformovaných hodnot výšky 

sněhové pokrývky a to z důvodu, že nedocházelo k tak výraznému průměrování hodnot.  

U zbylých dvou parametrů sněhové pokrývky pak nebyla prokázána závislost ani na 

jednom parametru sněhové pokrývky a tak se jako dostatečně přesný interpolační algoritmus 

jevilo základní krigování. Vstupními daty pak byly transformované hodnoty, které 

vykazovaly lepší výsledky zejména na datech z měření, provedených v zimě 2006/2007. 

Jako obecně udávaný základní kámen každého modelu, a to nejen v oblasti 

Geoinformatiky, se udávají vstupní data. Do tohoto projektu vstupovaly hodnoty parametrů 

sněhové pokrývky pouze ze 4 měření, které byly provedeny v zimních obdobích 2005/2006 a 

2006/2007. Hlavní problém však tkvěl v tom, že tato zimní období představovala opačné 

extrémy, kdy v prvním zimním období dosahovala výška sněhové pokrývky čtyř- až pěti- 

násobek dlouhodobého průměru. Naopak ve druhém zimním období byl sněhu nedostatek 

resp. v nižších nadmořských výškách se sníh nacházel jen zcela výjimečně. Tyto rozdíly jsou 

dobře patrné z grafů č. 1. a 2. Extrémní hodnoty parametrů sněhové pokrývky se tak jistě 

negativně podepsaly na výsledcích projektu. 

V průběhu těchto dvou let rovněž došlo ke změně několika míst na kterých byly 

parametry sněhové pokrývky měřeny. Do příštích měření by tak bylo vhodné sjednotit místa 

měření. Z chybových map interpolací také vyplynula místa, na kterých je předpokládaná 

nejvyšší chyba interpolací. V těchto místech by jistě stálo za zvážení založení nových 

podploch, což by mohlo přispět ke zkvalitnění modelu. Jednalo by se cca. o 3 nové 

podplochy, avšak jejich umístění by bylo vhodné vyřešit tak, aby byly dobře dostupné 

terénním pracovníkům. 

V zimním období 2006/2007 došlo také k úpravě metodiky měření a to s cílem 

zpřesnění vstupních dat. Jakékoliv zpřesnění metodiky měření může výrazně přispět ke 

zkvalitnění modelu, avšak do dalších let by ale jistě bylo vhodné tuto metodiku ustálit. 

Pro některé výsledky využití tohoto projektu by bylo možné využít i jiné techniky 

interpolace jako například pravděpodobnostní krigování, které, zjednodušeně řečeno, udává 

pravděpodobnost s jakou krigovaná proměnná překročí v daném místě zadanou hodnotu 
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parametru. Tuto techniku by bylo možné použít např. pro stanovení stupně potenciálního 

ohrožení lesních porostů. 

Za zvážení by jistě stálo také čerpání dat z jiných zdrojů. Měření parametrů sněhové 

pokrývky provádí např. ČHMÚ, jejichž data byla využita při tvorbě grafů sloužících pro popis 

rozdílů mezi daty z jednotlivých měření. V takovýchto případech by však bylo nutné ověřit do 

jaké míry je shodná metodika získávání dat a zda by vůbec bylo možné použít data ČHMÚ do 

tohoto modelu. 

Rovněž ověření některých dílčích výsledků by bylo vhodné provést. V korelační 

analýze byla například zjištěna poměrně nízká závislost výšky sněhové pokrývky na 

nadmořské výšce a to pro severní a západní směr. V obou těchto případech však bylo ve 

statistických souborech málo dat a výsledky tak nelze považovat za statisticky věrohodné. 
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