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Anotace 

Výsledky předpovídání intenzity a průběhu sráţek jsou v současnosti velmi ţádanou 

úlohou, která je vyuţívána v mnoha oborech lidské činnosti, ať uţ se jedná o hydrologické 

modelování, zemědělství a vodní hospodářství. Je obecně známo, ţe plošné rozloţení sráţek 

závisí na geografických a meteorologických podmínkách. Pro samotný odhad plošných sráţek 

jsou problematické zejména horské oblasti. Jedním z problémů je samotná nadmořská výška a 

členitost terénu, která má za následek poměrně řídké a nepříliš vhodné rozmístění 

sráţkoměrných stanic. 

Cílem této práce bylo testování a srovnání různých interpolačních metod pro plošný 

odhad denních sráţkových úhrnů. Pro účely této práce byla vybrána dvě povodí, vţdy tak, aby 

jedna z jejich části leţela v horské oblasti (povodí řeky Bečvy a povodí horního toku řeky 

Moravy). Pro povodí řeky Moravy byly k dispozici údaje z celkem 29 sráţkoměrných stanic, 

v povodí řeky Bečvy je pak těchto stanic 19. Mezi testované interpolační metody byly 

vybrány: metoda inverzních, metoda jednoduchého a základního krigování, Topo to Raster, 

metoda cokrigování a metoda podmíněné stochastické simulace. Navrţený postup lze rozdělit 

do tří částí. V první části je nutné prostudovat vztah mezi nadmořskou výškou a sráţkami a 

zjistit závislosti. V druhé části za pouţití různých interpolačních metod se vytvoří plošné 

odhady sráţek, které jsou posléze v posledním kroku mezi sebou porovnány a vybrána 

nejvhodnější metoda. Z výsledků vyplynulo, ţe zahrnutí digitálního modelu terénu do výpočtu 

dojde ke zlepšení plošného odhadu. 

V úvodní kapitole je věnován prostor důleţitosti a potřebnosti plošných odhadů 

sráţek. Po specifikaci cíle a úkolů práce se přistoupilo k analýze současného stavu jak 

v České republice, tak i zahraničí. Kapitola 4 se věnuje pak pojmu definici pojmu sráţky a 

 popisu vztahu mezi nadmořskou výškou a sráţkovými úhrny. Celá pátá kapitola pojednává o 

základech a principech geostatistiky. Jednotlivé metody, ať uţ pouţité v této práci popř. 

navrţené Českých Hydrometeorologických ústavem jsou popsány v kapitole 6.  Obě vybraná 

povodí jsou následně charakterizována v další kapitole, na kterou navazuje kapitola o 

pouţitých datových zdrojích. Výsledky explorační analýzy dat – testování normality dat, 

vytváření histogramu a kvantil-kvantilových grafů jsou zobrazeny a popsány v kapitole 9. 

Korelační analýzu a regresní analýzu pak lze najit v kapitole 10. Nastavení a výsledky 

jednotlivých interpolačních metod jsou popsány v kapitole 11. Výsledky jsou pak porovnány 

a vyhodnoceny v kapitole poslední. Závěrečná kapitole pak vyhodnocuje a shrnuje všechny 

poznatky a přínosy této práce. 

Klíčová slova: sráţkové úhrny, prostorové rozloţení, interpolace, simulace, horské 

oblasti, geostatistika 

 



3 

 

Annotation 

Continuous precipitation data in grid format are required to run models for 

hydrological and agricultural research as well as water resources planning and management. 

The spatial pattern of precipitation is well known to be highly depended on geographical and 

meteorological conditions. Precipitation patterns are usually not very well known in 

mountainou regions. One part of the problem is due to strong topografy of mountainous areas, 

which leads to complex precipitation patterns. A second part of the problem comes from the 

lack of information in this region. The raingauge network are typically sparse and of uneven 

density.  

The objective of this study was to test and compare methods and tools for the spatial 

interpolation of the maximum daily precipitation totals. The analysis was made using data 

from 29 precipitation stations in the upper Morava river basin and from 19 precipitation 

stations in Becva river basin. Several method of point measurement interpolation are applied: 

inverse distance weighted, ordinary and simple kriging, Topo To Raster, cokriging and 

stochastic simulation. The followed methodology can be divided in three steps. First, 

secondary variable having significant correlations with the precipitation was derived. 

Secondly, precipitation was interpolated with different methods. Finally, the derived models 

were compared in terms of predicted errors. It was found out that integration of digital 

elevation model into interpolation procedure oves better estimates of area precipitation events.  

In introduction there is introduces the influence of spatial pattern of precipitation. Next 

chapter contains description of main goal and tasks of this dissertation work. Analysis of 

current state is presented in third chapter. Terms precipitation and relationship between 

topografy and the spatial distribution of precipitation are explained in chapter 4. The whole 

fifth chapter contains geostatistical theory. In chapter 6 there are described all interpolation 

methods used in this work and it contains also methods which were created in Czech 

Hydrometeorological Institute. Pilot areas and their specification are described in chapter 7. 

Eighth chapter describe data used in this work. Exploratory analysis which includes normality 

tests, histograms, quantile-quantile plots is explained in chapter 9 and another part of this 

chapter is applied to data transformation. Correlation analysis and regression analysis between 

precipitation and elevation is introduced in chapter 10. In next chapter all interpolation 

methods and their settings are described. The final comparison of all interpolation methods 

creates the last chapter. The conclusion chapter contains all main results and key contributions 

of this work. 

Keywords: precipitation, spatial distribution, interpolation, simulation, mountainous 

region, geostatistics 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně, podle pokynů školitele, s 

použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 1/2010 disertační práce a 

autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních 

programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU Ostrava. 

V Ostravě 27. listopadu 2010 Ing.Lucie JUŘIKOVSKÁ“ 



5 

 

Motivace  

Lidé se dívají na oblohu s otázkou, jaké je a jaké bude počasí od nepaměti. Pro vyhodnocení 

aktuálního stavu počasí jim stačila jejich zkušenost, pro předpověď počasí si navíc pomáhali 

sledováním určitých rysů přírody, jako jsou příznačné zbarvení mraků, charakteristický vítr, 

zvláštní chování zvířat či rostlin. V dnešní době hledáme odpovědi na tyto otázky u 

profesionálních meteorologů, ať jiţ v tisku, v televizi či na internetu.  

V současnosti jsou výsledky předpovídání intenzity a průběhu sráţek velmi častou a ţádanou 

úlohou v různých oborech lidské činnosti, mezi něţ se řadí i hydrologické modelování. Cílem 

této práce bylo posoudit vybrané interpolační metody, mezi které byly zahrnuty i metody 

pouţívané na Českém hydrometeorologickém ústavu, v povodích, jejichţ značná část leţí v 

horských oblastech. Jak je obecně známo, horské oblasti se vyznačují především nedostatkem 

sráţkoměrných stanic a jejich nepříliš vhodným rozmístěním.  

Jedním z hlavních důvodů pro řešení této práce, byly vlastní zkušenosti s hydrologickým 

modelováním, které jsem získala v rámci diplomové práce s názvem „Hydrologické a 

hydrogeologické modelování v systému GRASS GIS“. Jedním ze vstupů do hydrologického 

modelu zde byly denní sráţkové úhrny ve formě gridu. Bez předchozích zkušeností a 

dostatečné znalosti interpolačních metod bylo velmi obtíţné vybrat nejvhodnější interpolační 

metodu. Tato práce si klade za cíl porovnat výsledky různých interpolačních metod a posoudit 

zda a jakým způsobem tyto výsledky ovlivňují s-o modelování. Rovněţ by měla slouţit jako 

zdroj informací pro testování nových, v České republice nepříliš pouţívaných metod, jako 

jsou např. podmíněné stochastické simulace.  

Ráda bych tímto poděkovala doc. Dr. Ing. Jiřímu Horákovi za jeho konstruktivní připomínky, 

vedení a především trpělivost, díky kterým má práce dospěla do kýţeného cíle. Dále bych pak 

chtěla poděkovat Ing. Martinovi Stříţovi, za konzultace a cenné rady a Českému 

hydrometeorologickému ústavu za poskytnutí dat. Části této práce vznikly v rámci několika 

projektů:  

 Interní grant HGF 2006 podpořen VŠB-TU Ostrava „Vyuţití historických záznamů 

sráţek při pravděpodobnostním vyhodnocování situace v území “,  

 Interní grant HGF 2007 podpořen VŠB-TU Ostrava „Odhad plošných sráţek s 

vyuţitím sráţkoměrných dat v povodí řeky Olše“,  

 Interní grant HGF 2008 podpořen VŠB-TU Ostrava „Porovnání různých metod 

vyuţívajících radarová a sráţkoměrná měření pro odhad sráţek“.  
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1. Úvod 

Modelování sráţko-odtokových vztahů představuje základní nástroj pro předpovídání 

odtokových jevů. Předpovídání průběhu a intenzity sráţek, průtokového reţimu a jejich vlivu 

na vývoj povodňových situací, je v současné době velmi frekventovanou úlohou, neboť v 

posledních letech byl nejen v České republice zaznamenán poměrně častý výskyt extrémních 

sráţko-odtokových jevů (Vašků, 2007). 

Geoinformační technologie v současnosti představují nejpokročilejší nástroj pro 

analýzu geografických dat a modelování přírodních a zejména krajinných procesů. Napojení 

GIS a hydrologických modelů je tedy logickým krokem v analýze a modelování v měřítku 

povodí. Nástroje GIS se v oblasti hydrologického modelování vyuţívají především pro správu 

dat, jejich předzpracování a vizualizaci výsledků. Rozsáhlejší napojení GIS pro tyto úlohy 

bylo umocněno i výše zmíněnými katastrofálními povodněmi. Např. pojišťovny začaly 

implantovat GIS od roku 1997. Tento systém GIS nabízí řešení v oblasti hodnocení rizika 

pojistných událostí, rozšíření firemního informačního systému o prostorová data GIS, 

vytvoření marketingových studií včetně tematizovaného grafického vyjádření a doplnění 

strukturovaných adres pro existující pojistky. 

Sráţkové úhrny za určité časové období a jejich plošné rozdělení jsou důleţitými údaji 

právě pro sráţko-odtokové modelování. Přesnost stanovení sráţkových úhrnů je limitujícím 

faktorem, který zásadně ovlivňuje úspěšnost hydrologických aplikací a to bez ohledu na 

pouţitý hydrologický model, na jeho formulaci a numerickou sloţitost (Sokol, Řezáčová, 

2001). 

Atmosférické sráţky jsou plošně a časově velmi variabilní veličina. Pro samotný 

odhad sráţek jsou velmi problematické horské oblasti, jelikoţ bývají velice často skrytá pro 

meteorologický radar. Příčinou je, ţe podstatná část orografického zesilování sráţek probíhá 

pod úrovní nejniţšího pouţitelného radarového paprsku. O tom, jak důleţitou roli hraje 

orografické zesilování sráţek, svědčí výsledky analýzy, kterou provedla např. Německá 

meteorologická sluţba po povodních v roce 2002 pro oblast Krušných hor (Hanslian a kol., 

2002). 

Ve vyšších nadmořských výškách, kde je předpoklad i vyšší členitosti terénu, je jistý 

nedostatek měřících stanic. Z toho plyne i menší hustota získávaných informací. Nadmořská 

výška má určující vliv na přesné určení prostorového rozloţení sráţek na libovolném území. 

Obecně více prší v horských oblastech neţ v niţších polohách, nicméně i v rovinách a podhůří 

se mohou vyskytnout velmi intenzivní sráţky konvektivního charakteru. 

Mnoţství sráţek se mění z místa na místo v závislosti na nadmořské výšce a sklonu 

svahu. Všeobecně platí, ţe se stoupající nadmořskou výškou se zvyšuje i hodnota ročního 

sráţkového úhrnu, sráţek však obvykle přibývá do určité meze. Přibývání sráţek je však 

velmi sloţitým jevem, závisí na poloze místa vzhledem k proudění vzduchu a na 

synoptických situacích, které přinášejí sráţky různé vydatnosti. 
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Problematice interpolací sráţkových úhrnů se věnovala řada autorů jak v České 

republice, tak i v zahraničí např. (Sokol, Řezáčová, 2003), (Stříţ, 2001), (Šálek, 2004),  (Shin-

Jen Cheng, 2007), (Willmott, 1996), (DeGaetano, 2009). Tyto práce však nebyly zaměřeny 

přímo na horské oblasti.  

Interpolačních metod existuje celá řada a přes jejich obecný matematický a statistický 

základ je potřebné zvaţovat vhodnost jejich pouţití pro konkrétní aplikace, především 

v souvislosti s chováním sledovaného jevu a rozloţením míst se známou hodnotou. 

Pro studium této problematiky byla vybrána dvě povodí – povodí řeky Bečvy a horní 

povodí řeky Moravy. 

2. Cíl práce 

Cílem této práce je posoudit vhodnost jednotlivých interpolačních metod pro odhad 

sráţek v horských oblastech pro sráţko-odtokové modelování a doporučit vhodné postupy 

optimalizace parametrů. Práce bude zaměřena na vybrané geostatistické interpolační metody – 

krigování, cokrigování, metody běţně pouţívané v ČHMU a simulace. Na základě provedené 

analýzy současného stavu mezi nejčastěji testované interpolační metody patří jednoduché, 

základní, univerzální krigování a kokrigování, z tohoto důvodu byly tyto metody testovány i 

v rámci této práce. Vzhledem k dostupnosti a poměrné jednoduchosti bude rovněţ testována 

metoda inverzních vzdáleností. 

Vhodnost dané metody se bude posuzovat z hlediska: kvality odhadu, rychlosti 

zpracování, robustnosti, náročnosti na nastavování a implementaci. Metody budou testovány 

na vybraných epizodách v rámci povodí řeky Bečvy a Moravy. Jelikoţ se jedná o povodí, kde 

v rozloţení sráţek hraje významnou roli nadmořská výška, budou zkoumány i metody 

zahrnující do výpočtu nadmořskou výšku. 

Jelikoţ cílem této práce je posoudit vhodnost jednotlivých interpolačních metod pro 

následné sráţko-odtokové modelování, budou metody dále hodnoty podle vstupů sráţek do 

sráţko-odtokových modelů tzn. zda se bude jednat o celistvý model, distribuovaný model 

nebo semidistribuovaný. 

Údaje naměřené sráţkoměrnými stanicemi bývají zaznamenávány v pravidelných 

intervalech, častým jevem je však jejich výpadek a tím i nekompletní informace z daného 

místa. Pouţití takovýchto dat pro další účely jako je například sráţko-odtokové modelování je 

pak značně ztíţeno. Výsledkem této práce by mělo být nalezení takové metody, která by 

chybějící údaje umoţňovala doplnit a vyuţít v následném modelování.  

3. Analýza současného stavu 

Za posledních 40 let pronikla geostatistika do nejrůznějších odvětví vědeckých 

disciplín a lidských činností, jednou z těchto oblastí je i meteorologie a interpolace 

sráţkových úhrnů.  Základní principy geostatistiky vycházející z teorie náhodných funkcí a 
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regionalizované proměnné byly formulovány G.Matheronem v publikaci Principles of 

Geostatistics, která byla vydána v roce 1963.  

Vlastní aplikací geostatistických metod do různých oborů lidské činnosti se zabývá 

celá řada odborníků v České republice i na světě. Jedním z takovýchto oborů je i meteorologie 

a s ní související interpolace různých meteorologických jevů jako jsou dešťové sráţky, sníh, 

teplota atd. Následující řádky jsou věnovány českým a zahraničním odborným pracím 

zabývajících se interpolací sráţek. 

V České republice se odhady plošných sráţek zabývají především odborníci 

z Českého hydrometeorologického ústavu.  Studiem odhadů plošných sráţek v horských 

částech povodí se však přímo nezabývá ţádná práce.  

Sokol a kol. (2003) shrnuje poznatky o přesnosti denních a hodinových úhrnů 

vztaţených k radarovému pixelu i výsledku odhadu denních sráţek. Výsledky ukázaly, ţe 

pokud dojde ke spojení radarových a sráţkoměrných dat dostaneme vţdy lepší výsledky neţ 

v případě, ţe máme k dispozici data pouze z jednoho zdroje. Testovanými interpolačními 

metodami byla metoda optimální interpolace a metoda modifikovaného podílu. Porovnání 

metod pro bodový odhad sráţek ukázalo, ţe metody dávají přibliţně srovnatelné výsledky pro 

denní úhrny. Pro hodinové úhrny byla vhodnější metoda modifikovaného podílu. 

Šercl (2008) se ve svém článku kromě vlastní vyvinuté metody zabývá hodnocením 

metod odhadu plošných sráţek z bodových měření sráţkoměry a z měření meteorologického 

radaru. Mezi testované interpolační metody patřily metoda inverzních váţených vzdáleností, 

metoda ordinálního krigingu s teoretickým sférickým modelem semivariogramu, metoda 

TOPO TO RASTER, metoda tzv. orografické interpolace a metoda korekce radarového pole 

sráţek. Ukázalo se, ţe zahrnutí vlivu orografie do interpolačních metod zpřesňuje odhady 

plošných sráţek ve srovnání s jednotlivými interpolačními metodami. Toto zpřesnění bylo 

patrné především v případě orograficky zesílených stratiformních sráţek a také 

dlouhodobějších sráţkových úhrnů. Autor rovněţ testuje, jakou roli hraje nadmořská výška u 

ročních sráţkových úhrnů a jako u úhrnů denních, podle korelace mezi sráţkami a 

nadmořskou výškou pak volí metody interpolace. 

V zahraniční literatuře se objevuje celá řada odborníků zabývající se plošným 

odhadem sráţek popř. vlivem orografie na tento odhad. Na rozdíl od České republiky se však 

nemusejí potýkat s takovým problémem jakým je u nás poměrně řídká síť sráţkoměrných 

stanic v horských oblastech. Většina prací se zabývá ročními úhrny sráţek popř. interpolací 

sráţek za delší časová období, nepříliš mnoho prací se zabývá přímo plošným rozloţením 

sráţek v časovém kroku 24h. 

Slovenští autoři Szolgay a kol. (2009) porovnávali tři různé interpolační metody pro 

odhad maximálních denních úhrnů sráţek z dat naměřených na 25 sraţkoměrných stanicích 

v letech 1961-2000 v povodí horního Hronu. V článku se autoři poměrně podrobně zabývají 

způsoby statistického zpracování extrémních denních úhrnů sráţek a v druhé části jsou pak 
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porovnány moţnosti prostorového vyjádření variability 2-letých a 100-letých maximálních 

denních úhrnů sráţek. Pro samotnou interpolaci se autoři rozhodli pro metodu inverzních 

vzdáleností, metodu nejbliţšího souseda a základní krigování. Pro jejich sráţkové údaje jako 

nejvhodnější metoda bylo vyhodnoceno základní krigování. 

Z práce Hevesi et al. (1991) čerpá většina autorů zabývajících se interpolací sráţek 

v horských oblastech. Hevesi ve své práci testuje metodu kokrigování a šest dalších 

alternativních metod pro horské povodí v pohoří Nevada, které se vyznačuje nedostatkem 

sráţkoměrných stanic.  U metody kokrigování porovnává mezi sebou celkem pět typů 

semivariogramů (lineární, sférický 2x, gaussovský 2x) s různými parametry nastavení a hledá 

jejich optimální kombinaci. Výsledky jednotlivých metod jsou srovnány metodou kříţové 

validace a jako nejvhodnější metoda pro dané území se ukázala metoda cokrigování 

s vyuţitím gaussovského typu semivariogramu. 

Testováním mnoha interpolačních metod v horské oblasti Uttarakhand v Indii se 

zabývala práce Basistha (2007). Autoři této práce se potýkali s nedostatkem sráţkoměrných 

stanic na poměrně velkém území. Jejich cílem bylo vytvoření mapy průměrných ročních 

sráţkových úhrnů s rozlišením na 1km. Byla provedena srovnávací analýza mezi 

následujícími interpolačními metodami: metoda inverzních váţených vzdáleností, 

polynomická interpolace, spliny, základní a univerzální krigování. Výsledky byly porovnány 

pomocí velikosti střední chyby a jako nejvhodnější metoda pro toto území vyšla metoda 

univerzálního krigování.  

Vztahem mezi nadmořskou výškou a prostorovým rozmístěním průměrných ročních 

sráţek prostřednictvím regresní rovnice se zabývá článek od Basist (1993). Tento vztah byl 

odvozen pomocí lineární dvou proměnné a multivariační analýzy s vyuţitím šesti 

topografických proměnných jako prediktorů sráţek. Mezi tyto prediktory patřily nadmořská 

výška, sklon, orientace, expozice, interakce mezi sklonem a orientací, interakce mezi 

nadmořskou výškou a expozicí. Multivariační analýza pracovala s jedním aţ se třemi 

topografickými prediktory. Jako nejlepší prediktory v tomto modelu vyšla expozice a 

interakce mezi nadmořskou výškou a expozicí.   

Další studií zabývající se vztahem mezi nadmořskou výškou meteorologické stanice a 

plošným rozmístěním průměrných měsíčních a ročních sráţek je studie od Gouvas (2009). 

Hlavním cílem této studie bylo prokázat, ţe výšková variabilita průměrných měsíčních a 

ročních sráţek je lépe sumarizovatelná v případě, ţe se v úvahu nevezme pouze hodnota 

nadmořské výšky stanice, ale určitý rádius v km kolem meteorologické stanice. Srovnání 

probíhalo mezi nově vytvořenou proměnnou, jejţ v sobě kombinovala průměrnou 

nadmořskou výšku nejbliţšího okolí zároveň se vzdáleností od stanice, a mezi samotnou 

nadmořskou výškou pomocí regresních závislostí. Pro všechna roční období s výjimkou léta 

bylo po pouţití nové proměnné zjištěno zlepšení pro schopnost predikce sráţek. 

Rozsáhlou studii věnovanou tématice extrémních denních sráţkových úhrnů 

v závislosti na nadmořské výšce napsal Prudhomme (1998, 1999). Jako pilotní oblast si vybral 
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pohoří ve Skotsku North West Highlands celkem s 1003 sráţkoměrnými stanicemi. 

Vytvořeno bylo několik regresních modelů (jednoduchý regresní model, mnohonásobný 

regresní model). Jako nejvhodnější se jevil regresní model se 4 parametry, které byly 

kombinací geografických parametrů (vzdálenost od moře proti směru) a topografických 

parametrů (překáţky vzhledem k převládajícímu směru větru a drsnosti povrchu). Výsledky 

tohoto modelu nebyly přímo porovnány se ţádnou další metodou, autoři pouze nepřímo 

porovnali výsledky s jinými studiemi zabývajícími se stejnou oblastí a interpolačními 

metodami. 

Srovnáním řady interpolačních metod ve Francouzských Alpách se zabýval Weisse 

(2002). Zpracovával sráţkoměrné údaje naměřené v několika časových krocích – 1h, 2h, 3h, 

6h a 24h. Testovány byly celkem 4 metody: krigování, metoda zaloţená na lineární regresi 

mezi nadmořskou výškou a naměřeným sráţkoměrným údajem, metoda tzv. koeficientu 

Montana a metoda zvaná jako Topography, která v sobě integrovala topografické informace. 

Jelikoţ byly testovány interpolační metody v různých časových krocích, nebyla doporučena 

pouze jedna nejlepší metoda, ale pro kaţdý časový krok byla vhodná jiná. Metoda 

Topography byla vhodná pro kratší časové kroky, zatímco krigování dávalo nejlepší výsledky 

pro údaje naměřené za 24h. 

Tři interpolační metody (mnohonásobná regrese, základní krigování, základní 

cokrigování ) v horské oblasti regionu Valencie ve Španělsku byly testovány v práci Portalés 

(2010). Celkem 25 topografických a geografických proměnných vstupovalo do analýz a mezi 

proměnné s nejvýznamnějším vlivem patřila zeměpisná délka a šířka, sklon terénu, orientace 

svahů a směr proudění větru. Metoda mnohonásobné regrese se neukázala pro tuto oblast jako 

příliš vhodná ani po pouţití reziduí. Nejlepší výsledky vykazovala metoda základního 

cokrigování. 

Vlivem topografických proměnných na prostorovou variabilitu sráţek v malé horské 

oblasti v jiţní Itálii se zabývala práce Nazzareno (2005). Kromě metody základního krigování 

bylo vyzkoušeno i základní cokrigování jednak s nadmořskou výškou a jednak 

s topografickým indexem. Pro tuto pilotní oblast jako nejvhodnější byla z výsledků kříţové 

validace vyhodnocena metoda cokrigování vyuţívající jako doplňkovou informaci 

topografický index. 
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Obr.1 Výsledky interpolačních metod Nazzareno (2005). A. základní krigování B. základní 

cokrigování s nadmořskou výškou C. základní cokrigování s topografickým indexem 

Orografických efektem a jeho vlivem na prostorové rozloţení sráţek v pohoří Zargos 

v Iránu se věnoval Alijani (2008). Cílem této práce bylo vytvořit mapy průměrných ročních 

sráţkových úhrnů a mapy sráţkových úhrnů pro jednotlivé roční období. Bylo zjištěno, ţe 

horská oblast Zargos má na plošné rozloţení sráţek větší vliv v chladných měsících, zatímco 

v měsících teplejších docházelo k zeslabení tohoto vlivu. Kromě nadmořské výšky byl 

testován i vliv orientace svahů na rozloţení sráţek. Z výsledku vyplynulo, ţe horský masív 

blokuje sráţky přicházející ze západu a jihozápadu.  

Testováním lokálních a globálních modelů semivariogramů a porovnáním 

multivariačních a jednorozměrných modelů se zabývá ve své práci Lloyd (2009). Sráţkové 

úhrny byly testovány pomocí několika interpolačních metod: metoda inverzních vzdáleností, 

metoda splinů s tenzí, jednoduché a základní krigování, cokrigování, krigování s externím 

driftem. Výsledky ukázaly, ţe pouţití multivariačního přístupu jako je např. krigování 

s externím driftem můţe poskytovat mnohem přesnější průběh rozloţení sráţek neţ 

standardní jednorozměrné metody typu základní krigování. Kromě toho se ukázalo, ţe pouţití 

lokálního modelu semivariogramu je vhodnější neţ pouţít globální model. 



14 

 

V rámci studie Régniére (2007) byl vyvinut jednoduchý stochastický model pro odhad 

denních sráţkových úhrnů a průměrných denních teplot. Do tohoto modelu vstupovalo 

celkem 11 sad dat, které obsahovaly statistické údaje (průměr a směrodatnou odchylku pro 

minimální a maximální denní teplotu, autoregrese prvního a druhého řádu pro denní odchylky 

minimální a maximální teploty oproti průměrné denní teplotě, korelace odchylek denní 

minimální a maximální teploty, celkové sráţkové úhrny, meziroční rozptyl celkových 

sráţkových úhrnů) z jednotlivých sráţkoměrných stanic. Výsledky tohoto modelu byly 

posléze porovnány s reálnou situací a nedostatky byly spatřovány především ve výsledcích 

odhadu extrémních sráţkových událostí a pro odhady extrémního sucha.  

4. Srážky 

Atmosféra obsahuje vodní páru v nejrůznějších formách, jejím zdrojem jsou povrchy 

oceánů, moří, jezer a vodních toků, půda, povrch sněhu a ledu. Voda se dostává do atmosféry 

transpirací, malé mnoţství respirací. Zpět na zemský povrch se vrací v důsledku kondenzace 

ve formě vertikálních sráţek v kapalném a pevném skupenství, ve formě deště, sněhu, krupek 

atd. Bezprostředně při aktivním povrchu se tvoří kondenzací sráţky horizontální – z 

kvantitativního hlediska se jedná o nepříliš významné mnoţství v našich zeměpisných šířkách 

(rosa, jinovatka atd.) (Hrádek, Kuřík, 2004). 

Rozloţené sráţek na jednotlivé dny v průběhu roku je náhodné. Stejně tak rozloţení 

dešťů v průběhu dne. V našich podmínkách se obvykle vyskytují nejvyšší sráţky brzy ráno a 

odpoledne, nejmenší sráţky dopoledne a v noci. Roční chod sráţek souvisí s cyklickou 

změnou ročních období. Toto rozloţení se určuje průměrnými hodnotami měsíčních úhrnů 

sráţek (případně relativními čísly – procentuální podíl jednotlivých měsíců na celkovém 

ročním úhrnu), je typické pro určité oblasti a dává jim určitý charakter (Kříţ et. al, 1988, Dub, 

1957). 

4.1 Vztah srážek a nadmořské výšky 

Mezi hlavní klimatologické faktory patří zeměpisná šířka, nadmořská výška, 

převládající směr větru, vzdálenost od oceánu, převládající tlakové útvary a mořské proudy. 

Rozdíly v zeměpisné šířce v ČR jsou zanedbatelné, proto nejdůleţitějším faktorem variability 

klimatu ČR zůstává pestrá výšková členitost. 

Závislost dlouhodobého průměrného ročního sráţkového úhrnu na nadmořské výšce je 

orientačně uveden v Tabulce 1. 

Tabulka 1. Závislost dlouhodobého průměrného ročního srážkového úhrnu Hsra na 

nadmořské výšce (Hrádek, Kuřík, 2004) 

Nadmořská výška [m n.m.] 100 200 300 400 600 800 1000 1200 

Hsra [mm] 600 660 710 760 870 1000 1120 1240 

Sráţky na zájmovém území jsou obvykle spojeny s pohybem atmosférických front. 

Důleţitým faktorem, který má vliv na výšku sráţkových úhrnů, je orografie terénu, její 
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rozmanitost a zvláštnosti, expozice svahů vzhledem k převládajícímu proudění, tzn. návětrný 

a závětrný efekt. 

Obecně platí: 

 od oceánů do vnitrozemí mnoţství sráţek klesá, 

 s nadmořskou výškou přibývá sráţek do nadmořské výšky přibliţně 2-3km, posléze 

sráţek ubývá 

 na návětrné straně svahu bývá více sráţek neţ závětrné, za horskými překáţkami se 

tvoří sráţkový stín 

Studium závislosti klimatických prvků na zemském povrchu a na jeho reliéfových 

poměrech (zejména na nadmořské výšce) patří k úkolům, kterým je věnována značná 

pozornost (Kříţ et. al, 1988, Dub, 1957). Obvykle se postupuje několika způsoby, které závisí 

na účelu zpracování dat, na charakteru reliéfu zkoumaného území a na počtu měřících 

meteorologických stanic.  

V případě menší oblasti např. se dvěma stanicemi v různých nadmořských výškách se 

obvykle zjistí rozdíl výšek a rozdíl hodnot sledovaného prvku. Rozdíl hodnot dělený rozdílem 

pak představuje změnu prvku neboli gradient prvku s nadmořskou výškou. Vyjadřuje se ve 

zvoleném intervalu, obvykle 100m. Obdobně se postupuje v horské oblasti s malým počtem 

stanic, výškový rozsah oblasti se rozdělí obvykle do několika výškových pásem, mezi 

sousedními se najdou dvojice stanic, mezi nimiţ je pak moţno sledovat změnu prvku. 

Jiný způsob se pouţívá pro větší oblasti, přináší pak i obecnější závěry. Jedná se o 

sledování změn prvku jako funkce nadmořské výšky. Při této formě zpracování jsou 

meteorologické stanice seřazeny dle nadmořské výšky a pak jsou zařazeny do předem 

zvolených výškových intervalů. Spočítá se průměr těchto stanic v jednotlivých intervalech a 

průměr jim odpovídajících hodnot klimatického prvku. Výškové intervaly nebývají obsazeny 

stanicemi rovnoměrně, střed výškového intervalu se obvykle nekryje s průměrnou výškou 

stanic leţících v tomto intervalu. 

Problematické bývají opět nejvýše poloţená místa na vrcholech a hřebenech hor, v 

intervalu nějaké výšky bývá jen omezený počet stanic, případně v oblasti a intervalu nemusí 

být ţádná (Ţídek, 2008). 

V některých pracích se pouţívá místo průměrné hodnoty klimatického prvku jeho 

modus, případně medián. Böhm (1960) doporučuje pouţít pro výškový interval průměr a pro 

hodnoty prvků medián. Nosek (1972) připouští, ţe zvláště u sráţek, sněhové pokrývky můţe 

být medián vhodný. Spíše se však přiklání k verzi, kdy v obou případech je pouţita stejná 

charakteristika, tzn. buď medián u výšky a prvku, nebo v obou případech průměr. 

Vyjádřením závislosti sráţek na nadmořské výšce se zabývala celá řada autorů. 

Gregor stanovil přímkovou závislost změn sráţek s nadmořskou výškou: 

𝐻𝑠𝑟𝑎 = 0,50ℎ + 560     pro výšky niţší neţ 650m 
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𝐻𝑠𝑟𝑎 = 0,60ℎ + 560     pro výšky nad 650m 

kde h je nadmořská výška místa [m n.m.] 

Řihovský pro Moravu stanovil přímkovou závislost: 

𝐻𝑠𝑟𝑎 = 0,75ℎ + 415     pro výšky niţší neţ 750m 

𝐻𝑠𝑟𝑎 = 0,75 ℎ − 900 + 415     pro výšky nad 850m 

Böhm analyzoval vztah sráţek k nadmořské výšce podle měsíčních a ročních 

průměrných úhrnů sráţek za období 1901-1950 z meteorologických stanic do nadmořské 

výšky 800m. Výše poloţené stanice nebral v úvahu z několika důvodů, především je jich 

velmi málo a sráţky v horských oblastech jsou velmi komplikované. Böhmovy rovnice tedy 

nelze aplikovat na sráţky ve vyšších polohách. 

𝐻𝑠𝑟𝑎 = 0,638ℎ + 391     lineární aproximace  

𝐻𝑠𝑟𝑎 = 603 − 0,477ℎ + 0,001221ℎ2     kvadratická aproximace 

Obecně lze říci, ţe vztahy mnoţství sráţek a nadmořské výšky mají mnoho forem a 

rovnic, často i velmi odlišných. Závisí do značné míry na území, pro které byly stanovovány a 

na přístupu zpracování. 

4.2 Synoptické situace 

Klasická synoptická metoda předpovědi počasí spočívala v tom, ţe po shromáţdění 

potřebných dat o okamţitém stavu počasí nad rozsáhlými oblastmi zemského povrchu 

meteorolog sestavil prognózu na základě zkušeností a empirických pravidel. Tento v podstatě 

subjektivní přístup byl nahrazen vyuţitím modelů tvořených soustavami časově závislých 

parciálních diferenciálních rovnic nelineárního typu, popisujících základní termodynamické a 

hydrodynamické procesy v atmosféře. Dosadíme-li do těchto rovnic jako počáteční podmínky 

údaje o stavu atmosféry v daném okamţiku, předepíšeme-li vhodné okrajové podmínky a 

provedeme-li časovou integraci, dostaneme prognostické hodnoty nejdůleţitějších 

meteorologických prvků (Bednář, 2003). 

Synoptické mapy slouţí k zobrazení širokého spektra meteorologických prvků a 

projevů samotného počasí nebo k prognózám vývoje počasí. Základní podmínkou pro 

konstrukci mapy sráţkových úrhnů je záznam těchto prvků v určitém, pevně definovaném, 

časovém okamţiku (Skřehot, 2006). 

Typy situací mají více nebo méně široké meze, ve kterých se jednotlivé situace od 

sebe odlišují. ČHMU provedla typizování situací z hlediska respektování přirozeného 

synoptického období. V současnosti se u nás vymezuje 25 typů synoptických situací. 

V průběhu roku Českou republiku nejčastěji ovlivňují synoptické situace uvedené níţe, které 

se na našem území projevují jak sráţkově, tak i teplotně. Velkou roli hraje odkud k nám 

přicházejí a jakou svou částí ovlivňují naše území. 
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Ve sráţkových epizodách, které byly vybrány pro účely této práce, nejčastěji 

převaţovaly následující typy synoptických situací: 

 B – brázda nízkého tlaku nad střední Evropou 

 Bp – brázda postupující přes střední Evropu 

 C – cyklóna nad střední Evropou 

 SWc2 – jihozápadní cyklonální situace 

 NEc – severovýchodní cyklonální situace 

Charakteristickým znakem brázdy nízkého tlaku nad střední Evropou je řídící 

cyklóna v oblasti západní Skandinávie, Norského a Severního moře. Z cyklóny vychází 

brázda, která zasahuje aţ nad Středozemní moře. Tato fronta podporuje příliv studeného 

vzduchu od severozápadu do západního středomoří. Frontální vlny, které postupují od jihu, 

zasahují převáţně Moravu a západní Slovensko. Méně jiţ Čechy, přičemţ východní 

Slovensko zůstává většinou v teplém vzduchu. 

Brázda postupující přes střední Evropu se odlišuje od brázdy tím, ţe cyklóna se 

rozkládá v oblasti Islandu. Vysoký tlak leţí západně od Pyrenejského poloostrova a 

Biskajského zálivu a druhý nad evropskou části Ruska. Mezi těmito anticyklónami postupuje 

brázda nízkého tlaku od západu k východu, přes střední Evropu. Na frontálním rozhraní, které 

leţí v ose této brázdy, postupují od jihu k severu plytké frontální vlny. V návaznosti s 

přemístěním brázdy mění z části polohu i obě tlakové výše. Vysoký tlak, který se rozprostírá 

nad oceánem, se rozšiřuje ke konci situace do střední Evropy. Přechod brázdy bývá poměrně 

rychlý, z čehoţ lze odvodit i jeho krátké trvání. Největší zastoupení má v letním období. 

Hlavním rysem cyklóny nad střední Evropou je stacionární cyklóna vyjádřená 

obzvláště ve výšce, která leţí nejčastěji v západní části střední Evropy. Cyklóna se ke konci 

období v některých případech pomalu přemisťuje k východu. 

Hlavním rysem jihozápadní cyklonální situace je frontální zóna orientovaná od 

jihozápadu k severovýchodu v prostoru Britské ostrovy Baltské moře. Teplá anticyklóna 

související s touto frontální zónou leţí zpravidla nad Středozemním mořem. Jak ukazuje 

statistika, je situace SWc2 poměrně častá a vyskytuje se po celý rok s přibliţně stejnou 

četností. (Racko, 2005) 

Severovýchodní cyklonální situace nastává tehdy, kdyţ se výběţek azorské tlakové 

výše rozšíří přes britské ostrovy aţ nad jiţní Skandinávii. Přináší k nám výrazně podprůměrné 

teploty – průměr maxim na vrcholu léta je mírně nad 20 °C; v zimě přináší tato situace velice 

nízké teploty. (Skřehot, 2006) 
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5. Lineární geostatistika 

Název geostatistika byl poprvé pouţit francouzským matematikem G.Matheronem v 

roce 1962 a je dodnes celosvětově uţíván jako označení disciplíny zahrnující specifické 

metody zpracování dat měřených v prostoru či čase (Kraus, 2007). 

Matheron označil termínem geostatistika aplikaci náhodných funkcí na popis a 

oceňování přírodních objektů, které lze charakterizovat distribucí hodnot tzv. 

regionalizovaných-prostorových proměnných.  

Matheron definuje náhodnou a regionalizovanou proměnnou následovně: 

 Náhodná funkce je soubor náhodných proměnných, které jsou funkcemi prostorových 

anebo časových souřadnic. 

 Regionalizovaná proměnná je soubor realizací náhodné funkce jako výsledku 

náhodného výběru z nekonečné populace regionalizovaných proměnných, které 

přicházejí v úvahu. 

Skutečnost, ţe se variabilita regionalizované proměnné jeví jako náhodná, otvírá prostor 

pro rozšíření klasického statistického vnímání náhodné proměnné v její prostorové podobě. 

Stejně jako na výsledek hodu hracími kostkami působí mnoţství faktorů mimo naši kontrolu, 

tak jsou faktory determinující hodnoty náhodných proměnných příliš komplikované a 

komplexní, aby je bylo moţné popsat jednoduchou funkcí. Řešením je dívat se na tyto 

hodnoty jako na výsledek působení a interakcí souboru náhodných procesů (Vizi, 2008). 

Ze stochastického pohledu v takovém případě nebude existovat v kaţdém bodě prostoru 

jen jedna hodnota, ale celý soubor hodnot. V kaţdém libovolném bodě prostoru xi bude 

existovat spojitá náhodná proměnná Z(xi), která je popsána svým zákonem rozdělení 

pravděpodobnosti. Pozorovaná hodnota u(xi) je jen jednou realizací spojité náhodné proměnné 

Z(xi) z aţ nekonečného mnoţství moţných hodnot a je získána náhodným výběrem z daného 

rozdělení pravděpodobnosti, které se v daném bodě xi uplatňuje. Regionalizovaná proměnná 

z(x) představuje soubor jednotlivých realizací z(xi) příslušných náhodných proměnných Z(xi) v 

kaţdém bodě xi prostoru. Tyto realizace jsou výsledkem působení náhodných procesů, které se 

v bodech prostoru a v daném čase uplatňovaly (Vizi, 2008). 

Výše uvedená definice regionalizované proměnné Zk 
 má popisný charakter. Její  

přímé studium je prakticky nemoţné a to z důvodu prostorové variability, tak pro omezené 

moţnosti pozorování. Regionalizovaná proměnná se obecně vyznačuje strukturálním a 

náhodným aspektem, coţ lze postihnout pomocí pravděpodobnostní interpretace jako náhodné 

pole, kdy kaţdou pozorovanou hodnotu zk1,zk2,…,zkn v bodech v1,v2,…,vn  povaţujeme za 

realizaci tohoto pole. Náhodné pole lze chápat jako soubor náhodných proměnných zk(vi), 

definovaných v kaţdém bodě objektu V (Staněk, 2005). 

Správná formulace regionalizované proměnné musí tento dvojitý aspekt náhodnosti a 

struktury brát v úvahu, aby bylo moţné aspoň zjednodušené zobrazení její prostorové 

variability. Moţné řešení nabízí pravděpodobnostní interpretace prostřednictvím náhodné 
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funkce, pomocí které se soubor neznámých hodnot v prostoru vztahuje k příslušným 

prostorově závislým náhodným proměnným. Nespolehlivost odhadu hodnoty atributu 

v jakékoliv pozici x studovaného prostoru je modelována na základě souboru moţných 

realizací náhodné proměnné v této pozici x (Gooevarts, 1997). 

Jak jiţ bylo uvedené, náhodná funkce Z(x) je soubor náhodných proměnných 

Z1=Z(x1), Z2=Z(x2),…, Zn=Z(xn),v n bodech prostoru (Staněk, 2006). Protoţe samotný prostor 

je tvořen nekonečným počtem bodů a spojitá náhodná proměnná je tvořená nekonečným 

počtem náhodných realizací, je moţné se podívat na náhodnou funkci jako na „superpopulaci“ 

s dvojitým nekonečnem (Webster, Oliver, 2001). Koncept regionalizované proměnné a 

náhodné funkce umoţňuje popsat strukturu prostorové variability studovaného fenoménu. 

Soubor simulovaných realizací náhodné funkce umoţňuje modelovat nespolehlivost odhadu 

prostorové distribuce tohoto fenoménu na celém studovaném území (Vizi, 2008). 

Popisovaný koncept je schematický znázorněn na Obr.1. Na tomto obrázku jsou v 1D 

prostoru v třech náhodně vybraných bodech xα náhodně vybrané tři hodnoty z(xα) z třech 

náhodných proměnných Zα=Z(xα) definovaných distribuční funkcí rozdělení hustoty 

pravděpodobnosti f[Z(xα)]. Hodnoty z(xα) tvoří regionalizovanou proměnnou z(x) a náhodné 

proměnné Z(xα) tvoří náhodnou funkci Z(x). 

 

Obr.2 Koncept regionalizované proměnné a náhodné funkce (Vizi, 2008) 

5.1 Matematický popis náhodné proměnné 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, náhodná funkce je soubor náhodných proměnných 

definovaných v určitém prostoru. Stejně jako je náhodná proměnná definována svojí 

distribuční funkcí, tak bude i náhodná funkce Z(x) charakterizována souborem všech jejích n 

distribučních funkcí pro jakýkoliv, nekonečný počet bodů v n pozicích, xi=1…,n, které tvoří 

n-rozměrnou distribuční funkci náhodné funkce Z(x): (Vizi, 2008) 

 𝐹 𝑥1, … , 𝑥𝑛 ; 𝑧1, … , 𝑧𝑛 = 𝑃 𝑍 𝑥1 ≤ 𝑧1, … , 𝑍(𝑥𝑛) ≤ 𝑧𝑛      (1) 
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Z praktických důvodů je hlavní zájem soustředěný na bivariační distribuční funkci 

dvojic náhodných proměnných Z(x1) a Z(x2) v různých bodech x1 a x2, pro které bude 

existovat společná distribuční funkce: 

  𝐹 𝑍 𝑥1, 𝑥2; 𝑧  = 𝑃 𝑍 𝑥1 ≤ 𝑧, 𝑍(𝑥2) ≤ 𝑧 ,           (2) 

pro všechny hodnoty z. Podobně jako je moţné odvodit vztah mezi n páry pozorování 

uα a vα náhodných proměnných U a V pomocí kovariance, je moţné tento koncept rozšířit do 

jeho prostorové podoby. Náhodné proměnné U a V se na základě svých prostorových 

souřadnic stávají náhodnými proměnnými Z(x1) a Z(x2) jedné náhodné funkce Z(x) ve dvou 

různých bodech x1 a x2. Jejich vzájemná kovariance se vypočítá následovně: 

  𝐶 𝑥1, 𝑥2 = 𝐸 (𝑍 𝑥1 − 𝜇 𝑥1 )(𝑍 𝑥2 − 𝜇 𝑥2 )       (3) 

kde µ1 a µ2 jsou průměrné hodnoty náhodné proměnné Z v bodech x1 a x2. Na rozdíl 

od klasického chápání kovariance párů náhodných proměnných, nemá rovnice 3 řešení (). 

Důvodem je, ţe v praxi je studium regionalizovaných proměnných omezené jen na jednu 

realizaci z náhodné proměnné Z v daném bodě ve většinou nepravidelně rozmístěných 

vzorcích v pozicích xα. To znamená, ţe neznáme a ani nejsme schopni odhadnout průměrnou 

hodnotu v bodě s dostupným měřením. Řešením je vyuţít tzv. hypotézy stacionarity. Na jejich 

základě se předpokládá, ţe jednotlivá měření v bodech xα, jsou realizací té samé proměnné 

(Matheron, 1971). 

Pojem stacionarita vyjadřuje skutečnost, ţe distribuce náhodného procesu a jeho 

charakteristiky zůstávají stejné v kaţdém bodě prostorově-časového kontinua (Olea, 1999). 

Jinými slovy, momentové charakteristiky náhodné proměnné Z zůstávají stejné v jakémkoliv 

bodě x. V případě, ţe se nemění první dva momenty rozdělení (střední hodnota a rozptyl), jde 

o striktní stacionaritu. V takovém případě bude distribuční funkce podle rovnice (2) pro 

hodnoty v bodech x1 a x2 stejná pro jakoukoliv jinou společnou distribuční funkci párů hodnot 

v bodech xα a xβ. Náhodná funkce je v takovém případě invariantní vzhledem k posunu polohy 

v prostoru (nebo čase). (Wackernagel, 2001) 

V případě, ţe průměr náhodné proměnné Z zůstává konstantní ve všech bodech x a 

jednotlivé realizace v těchto bodech jsou jen náhodnými fluktuacemi okolo tohoto průměru, 

hovoříme o stacionaritě druhého řádu, nebo o hypotéze slabé stacionarity. V takovém případě 

je moţné nahradit ve vyjádření (3) průměry hodnot x1 a x2 jedním průměrem: 

    𝜇 𝑥1 = 𝜇 𝑥2 = 𝜇 = 𝐸 𝑍(𝑥)             (4) 

Druhý moment náhodné proměnné – rozptyl – získáme, kdyţ budou body x1 a x2 

totoţné (x1=x2), to znamená, ţe vzdálenost mezi nimi bude 0: 

    𝜎2 = 𝐸 (𝑍 𝑥 − 𝐸 𝑍 𝑥  )2           (5) 

Tento rozptyl je konečný a podobně jako průměr, je stejný v kaţdém bodě. V případě, 

ţe polohy bodů x1 a x2 nejsou totoţné (x1≠x2), bude jejich vzájemná kovariance záviset jen na 
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směru a vzdálenosti mezi nimi a ne na absolutních polohách. Zevšeobecněním rovnice (3) je 

moţné zapsat kovarianci mezi všemi páry hodnot v bodech xα a xβ oddělených stejným 

vektorem h=xβ-xα následovně: 

      𝐶 𝑥𝛼 , 𝑥𝛽 = 𝐸 (𝑍 𝑥𝛼 − 𝜇)(𝑍 𝑥𝛽 − 𝜇) = 𝐸 (𝑍 𝑥𝛼 𝑍 𝑥𝛽 − 𝜇2 = 𝐶(ℎ)      (6) 

Tato kovariance zůstává konstantní pro jakýkoliv vektor h a vyjadřuje tzv. prostorovou 

funkci autokovariance. „Auto“ vyjadřuje závislost mezi hodnotami regionalizované proměnné 

z(x) náhodné funkce Z(x) s měnící se vzdáleností h. V případě, ţe se xα=xβ, potom h=0 a 

C(0)=σ
2
. Z uvedeného je zřejmé, ţe funkce prostorové kovariance je funkce klesající se 

vzdáleností h s počátkem v σ
2
. Tento koncept je moţné rozšířit pro více náhodných funkcí ve 

formě multivariační geostatistiky a tzv. lineárního modelu koregionalizace. (Journel, 

Huijbregts, 1978) 

Náhodný proces je moţné vyjádřit pomocí následujícího modelu: 

      𝑍 𝑥 = 𝜇 𝑥 + 𝜀(𝑥)            (7) 

Tento vztah vyjadřuje skutečnost, ţe hodnota náhodné proměnné Z v jakémkoliv bodě 

x je sloţená z průměrné hodnoty studovaného procesu a náhodného komponentu 

pocházejícího z distribuce s nulovým průměrem a příslušnou funkcí autokovariance: 

            𝐶 ℎ = 𝐸 𝜀 𝑥 𝜀(𝑥 + ℎ)           (8) 

Při mnoţství empirických údajů a měření se často setkáváme se skutečností, ţe 

očekávána hodnota náhodného procesu není konstantní, čímţ se vzdalujeme od konceptu 

stacionarity druhého řádu, protoţe neumíme nahradit hodnoty průměru µ(x1) a µ(x2) v rovnici 

(3) jedním průměrem µ a dostat se tak k rovnici (6). Nekonstantní průměr, ve statistice známý 

jako trend, je v geostatistice označovaný jako drift, okolo kterého kolísají dostupné údaje. Na 

rozdíl od statistické analýzy trendu nejsou rezidua hodnot okolo tohoto driftu chybami, ale 

jsou plně akceptovatelné rysy prostorové variability studovaného fenoménu se svojí vlastní 

strukturou. Matheron (1971) navrhl řešení tohoto problému, které se stalo hlavním přínosem 

praktické geostatistiky. Problém nekonstantního průměru vyřešil předpokladem, ţe očekávána 

hodnota rozdílu hodnot v bodech xα a xβ bude rovná 0 jen pro malé přírůstky hodnoty h: 

    𝐸 𝑍(𝑥𝛼) − 𝑍(𝑥𝛽 ) = 0 𝑝𝑟𝑜 ℎ → 0          (9) 

Dalším krokem bylo nahrazení funkce prostorové autokovariance rozptylem těchto 

přírůstku, který stejně jako autokovariance, závisí na hodnotě h a ne na absolutních pozicích 

bodů x: 

𝑉𝐴𝑅 𝑍(𝑥𝛼) − 𝑍(𝑥𝛽) = 𝐸   𝑍(𝑥𝛼) − 𝑍(𝑥𝛽) 
2
 = 2𝛾(ℎ)      (10) 

Rovnice (9) a (10) jsou základem Matheronovy intrinsikční hypotézy stacionarity, tzv. 

hypotézy vnitřní stacionarity. Výraz γ(h) je známý jako semivariogram (zkráceně variogram), 
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kde předpona „semi“ vyjadřuje skutečnost, ţe γ(h) je pouze polovina rozptylu rozdílu hodnot 

na vzdálenost h, tzv. semivariance hodnot párů bodů nebo taky průměr čtverce rozdílu dvou 

hodnot. Průběh funkce semivariogramu je stoupající funkce po hodnotu tzv. prahu, který se 

teoreticky rovná rozptylu dostupných údajů pro stacionární náhodnou funkci. Na rozdíl od 

semivariogramu odpovídá funkce kovariance intrinsikční a stacionární náhodné funkci. 

V případě semivariogramu, který není ohraničený hodnotou prahu, bude nabývat příslušná 

funkce kovariance za hodnotou rozptylu σ
2
 záporné hodnoty. Model, který splňuje tuto 

podmínku podmíněné kladnosti, se nazývá lineární model regionalizace. (Journel, Huijbregts, 

1978) 

Číselné charakteristiky náhodných funkcí jsou definovány a mají stejné vlastnosti i 

význam jako číselné charakteristiky náhodných veličin Z(x). Na rozdíl od charakteristik 

náhodných veličin, které představují určitá čísla, představují charakteristiky náhodných funkcí 

funkce (Cihlářová, 2002). 

5.2 Charakteristiky semivariogramu 

Strukturální funkce slouţí pro vizualizaci, modelování a průzkum prostorové 

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

studovaném poli. Jak jiţ bylo výše zmíněno, běţně pouţívanou strukturální funkcí je 

semivariogram. Při výpočtu semivariogramu je potřeba zvolit vhodný způsob výběru hodnot 

ve výpočtu. Při geostatistické (strukturální) analýze se provádí výpočet strukturálních funkcí, 

aplikace vhodného teoretického modelu a interpretace průběhu strukturální funkce, kde se 

studuje především charakter pole (Horák, 2006). 

Práh (sill): semivariance se se zvyšující vzdáleností zvyšuje do určité vzdálenosti do 

bodu, od kterého se pak hodnota semivariance pohybuje kolem průměrné hodnoty a dále se jiţ 

nezvyšuje. V semivariogramu se to projevuje jako jeho konstantní část tzn. práh. 

Dosah (range): vzdálenost bodu zájmu od počátku prahu. V rámci tohoto rozpětí 

souvisejí jednotlivé lokalizace mezi sebou navzájem a všechny známé vzorky v této oblasti 

(označované jako okolí bodu zájmu) musí být uvaţovány při odhadu hodnoty sledované 

proměnné v neznámém bodě. 

Zbytkový rozptyl (nugget): velmi často nenabývají experimentální semivariogramy 

v počátku nulové hodnoty, tzn. ţe křivka semivariogramu protíná osu y v určité vzdálenosti. 

Míra přírůstku se vzdáleností semivariogramu ukazuje, jak rychle klesá korelace 

hodnot s narůstající vzdáleností. V případě stacionární náhodné funkce po dosaţení limitní 

hodnoty (práh) přestává existovat jakákoliv korelace mezi vzorky. V případě, ţe dojde 

k posunu semivariogramu v ose (h) jde o zbytkový rozptyl a to můţe ukazovat na rozptyl 

menší, neţ je vzorkovací vzdálenost, nebo na malou přesnost v měření. Například jsou-li v 

datech obsaţeny dva vzorky z jednoho místa s různou hodnotou. (Schejbal, 1996).  
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Existuje několik typů teoretických semivariogramů a můţeme je rozdělit podle 

chování v okolí počátku a nekonečnu do těchto skupin: 

Modely přechodového typu pro SNF – sférický, kvadratický, gaussovský, 

exponenciální, cirkulární, pentasférický, lineární model s přechodem 

 Modely bez přechodu u INF – lineární, logaritmický, náhodný 

 Modely s oscilujícím prahem – sinový, kosinový  

 Čistě náhodné modely 

Modely lze jednoduchým způsobem skládat do tzv. sloţených semivariogramů. 

Kaţdému zdroji variability pak odpovídá vlastní semivariogram. Rovněţ existenci 

zbytkového rozptylu lze vysvětlit pomocí sloţeného semivariogramu – jako existenci 

semivariogramu s relativně velmi malým dosahem (Horák, 2006). 

5.3 Strukturální analýza 

Strukturální analýza je výchozím krokem geostatistického modelování. Analýza 

zahrnuje výpočet strukturálních funkcí, výběr a konstrukci vybraných teoretických modelů. 

Cílem je popsat kontinuitu, homogenitu, stacionaritu a anizotropii studovaného pole 

(Schejbal, 1996). 

U většiny parametrů předpokládáme, ţe existuje u něj určitý druh kontinuity. To 

znamená, ţe rozptyl přírůstku mezi dvěma body je předpokládán rostoucí s růstem vzdálenosti 

mezi těmito body. 

Nehomogenita pole se projevuje oscilací v oblasti prahu. 

Stacionarita v případě prostorových dat znamená, ţe případná závislost prostorové 

proměnné, sledované ve dvou místech, vyplývá ze vzdálenosti těchto míst a nikoliv místa, kde 

k měření došlo. V případě statistických pozorování se pracuje s přístupem, ţe jednotlivá 

pozorování jsou na sobě nezávislá. V případě prostorových dat je tomu jinak: jednotlivý 

pozorování jsou sice nezávislá, avšak hodnota pozorování v určité lokalitě souvisí 

s pozorováními v lokalitách sousedních, takţe jednotlivá pozorování jsou na sobě z tohoto 

pohledu závislá (Kraus, 2007). 

5.3.1 Izotropie, anizotropie 

O izotropii nebo anizotropii se rozhodne na základě vyhodnocení směrových 

semivariogramů, kde je nutné pouţít alespoň 4 směry. Kaţdý směr výpočtu můţe být 

reprezentován jiným typem teoretického modelu s odlišnými parametry (dosah, práh, 

zbytkový rozptyl), potom hovoříme o anizotropii. Na základě vyhodnocení dosahů 

jednotlivých směrových semivariogramů stanovujeme parametry elipsy anizotropie (velikost 

hlavní a vedlejší poloosy, orientace hlavní poloosy). Jestliţe kaţdému směru výpočtu 

semivariogramu odpovídá stejný či příbuzný teoretický model s podobnými parametry, 
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hovoříme o izotropii (dosahy lze proloţit kruţnici). Poloměr kruţnice udává dosah 

semivariogramu (Schejbal, 1996). Ukázky izotropie a anizotropie pole jsou uvedeny na Obr.  

6. Interpolační metody 

Interpolace je procedura odhadu neznámých hodnot ze známých (naměřených, 

zjištěných) hodnot v okolí. Zpravidla jde o tzv. lokální odhad, kdy odhadujeme hodnotu 

zájmové veličiny v bodě, kde nebyla primárně zjištěna nebo naměřena.  

Interpolační procedury zahrnují řadu metod, kterými se provádí výpočet neznámé 

hodnoty - polynomická regrese, Fourierovy řady, spliny, klouzavé průměry, krigování. 

Některé z nich se vyuţívají jen pro rozsáhlé datové soubory (např. obrazové záznamy). 

Bude testována i metoda inverzních vzdáleností, jelikoţ patří mezi nejčastěji 

pouţívané a i v oblasti interpolace sráţek (Tolasz et al., 2007). Metoda IDW je dostupná 

v kaţdém programovém prostředku a její výhodou je jednoduchá implementace. 

Důleţitým kritériem rozdělení interpolačních metod je, zda zachovávají původní 

hodnoty, tj. zda v místech se známou hodnotou je v interpolovaném souboru tatáţ hodnota. 

Takové interpolační metody můţeme označit za exaktní, na rozdíl od aproximačních 

(vyhlazovacích) metod, kde dochází k vyhlazení hodnot i v místech se známou hodnotou 

(Horák 2002). 

Nejběţnějšími metodami jsou metody zaloţené na váženém lineárním průměru z 

okolních hodnot. 

Obecně to lze vyjádřit pomocí vzorce: 

    𝑧∗ =  𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1                            (11) 

kde z* představuje odhad hodnoty,  

wi váhu (bezrozměrné číslo od 0 do 1), 

xi známé hodnoty. 

Z hlediska matematicko-statistického řešení existují dvě základní skupiny 

interpolačních metod: deterministické a geostatistické. Všechny tyto metody mají jedno 

společné východisko, tj. jsou zaloţeny na podobnosti zkoumaného jevu mezi blízko leţícími 

místy (v ploše se jedná o místa, která mají x, y souřadnice a jim odpovídající hodnoty měření 

označované jako z).  

Podle (Kraus 2007) pouţití deterministického nebo stochastického přístupu k řešení 

konkrétní úlohy úzce souvisí s povahou zkoumaného jevu. Obecně lze konstatovat, ţe 

přírodní procesy se prostorově analyzují a modelují spíše metodami deterministickými, 

zatímco sociální spíše metodami stochastickými. Je tomu tak proto, ţe míra komplexní 

sloţitosti systému je u přírodních procesů jednodušší neţ u procesu společenských. Toto 
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tvrzení však není moţné absolutizovat. Například nadmořskou výšku (v neznámých místech) 

je moţné odhadovat pomocí deterministických metod (polynomickou interpolací), u výskytu 

určité horniny nebo chemického prvku v daném místě je jiţ nutné zabudovat prvek 

neurčitosti. U prostorového modelování společenských procesu lze za určitých 

(zjednodušujících) podmínek od prvku náhodnosti abstrahovat. 

6.1 Metoda inverzních vzdáleností 

Mezi nejjednodušší metody patří Thiessenovy polygony nebo metoda nejbliţšího 

souseda, kde je hodnota v místech bez měření odhadována pomocí hodnoty z nejbliţšího 

místa, kde byla naměřena. Metoda IDW určuje hodnotu v kaţdém bodě váţenou lineární 

kombinací hodnot naměřených na několika nejbliţších okolních stanovištích, kde váhy 

představují inverzní vzdálenosti vyjádřené vztahem: 

    𝑧∗ 𝑠0 =

 
𝑧(𝑠𝑖)

𝑑
0𝑖
𝛽

𝑁
𝑖=1

 
1

𝑑
0𝑗
𝛽

𝑁
𝑗=1

           (12) 

kde 𝑧∗ 𝑠0  je hodnota interpolovaného bodu 

z(si) je hodnota naměřená na i-tém bodě 

d0i je vzdálenost mezi interpolovaným bodem a daným bodem s naměřenou hodnotou 

β je koeficient ovlivňující sílu vah. 

V praxi má tento koeficient obvykle hodnotu 2 a v tomto případě je tato metoda 

nazývána metodou inverzních čtvercových vzdáleností. Obecně se doporučují hodnoty mezi 1 

a 3. Vyšší hodnota mocniny znamená více dramatický průběh pole a větší vliv nejbliţších 

hodnot. V primární podobě jde o exaktní interpolační metodu. 

Nalder a Wein (1998) zavedli a dále rozvinuli v meteorologii metodu IDW, která se 

navíc snaţí odstranit vliv sklonu terénu a byla proto nazvána metoda sklon plus inverzních 

čtvercových vzdáleností: 

  𝑧∗ 𝑠0 =
 

𝑧 𝑠𝑖 + 𝑥0−𝑥𝑖 𝑐𝑥 + 𝑦0−𝑦𝑖 𝑐𝑦 + 𝑣0−𝑣𝑖 𝑐𝑣

𝑑0𝑖
2

𝑁
𝑖=1

 
1

𝑑0𝑗
2

𝑁
𝑗=1

            (13) 

kde xi a yi jsou geografické souřadnice bodu 

vi je nadmořská výška 

cx, cy, cv jsou regresní koeficienty pro x,y,v. 
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6.2 Metody krigování 

Základním úkolem geostatistiky je poskytnout lokální odhady hodnot veličin v jistém 

bodě x0, elementární ploše δS či bloku δV studovaného náhodného pole V. Lokálním odhadem 

rozumíme výpočet pravděpodobné hodnoty proměnné v bodě, kde nebylo provedeno měření 

tzv. bodový odhad, anebo v relativně malé ploše tzv. blokový odhad. Krigování je základní 

geostatistickou metodou určování lokálního odhadu. V literatuře se uţívá i označení BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator), které dobře vystihuje výchozí podmínky krigování.  

Nejlepší odhad průměrné hodnoty u
*
 veličiny U (u je skutečná hodnota), který splňuje obecně 

poţadované podmínky nestrannosti (Schejbal, 2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     𝐸 𝑢∗ − 𝑢 = 0                      (14) 

a minimálního rozptylu 

          𝐷2 𝑢∗ − 𝑢 = 𝑚𝑖𝑛                      (15) 

je určován z hodnot uk, (k=1,2,…,n) v okolí odhadu podle vzorce 

     𝑢∗ =  𝜆𝑘𝑢𝑘
𝑚
𝑘=1            (16) 

za podmínky 

      𝜆𝑘
𝑚
𝑘=1 = 1                      (17) 

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 

(pouţívá se pro zjednodušení rovnic u lineárního programování) pro výpočet rozptylu 

odhadu (Horák 2006). 

Existuje celá řada krigovacích technik např. základní, jednoduché, univerzální, 

indikátorové, kokrigování. 

6.2.1 Základní krigování (ordinary kriging) 

Bodové krigování je častým základem tvorby gridu pro následné zobrazení 

izoliniového modelu plochy.  Vychází z předpokladu kvazistacionarity pole v okolí odhadu, 

přičemţ předpokládáme, ţe jednotlivé hodnoty jsou realizací intrinsikční náhodné funkce 

s variogramem nebo realizacemi stacionární náhodné funkce s kovariogramem.  

Základní krigování patří mezi nejdůleţitější krigovací metody. U této metody se 

předpokládá, ţe prostorová proměnná má neznámou, ale konstantní střední hodnotu. Pro 

kaţdý bod s neznámou hodnotou, můţeme odhadnout neznámou hodnotu s vyuţitím váţené 

lineární kombinace z dostupných údajů: 

 𝑍∗ 𝑢 =  𝜆𝑖𝑍(𝑢𝑖)
𝑛
𝑖=1                (18) 
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Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru 

vypadala následovně: 

   

 
 
 
 
 
𝐾11 𝐾12 … 𝐾1𝑁 1
𝐾21 𝐾22 … 𝐾2𝑁 1
⋮ … … … …

𝐾𝑁1 𝐾𝑁2 … 𝐾𝑁𝑁 1
1 1 … 1 0 

 
 
 
 

×

 
 
 
 
 
𝜆1

𝜆2

…
𝜆𝑁

𝜇  
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
𝐾10

𝐾20

…
𝐾𝑁0

1  
 
 
 
 

         (20) 

kde Kij je kovariance mezi vzorky i a j, Ki0 kovariance mezi vzorkem i a odhadovaným 

bodem, 𝜆𝑖  je váha vzorku i a 𝜇 Langrageův multiplikátor.  

 

Rozptyl odhadu se vypočte jako: 

    𝜎𝐸
2 = 𝜎0

2 −   𝜆𝑖𝐾𝑖0
𝑁
𝑖=1 + 𝜇           (21) 

kde 𝜎0
2 je kovariance v odhadovaném bodě (=zbytkový rozptyl). 

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

vykresluje místo rozptylu odhadu směrodatná odchylka odhadu, označovaná jako krigovací 

chyba. V některých případech (zvláště pokud není kovariance definována) se pouţívá místo 

kovariance hodnota semivariogramu (Horák, 2006). 

6.2.2 Jednoduché krigování (simple kriging) 

Jednoduché korigování patří mezi nejjednodušší krigovací metody. K výpočtu je 

potřebná průměrná hodnota veličiny v poli (m) a předpoklad stacionarity druhého řádu. 

Výpočet je zaloţen na vztahu (Kanevski, 2008):  

 𝑍∗ 𝑥 = 𝑚 +  𝑤𝑖 𝑥 (𝑍 𝑥𝑖 − 𝑚)
𝑛(𝑥)
𝑖=1           (22) 

Minimalizace chyby odhadu vede k systému rovnic podle: 

   𝑤𝑗  𝑥0 𝐶 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗  = 𝐶 𝑥𝑖 − 𝑥0     ∀𝑖 = 1, … , 𝑁(𝑥0)
𝑁(𝑥0)
𝑗 =1               (23) 

kde 𝑤𝑗  𝑥0  je váha koeficientů pro lineární kombinaci a 𝐶 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗   je kovariance. 

 

Rozptyl je pak počítán dle vztahu: 

                            𝜎𝑠𝑘 𝑥0 = 𝐶 0 −  𝑤𝑖𝐶 𝑥𝑖 − 𝑥0 
𝑁(𝑥0)
𝑖=1               (24) 

6.2.3 Metoda cokrigování 

V případě vzájemné závislosti více zkoumaných veličin je moţné provádět tzv. 

cokriging (cokriging), který provádí odhad proměnné na základě hodnot korelovaných veličin 
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a jejich vztahů popsaných pomocí vzájemného semivariogramu. Důvodem pouţití můţe 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 pouţijí výsledky nepřímých metod stanovení. Lze pouţít 

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

pravděpodobného zdroje (Horák, 2002). 

K výpočtu se pouţívají vzájemné semivariogramy (cross-variogram). Předpokládejme, 

ţe máme k dispozici měření Z sledované veličiny a také k měření jiných veličin Vk s indexem 

1, 2, 3 aţ V na místech nV. Potom výpočet proměnné z v místě x0: 

    𝑧´ 𝑥0 =   𝜆𝑖𝑘
𝑛𝑉
𝑖=1 × 𝑧𝑖𝑘

𝑉
𝑘=1           (25) 

Nestrannost odhadu zajistíme splněním následujících rovnic: 

      𝜆𝑖𝑘  
𝑛𝑉
𝑖=1 = 1, 𝑍 = 𝑉         (26) 

      𝜆𝑖𝑘  
𝑛𝑉
𝑖=1 = 0, 𝑍 ≠ 𝑉          (27) 

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

kokriging. 

Interpolační váhy se určí na základě minimalizace rozptylu: 

 𝜎𝑍
2 𝑥0 =

1

𝑛
  𝑧 𝑥0 − 𝑧´ 𝑥0  

2
𝑛
𝑖=1         (28) 

Pro kaţdou kombinaci místa a atributu je jedna rovnice, takţe celý systém rovnic 

zahrnuje k proměnných na g místech: 

     𝜆𝑖𝑗 𝛾𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑔𝑘  + 𝜑𝑘 = 𝛾𝑍𝑉(𝑥0, 𝑥𝑔𝑘
𝑛𝑉
𝑖=1 )𝑉

𝑗 =1          (29) 

pro všechny g=1 aţ nV a k=1 aţ V kde k je Langrangeův multiplikátor. 

Pokud jsou všechny další veličiny měřeny ve stejných místech jako Z, nezískáme 

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

6.3 Optimální interpolace 

V meteorologii se vedle metod inverzních vzdáleností (IDW) a krigování uplatňuje 

interpolace modifikovaného podílu a vzhledem ke specifickému charakteru dat časové řady 

metoda optimální interpolace (Sokol et al 2003). 

Zde je interpolace nově naměřených hodnot prováděna na základě autokorelačních 

analýz (analýz průměrného „informačního vlivu“ nově naměřených hodnot vzhledem k 

chybám měření a variability analyzovaných polí) do tzv. předběţného pole. Jako předběţné 

pole se pouţívá výstup z předchozího běhu modelu (obvykle se jedná o výstup 6h starý, ale 



29 

 

principiálně to můţe být třeba klimatická analýza zachovávající fyzikální konzistenci), do 

kterého se matematickými postupy zavádějí nově naměřené hodnoty a pole meteorologických 

veličin se opravují. 

Mějme sráţkový proces r0 a pro jeho odhad 𝑟0  poţijme rovnici (16). Váhy pro tento 

odhad jsou určeny minimalizací rozptylu chyby interpolované a odhadnuté hodnoty 𝜎𝜀
2, která 

je určená rovnicí: 

   𝜎𝜀
2 = 𝑣𝑎𝑟 𝑟0 − 𝑟0  = 𝑣𝑎𝑟 𝑟0 −   𝑤𝑗𝑟𝑗  

𝑛
𝑗 =1                     (30) 

kde wj je váha dané stanice j 

rj je sráţka v dané stanici j 

n je počet stanic pouţívaných k interpolaci 

𝜎𝜀
2 je váha dané stanice j. 

Pokud rozepíšeme rovnici (30) dostáváme: 

                     𝜎𝜀
2 = 𝜎2 − 2  𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣 𝑟0, 𝑟𝑗  +   𝑤𝑖𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 )𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑗 =1

𝑛
𝑗=1       (31) 

kde σ
2
 je rozptyl sráţkového procesu r0. 

Minimalizujeme-li tuto rovnici s ohledem na váhy a poloţíme-li kaţdou z nich rovnou 

nule, pak dostaneme následující rovnost: 

  𝑐𝑜𝑣 𝑟0, 𝑟𝑗  =  𝑤𝑖𝑐𝑜𝑣 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗  , 𝑝𝑟𝑜 𝑗 = (1,2, …𝑛)𝑛
𝑖=1         (32) 

Uvaţujeme-li homogenitu rozptylu, pak můţeme rovnici (32) přepsat do tvaru: 

   𝑐𝑜𝑣 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗  = 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗  = 𝜎2𝜌 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗            (33) 

a     𝑐𝑜𝑣 𝑟0, 𝑟𝑗  = 𝜎2𝜌 𝑟0, 𝑟𝑗            (34) 

kde 𝜌 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗   je prostorově korelovaný koeficient. 

K odhadům těchto korelačních koeficientů je nezbytné definovat funkci prostorové 

korelace. Povaţujeme-li prostorově korelovanou strukturu za homogenní a izotropní, pak 

můţeme 𝜌 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗   popsat jako funkci, která je závislá pouze na vlastní vzdálenosti bodů i a j, 

čímţ se celý výpočet velmi zjednoduší, protoţe 𝜌 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗   přejde na ρ(hij), kde hij je vzdálenost 

mezi dvěma body danými souřadnicemi (xi,yi) a (xj,yj). Pak můţe být rovnice (32) napsána 

jako: 

    𝑤𝑖𝜌 ℎ𝑖𝑗  = 𝜌 ℎ0𝑗  , 𝑝𝑟𝑜 𝑗 = (1,2, … , 𝑛)𝑛
𝑖=1           (35) 

kde h0j je vzdálenost mezi bodem u0 a uj, 
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ρ je prostorově korelovaný koeficient 

Vyřešením tohoto lineárního systému rovnic jsou získány váhy pro odhad sráţky 

(Tabios, Salas, 1985). 

Variance chyby pro optimální interpolaci v daném bodě můţe být získána pomocí 

substituce rovnice (32) do rovnice (31) pomocí rovnice (35). Výsledkem je následující 

rovnice: 

   𝜎 𝜀
2 = 𝜎2 1 −  𝑤𝑗𝜌(ℎ0𝑗 )𝑛

𝑗 =1             (36) 

Pokud chceme, aby odhad 𝑟 0 byl nestranný, musíme zajistit, aby součet vah byl roven 

jedné. Tím nám přibývá další podmínka: 

      𝑤𝑗 = 1𝑛
𝑗 =1              (37) 

Tento systém rovnic není vţdy řešitelný, protoţe rovnic je více neţ proměnných. Proto 

musíme přidat Lagrandeův multiplikátor. V tom případě budou nové váhy získány 

minimalizací funkce, kterou dostaneme pomocí kombinace rovnic (31) a (36): 

𝜎𝜀
2 = 𝜎2 − 2  𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣 𝑟0, 𝑟𝑗  +   𝑤𝑖𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑣 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗  + 2𝜆( 𝑤𝑗 − 1)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1   (38) 

kde λ je Lagrangeův multiplikátor, který je pro matematickou výhodnost násoben 

dvěma. 

Minimalizací této funkce s ohledem na váhy dostaneme následující systém rovnic: 

   𝑤𝑖𝑐𝑜𝑣 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗  + 𝜆 = 𝑐𝑜𝑣 𝑟0, 𝑟𝑗  
𝑛
𝑖=1 , 𝑝𝑟𝑜 𝑗 = (1,2, … , 𝑛)            (39) 

V podmínkách homogenní a izotropní prostorově korelované struktury sráţek přechází 

celý vztah na: 

   𝑤𝑖𝜌 ℎ𝑖𝑗  + 𝜆 = 𝜌 ℎ0𝑗  , 𝑝𝑟𝑜 𝑗 = (1,2, … , 𝑛)𝑛
𝑖=1      (40) 

a       𝑤𝑖 = 1𝑛
𝑖=1        (41) 

Tato soustava lineárních rovnic musí být řešena simultánně k získaným vahám 

(Tabios, Salas, 1985). 

6.4 Simulace 

Řešením pro modelování regionalizované proměnné je simulace a to proto, ţe 

nepoţadujeme přesný odhad střední hodnoty v daném místě, jako je tomu u metody krigování, 

ale spíše realistický odhad situace v daném místě. Základním rozšířením simulačních postupů 

představuje vyuţití informace o vývoji prostorové variability v poli při znalosti 

semivariogramu nebo jiné strukturální funkce. (Horák, 2008) 
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Podmíněná stochastická simulace při modelování pole vyuţívá i sady naměřených dat 

a zajišťuje, ţe v místech zjištěných hodnot bude mít výsledné, simulované pole stejnou 

hodnotu. Podle Burrougha (1998) je výsledkem nespojité pole hodnot. Podmíněná simulace 

můţe být vylepšena vyuţitím dalších druhů kvantitativních informací. (Horák, 2008) 

Podmíněná stochastická simulace je značně výpočetně náročná, ale můţe poskytnout 

cenné a realistické výsledky. Doporučuje se provádět více neţ 500 simulací, kdy se získávají 

výsledky podobné jak při základním krigování. Při méně neţ 500 simulacích se objevují 

odchylky především při stanovení směrodatné odchylky. 

6.5 Metody používané ČHMÚ 

Jednu z vyuţívaných metod připravil a zpracoval RNDr. Vít Květoň, který zavádí 

pojem fiktivního terénu. Jedná se o vytvoření myšlenkové konstrukce, která by umoţnila řešit 

problém vícerozměrné závislosti sráţek na geografických souřadnicích, a to pomocí 

standardních prostředků GIS. Další metodu, která zahrnuje nadmořskou výšku při odhadu 

úhrnu sráţek, vytvořil Ing. Petr Šercl a Ing. Petr Lett. V aplikaci CLIDATA, vyuţívané v 

rámci ČHMÚ, jsou implementovány metody, které připravil a zpracoval Ing. Martin Stříţ. 

Tyto metody jsou nazvané CLIDATA DEM a CLIDATA DEM R2. 

6.5.1 Metoda Víta Květoně 

S ohledem na charakter analyzovaného prvku a výpočetní moţnosti ArcView byl 

Květoněm navrţen postup, který zavádí pojem fiktivního terénu. Cílem tohoto postupu není 

shlazení terénu v obvyklém slova smyslu geografického software, ale zavedení myšlenkové 

konstrukce, která by umoţnila řešit problém vícerozměrné závislosti sráţek na geografických 

souřadnicích, a to pomocí standardních prostředků GIS (Květoň, 1999).  

Ve výpočtu se vyuţívají následující proměnné: 

us … je úhrn sráţek naměřený stanicí v mm 

ua … je úhrn sráţek odhadnutý ve fiktivním terénu 

zs … je nadmořská výška stanice v metrech 

za … je fiktivní nadmořská výška terénu v metrech 

Hlavní myšlenkou této metody je rozdělení klimatologických sráţek do dvou 

podoblastí. Do první podoblasti budou přiřazeny ty stanice, jejichţ nadmořská výška je 

vzdálená do 50 metrů od fiktivního terénu a do druhé podoblasti ostatní stanice. 

Pro konstrukci fiktivního terénu existují dvě varianty: 

1. terén s konstantní nadmořskou výškou 310 m 

2. výška rastrové buňky je rovna minimální výšce okolí rastrové buňky o poloměru 

20km (resp. čtverce 40 km x 40 km) plus 50 m 

Dalším postupem při realizaci této metody je rozdělení klimatologických stanic podle 

podoblastí na stanice 1 a stanice 2. 
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1. stanice 1 jsou stanice, které leţí v podoblasti 1 (jedná se např. o Jeseníky, Beskydy, tj. 

vyšší polohy) 

2. stanice 2 jsou stanice, které leţí v podoblasti 2 (např. Hornomoravský úval, Moravská 

brána, Ostravská pánev, Opavsko) 

 

6.5.2 Metoda Šercl tzv.orografická interpolace 

Tato metoda je pouţívána oddělením povrchových vod Českého 

hydrometeorologického ústavu. Autorem této metody je Ing. Pavel Šercl. Metoda je zaloţena 

na odvození regresní závislosti mezi sráţkou a nadmořskou výškou v pozorovaných místech 

v definovaném kruhovém okolí kaţdé sráţkoměrné stanice, plošné interpolaci regresních 

parametrů a uplatnění koeficientu determinace regresního vztahu (jenţ je rovněţ plošně 

interpolován) jako váhového parametru pro určení výsledného odhadu sráţkového úhrnu 

v nepozorovaném místě (Šercl, 2008). 

Základem pro výpočet je uplatnění jednoduchého přímkového vztahu pro výpočet 

regresní závislosti: 

                                           𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 + 𝐵𝑘 ∗ 𝐻𝑘                    (42) 

kde  

Pk je odvozená výška sráţek [mm] v bodě sráţkoměrné stanice 

Ak, Bk jsou regresní koeficienty platné pro dané okolí sráţkoměrné stanice 

Hk je údaj představující nezávisle proměnnou (terén) [m n. m.] pro dané místo stanice. 

Pokud zavedeme veličinu Pkpoz jako měřený úhrn sráţek [mm] ve sráţkoměrné stanici, 

potom můţeme označit regresní koeficienty Ak, Bk jako koeficienty určené ze stanic 

v definovaném okolí sráţkoměrné stanice k s úhrnem Pkpoz. Koeficienty Ak a Bk jsou určovány 

metodou minima čtverců odchylek a standardním způsobem je poté vypočítán koeficient 

determinace Rk
2
. 

Je známo, ţe regresní vztah sráţky a nadmořské výšky je velice proměnlivý jak 

plošně, tak i vzhledem k charakteru sráţkového pole danému určitou povětrnostní situací a 

typem sráţek (konvekční nebo stratiformní sráţky, orograficky zesílené sráţky, lokální či 

regionální sráţky atd.). Regresní vztah je proto vypočítán pro kaţdý bod vrstvy Pkpoz na 

základě uţivatelem specifikovaném poloměru kruhového okolí daného bodu a minimálního 

počtu bodů vrstvy bodových pozorování Pkpoz, které do regrese musí vstoupit. Pokud 

v kruhovém okolí bodu Pkpoz zadaného poloměru se nachází méně neţ stanovený minimální 

počet bodů, velikost poloměru je postupně zvětšována aţ do splnění této podmínky. 

Aby bylo moţné v bodech pozorování Pkpoz ve výsledném sráţkovém poli zachovat 

naměřené hodnoty, je počítána v kaţdém bodě odchylka Ok v mm mezi pozorovanou výškou 
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sráţek a sráţkou získanou dle vztahu (42), tj. Ok= Pkpoz – Pk. Hodnoty Pkpoz, Ak, Bk, Rk
2
 a Ok 

jsou poté interpolovány do vrstev A, B, R2 a O (v konvenci označení vztahu (43) v uţivatelem 

specifikovaném prostředí daném velikostí rastrové buňky a obdélníkovým rozsahem plochy 

počítaného rastru. Rastry A, B, R2 mohou být v aplikaci počítány metodou IDW, popř.TOPO 

TO RASTER, pro interpolaci odchylek Ok je vţdy vyuţívána metoda TOPO TO RASTER 

(Šercl, 2008). 

Výsledný rastr sráţek je spočítán na závěr ze vztahu: 

              𝑃𝑉 =  𝑅2𝐾𝑂𝑅  𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐻 + O  + ((1 − 𝑅2𝐾𝑂𝑅) ∗ 𝑃𝑃𝑂𝑍)                   (43) 

 

kde 

PV je výsledný rastr sráţek [mm] 

A je rastr regresního koeficientu A 

B je rastr regresního koeficientu B 

R2 je rastr koeficientu determinace 

KOR je korekční koeficient (implicitně je roven 1, je moţné jeho velikost změnit) 

H je rastr představující terén [m n. m.] 

O je rastr odchylek pozorovaných sráţek a sráţek z regresního vztahu [mm] 

PPOZ je rastr určený interpolací pozorovaných sráţek [mm]. 

Rastr PV je tedy vypočítán jako váţený průměr, kde váhovým koeficientem je hodnota 

koeficientu determinace R
2
 v kaţdé buňce rastru. Rastr PPOZ je počítán metodou TOPO TO 

RASTER. Význam parametru KOR spočívá v tom, ţe změnou jeho hodnoty lze měnit 

dodatečnou váhu koeficientu determinace a posilovat, popř. zmenšovat vliv závislosti mezi 

sráţkou a nadmořskou výškou při odhadu interpolované hodnoty (Šercl, 2008). 

6.5.3 Metoda Stříž CLIDATA DEM 

CLIDATA-GIS vyuţívané v praxi ČHMÚ. Metoda CLIDATA-DEM vyuţívá metodu, 

která je zaloţená na lineární regresi, vztahu mezi hodnotou prvku a nadmořskou výškou. 

    𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                          (44) 

kde y je hodnota prvku 

x je hodnota nadmořské výšky stanice 

a,b regresní parametry vypočtené metodou nejmenších čtverců 
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Vstupy jsou realizované přímo z databáze ČHMÚ, jedná se o hodnotu prvku 

pozorovanou na stanici, souřadnice a nadmořskou výšku. Pro kaţdou stanici jsou hodnoty 

zjišťovány z okolí daného regresním poloměrem. 

Výpočet koeficientů a, b 

Pro kaţdou stanici S se na základě regresního poloměru vyberou nejbliţší okolí 

sousední stanice. Pro kaţdou stanici se sestaví n-rovnic o 2 neznámých (a,b) ve tvaru: 

                                                𝑢𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑧𝑠                       (45) 

kde 

us je úhrn sráţek na stanici skutečně naměřený 

Zs je nadmořská výška stanice v metrech 

Pomocí metody nejmenších čtverců se v tomto seznamu n-rovnic vypočítají regresní 

koeficienty a, b a uloţí se jako atribut ke stanici S. Tento algoritmus se zpracuje pro všechny 

stanice, kaţdá z nich tedy bude disponovat svými koeficienty a, b vypočtenými na základě 

nejbliţších stanic. Z bodových hodnot koeficientů se pomocí interpolace (IDW) vytvoří grid 

koeficientů a, b (Ga,Gb). 

Výpočet rozdílu naměřených a odhadnutých srážek 

Pro všechny stanice se vypočte rozdíl naměřených a odhadnutých sráţek dle vzorce: 

   𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝑢𝑠 −  𝑎 + 𝑏𝑧𝑠 = 𝑢𝑠 − 𝑢0                           (46) 

kde us je naměřená hodnota sráţek na stanici v mm 

u0 je odhadnuta hodnota sráţek na stanici v mm 

a,b vypočtené regresní koeficienty pro danou stanici 

zs je skutečná nadmořská výška stanice 

Z vypočtených hodnot delta se pomocí interpolace IDW vypočte vrstva: grid – delta 

(Gd). 

6.6 Hodnocení přesnosti interpolace 

Hodnocení přesnosti interpolace lze provádět pomocí kříţové validace modelu a 

validace modelu. Při kříţové validaci modelu jsou pro odhady nejprve pouţita všechna 

vstupní data, potom jsou postupně vynechávána jednotlivá data a ze zbývajících vypočten 

odhad v místě vynechaného bodu. Pozorované a odhadnuté hodnoty jsou následně porovnány 

podle následujících statistik: 

 MPE (Mean Prediction Error) – průměrná chyba odhadu 
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      𝑀𝑃𝐸 =
  𝑍∗ 𝑥𝑖 −𝑍(𝑥𝑖) 𝑁

𝑖=1

𝑛
           (47) 

 RMSPE (Root Mean Square Prediction Error) – druhá odmocnina průměrné 

kvadratické chyby odhadu 

       𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 =    𝑍∗ 𝑥𝑖 −𝑍(𝑥𝑖) 𝑁
𝑖=1

2

𝑛
          (48) 

 AKSE (Average Kriging Standard Prediction Error) – průměrná směrodatná chyba 

odhadu 

                                                 𝐴𝐾𝑆𝐸 =   𝜎∗(𝑥𝑖)𝑁
𝑖=1

𝑛
                      (49) 

 MSPE (Mean Standardized Prediction Error) – průměrná standardizovaná chyba 

odhadu 

                                                 𝑀𝑆𝑃𝐸 =
  𝑍∗ 𝑥𝑖 −𝑍 𝑥𝑖  

𝑁
𝑖=1 /𝜎∗(𝑥𝑖)

𝑛
           (50) 

 RMSSPE (Root Mean Square Standardized Prediction Error) – druhá odmocnina 

průměrné kvadratické standardizované chyby odhadu 

    𝑅𝑀𝑆𝑆𝑃𝐸 =      𝑍∗ 𝑥𝑖 −𝑍 𝑥𝑖  
𝑁
𝑖=1 /𝜎∗(𝑥𝑖) 

2𝑁
𝑖=1

𝑛
        (51) 

Vzhledem k tomu, ţe odhad by měl být nestranný, tj. střední hodnota chyby odhadu 

nulová, měly by být MPE a MSPE blízké nule. RMSPE a AKSE měří kvadratickou chybu 

odhadu, měly by být tedy co nejmenší. Pouţívají se k porovnání vhodnosti různých modelů. 

AKSE by mělo být přibliţně stejné jako RMSPE, je-li větší, resp. menší, potom náš model 

nadhodnocuje, resp. podhodnocuje variabilitu predikovaných hodnot. RMSSPE by mělo být 

blízké nule. 

Při validaci modelu je zapotřebí dostatečně velký počet měření. Datový soubor se 

v tomto případě rozdělí náhodně na dva soubory – trénovací a testovací soubor, Trénovací 

soubor se vyuţije pro konstrukci modelu. Pokud model vyhovuje trénovacím datům, je ověřen 

na datech testovacích. 

7. Pilotní oblasti 

Jako pilotní oblasti byla zvolena dvě povodí na severu Moravy (povodí řeky Bečvy a 

horní část povodí řeky Moravy), jejichţ podstatná část se nachází v horské oblasti. 

V důsledku výše zmíněných terénních překáţek se zde velice často vyskytují 

orografické sráţky. Orografické zesílení sráţek můţe nastávat různými mechanismy. Mezi 

hlavní mechanismy patří dřívější nástup konvekce vlivem oslunění a prohřátí vzduchu v 

relativně větších výškách, dále orografií vynucená „autokonverze“ (vznik sráţek splýváním 
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kapiček orograficky podmíněné oblačnosti) a tzv. mechanismus „seeder-feeder“, který 

spočívá v zesílení sráţek vlivem orograficky podmíněné oblačnosti blízko zemského povrchu 

(Šálek, 2007).  

Poloha povodí se rovněţ udává vzhledem k význačným geomorfologickým útvarům 

(horským masívům), coţ jsou v našem případě Moravskoslezské Beskydy a Jeseníky (Hrádek, 

Kuřík, 2004). 

7.1 Povodí řeky Bečvy 

Povodí řeky Bečvy leţí ve východní části Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

Celková plocha povodí zabírá 1598 km
2
.  

Roţnovská i Vsetínská Bečva pramení v jihozápadní části Moravskoslezských 

Beskyd. Jejich soutokem začíná pak řeka Bečva. Tento soutok se nachází ve městě Valašské 

Meziříčí. Bečva se vlévá do toku vyššího řádu – řeky Moravy ve městě Lipníku nad Bečvou. 

Z hlediska orografického třídění leţí povodí na hranici soustav Západní Beskydy a 

Západobeskydské podhůří, které spadají do soustavy Vnějších Západních Karpat. Pro řeku 

Bečvu je charakteristické velké kolísání průtoku s náhlými a rychlými změnami. Území lze 

přiřadit tzv. středoevropský typ ročního chodu sráţek s maximem v letních měsících a 

minimem v zimě. Celé území okresu je nadprůměrně zavlaţováno, nejvyšších hodnot 

dosahují sráţky na vrcholových místech Moravskoslezských Beskyd. Roční úhrny sráţek zde 

překračují 600 mm a v Beskydech  dokonce 1000 mm. 

Na území povodí Bečvy se nachází 19 sráţkoměrných stanic v nadmořské výšce od 

205 do 565 m n.m. 
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Obr.3 Vymezení povodí řeky Bečvy a rozmístění srážkoměrných stanic na jejím území 

 

Obr.4 Procentuální zastoupení hodnot nadmořské výšky v povodí řeky Bečvy 
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7.2 Povodí řeky Moravy – horní část 

Tok Moravy lze rozdělit na tři úseky: na horní tok po Třebůvku, střední tok aţ po 

Hodonín a na dolní tok k ústí Dunaje. Oblast horního toku Moravy je poměrně výškově 

členitá. Na severovýchodní rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím 

Dunaje a Odry dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku max. 1492 m n. m. (Praděd). 

Roční úhrny sráţek překračují 650 mm, na svazích Hrubého Jeseníku dosahují hodnot nad 

1000 mm. 

Od pramene v oblasti Králického Sněţníku pokračuje řeka Morava hlubokým údolím 

a přibírá spoustu přítoků. U obce Hanušovice leţí soutok dvou větších levostranných přítoků 

– Krupá a Branná. Na území Jeseníků přibírá ještě z levé strany řeku Desnou. Dále řeka 

pokračuje v širokém údolí Branenskou vrchovinou a přibírá zprava pod Zábřehem Moravskou 

Sázavu. Pod tímto úsekem protéká Morava územím CHKO Litovelské Pomoraví, kde poprvé 

výrazněji meandruje a větví se do několika ramen. Pod CHKO Litovelské Pomoraví leţí 

město Olomouc, přes jehoţ centrum řeka Morava protéká a přímo v centru leţí soutok s řekou 

Bystřicí. Níţe po toku se do Moravy vlévá u obce Troubky jeden z nejvýznamnějších přítoků 

– řeka Bečva. 

Na území povodí horní Moravy se nachází celkem 29 sráţkoměrných stanic 

v nadmořské výšce od 200 do 1010 m n.m. 

 

Obr.5 Procentuální zastoupení hodnot nadmořské výšky v povodí řeky Moravy 
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Obr.6 Vymezení povodí řeky Moravy a rozmístění srážkoměrných stanic na jejím území 
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8. Data – srážkové epizody 

Pro tuto práci bylo ve spolupráci s ČHMU vybráno pro obě povodí 5 sráţkových 

epizod, jednalo se o denní sráţek pro jednotlivé sráţkoměrné stanice v obou povodích: 

 Epizoda 1 15.7.-26.7.2001 

 Epizoda 2 12.9.-24.9.2001 

 Epizoda 3 7.8.-16.8.2002 

 Epizoda 4 25.6.-30.6.2006 

 Epizoda 51.8.-8.8.2006 

Epizoda 1: přechod studené fronty přes celé území České republiky byl doprovázen 

intenzivními bouřkami a silným nárazovitým větrem. Nejintenzivnější sráţky probíhaly 

v první polovině daného období, nejvyšší 24h sráţkové úhrny byly naměřeny na stanicích 

Dlouhé Stráně (52 mm) a Červená voda (48 mm). Tato epizoda byla klasifikována jako 

synoptická situace Bp, ke konci této epizody tj. od 22.7. došlo ke změně synoptické situace na 

NEc. 

Epizoda 2: Vydatné a prostorově rozsáhlé sráţky spojené s tlakovou níţí, která 

postupovalo přes naše území k severu. Nejintenzivnější sráţky byly naměřeny zhruba 

v polovině dané epizody, nejvyšší 24h sráţkové úhrny byly naměřeny na stanicích Staré 

město pod Sněţníkem (35 mm) a Dlouhé Stráně (32 mm). Jednalo se o synoptickou situaci C. 

Epizoda 3: Během první poloviny srpna 2002 se vyskytly v prostoru střední Evropy 

vydatné regionální deště, které tehdy postihly především Čechy a způsobily katastrofální 

povodně. Tyto sráţky byly mimořádné, a to jak velikostí, tak svojí intenzitou a trváním. 

Během tohoto období spadlo nejvíce sráţek za 24h na stanicích Staré město pod Sněţníkem 

(103 mm) a Malá Morava (83 mm). V této epizodě se jednalo o synoptickou situaci SEc. 

Epizoda 4: Přes střední Evropu postupovala zvlněná studená fronta, jejíţ postup byl 

nejdříve doprovázen projevy v podobě občasného deště či přeháněk, které byly 

v následujících dnech doprovázeny lokálními bouřkami. Největší sráţkové úhrny byly 

zaznamenány na stanicích Staré město pod Sněţníkem (36 mm) a Dlouhé Stráně (32 mm). 

Synoptická situace byla klasifikována jako SWc2. 

Epizoda 5: Po mimořádně teplém a suchém červenci se dostavily na počátku srpna 

2006 do České republiky významné sráţky. Nejvyšší sráţky napršely během jednoho dne a to 

7.8. Největší sráţkové úhrny byly tentokrát zaznamenány ve stanicích Moravská Třebová (66 

mm) a Mírov (55 mm). V první fázi se jednalo o synoptickou situaci C, posléze pak o NEc. 

9. Explorační analýza dat 

Explorační analýza dat je skupina statistických technik a také přístup k analýze 

numerických dat, které zdůrazňují grafické a tabelační znázorňování dat. Předpokládá se, ţe 

kaţdá analýza dat začíná prozkoumáním struktury dat, jeţ nám poskytne přehled o chování 



41 

 

proměnných, abychom mohli přistoupit ke komplexnější analýze. Doporučuje se provádět 

explorační analýzu i na konci analytického procesu, abychom neopomněli pouţít k analýze i 

jiné perspektivy, které by mohly podpořit náš základní pohled na věc nebo naznačit nové 

vztahy, které by měly být zkoumány. (Hendl, 2004) 

Mezi grafické metody studia charakteru distribuce patří kvantil-kvantilový graf neboli 

Q-Q graf a histogram. Q-Q graf umoţňuje graficky posoudit, zda data pocházejí z nějakého 

známého rozloţení (např. normálního). Tyto dva grafy byly společně se základními 

statistickými ukazateli a krabicovým grafem vytvořeny pro všechny sráţkové epizody. 

V rámci ověření, zda mají data normální rozloţení, byly vypočítány testy normality tzn. 

Kolmogorov-Smirnov test a Shapiro-Wilk test. Výsledky explorační analýzy dat, testů 

normality, analýz závislostí a samotných interpolačních metod budou ukázány na epizodě 1 

pro vybrané dny z obou povodí. Výsledky pro ostatní epizody je moţno nalézt v přílohách č. 

1-5.  

Datové sady pro povodí řeky Bečvy obsahovaly pro první tři epizody údaje naměřené 

pro 18 sráţkoměrných stanic, pro poslední dvě epizody bylo k dispozici 19 sráţkoměrných 

stanic. Pro povodí řeky Moravy byl obsah naměřených údajů rovněţ proměnlivý. U prvních 

dvou epizod se jednalo o údaje z 25 stanic, u třetí epizody 27 a pro poslední dvě epizody bylo 

k dispozici celkem 29 údajů pro kaţdý den.  

Jako příklad jsou na Obr.7 uvedeny sráţkové úhrny ze dne 19.7.2001 pro povodí řeky 

Moravy. Minimální hodnota 1,60 mm byla naměřena na stanici Olomouc, maximum pak na 

stanici Červená Voda 47,10 mm. Koeficienty šikmosti a špičatosti jsou u normálního 

rozdělení rovné 0, v našem případě je koeficient šikmosti roven 0,829 a koeficient špičatosti 

1,108. Z vizuálního posouzení histogramu a QQ plotu je zřejmé, ţe data mají normální 

rozdělení. Tato hypotéza byla posléze potvrzena pomocí Shapiro-Wilk testu. V krabicovém 

grafu lze identifikovat jednu extrémní hodnotu, jednalo se právě o výše zmíněný sráţkový 

úhrn na stanici Červená Voda.   
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Obr.7 Histogram, Q-Q graf a krabicový graf pro epizodu 1, den 19.7.2001, povodí Moravy 

9.1 Testování normality dat 

Pokud se na základě analýzy dat zjistí, ţe rozdělení výběru dat se příliš odlišuje od 

normálního rozdělení, je třeba nalézt vhodnou transformaci, která vede ke stabilizaci rozptylu,  

zesymetričtění rozdělení a v řadě případů i k normalitě dat. (Meloun, Militký, 1996) 

U první epizody pro povodí řeky Bečvy vykazují dle Shapiro-Wilk testu normalitu 

celkem 4 dny (v Tab.2 zeleně zvýrazněny). Tento test byl zvolen místo Kolmogorov-

Smirnova testu, jelikoţ je doporučován pro výběry s rozsahem do 50 hodnot. Hodnota 

významnosti (significance, v tabulce označena jako Sig.) musí být větší neţ 0,05 pro splnění 

normality. Pokud je hodnota menší neţ 0,05 znamená to, ţe se popírá nulová hypotéza o 

normální distribuci. 

Tab. 2: Výsledky testů normality pro jednotlivé dny první epizody, povodí řeky Bečvy (D_X_Y – kde X 

znamená den, Y měsíc) 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D_16_7 ,227 18 ,015 ,895 18 ,048 

D_17_7 ,082 18 ,200 ,968 18 ,757 

D_18_7 ,392 18 ,000 ,413 18 ,000 

D_19_7 ,188 18 ,093 ,846 18 ,007 

D_20_7 ,143 18 ,200 ,959 18 ,578 

D_21_7 ,138 18 ,200 ,926 18 ,163 

D_22_7 ,276 18 ,001 ,773 18 ,001 

D_23_7 ,192 18 ,078 ,831 18 ,004 

D_24_7 ,259 18 ,002 ,672 18 ,000 

D_25_7 ,156 18 ,200 ,930 18 ,195 
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Tab. 3: Výsledky testů normality pro jednotlivé dny první epizody, povodí řeky Moravy (D_X_Y – kde X 

znamená den, Y měsíc) 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D16_7 ,106 25 ,200 ,928 25 ,077 

D17_7 ,188 25 ,022 ,849 25 ,002 

D18_7 ,151 25 ,147 ,924 25 ,062 

D19_7 ,117 25 ,200 ,953 25 ,293 

D20_7 ,087 25 ,200 ,988 25 ,989 

D21_7 ,284 25 ,000 ,559 25 ,000 

D23_7 ,148 25 ,161 ,930 25 ,088 
D24_7 ,276 25 ,000 ,786 25 ,000 

D25_7 ,224 25 ,002 ,820 25 ,000 

 

Z výsledků testů normality je zřejmé, ţe řada dat nemá normální rozdělení. Z toho 

vyplývá, ţe je nezbytné pokusit se o transformaci dat tak, aby splňovala podmínku normality 

či alespoň podmínku symetrie. Testováním různých metod transformace je věnována řada 

publikací Wardrop (2010), Guobin et al. (2009), Meloun, Militký (1996).  

Testovány byly 4 metody transformace dle Wardrop (2010): 

 Transformace přirozeným logaritmem 

 Transformace druhou odmocninou 

 Transformace třetí odmocninou 

 Mocninná transformace s vyuţitím lineární interpolace koeficientů šikmosti 

Výsledky transformace přirozeným logaritmem, druhou odmocninou a třetí 

odmocninou pro dny epizody 1, které nevykazovaly normalitu, jsou uvedeny v Tab. 4. 

Z hodnot významnosti je zřejmé, ţe nejlepších výsledků dosahovala transformace přirozeným 

logaritmem, kdy ve všech případech byla větší neţ 0,05.  

Tab. 4: Testování normality pomocí přirozeného logaritmu (ln_X_Y), druhou odmocninou 

(sqrt_X_Y) a třetí odmocninou (sqrt3_X_Y), povodí řeky Bečvy 

   

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln_16_7 ,148 18 ,200 ,964 18 ,675 

ln_18_7 ,142 18 ,200 ,929 18 ,189 

ln_19_7 ,104 18 ,200 ,982 18 ,971 

ln_22_7 ,162 18 ,200 ,901 18 ,060 

ln_23_7 ,127 18 ,200 ,956 18 ,525 

ln_24_7 ,187 18 ,096 ,911 18 ,088 

sqrt_16_7 ,181 18 ,121 ,958 18 ,562 

sqrt_18_7 ,227 18 ,015 ,748 18 ,000 

sqrt_19_7 ,134 18 ,200 ,935 18 ,241 

sqrt_22_7 ,148 18 ,200 ,919 18 ,126 

sqrt_23_7 ,147 18 ,200 ,912 18 ,093 
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sqrt_24_7 ,140 18 ,200 ,912 18 ,094 

sqrt3_16_7 ,169 18 ,190 ,968 18 ,752 

sqrt3_18_7 ,183 18 ,113 ,874 18 ,021 

sqrt3_19_7 ,124 18 ,200 ,957 18 ,537 

sqrt3_22_7 ,141 18 ,200 ,936 18 ,250 

sqrt3_23_7 ,134 18 ,200 ,932 18 ,207 

sqrt3_24_7 ,093 18 ,200 ,964 18 ,683 

 

Dalším způsobem k dosaţení normality dat je pouţití metody mocninné transformace 

s vyuţitím lineární interpolace koeficientu šikmosti. Přibliţnou hodnotu optimální 

transformační konstanty lze odhadnout na základě lineární interpolace (Kaňok, 1996): 

   𝑘 ≈ 𝑘𝐷 −
𝛼3 𝑘𝐷  

𝛼3 𝑘𝐻  −𝛼3 𝑘𝐷  
(𝑘𝐻 − 𝑘𝐷)      (52) 

kde α je koeficient šikmosti 

 kD, kH jsou dolní a horní transformační konstanta, zvoleno kD=0 a kH=1 

V Tab.5 jsou porovnány koeficienty šikmosti z původních dat a z LN, SQRT a SQRT3 

transformace. Hodnoty zvýrazněné zelenou barvou splňují odlišnost znamének koeficientů 

šikmostí. U hodnot nevykazujících různorodost znamének je nutné zvolit optimální konstantu 

tak, aby ve výsledku data měla normální rozdělení. Z hodnot významnosti je zřejmé, ţe 

transformace s vyuţitím lineární interpolace koeficientů šikmosti splňovala podmínku 

normality ve 3 ze 6 dnů.  

Tab. 5: Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba 

transformační konstanty a výsledky testování normality pro epizodu 1, povodí Bečvy 

 Koeficienty šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Sig. 

16.7.2001 1,258 -0,375 0,525 0,242 0,23 0,796 
18.7.2001 4,012 0,882 2,947 2,367 Odhad 0,38 0,031 
19.7.2001 1,677 0,284 0,982 0,748 Odhad 0,158 0,853 
22.7.2001 1,597 -0,151 0,636 0,393 0,086 0,000 
23.7.2001 1,641 0,370 1,004 0,787 Odhad 0,38 0,169 
24.7.2001 2,597 -0,465 1,117 0,668 0,152 0,012 

 

Pokud srovnáme výsledky transformace dat pro všechny epizody, nelze jednoznačně 

určit nejvhodnější metodu transformace. U první epizody byla jednoznačně nejlepší 

transformace přirozeným logaritmem, u druhé epizody se jevila vhodnější transformace 

s vyuţitím koeficientů šikmostí, u třetí epizody to byla transformace třetí odmocninou a u 

posledních dvou pak transformace přirozeným logaritmem.  

Kromě hodnot významnosti byla u transformovaných dat vyhodnocena opětně popisná 

statistika (především koeficienty šikmosti a špičatosti), vykresleny histogramy a QQ grafy pro 
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všechny typy transformace. Na Obr.11 jsou k porovnání QQ grafy dat po jednotlivých 

transformacích pro den 18.7.2001. Z grafů je zřejmé, ţe body leţí nejblíţe vyznačené přímky 

v případě dat po transformaci přirozeným logaritmem.  

 

 

 

Obr.8 Porovnání QQ-grafů po jednotlivých transformačních metodách (a. přirozeným 

logaritmem, b. druhou odmocninou, c. třetí odmocninou, d. s využitím lineární interpolace 

koeficientu šikmosti) 

9.2 Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se zabývala základním statistickým zpracováním dat před dalšími 

analýzami a samotnou interpolací. Statistické zhodnocení vstupních dat, hledání chyb, 

vizuální kontrola distribuce jsou podstatné především pro další úkony s daty, jako je např. 

jejich transformace do normálního rozdělení.  

Ukázalo se, ţe v rámci jednotlivých epizod u obou povodí, se vţdy objeví denní 

sráţkové úhrny, jeţ nevykazují normalitu. Pro obě povodí byly testovány čtyři transformační 

metody a není moţné jednoznačně vybrat pouze jednu z nich. Nejčastěji vedla k normalitě dat 

transformace přirozeným logaritmem, následována transformací s vyuţitím koeficientů 

šikmostí a ve dvou případech se jako nejvhodnější ukázala i transformace třetí odmocninou. 

a. b. 

c. d. 
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Ani v jednom případě se neukázala vhodná transformace druhou odmocninou. V tabulce 5 

jsou uvedeny nejvhodnější transformace pro všechny epizody v rámci obou testovaných 

povodích.  

Tab. 6: Výběr nejvhodnějších transformací dat pro jednotlivé epizody 

Epizoda Bečva Morava 

Epizoda 1 přirozený logaritmus přirozený logaritmus 

Epizoda 1 koeficienty šikmosti koeficienty šikmosti 

Epizoda 1 třetí odmocnina třetí odmocnina 

Epizoda 1 přirozený logaritmus koeficienty šikmosti 

Epizoda 1 přirozený logaritmus přirozený logaritmus 

 

10. Analýza závislostí 

Zkoumáním závislostí dvou popř. více proměnných se zabývají analýzy závislostí. 

Mezi tyto analýzy patří korelační a regresní analýza. Cílem korelační a regresní analýzy je 

popis statistických vlastností vztahu dvou nebo více proměnných. Graf často indikuje 

překvapivé vlastnosti dat jako nelinearitu vztahu, nehomogenitu nebo přítomnost odlehlých 

hodnot. (Hendl, 2004) 

10.1 Korelační analýza 

Korelace označuje míru stupně asociace dvou proměnných. Dvě proměnné jsou 

korelované (resp. asociované), jestliţe určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci se 

vyskytnout s určitými hodnotami druhé proměnné. Míra této tendence můţe sahat od 

neexistence korelace (všechny hodnoty proměnné Y se vyskytují stejně pravděpodobně 

s kaţdou hodnotou proměnné X) aţ po absolutní korelaci (s danou hodnotou proměnné X, se 

vyskytuje právě jedna hodnota proměnné Y). Pro měření korelace byla navrţena řada 

koeficientů. Liší se podle typů proměnných, pro které se vyuţívají. (Hendl, 2004) 

V rámci korelační analýzy byly zkoumány závislosti mezi sráţkami a nadmořskou 

výškou, sklonitostí terénu a orientací. 

Zahrnutím vlivu orografie (nadmořské výšky) do výpočtu u interpolačních metod a 

výzkumem zpřesnění prostorového rozloţení sráţek se v minulosti zabývala celá řada autorů, 

např. v pracích Hevesi (1992), Taher (1998), Goovaerts (1999), Lloyd (2005). Alijani (2008) 

a další. Ze závěrů těchto prací vyplynulo, ţe začlenění nadmořské výšky do výpočtů vedlo ke 

zpřesnění určení prostorového rozloţení sráţek.  

Je rovněţ taky známo, ţe horský terén vlivem nestejnoměrného ohřívání zemského 

povrchu napomáhá výstupným pohybům vzduchových hmot, a tím i k častějšímu výskytu 

sráţek konvekčního typu, zde ale korelační vazba mezi úhrnem sráţek a nadmořskou výškou 
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nemusí být patrná. Obě skutečnosti vedou k tomu, ţe měsíční či roční úhrny sráţek jsou 

v podmínkách ČR vţdy vyšší v členitém terénu neţ v níţinách. Šercl (2008) 

Pokud budeme zkoumat korelaci mezi ročními sráţkovými úhrny a nadmořskou 

výškou, závislost mezi sráţkovými úhrny a nadmořskou výškou bude prokázána. Toto 

pravidlo však vţdy neplatí, pokud budeme zkoumat vztah mezi denními sráţkovými úhrny a 

nadmořskou výškou na coţ poukazuje ve své práci Šercl (2008). Studium korelace je důleţité 

i pro volbu interpolační metody. V případě, ţe koeficient korelace je příliš nízký, není 

opodstatněné pouţití metod zahrnujících do výpočtu nadmořskou výšku.  

V obou povodích byla zkoumána závislost mezi sráţkami a nadmořskou výškou. 

Z tabulky č.7 je patrné, ţe v případě povodí řeky Bečvy není prokázána lineární závislost 

mezi parametry (tzn. platí nulová hypotéza, hladina významnosti je kromě jediného případu 

větší neţ 0,05). Rovněţ dle hodnot korelačních koeficientů vyplývají stejné výsledky jako 

z hladiny významnosti. Pokud se korelační koeficient blíţí k hodnotě 1, pak se hladina 

významnosti blíţí k nulové hodnotě a dá se předpokládat silnější vazba mezi parametry. Toto 

pravidlo nemusí platit v kaţdém případě, jelikoţ korelační koeficient můţe nabývat i záporné 

hodnoty a v takovémto případě bude platit, ţe pokud jedna proměnná nabývá větších hodnot, 

tím niţší hodnoty budou u druhé proměnné.  

Rovněţ v povodí Moravy kromě dvou dnů v epizodě 1 nebyla prokázána lineární 

závislost mezi sráţkami a nadmořskou výškou.  

Tab. 7: Výsledky korelační analýzy mezi srážkami a nadmořskou výškou v obou povodích, 

epizoda 1 

Epizoda 1/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

          16.7.2001 

          17.7.2001 

          18.7.2001 

          19.7.2001 

          20.7.2001 

          21.7.2001 

          22.7.2001 

          23.7.2001 

          24.7.2001 

          25.7.2001 

 

 0,084 

-0,145 

-0,139 

-0,179 

-0,370 

0,382 

0,744 

0,255 

0,361 

-0,056 

 

0,337 

-0,10 

-,287 

0,372 

0,075 

0,537 

- 

0,089 

-0,137 

0,481 
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Sig. (2-tailed) 

          16.7.2001 

          17.7.2001 

          18.7.2001 

          19.7.2001 

          20.7.2001 

          21.7.2001 

          22.7.2001 

          23.7.2001 

          24.7.2001 

          25.7.2001 

 

0,740 

0,566 

0,582 

0,477 

0,131 

0,118 

0,000 

0,307 

0,141 

0,824 

 

0,099 

0,962 

0,164 

0,067 

0,720 

0,006 

- 

0,673 

0,513 

0,015 

Pro lepší ilustraci situace byla pro obě povodí vykreslená korelační pole. Na konci 

první epizody tj. od 22.7.2001 došlo ke změně synoptické situace a v tomto dni a ve dnech 

následujících lze nalézt v datech jistou korelaci mezi sráţkami a nadmořskou výškou, která je 

zřejmá i z rozloţení hodnot v korelačním poli (Obr.9). Výsledky korelační analýzy pro ostatní 

epizody lze nalézt v přílohách 1-5 vţdy v tabulce č. 7 příslušné přílohy. Korelační závislost 

mezi denními sráţkovými úhrny a nadmořskou výškou byla nejlépe prokázána v epizodě 5 

v povodí řeky Moravy. 

Jelikoţ vliv nadmořské výšky a denních sráţkových úhrnů není vţdy průkazný, byl 

pro jednotlivé epizody porovnán souhrn celkových sráţkových úhrnů pro danou epizodu 

s nadmořskou výškou. V povodí řeky Bečvy ani v tomto případě nebyla prokázána závislost 

mezi sráţkami a nadmořskou výškou. Tato situace můţe být způsobena nadmořskou výškou 

sráţkoměrných stanic, kdy nejvýše poloţená stanice leţí v nadmořské výšce 565 m n.m., 

zatímco na území celého povodí nejvyšší vrcholy dosahují aţ 1200 m n.m a výšky od 600 m 

n.m. nejsou v podstatě pokryty sráţkoměrnými stanicemi, tudíţ se i velice špatně studuje 

vzájemná korelace.  

Co se týče povodí horního toku Moravy, situace zde byla zcela opačná neţ v povodí 

řeky Bečvy. Po vytvoření souhrnu sráţek za jednotlivé epizody a korelační analýze, ve všech 

epizodách byla prokázána závislost mezi sráţkovými úhrny a nadmořskou výškou (Obr.10). 

Rozmístění sráţkoměrných stanic v povodí horního toku Moravy je však odlišné od 

rozmístění stanic v povodí řeky Bečvy a jsou zde mnohem lépe zastoupeny a pokryty různé 

nadmořské výšky. 
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Obr.9 Korelační pole – nadmořská výška versus srážky, povodí Bečvy, epizoda 1 
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Obr.10 Korelační pole – nadmořská výška versus celkové srážkové úhrny v rámci jedné epizody, 

povodí řeky Moravy 

 

10.2 Regresní analýza vztahu srážek a nadmořské výšky 

Pomocí lineární regresní analýzy byla zkoumána závislost sráţek na nadmořské výšce, 

kde jako nezávislá proměnná vstupovala nadmořská výška a jako závislá proměnná pak 

sráţky. K prověření významnosti regresního vztahu a k testování významnosti závislosti obou 

veličin byly pouţity následující testy a analýza – ANOVA, t-testy pro jednotlivé členy 

regresní rovnice, velikost indexu determinace. 

V regresní analýze byla pomocí F-testu (analýza rozptylu) testována nulová hypotéza: 

 H0: β=0 funkční závislost mezi sráţkami a nadmořskou výškou neexistuje 

 HA: β≠0 na hladině významnosti 0,05 existuje funkční závislost mezi sráţkami 

a nadmořskou výškou 

Tab. 8 Výsledky ANOVA F-testu, hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

16.7.2007 0,740 0,099 

17.7.2007 0,566 0,962 

18.7.2007 0,582 0,164 

19.7.2007 0,477 0,067 

20.7.2007 0,131 0,720 
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21.7.2007 0,118 0,006 

22.7.2007 0,000 - 

23.7.2007 0,307 0,673 

24.7.2007 0,141 0,513 

25.7.2007 0,824 0,015 

 

Z výsledků významnosti je zřejmé, ţe pouze v jednom případě u povodí řeky Bečvy a 

ve dvou případech u povodí Moravy, je hodnota významnosti menší neţ 0,05. V dalších 

případech je tato hodnota vţdy vyšší. Z tohoto důvodu nezamítáme nulovou hypotézu a lze 

říci, ţe lineární závislost mezi sráţkami a nadmořskou výškou neexistuje.  

Pro zjištění statistické významnosti jednotlivých regresních koeficientů se vyuţívají 

dílčí t-testy. Testování bylo provedeno na hladině významnosti 0,05. Testována byla 

významnost koeficientů β0 a β1 v regresní rovnici. Formulace testované hypotézy byla 

následující: 

 H0: β0=0 

 HA: β0≠0 

 H0: β1=0 

 HA: β1≠0 

Tabulku výsledků t-testů je v příloze č.1 str.X. U koeficientů β0 ve většině případů je 

významnost větší u obou povodí neţ 0,05 a proto nulovou hypotézu nezamítáme a koeficient 

β0 můţeme vypustit z modelu. Co se týče koeficientu β1 je téměř ve všech výsledcích 

významnost větší neţ 0,05. Rovněţ v tomto případě nezamítáme nulovou hypotézu a 

koeficient β1 z modelu vypustit můţeme. 

Kvalitu regresního modelu udává index determinace. V případě funkční závislosti 

bude nabývat hodnoty 1, v případě nezávislosti hodnoty 0. Čím více se bude blíţit jedné, tím 

se závislost povaţuje za silnější, a tedy dobře vystiţenou zvolenou regresní funkcí. Index 

determinace vynásobený stem pak udává v % části rozptylu závislé proměnné Y vysvětlenou 

regresní funkcí. Kromě jednoho případu u řeky Bečvy je index determinace vţdy niţší neţ 

50% a proto se jedná o špatný regresní model, který vysvětluje velmi málo procent celkového 

rozptylu. 

Tab. 9 Vyhodnocení indexu determinace pro obě povodí, epizoda 1 

 R-Square Bečva Vyhodnocení 

modelu Bečva 

R-Square 

Morava 

Vyhodnocení 

modelu Morava 

16.7.2001 0,70% špatný model 11,4% špatný model 

17.7.2001 2,10% špatný model 0,10% špatný model 

18.7.2001 1,90% špatný model 8,30% špatný model 

19.7.2001 3,20% špatný model 13,90% špatný model 

20.7.2001 8,30% špatný model 0,60% špatný model 
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21.7.2001 14,6% špatný model 28,80% špatný model 

22.7.2001 55,4% dobrý model - špatný model 

23.7.2001 6,50% špatný model 0,80% špatný model 

24.7.2001 13,10% špatný model 1,90% špatný model 

25.7.2001 0,30% špatný model 23,20% špatný model 

 

10.3 Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se zabývala vztahem mezi sráţkovými úhrny a nadmořskou výškou. 

Výška terénu je klíčovým faktorem ovlivňujícím roční sráţkové úhrny. Rozloţení sráţek není 

však závislé pouze na výšce terénu, ale i na dalších faktorech jako je tvar reliéfu, orientace a 

sklon terénu, směru proudění větru i vlhkosti. Závislost pro hodinové či denní sráţkové úhrny 

ovšem mezi těmito faktory nejsou vţdy jednoznačně prokazatelné. (Whiteman, 2000) 

Výsledky potvrdily, ţe v případě denních sráţkových úhrnů je korelační koeficient ve 

většině případů nízký a závislost mezi sráţkami a nadmořskou výškou tak nelze jednoznačně 

prokázat. Pokud jsou však k dispozici souhrny sráţek za delší časové období a dostatek stanic 

pokrývajících v daném území co nejvíce nadmořských výšek, závislost byla prokázána. 

Důvodem proč provádět analýzy závislosti a zjišťovat zda existuje vztah mezi 

nadmořskou výškou a sráţkami, je také volba vhodné interpolační metody. V případě, ţe 

závislost není prokázána, není opodstatněné pouţívat metody zahrnující do svého výpočtu 

nadmořskou výšku (v této práci se jedná o metody kokrigování, metoda Stříţ, metoda Šercl). 

11. Interpolační metody 

Pro účely získání plošného odhadu sráţek byly pouţity tyto metody interpolace 

bodových měření: metoda inverzních vzdáleností (IDW), základní (OK), jednoduché 

krigování (SK) a univerzální krigování (UK), metoda TOPO TO RASTER (TOPO), 

cokrigování, metoda Stříţ, metoda Šercl a podmíněná stochastická simulace a cosimulace. 

Tyto metody byly testovány pro obě zvolená povodí. 

Vedle geostatistických metod, vyuţívajících vědomosti o statistické struktuře území, 

byla testována i výpočetně jednodušší metoda inverzních vzdáleností, která je dostupná téměř 

ve všech programových produktech a je ještě stále pouţívaná v praxi.  

Kaţdá z výše uvedených metod má své výhody a nevýhody, jeţ jsou zmíněny 

v následujících odstavcích. 

Metoda IDW je závislá pouze na vzdálenosti mezi místem měření a místem 

s predikovanou hodnotou. Proto platí, čím vzdálenější je místo měření od místa predikované 

hodnoty, tím menší váha je mu přidělena. Výhodou této metody je, ţe zachovává hodnoty 

v místech měření, nevýhodou pak ţe dává absolutní váhu měrným místům a ve výsledku pak 

dochází v interpolovaných hodnotách k vytváření tzv. buličích očí. Tyto kruhy okolo bodu 

mohou být upraveny změnou kritéria pro body vysvětlující anizotropii. 



53 

 

Metoda TOPO TO RASTER se doposud pro interpolaci bodových hodnot sráţek 

nepouţívala, jelikoţ jejím primárním určením je vytvoření hydrologicky korektního 

digitálního modelu terénu. Zkušenosti získané během své práce Šercl (2008) však ukazují, ţe 

tato metoda můţe být vhodná i pro interpolaci bodově naměřených sráţek. Šercl (2008) tvrdí, 

ţe s určitou mírou nadsázky izolinie vzniklé interpolací bodových hodnot metodou TOPO se 

nejvíce blíţí izoliniím, které by zkušený odborník nakreslil ručně do papírové mapy. Metoda 

TOPO TO RASTER vyuţívá při výpočtu pouze čtyři sousední hodnoty bodů, přičemţ 

pouţívá iterační metodu konečných diferencí.  

Jak jiţ bylo výše zmíněno geostatistické metody jako je krigování se soustřeďují na co 

nejvěrnější odhad střední hodnoty, v řadě případů však nepoţadujeme tento přesný odhad, ale 

spíše realistický odhad situace v daném místě, tj. pravděpodobné hodnoty, variability a toto 

jsou nám schopny zajistit simulace. Testována byla metoda podmíněné stochastické simulace 

a statisticky bylo vyhodnoceno 10, 100 a 500 simulací. 

Pro jednotlivé dny v epizodách byla provedena strukturální analýza dat, zjištěny 

dosahy semivariogramů a vykresleny elipsy anizotropie ze kterých byly odvozeny směry 

hlavních a vedlejších os a velikosti minimálních a maximálních dosahů.  

Řada programových produktů umoţňuje pouţít funkci automatické optimalizace 

parametrů semivariogramů. Tato moţnost byla vyuţita, avšak po srovnání s výsledky 

uţivatelem zvolenými parametry semivariogramu, vykazoval tento postup horší výsledky 

(viz. kapitola 11.1).  

Na základě zjištěných parametrů bylo provedeno testování jednotlivých interpolačních 

metod. Následně bude dokumentována první epizoda pro povodí řeky Bečvy i Moravy. 

V případech, kdy data nevykazovala normální rozdělení, byla v závislosti na pouţitém 

programovém vybavení, buď transformována před samotným výpočtem (SGeMS) nebo jiţ 

daný programový produkt umoţňoval transformaci do normálního rozdělení (ArcGIS 

Geostatistical Analyst). V případě, ţe byla pouţita ruční transformace, bylo nutné po 

interpolaci provést zpětnou transformaci hodnot. 

11.1 Interpolace s automatickým nastavením parametrů 

Programový produkt ArcGIS Geostatistical Analyst umoţňuje u jednotlivých 

interpolačních metod, provést automatickou optimalizaci parametrů. Nejdříve tedy byly 

otestovány metody IDW,OK, SK, UK, COK s pouţitím této automatické optimalizace. 

V tabulce 10  a 11 jsou porovnány výsledky jednotlivých interpolačních metod 

prostřednictvím kříţové validace na příkladu dvou vybraných dnů z kaţdého povodí. Pro 

povodí řeky Bečvy se jednalo o 17.7.2001 a pro povodí řeky Moravy pak 16.7.2001. 
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Tab. 10 Porovnání interpolačních metod s automatickou optimalizací parametrů na příkladu 

denních úhrnů 17.7.2001 pro povodí řeky Bečvy 

  IDW SK OK UK COK 

ME 0,60 0,32 0,38 0,37 0,87 

RMS 12,82 7,08 7,42 7,45 7,52 

ASE  7,28 7,84 7,82 8,00 

MS  0,03 0,01 0,01 0,07 

RMSS  0,95 0,92 0,93 0,91 

 

Tab. 11 Porovnání interpolačních metod s automatickou optimalizací parametrů na příkladu 

denních úhrnů 16.7.2001 pro povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

ME 0,950 -0,13 0,420 0,420 0,460 

RMS 7,782 10,48 10,94 10,94 10,93 

ASE  10,05 11,08 11,08 12,09 

MS  -0,01 0,030 0,030 0,040 

RMSS  1,042 0,988 0,988 0,905 

Z výsledků automatické optimalizace parametrů nejlépe vychází metoda jednoduchého 

krigování pro obě povodí. V případě, ţe byly pouţity vlastní vstupní parametry interpolace, 

výsledky i nejvhodnější interpolační metoda se změnily (více v následující kapitole). 

11.2 Interpolace s vlastním nastavením parametrů 

Nejdříve byly testovány běţně dostupné metody IDW, OK, SK, UK, COK, TOPO TO 

RASTER. V následujících odstavcích je popsán z kaţdého povodí jeden ukázkový den z první 

epizody – jednalo se o 17.7.2001 pro povodí řeky Bečvy a 16.7.2001 pro povodí řeky 

Moravy.  Základní krok výpočtu semivariogramu byl nastaven na 2300m u povodí řeky 

Bečvy a 2400m u povodí řeky Moravy. Zbytkový rozptyl byl nastaven na 0, počet kroků 12. 

Z elipsy anizotropie byly odvozeny směry a hodnoty maximálních a minimálních dosahů. 

Parametry uvedené v tabulce 12 byly pouţity pro všechny varianty krigování.  Výsledky 

těchto metod je moţné vidět na Obr.11 a Obr.12.  

U metody IDW byly vstupní parametry nastaveny stejně jako u krigování a exponent 

pro vzdálenost byl nastaven na hodnotu 2. 

U kokrigování vstupní parametry strukturální analýzy byly nastaveny stejně jako u 

metody krigování s tím rozdílem, ţe do interpolace vstupovala vedlejší proměnná, kterou byla 

nadmořská výška. 
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Tab. 12 Parametry semivariogramů pro povodí Bečvy 17.7.2001, pro povodí Moravy 16.7.2001 

Parametr Bečva Morava 

Velikost kroku  2300m 2400m 

Počet kroků  12 12 

Zbytkový rozptyl 0 0 

Max.dosah elipsy anizotropie 16030m 21500m 

Min.dosah elipsy anizotropie 14500m 19700m 

Směr hl.elipsy anizotropie 94° 45° 

 

Pro vyhodnocení přesnosti jednotlivých interpolačních metod se nejčastěji pouţívá 

střední chyba RMSE. Této a dalším chybám je podrobněji věnována kap.6.5.4. Pro interní 

validaci modelu byla pouţita metoda kříţové validace, která vţdy z celkového počtu měření 

vynechá jedno měření, hodnota v místě měření je pak odhadnuta interpolací ze sousedních 

měření a vypočte se odchylka interpolované a měřené hodnoty v daném bodě.  

Jednotlivé interpolační metody byly také zhodnoceny z hlediska zachování měřených 

hodnot, jelikoţ je známo, ţe některé metody rastrové pole shlazují a hodnoty rastru v pixlech, 

kde je měření, se mohou i značně lišit od hodnot pozorovaných (Šercl, 2008). 

Srovnání docílíme podílem rozptylu pozorovaných a interpolovaných hodnot 

v místech měření (Šercl, 2008): 

                                                   𝑅𝑣𝑎𝑟 =
𝜎𝑝𝑜𝑧

2

𝜎𝑖𝑛𝑡
2         (53) 

Čím je poměr blíţe hodnotě 1, tím více daná metoda zachovává hodnoty v místech 

měření. Samozřejmě značně závisí na velikosti pixlu rastru. Čím větší je pixel, tím jsou 

hodnoty více shlazovány. Haberlandt (2007) 
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Obr.11 Výsledky jednotlivých interpolačních metod v povodí řeky Bečvy, den 17.7.2001 
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Obr.12 Výsledky jednotlivých interpolačních metod v povodí řeky Moravy, den 16.7.2001
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Výstupem metod interpolací jsou v některých programových produktech výsledné 

chyby kaţdé z nich. Pomocí grafického výstupu můţeme vizuálně zhodnotit jednotlivé 

metody, avšak zjištěné chyby nám pomohou lépe se rozhodnout o optimální metodě 

interpolace. Výsledky testů a porovnání jednotlivých interpolačních metod jsou pro povodí  

řeky Bečvy v tabulce 12 a pro povodí řeky Moravy v tabulce 13.  

Tab. 12 Porovnání interpolačních metod na příkladu denních úhrnů 17.7.2001 pro povodí řeky 

Bečvy 

 IDW SK OK UK COK TOPO 

ME 0,97 0,32 0,38 0,38 0,87  

RMS 7,76 7,08 7,42 7,42 7,52  

ASE  7,28 7,84 7,84 8,00  

MS  0,03 0,01 0,01 0,07  

RMSS  0,95 0,92 0,92 0,91  

Rvar 0,99 1,01 1,02 1,02 0,97 0,96 

 

Tab. 13 Porovnání interpolačních metod na příkladu denních úhrnů 16.7.2001 pro povodí řeky 

Moravy 

 IDW SK OK UK COK TOPO 

ME 0,30 0,34 0,15 0,15 0,16  

RMS 7,77 7,60 6,50 6,50 7,07  

ASE  8,30 8,06 8,06 8,11  

MS  0,04 0,005 0,005 0,003  

RMSS  0,87 0,77 0,77 0,82  

Rvar 1,09 1,12 1,13 1,13 1,13 1,11 

Potvrdilo se, ţe nejlépe zachovává hodnoty v místech pozorování metoda IDW 

(hodnota Rvar se blíţí u obou povodí nejvíce 1). Jak je ale zřejmě z detailnějšího pohledu 

vytváří kolem míst pozorování buličí oči, coţ vzhledem k povaze sráţkových polí není příliš 

věrohodné a prakticky pouţitelné.  

Výstupy metod OK a UK jsou i po vizuální stránce velmi podobné. Pro povodí řeky 

Bečvy vycházela v tomto případě po porovnání jednotlivých chyb nejlépe metoda 

jednoduchého krigování. Co se týče povodí Moravy byla to metoda základního krigování. 

Nejvhodnější interpolační metodu je velmi těţké určit na 100%, vţdy záleţí na vstupních 

datech a parametrech nastavení a je potřeba brát v úvahu vţdy více aspektů. 

Kromě statistických charakteristik je moţné a v některých případech i výhodnější 

nechat si vykreslit mapu středních chyb popř. nechat si vypočítat graf chyb, popisující jak 

velkou chybou jsou zatíţeny výsledky. Z mapy chyb (Obr.13) je zcela zřetelné, ţe v případě 

metody OK jsou hodnoty v území zatíţeny větší chybou neţ v případě metody SK. 
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Obr.13 Porovnání středních chyb pro metody OK a SK, povodí Bečvy 

Výsledky metod IDW, SK, OK, UK, COK a jejich RMSE pro všechny dny první 

epizody je moţné vidět pro povodí Bečvy v tab.14 a pro povodí Moravy v tab.15 

Tab.14 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

16.7.2001 7,02 6,24 4,39 4,39 4,82 

17.7.2001 7,76 7,08 7,42 7,42 7,52 

18.7.2001 7,09 6,66 6,68 6,68 6,61 

19.7.2001 14,46 13,39 12,60 12,60 13,42 

20.7.2001 11,45 10,40 10,59 10,59 10,44 

21.7.2001 5,57 5,90 5,60 5,60 6,18 

22.7.2001 1,51 1,63 1,44 1,44 1,27 

23.7.2001 5,71 5,28 4,54 4,54 4,51 

24.7.2001 6,35 4,93 4,82 4,82 5,24 

25.7.2001 8,93 8,32 7,15 7,15 7,23 

 

Tab.15 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

16.7.2001 7,77 7,60 6,50 6,50 7,07 

17.7.2001 3,64 2,18 2,69 2,69 2,94 

18.7.2001 1,49 1,25 1,31 1,31 1,38 

19.7.2001 9,60 9,10 9,05 9,05 9,17 

20.7.2001 10,70 10,43 10,94 10,94 10,94 

21.7.2001 5,9 5,67 5,86 5,86 5,88 

22.7.2001 - - - - - 

23.7.2001 2,87 2,79 3,01 3,01 2,99 

24.7.2001 2,33 2,08 2,08 2,08 2,39 

25.7.2001 9,27 8,91 7,57 7,57 8,18 

 

chyba [mm]

0,4 - 1,5

1,6 - 2,5

2,6 - 3,5

3,6 - 4,6

4,7 - 5,6

5,7 - 6,7

6,8 - 7,7

7,8 - 8,7

8,8 - 9,8

9,9 - 10,8
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Pro lepší a přehlednější posouzení výsledků interpolačních metod, byly RMSE 

vykresleny pro všechny dny první epizody do grafů (obr.14 a obr.15).  

 

Obr.14 Porovnání RMSE pro metody OK,IDW,SK,UK,COK, povodí řeky Bečvy, epizoda 1 

 

Obr.15 Porovnání RMSE pro metody OK,IDW,SK,UK,COK, povodí řeky Moravy, epizoda 1 

Po srovnání všech výsledných povrchů v rámci kaţdého území byla vypočítaná RMSE 

chyba a pro obě povodí vybrána nejvhodnější interpolační metoda. U povodí řeky Bečvy i 
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povodí řeky Moravy byla vyhodnocena jako nejvhodnější interpolační metoda základní 

krigování.  

Výsledky výše zmíněných interpolačních metod pro ostatní epizody je moţno nalézt 

v přílohách 1-5, pro povodí řeky Bečvy se jedná vţdy o tabulku č.9 a pro povodí řeky Moravy 

o tabulku č.10 v dané příloze. 

Pokud porovnáme výsledky jednotlivých interpolačních metod celkově za všechny 

epizody, pro povodí řeky Bečvy byla vyhodnocena jako nejlépe vycházející metoda základní 

krigování, pro povodí řeky Moravy to bylo pak krigování jednoduché. 

 

Obr.16 Porovnání průměrných RMSE v rámci jednotlivých epizod pro metody 

OK,IDW,SK,UK,COK, povodí řeky Bečvy 
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Obr.17 Porovnání průměrných RMSE v rámci jednotlivých epizod pro metody 

OK,IDW,SK,UK,COK, povodí řeky Moravy 

Vzhledem k nízkým hodnotám korelačního koeficientu mezi sráţkami a hodnotami 

nadmořské výšky u první epizody nebylo pouţití metod Šercl (ORO) a Stříţ (DEM, DEM2) 

opodstatněné. Z tohoto důvodu byla vybrána jiná epizoda, kde byl vliv nadmořské výšky na 

úhrn sráţek prokázán. V obou případech se jednalo o epizodu 2 tj. 12.9.-24.9.2001. Opět pro 

ilustraci byl vybrán jeden den 18.9.2001. Pro tento den byly testovány jednak běţně dostupné 

metody interpolace IDW, SK, OK, UK, COK a zároveň i metody ORO, DEM, DEM2.  

Metody DEM, DEM2 vyuţívají pro výpočet lineární regresi mezi hodnotou sráţky a 

nadmořskou výškou. Metodika výpočtu se skládá z několika kroků: 

1. Výpočet regresních koeficientů a,b a hodnoty delta pro kaţdou stanici 

2. Interpolace nalezených koeficientů 

3. Výpočet výsledného gridu pomocí mapové algebry 

Lze si zvolit, která interpolační metoda se bude pouţívat pro výpočet výsledného gridu 

z jednotlivých proměnných. Standardně je pouţita metoda IDW.  

Metoda DEM2 pak kombinuje metoda DEM a SIMPLE (nebere v úvahu nadmořskou 

výšku stanic) a jedná se o váţený průměr těchto gridů. 
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Obr.18 Celodenní srážkové úhrny s využitím metod DEM a DEM2 pro 18.9.2001, povodí řeky 

Bečvy 

 

Obr.19 Celodenní srážkové úhrny s využitím metody ORO pro 18.9.2001, povodí řeky Bečvy 

Z vizuálního posouzení výsledků jednotlivých metod DEM, DEM2, ORO je zřejmé, 

ţe v případě interpolace metodami DEM a DEM2 se do výsledného gridu značně promítá 

digitální model terénu. Sám autor této metody doporučuje pouţívat ji spíše pro roční úhrny 

sráţek, kde je prokazatelnější vliv nadmořské výšky na jednotlivé meteorologické parametry. 

U metody DEM2, která je kombinací IDW a lineární regrese jsou viditelné buličí oči, typické 

pro metodu IDW. Metoda ORO je pro denní sráţkové úhrny vhodnější, coţ vyplývá i 

z vypočtených hodnot Rvar. 
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Tab.16 Porovnání interpolačních metod IDW, SK, OK, UK, COK s metodami DEM, DEM2, 

ORO pro obě povodí 

 IDW SK OK UK COK DEM DEM2 ORO 

Povodí 

Bečvy 

18.9.2001 

0,970 0,850 0,890 0,890 0,880 0,930 0,910 0,940 

Povodí 

Moravy 

18.9.2001 

0,994 0,895 0,932 0,932 0,924 0,940 0,920 0,985 

Výsledky testů potvrdily, ţe nejlépe zachovává hodnoty v místech měření metoda 

IDW (nejvyšší hodnota Rvar), následována metodou ORO.  

11.3 Podmíněná stochastická simulace 

V rámci této práce byla vyuţita metoda podmíněné stochastické simulace, jelikoţ při 

modelování pole vyuţívá i sady naměřených dat, coţ všechny metody simulace nedělají 

(např. metoda rotujících pásem nerespektuje naměřené hodnoty). Pro simulaci byl vyuţit 

programový produkt SGeMS, který umoţňuje provádět celou řadu simulací. Pro simulační 

výpočet odhadu byla pouţita metoda základního krigování.  

Stejně jako u interpolačních metod, potřebuje podmíněná stochastická simulace pro 

výpočet parametry semivariogramu. Aby bylo moţné porovnat mezi sebou všechny metody 

jak základní, tak metody ČHMU se simulacemi, byl zvolen jako testovací den 18.9.2001. 

Parametry nastavení pro povodí Bečvy byly následující: velikost kroku 2300m, počet kroků 

12, zbytkový rozptyl 0,3, úhlová tolerance 22,5°, hlavní směr elipsy anizotropie ve směru 92° 

byl nastaven na hodnotu 18300m, vedlejší směr elipsy pak na 15000m. 

Pro povodí řeky Moravy byly nastaveny tyto parametry: velikost kroku 2400m, počet 

kroků na 12, zbytkový rozptyl 3,7, úhlová tolerance 22,5°, hlavní směr elipsy anizotropie ve 

směru 90° byl nastaven na hodnotu 25000m, vedlejší směr elipsy na 19000m. 

Pro výsledky podmíněné stochastické simulace platí, čím více provedených simulací, 

tím lepších výsledků je dosaţeno. Z tohoto důvodu a pro větší názornost byly pro obě povodí 

testovány následující počty simulací: 10, 100, 500. Výsledky podmíněné stochastické 

simulace pro obě povodí lze vidět na obr.20 aţ obr.25. 
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Obr.20 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Bečvy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 10 simulací) 

 

Obr.21 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Bečvy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 100 simulací) 
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Obr.22 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Bečvy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 500 simulací) 

Výsledné gridy byly vţdy vytvořeny zprůměrováním všech simulací. Při porovnání 

výsledných gridů je zřejmé, ţe v případě pouţití menšího počtu simulací je vytvořený grid 

mnohem více „rozdroben“ na jednotlivé pixely.  

 

Obr.23 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Moravy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 10 simulací) 
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Obr.24 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Moravy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 100 simulací) 

 

Obr.25 Celodenní úhrny srážek dne 18.9.2001 v povodí Moravy s využitím metody podmíněné 

stochastické simulace (průměrná hodnota z 500 simulací) 
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Pro všechny simulace v obou povodích byla pro porovnání vypočítána hodnota Rvar. 

Stochastická simulace zajišťuje, ţe v místech známých hodnot bude mít simulované pole 

stejnou hodnotu a proto hodnota rozptylu interpolovaných hodnot je ve všech případech rovna 

rozptylu hodnot pozorovaných (hodnoty Rvar jsou rovny 1). Metoda nejlépe ze všech metod 

zachovává původní hodnoty. Samozřejmě je nutné na základě empirie posoudit vhodnost 

jednotlivých simulací, kdy např. výsledný grid vytvořený z 10-ti simulací sice zachovává 

původní hodnoty, avšak rozloţení sráţek je nereálné. 

Tab.17 Porovnání interpolačních metod IDW, SK, OK, UK, COK s metodami DEM, DEM2, 

ORO pro obě povodí 

 10 

simulací 

100 

simulací 

500 

simulací 

IDW SK OK COK DEM DEM2 ORO 

Povodí 

Bečvy 

18.9.2001 

1,00 1,00 1,00 0,970 0,850 0,890 0,880 0,930 0,910 0,940 

Povodí 

Moravy 

18.9.2001 

1,00 1,00 1,00 0,994 0,895 0,932 0,924 0,940 0,920 0,985 

 

11.4 Shrnutí kapitoly 

V rámci této kapitoly byly testovány a porovnávány interpolační metody běţně 

dostupné v programových produktech s metodami pouţívanými na ČHMU a s podmíněnou 

stochastickou simulací. Výběr nejvhodnější interpolační metody je ovlivněn celou řadou 

faktorů, mezi které patří dostupnost metody, rychlost zpracování, náročnost na přípravu 

vstupních dat a samozřejmě kvalita výstupu.  

Pokud budeme hodnotit metody z hlediska dostupnosti, téměř kaţdý programový 

prostředek pro GIS obsahuje metodu IDW, která nevyţaduje na vstupu v těch nejjednodušších 

případech kromě sady naměřených hodnot a exponentu pro vzdálenost ţádné další informace. 

Geostatistické metody jako je krigování a kokrigování jsou dostupné ve většině 

programových prostředků pro GIS ve formě specializovaných extenzí se zaměřením na 

geostatistiku, které většinou umoţňují kromě samotné interpolace provést i explorační 

analýzu dat, automatickou transformaci dat do normálního rozdělení apod. Kvalitnější 

nástroje pak poskytují programové produkty, jejichţ primárním cílem je geostatistické 

zpracování dat a obsahují kromě základních metod i jiné interpolační metody jako je např. 

krigování s externím driftem, regresní krigování a samozřejmě simulace. 

Časové hledisko je pro řadu uţivatelů rovněţ důleţitým faktorem ovlivňující 

rozhodování o výběru metody. Stejně jako je metoda IDW nejlépe dostupná, výpočet probíhá 

nejrychleji. Metody geostatistické vyţadují věnovat více času uţ samotné přípravě dat a 

nastavování parametrů. Samotný výpočet po nastavení všech potřebných údajů není u metod, 

jako je OK, SK a UK nikterak zdlouhavý. Metody zahrnující do výpočtu nadmořskou výšku – 
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COK, DEM, DEM2 mají větší nároky jak na hardware, tak i čas. Simulace jsou z tohoto 

pohledu nejdéle probíhajícím procesem, v této práci probíhal výpočet 500 simulací 46 minut 

(CPU Intel Core Duo T2400, RAM 1,5GB). Časově náročnější bylo i následné zpracování 

vytvořených gridů, kdy bylo potřeba provést zprůměrování všech 500 simulací.  

Nejnáročnější na přípravu vstupních dat byla metoda podmíněné stochastické 

simulace, jelikoţ programový produkt SGeMS nepodporuje běţně pouţívané formáty. 

Strukturální analýzu provedenou pro geostatistické metody je moţno pouţít i pro simulace. 

V případě, ţe bylo nutné provést transformaci dat do normálního rozdělení, bylo nutné u 

metod DEM, DEM2, ORO a podmíněné stochastické simulace provést po ukončení výpočtu 

zpětnou transformaci. 

Hodnocení kvality odhadu bylo provedeno pomocí střední chyby RMSE a zároveň 

byla testována schopnost jednotlivých metod zachovávat původní naměřené hodnoty. Metody 

pouţívané ČHMU zachovávaly původní hodnoty lépe neţ ostatní geostatické metody, coţ 

mohlo být způsobeno tím, ţe jsou ve své podstatě zaloţeny na metodě IDW, která rovněţ 

velice dobře zachovává naměřené hodnoty. Nejlepších výsledků dosahovala metoda 

podmíněné stochastické simulace, která ve všech případech zachovávala původní hodnoty. 

Z porovnání středních chyb v rámci obou povodí vycházela nejlépe metoda základního 

krigování pro povodí řeky Bečvy a metoda jednoduchého krigování pro povodí řeky Moravy.  

Pokud by se měla určit jedna metoda interpolace, jednoznačně by to bylo po 

zhodnocení všech faktorů krigování. Hlavním předpokladem pro volbu dané interpolační 

metody je mít informace o datech a situaci v území, se kterými budeme pracovat. Pro 

odborníka z oblasti meteorologie je hodně zajímavá metoda podmíněné stochastické 

simulace, která by si zaslouţila samostatnou práci a výzkum na toto téma. 
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12. Vliv interpolačních metod na s-o modelování 

Jedním z cílů práce bylo posoudit výsledky interpolace pro sráţko-odtokové 

modelování. Z tohoto pohledu je důleţité vědět, jakým způsobem vstupuje odhad sráţek do 

modelování. Existují tři základní typy modelů: 

 Celistvé modely: vyuţívají parametry vztahující se k celému povodí. V našem 

případě to znamená průměrná hodnota sráţek za danou časovou jednotku. 

 Semidistribuované modely: princip těchto modelů spočívá v rozdělení povodí na 

elementární odtokové plochy (subpovodí). Do modelu pak vstupují průměrné 

sráţkové úhrny pro jednotlivá subpovodí. 

 Distribuované modely: v tomto případě vstupuje do výpočtu celý grid a v úvahu 

je brána hodnota kaţdé buňky. 

V případě semidistribuovaného modelu bylo nutné pro obě území provést 

schematizaci obou povodí. Povodí řeky Moravy a povodí řeky Bečvy byla po konzultaci 

s odborníkem na hydrologické modelování rozdělena podle stanic na Thiessenovy polygony a 

sráţkové úhrny pak byly počítány za tyto jednotlivé polygony.  

Pro celistvý model byly vypočítány průměrné hodnoty za celé území pro všechny 

metody (Tab. 18). V případě podmíněné stochastické simulace byl pro vyhodnocení vybrán 

grid vytvořený zprůměrováním 500 simulací. Z porovnání průměrných sráţkových úhrnů na 

obě povodí lze vidět ţe největších hodnot dosahuje podmíněná stochastická simulace a 

metoda ORO.  

Tab.18 Průměrné srážky na povodí Bečvy a Moravy (18.9.2001) získané z různých 

interpolačních metod 

 IDW OK SK UK COK DEM DEM2 ORO SIMUL. 

Povodí 

Bečvy 

3,362 2,988 3,450 2,921 2,953 3,128 3,130 3,430 3,503 

Povodí 

Moravy 

5,147 5,228 5,086 5,228 5,313 5,096 5,381 5,692 5,757 

 

Pro semidistribuovaný model byly průměrné hodnoty sráţek vypočítány pro kaţdý 

polygon zvlášť. Rozdělení polygonů pro obě povodí lze vidět na obr. 25. Pokud srovnáme 

průměrné úhrny sráţek v rámci jednotlivých polygonům, můţeme si všimnout, ţe v povodí 

Bečvy nejvyšších hodnot nejčastěji dosahovala výsledky podmíněné stochastické simulace a 

v místech, kde sráţky dosahovaly od 1,1 do 4,5mm, zatímco v oblastech vyšších sráţek 

(polygony 14,15,17) nejvyššího průměrné hodnoty měla metoda ORO. 

V povodí řeky Moravy platilo pro niţší sráţkové úhrny totéţ, co pro Bečvu tzn. 

vyčnívají zde průměrné hodnoty podmíněné stochastické simulace. V místech, kde byly 
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naměřeny nejvyšší sráţkové úhrny toho dne (polygony 2, 17, 24) naopak nejvyšší průměrných 

hodnot za polygon dosahuje metoda DEM2 a opětně ORO. 

         

 

Obr.25 Rozdělení povodí řeky Bečvy a Moravy na Thiessenovy polygony  

 

 

Obr.26 Průměrné srážkové úhrny pro jednotlivé metody v povodí řeky Bečvy (18.9.2001)  
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Obr.27 Průměrné srážkové úhrny pro jednotlivé metody v povodí řeky Moravy (18.9.2001)  

Jelikoţ u distribuovaného modelu vstupuje do výpočtu kaţdá buňka gridu, pro 

porovnání metod byly vykresleny histogramy hodnot a porovnány s radarovým odhadem. 

Pokud porovnáme histogramy je zřejmé, ţe u všech krigovacích metod došlo k jistému 

shlazení hodnot, jelikoţ se v nejniţším a nejvyšším intervalu nevyskytují ţádné hodnoty. 

Zajímavý je rovněţ histogram podmíněné stochastické simulace, kde si lze všimnout 

rovnoměrného rozdělení hodnot. U metod DEM, DEM2, ORO je zřetelný nárůst četnosti 

hodnot v oblasti vyšších sráţkových úhrnů, coţ se shoduje s vypočtenými průměrnými 

hodnotami pro jednotlivé Thiessenovy polygony u semidistribuovaného modelu. 

Jelikoţ u distribuovaného modelu vstupuje do výpočtu kaţdá buňka gridu, pro 

porovnání metod byly vykresleny histogramy hodnot a porovnány s rozloţením hodnot 

získaných radarovým odhadem (obr.31 – na příkladu povodí Bečvy). Pokud porovnáme 

všechny metody mezi sebou, můţeme si povšimnout u krigovacích metod, ţe došlo v 

intervalu 19,7-23,5 mm k velkému poklesu hodnot, oproti tomu u metod IDW, SIM a ORO 

tento pokles není tak významný a pokud srovnáme tyto výsledky s radarovým odhadem, jsou 
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si velice podobné. Na rozdíl od radarového odhadu všechny metody v prvním intervalu tj. od 

4-7,9 mm měly v tomto intervalu mnohem více zastoupených hodnot.  

Pro povodí řeky Moravy byly vykresleny stejné histogramy rozloţení hodnot 

sráţkového pole a jedinou změnou oproti povodí Bečvy, ţe v případě krigovacích metod OK, 

UK, COK došlo k jistému shlazení hodnot v místech, kde napršelo nejméně a nejvíce sráţek 

(v histogramu se tento jev projevil nulovým počtem hodnot v prvním a posledním intervalu). 
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Obr.28 Rozložení hodnot srážek v povodí Moravy dle jednotlivých metod (18.9.2001)  

12.1 Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se zabývala, jakým způsobem vstupují výsledky interpolačních metod do 

s-o modelování. Posouzení jednotlivých metod probíhalo na úrovni tří typů hydrologických 

modelu: celistvý, distribuovaný a semidistribuovaný.  

V případě celistvého modelu byly hodnoty za celá povodí zprůměrovány a porovnány 

jednak mezi sebou, tak i s adjustovaným radarovým odhadem. V tomto případě vycházely 

nejlépe metody SIM a ORO. U ostatních metod docházelo k podhodnocování hodnot.  

U semidistribuovaného modelu byla obě povodí rozdělená na subpovodí a hodnoty 

byly zprůměrovány za tyto územní jednotky. Stejně jako u celistvého modelu, nejlépe 

vycházely metody SIM a ORO, metoda IDW v povodí řeky Bečvy téměř u všech subpovodí 

Lucie Juřikovská: Interpolace dešťových sráţek v horských povodích 2010 88  

značně podhodnocovala. Pro povodí řeky Moravy byl prokázán vliv nadmořské výšky 

na sráţkové úhrny. Proto i výsledky metody COK dle mého názoru pro toto povodí v 

porovnání s ostatními metodami vycházejí mnohem lépe neţ pro povodí řeky Bečvy.  

Distribuovaný model počítá s kaţdou buňkou gridu, proto jako porovnávací metoda 

byly zvoleny histogramy rozloţení hodnot. V případě povodí řeky Bečvy se nejblíţe rozloţení 

hodnot adjustovaným radarem blíţily metody SIM a ORO. V povodí řeky Moravy především 

u krigovacích metod došlo k jistému shlazení terénu v oblasti nejniţších a nejvyšších 

naměřených hodnot.  

Pokud budeme výsledky globálně hodnotit pro všechny typy modelů zároveň, jako 

nejvhodnější se jeví pouţití metody podmíněné stochastické simulace a orografické metody. 

13. Závěr 

Hydrologické modelování představuje důleţitý nástroj při správě vodních toků a řízení 

povodí. Předpovídání průběhu a intenzity sráţek a jejich vlivu na průtokový reţim je velmi 

často řešenou a ţádanou úlohou. Obecně je pole sráţek velmi proměnlivé v prostoru a čase. 

Velký vliv na rozloţení sráţkového pole má celá řada faktorů jako je např. nadmořská výška, 

expozice svahu, směr proudění větrů atd. Pro detailní vystiţení topologie sráţkového pole by 

musela být k dispozici velmi hustá síť sráţkoměrných stanic, coţ v případě povodí, jejichţ 
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části leţí v horských oblastech, je velmi problematické. Spolehlivost meteorologických 

předpovědí a tím i hydrologických modelů je ovlivňována vstupními daty. Kvalita těchto dat 

bývá různorodá a především mnoţství dat bývá nedostatečné (Juřikovská, 2008).  

Cílem této práce bylo posoudit vhodnost jednotlivých interpolačních metod pro odhad 

sráţek v horských oblastech pro sráţko-odtokové modelování. Práce byla zaměřena na 

vybrané geostatistické interpolační metody (krigování, korigování), metody běţně pouţívané 

v ČHMU a simulace. V rámci této práce byly studovány denní úhrny sráţek pro celkem pět 

sráţkových epizod pro povodí řeky Bečvy a povodí řeky Moravy.  

V prvním kroku byla provedena analýza současného stavu této problematiky na úrovni 

České republiky a v zahraničí. Na základě výsledků analýzy současného stavu byly vybrány 

interpolační metody, na kterých se následně provádělo testování. Jednalo se o metody 

inverzních vzdáleností, jednoduché, základní, univerzální krigování, kokrigování, metody 

pouţívané a vyvinuté na ČHMU a metoda podmíněné stochastické simulace.  

Před samotným testováním interpolačních metod bylo potřeba provést explorační 

analýzu dat pro všechny epizody v obou povodích. Z výsledků této analýzy bylo zřejmé, ţe v 

celé řadě případů data nevyhovují normálnímu rozdělení a je potřeba provést transformaci. K 

tomuto účelu byly vybrány čtyři metody transformace. Úspěšnost jednotlivých transformací 

byla vyhodnocena prostřednictvím Shapiro-Wilk testu a rovněţ byly vykresleny histograny a 

q-q grafy. Jako nejvhodnější metoda pro transformaci většiny dat, byla zvolena transformace 

pomocí přirozeného logaritmu. 

Další kapitola disertační práce se zabývala analýzami závislostí mezi denními 

sráţkovými úhrny a nadmořskou výškou, sklonem a orientací terénu. Tyto tři faktory byly 

vybrány k testování rovněţ na základě analýzy současného stavu. V případě nadmořské výšky 

u denních sráţkových úhrnů nebyl korelační vztah prokázán (pouze v minimálním počtu 

případů). V povodí řeky Bečvy, ve kterém je k dispozici poměrně malý počet sráţkoměrných 

stanic (celkem 19) s nadmořskou výškou pouze do 560 m n.m., přičemţ nejvyšší vrcholy v 

tomto území dosahují aţ 1200 m n.m., nebyl vztah mezi denními sráţkovými úhrny a 

nadmořskou výškou prokázán. A to ani v případě, kdy byl hodnocen vztah mezi sráţkami za 

celou epizodu a nadmořskou výškou. V povodí řeky Moravy, kde je situace odlišná, 

sráţkoměrné stanice jsou zde umístěny v různých nadmořských výškách (aţ do 1010 m n.m.), 

byl vztah celkových sráţkových úhrnů za epizodu a nadmořské výšky ve všech případech 

prokázán. U dalších faktorů závislost nebyla prokázána. V tomto případě by byla potřeba 

mnohem většího mnoţství vstupních údajů, které by pokrývaly větší rozsah hodnot u sklonu a 

orientace svahů.  

V další fázi se práce zabývala testováním vybraných interpolačních metod. Nejdříve 

byly vyzkoušeny a vyhodnoceny metody s automatickým nastavováním parametrů. Výsledky 

byly následně porovnány se stejnými metodami, kde ovšem parametry byly získány ze 

strukturální analýzy dat a ručně zadány. Testovány byly tímto způsobem všechny epizody pro 

obě povodí. V prvním kroku byly pomocí interní kříţové validace vyhodnoceny metody IDW, 
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OK, SK, UK, COK, TOPO. Ukázalo se, ţe celkově pro všechny epizody v povodí řeky Bečvy 

vychází nejlépe metoda základního krigování, v povodí řeky Moravy se pak jednalo o 

krigování jednoduché. Dále byly do testování zahrnuty metody vyvinuté na ČHMU. Jednalo 

se o metody DEM a DEM2 od Martina Stříţe a metody ORO od Pavla Šercla. Aby bylo 

moţné všechny výše zmíněné metody mezi sebou porovnat a vyhodnotit je z hlediska 

zachovávání naměřených hodnot, byl pro tyto účely vypočítán podíl rozptylu naměřených a 

interpolovaných hodnot. Nejlépe byly hodnoceny metody vyvinuté na ČHMU, především 

metoda ORO podávala velmi kvalitní výsledky, a z ostatních metod se jednalo o metodu 

IDW, která však neměla příliš přesvědčivé vizuální výsledky.  

Metodou, která se příliš často v souvislosti s interpolací sráţkových úhrnů v České 

republice neobjevuje, se zabývala další kapitola. Jednalo se o podmíněnou stochastickou 

simulaci. Stejně jako do geostatistických metod zde vstupovaly parametry získané strukturální 

analýzou dat. Výsledný povrch byl získán zprůměrováním hodnot z 10-ti, 100, 500 simulací. 

Výsledky vzniklé z 10-ti simulací nebyly z vizuálního hlediska příliš věrohodné. Ovšem 

porovnání této metody vytvořené z 500 simulací dávaly nejlepší výsledky a to jak v porovnání 

zachovávání naměřených hodnot, tak i z hlediska vizuálního. Metoda je ovšem časově velmi 

náročná a vyţaduje výkonné hardwarové vybavení.  

Jedním z cílů této práce bylo posoudit vhodnost všech výše zmíněných interpolačních 

metod v souvislosti se s-o modelováním. Posuzování bylo provedeno na základě rozdělení 

numerických hydrologických modelů na tři typy. V případě celistvého modelu, kdy nám 

vstupuje do modelu jedna hodnota za celé povodí, se jako nejvhodnější metoda jevila 

podmíněná stochastická simulace a orografická metoda. Pokud bychom chtěli vybrat jednu z 

běţně dostupných interpolačních metod, jednalo by se o metodu jednoduchého krigování. 

Ostatní metody, především metoda IDW, podhodnocovaly výsledky.  

V případě semidistribuovaného modelu byla obě povodí rozdělená na subpovodí a 

hodnoty byly počítány a porovnány mezi sebou v rámci těchto subpovodí. V povodí řeky 

Bečvy ve všech subpovodích byla nejlépe hodnocena metoda podmíněné stochastické 

simulace a orografická metoda. Opětně metoda IDW dávala podhodnocené výsledky. Z 

krigovacích metod byla jako nejvhodnější metoda zvolena jednoduché krigování. V povodí 

řeky Moravy, kde byl prokázán vliv nadmořské výšky na sráţkové úhrny, z krigovacích 

metod nejlépe vycházela metoda kokrigování.  

U posledního distribuovaného modelu se hodnotily všechny buňky v území. Z 

výsledků jednotlivých interpolačních metod byly vykresleny histogramy rozloţení hodnot 

sráţkových úhrnů a porovnány mezi sebou. U povodí Moravy došlo k situaci, kdy krigovací 

techniky UK, OK, COK značně shlazovaly výsledky, na coţ upozorňoval ve své práci i Šercl 

(2008). Opětně jako nejlepší metoda byla vyhodnocena metoda podmíněné stochastické 

simulace a orografická metoda.  

Z celkového zpracování vyplývají následující závěry: 
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 zpřesnění odhadů prostorového rozloţení sráţek dosáhneme u dlouhodobějších 

úhrnů v případě, ţe do výpočtu zahrneme vliv nadmořské výšky. V tomto 

ohledu se nejvíce osvědčila metoda vyvinutá ČHMU orografická interpolace. 

Toto pravidlo však neplatí u krátkodobých úhrnů.  

 zpřesnění prostorového rozloţení sráţek bez ohledu na pouţitou metodu je 

moţné docílit, pokud zejména v horských oblastech, kde se uplatňuje vliv 

nadmořské výšky, zahustíme síť sráţkoměrných stanic. Toto je všeobecně 

známý fakt, přesto si jej zde dovolím zopakovat.  

 v případě s-o modelování je potřeba brát ohledy na typ modelu, pro který je 

sráţkové pole tvořeno. V tomto ohledu se jako nejperspektivnější jevila 

metoda podmíněné stochastické simulace.  

Disertační práci by prospělo doplnění a porovnání s celou řadou dalších interpolačních 

metod, které se začínají postupně objevovat ve světě se souvislostí se sráţkovými úhrny, 

jedná se např. o krigování s externím driftem nebo regresní krigování. Dle mého názoru by 

měla pozornost věnovat simulačním metodám popř. kosimulaci, která umoţňuje zahrnout do 

výpočtu mnohem více faktorů. 
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PŘÍLOHA 1 

Epizoda 1: 15.7.2001-26.7.2001 
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Testování normality dat 

Pro obě povodí byly všechny epizody testovány z hlediska normality dat. Zeleně 

označené řádky označují dny, kdy podmínka normality dat dle Shapiro-Wilk testu byla 

splněna. 

Tab.1 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D_16_7 ,227 18 ,015 ,895 18 ,048 

D_17_7 ,082 18 ,200 ,968 18 ,757 

D_18_7 ,392 18 ,000 ,413 18 ,000 

D_19_7 ,188 18 ,093 ,846 18 ,007 

D_20_7 ,143 18 ,200 ,959 18 ,578 

D_21_7 ,138 18 ,200 ,926 18 ,163 

D_22_7 ,276 18 ,001 ,773 18 ,001 

D_23_7 ,192 18 ,078 ,831 18 ,004 

D_24_7 ,259 18 ,002 ,672 18 ,000 

D_25_7 ,156 18 ,200 ,930 18 ,195 

 

Tab.2 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Moravy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D16_7 ,106 25 ,200 ,928 25 ,077 

D17_7 ,188 25 ,022 ,849 25 ,002 

D18_7 ,151 25 ,147 ,924 25 ,062 

D19_7 ,117 25 ,200 ,953 25 ,293 

D20_7 ,087 25 ,200 ,988 25 ,989 

D21_7 ,284 25 ,000 ,559 25 ,000 

D23_7 ,148 25 ,161 ,930 25 ,088 
D24_7 ,276 25 ,000 ,786 25 ,000 

D25_7 ,224 25 ,002 ,820 25 ,000 

 
 

Tab.3 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Bečvy 

   

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln_16_7 ,148 18 ,200(*) ,964 18 ,675 

ln_18_7 ,142 18 ,200(*) ,929 18 ,189 

ln_19_7 ,104 18 ,200(*) ,982 18 ,971 

ln_22_7 ,162 18 ,200(*) ,901 18 ,060 

ln_23_7 ,127 18 ,200(*) ,956 18 ,525 

ln_24_7 ,187 18 ,096 ,911 18 ,088 

sqrt_16_7 ,181 18 ,121 ,958 18 ,562 

sqrt_18_7 ,227 18 ,015 ,748 18 ,000 

sqrt_19_7 ,134 18 ,200(*) ,935 18 ,241 

sqrt_22_7 ,148 18 ,200(*) ,919 18 ,126 
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sqrt_23_7 ,147 18 ,200(*) ,912 18 ,093 

sqrt_24_7 ,140 18 ,200(*) ,912 18 ,094 

sqrt3_16_7 ,169 18 ,190 ,968 18 ,752 

sqrt3_18_7 ,183 18 ,113 ,874 18 ,021 

sqrt3_19_7 ,124 18 ,200(*) ,957 18 ,537 

sqrt3_22_7 ,141 18 ,200(*) ,936 18 ,250 

sqrt3_23_7 ,134 18 ,200(*) ,932 18 ,207 

sqrt3_24_7 ,093 18 ,200(*) ,964 18 ,683 

 

Tab.4 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Bečvy 

 Koeficienty šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

16.7.2001 1,258 -0,375 0,525 0,242 0,23 0,796 
18.7.2001 4,012 0,882 2,947 2,367 Odhad 0,38 0,031 
19.7.2001 1,677 0,284 0,982 0,748 Odhad 0,158 0,853 
22.7.2001 1,597 -0,151 0,636 0,393 0,086 0,000 
23.7.2001 1,641 0,370 1,004 0,787 Odhad 0,38 0,169 
24.7.2001 2,597 -0,465 1,117 0,668 0,152 0,012 
 

Tab.5 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Moravy 

   

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln17_7 ,149 25 ,154 ,957 25 ,358 

ln21_7 ,094 25 ,200 ,965 25 ,512 

ln24_7 ,148 25 ,167 ,907 25 ,026 

ln25_7 ,120 25 ,200 ,957 25 ,358 

sqrt_17 ,173 25 ,052 ,913 25 ,035 

sqrt_21 ,200 25 ,011 ,821 25 ,001 

sqrt_24 ,172 25 ,055 ,911 25 ,032 

sqrt_25 ,171 25 ,059 ,903 25 ,021 

sqrt3_17 ,166 25 ,073 ,930 25 ,087 

sqrt3_21 ,154 25 ,131 ,911 25 ,031 

sqrt3_24 ,128 25 ,200 ,929 25 ,082 

sqrt3_25 ,152 25 ,139 ,924 25 ,065 

 
 

Tab.6 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Moravy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

17.7.2001 1,447 0,541 0,999 0,847 Odhad 0,04 0,315 
21.7.2001 2,383 0,799 1,702 0,716 Odhad 1,50 0,000 
24.7.2001 1,259 -0,102 0,491 -0,048 0,075 0,000 
25.7.2001 1,753 0,594 1,147 0,956 Odhad 0,038 0,014 
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Korelační analýza 

Tab.7 Výsledky korelační analýzy mezi sráţkami a nadmořskou výškou v obou povodích 

Epizoda 1/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

          16.7.2001 

          17.7.2001 

          18.7.2001 

          19.7.2001 

          20.7.2001 

          21.7.2001 

          22.7.2001 

          23.7.2001 

          24.7.2001 

          25.7.2001 

 

 0,084 

-0,145 

-0,139 

-0,179 

-0,370 

0,382 

0,744 

0,255 

0,361 

-0,056 

 

0,337 

-0,10 

-,287 

0,372 

0,075 

0,537 

- 

0,089 

-0,137 

0,481 

Sig. (2-tailed) 

          16.7.2001 

          17.7.2001 

          18.7.2001 

          19.7.2001 

          20.7.2001 

          21.7.2001 

          22.7.2001 

          23.7.2001 

          24.7.2001 

          25.7.2001 

 

0,740 

0,566 

0,582 

0,477 

0,131 

0,118 

0,000 

0,307 

0,141 

0,824 

 

0,099 

0,962 

0,164 

0,067 

0,720 

0,006 

- 

0,673 

0,513 

0,015 

Regresní analýza 

Tab.8 Výsledky ANOVA F-testu mezi sráţkami a nadmořskou výškou,  hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

16.7.2007 0,740 0,099 
17.7.2007 0,566 0,962 

18.7.2007 0,582 0,164 

19.7.2007 0,477 0,067 

20.7.2007 0,131 0,720 

21.7.2007 0,118 0,006 

22.7.2007 0,000 - 

23.7.2007 0,307 0,673 

24.7.2007 0,141 0,513 

25.7.2007 0,824 0,015 
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Výsledky interpolačních metod 

 

Tab.9 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

16.7.2001 7,02 6,24 4,39 4,43 4,82 

17.7.2001 7,76 7,08 7,42 7,45 7,52 

18.7.2001 7,09 6,66 6,68 6,69 6,61 

19.7.2001 14,46 13,39 12,60 12,60 13,42 

20.7.2001 11,45 10,40 10,59 10,88 10,44 

21.7.2001 5,57 5,90 5,60 5,61 6,18 

22.7.2001 1,51 1,63 1,44 1,43 1,27 

23.7.2001 5,71 5,28 4,54 4,53 4,51 

24.7.2001 6,35 4,93 4,82 4,82 5,24 

25.7.2001 8,93 8,32 7,15 7,16 7,23 

 

Tab.10 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

16.7.2001 7,77 7,60 6,50 5,60 7,07 

17.7.2001 3,64 2,18 2,69 2,69 2,94 

18.7.2001 1,49 1,25 1,31 1,32 1,38 

19.7.2001 9,60 9,10 9,05 9,06 9,17 

20.7.2001 10,70 10,43 10,94 10,94 10,94 

21.7.2001 5,9 5,67 5,86 5,87 5,88 

22.7.2001 - - - - - 

23.7.2001 2,87 2,79 3,01 3,02 2,99 

24.7.2001 2,33 2,08 2,08 2,09 2,39 

25.7.2001 9,27 8,91 7,57 7,57 8,18 
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PŘÍLOHA 2 

Epizoda 2: 12.9.2001-24.9.2001 
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Testování normality dat 

Pro obě povodí byly všechny epizody testovány z hlediska normality dat. Zeleně 

označené řádky označují dny, kdy podmínka normality dat dle Shapiro-Wilk testu byla 

splněna. 

Tab.1 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D12_9 ,189 18 ,090 ,789 18 ,001 

D14_9 ,178 18 ,134 ,941 18 ,306 

D15_9 ,206 18 ,041 ,942 18 ,308 

D16_9 ,248 18 ,005 ,799 18 ,001 

D17_9 ,132 18 ,200 ,963 18 ,656 

D18_9 ,169 18 ,185 ,868 18 ,016 

D21_9 ,161 18 ,200 ,910 18 ,085 

D22_9 ,171 18 ,176 ,893 18 ,043 

D23_9 ,140 18 ,200 ,960 18 ,610 

D24_9 ,147 18 ,200 ,971 18 ,815 

 

Tab.2 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Moravy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D12_9 ,116 25 ,200 ,890 25 ,011 

D13_9 ,182 25 ,032 ,937 25 ,128 

D14_9 ,103 25 ,200 ,967 25 ,571 

D15_9 ,134 25 ,200 ,955 25 ,328 

D16_9 ,167 25 ,069 ,928 25 ,078 

D17_9 ,271 25 ,000 ,839 25 ,001 

D18_9 ,167 25 ,072 ,943 25 ,171 

D21_9 ,260 25 ,000 ,632 25 ,000 

D22_9 ,120 25 ,200 ,915 25 ,039 

D23_9 ,187 25 ,024 ,886 25 ,009 

D24_9 ,147 25 ,172 ,898 25 ,017 
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Tab.3 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Bečvy 

   

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln12 ,174 18 ,153 ,924 18 ,152 

ln16 ,198 18 ,060 ,882 18 ,029 

ln18 ,102 18 ,200 ,982 18 ,970 

ln22 ,129 18 ,200 ,892 18 ,042 

sqrt12 ,108 18 ,200 ,972 18 ,837 

sqrt16 ,151 18 ,200 ,958 18 ,562 

sqrt18 ,118 18 ,200 ,946 18 ,360 

sqrt22 ,116 18 ,200 ,975 18 ,892 

sqrt3_12 ,114 18 ,200 ,985 18 ,985 

sqrt3_16 ,176 18 ,144 ,927 18 ,173 

sqrt3_18 ,104 18 ,200 ,963 18 ,663 

sqrt3_22 ,156 18 ,200 ,909 18 ,084 

 

Tab.4 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Bečvy 

 Koeficienty šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

12.9.2001 2.072 -0,903 0,808 0,298 0,304 0,990 

16.9.2001 1,921 -1,076 0,480 -0,539 0,359 0,208 

18.9.2001 1,465 0,077 0,772 0,542 0,260 0,900 

22.9.2001 1,396 -1,722 -0,716 -1,709 0,552 0,918 
 

Tab.5 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Moravy 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln12 ,148 25 ,164 ,951 25 ,261 

ln17 ,187 25 ,024 ,923 25 ,061 

ln21 ,130 25 ,200(*) ,973 25 ,721 

ln22 ,183 25 ,031 ,857 25 ,002 

ln23 ,181 25 ,033 ,893 25 ,013 

ln24 ,114 25 ,200(*) ,943 25 ,170 

sqrt12 ,094 25 ,200(*) ,967 25 ,568 

sqrt17 ,236 25 ,001 ,885 25 ,009 

sqrt21 ,160 25 ,098 ,848 25 ,002 

sqrt22 ,105 25 ,200(*) ,958 25 ,379 

sqrt23 ,186 25 ,026 ,892 25 ,012 

sqrt24 ,104 25 ,200(*) ,978 25 ,846 

sqrt3_12 ,110 25 ,200(*) ,973 25 ,712 

sqrt3_17 ,222 25 ,003 ,900 25 ,018 

sqrt3_21 ,136 25 ,200(*) ,909 25 ,029 

sqrt3_22 ,150 25 ,151 ,902 25 ,020 
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sqrt3_23 ,184 25 ,028 ,893 25 ,013 

sqrt3_24 ,130 25 ,200(*) ,928 25 ,077 

 
 

Tab.6 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Moravy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

12.9.2001 1,512 -0,675 0,387 0,022 0,308 0,709 
17.9.2001 0,954 0,321 0,664 0,558 0,200 0,030 
21.9.2001 3,112 0,163 1,793 1,262 0,040 0,654 
22.9.2001 0,971 -0,971 -0,282 -0,922 0,500 0,379 
23.9.2001 0,501 0,199 0,342 0,293 0,050 0,013 
24.9.2001 1,272 -0,948 0,033 -0,991 0,423 0,605 

Korelační analýza 

Tab.7 Výsledky korelační analýzy mezi sráţkami a nadmořskou výškou v obou povodích 

Epizoda 1/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

          12.9.2001 

          13.9.2001 

          14.9.2001 

          15.9.2001 

          16.9.2001 

          17.9.2001 

          18.9.2001 

          19.9.2001 

          20.9.2001 

          21.9.2001 

          22.9.2001 

          23.9.2001 

          24.9.2001 

 

 

0,289 

- 

0,471 

-,090 

0,353 

0,263 

0,099 

- 

- 

-0,034 

-0,135 

-0,172 

0,482 

 

0,168 

0,575 

-0,060 

-0,117 

0,363 

0,522 

0,603 

- 

- 

-0,142 

-0,106 

-0,140 

0,058 

Sig. (2-tailed) 

          12.9.2001 

          13.9.2001 

          14.9.2001 

          15.9.2001 

          16.9.2001 

          17.9.2001 

          18.9.2001 

          19.9.2001 

          20.9.2001 

          21.9.2001 

          22.9.2001 

          23.9.2001 

          24.9.2001 

 

 

0,244 

- 

0,049 

0,722 

0,151 

0,291 

0,696 

- 

- 

0,894 

0,592 

0,496 

0,043 

 

0,421 

0,003 

0,777 

0,576 

0,075 

0,007 

0,001 

- 

- 

0,499 

-,613 

0,503 

0,784 
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 Regresní analýza 

 

Tab.8 Výsledky ANOVA F-testu mezi sráţkami a nadmořskou výškou,  hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

12.9.2001 0,244 0,421 

13.9.2001 - 0,003 
14.9.2001 0,049 0,777 

15.9.2001 0,722 0,576 

16.9.2001 0,151 0,075 

17.9.2001 0,291 0,007 

18.9.2001 0,696 0,001 

21.9.2001 0,894 0,499 

22.9.2001 0,592 0,613 

23.9.2001 0,496 0,503 

24.9.2001 0,043 0,784 

Výsledky interpolačních metod 

Tab.9 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

12.9.2001 3,465 3,529 3,467 3,467 3,489 

14.9.2001 3,263 3,158 3,081 3,081 3,515 

15.9.2001 4,886 4,156 4,733 4,733 4,516 

16.9.2001 4,306 3,496 4,262 4,262 4,464 

17.9.2001 8,422 7,027 8,337 8,337 7,662 

18.9.2001 2,569 2,210 2,287 2,287 2,235 

21.9.2001 2,082 1,809 1,815 1,815 2,206 

22.9.2001 1,915 1,811 1,801 1,801 2,038 

23.9.2001 3,222 2,885 3,072 3,072 3,119 

24.9.2001 1,816 1,851 1,792 1,792 1,956 

 

Tab.10 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

12.9.2001 2,066 1,628 1,708 1,708 1,680 

13.9.2001 0,516 0,584 0,564 0,564 0,591 

14.9.2001 2,517 2,312 2,546 2,546 2,545 

15.9.2001 3,037 2,691 2,963 2,963 2,911 

16.9.2001 3,096 2,640 2,789 2,789 2,814 

17.9.2001 10,89 9,357 9,342 9,342 9,312 

18.9.2001 2,247 2,159 2,206 2,206 2,295 

21.9.2001 2,496 2,123 2,285 2,285 2,353 

22.9.2001 2,155 1,845 2,087 2,087 2,112 
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23.9.2001 4,018 3,663 4,103 4,103 4,104 

24.9.2001 1,434 1,343 1,449 1,449 1,513 
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PŘÍLOHA 3 

Epizoda 3: 07.8.2002-16.8.2002 
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Testování normality dat 

Pro obě povodí byly všechny epizody testovány z hlediska normality dat. Zeleně 

označené řádky označují dny, kdy podmínka normality dat dle Shapiro-Wilk testu byla 

splněna. 

Tab.1 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Bečvy 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D7_8 ,171 18 ,178 ,901 18 ,061 

D8_8 - - - - - - 

D9_8 ,262 18 ,002 ,736 18 ,000 

D10_8 ,321 18 ,000 ,718 18 ,000 

D11_8 ,162 18 ,200 ,882 18 ,028 

D12_8 ,152 18 ,200 ,882 18 ,028 

D13_8 ,147 18 ,200 ,919 18 ,126 

D14_8 ,188 18 ,093 ,841 18 ,006 

D15_8 ,190 18 ,087 ,830 18 ,004 

D16_8 ,182 18 ,120 ,839 18 ,006 

 

Tab.2 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Moravy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D7_8 ,381 27 ,000 ,524 27 ,000 

D9_8 ,354 27 ,000 ,598 27 ,000 
D10_8 ,252 27 ,000 ,713 27 ,000 

D11_8 ,114 27 ,200 ,941 27 ,126 

D12_8 ,226 27 ,001 ,821 27 ,000 

D13_8 ,243 27 ,000 ,804 27 ,000 

D14_8 ,358 27 ,000 ,555 27 ,000 

D15_8 ,233 27 ,001 ,728 27 ,000 

D16_8 ,245 27 ,000 ,715 27 ,000 

 

Tab.3 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln9 ,200 18 ,056 ,872 18 ,019 

ln10 ,306 18 ,000 ,790 18 ,001 

ln11 ,223 18 ,018 ,760 18 ,000 

ln12 ,099 18 ,200 ,957 18 ,545 

ln14 ,205 18 ,044 ,890 18 ,039 

ln15 ,158 18 ,200 ,905 18 ,070 

ln16 ,150 18 ,200 ,911 18 ,091 

sqrt9 ,238 18 ,008 ,830 18 ,004 

sqrt10 ,274 18 ,001 ,762 18 ,000 



98 

 

sqrt11 ,190 18 ,085 ,826 18 ,004 

sqrt12 ,121 18 ,200 ,938 18 ,265 

sqrt14 ,093 18 ,200 ,980 18 ,948 

sqrt15 ,148 18 ,200 ,938 18 ,272 

sqrt16 ,137 18 ,200 ,946 18 ,361 

sqrt3_9 ,212 18 ,032 ,856 18 ,011 

sqrt3_10 ,285 18 ,000 ,778 18 ,001 

sqrt3_11 ,201 18 ,054 ,805 18 ,002 

sqrt3_12 ,116 18 ,200 ,949 18 ,417 

sqrt3_14 ,110 18 ,200 ,988 18 ,996 

sqrt3_15 ,127 18 ,200 ,948 18 ,388 

sqrt3_16 ,116 18 ,200 ,956 18 ,520 

 

Tab.4 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Bečvy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

9.8.2002 1,561 0,213 0,948 0,704 Odhad 0,158 0,020 
10.8.2002 1,577 0,615 1,418 0,943 Odhad 0,038 0,001 
11.8.2002 -1,562 -2,423 -1,993 -2,137 Odhad 0,038 0,001 
12.8.2002 0,826 -0,172 0,372 0,201 0,172 0,527 
14.8.2002 1,712 -1,372 0,425 -0,127 0,444 0,991 
15.8.2002 1,621 -0,570 0,478 0,111 0,260 0,355 
16.8.2002 1,581 -0,618 0,484 0,536 0,281 0,500 
 

Tab.5 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Moravy  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln7 ,419 27 ,000 ,611 27 ,000 

ln9 ,356 27 ,000 ,718 27 ,000 

ln10 ,282 27 ,000 ,817 27 ,000 

ln12 ,184 27 ,019 ,895 27 ,010 

ln13 ,178 27 ,027 ,925 27 ,053 

ln14 ,234 27 ,001 ,849 27 ,001 

ln15 ,264 27 ,000 ,855 27 ,001 

ln16 ,163 27 ,064 ,891 27 ,009 

sqrt7 ,399 27 ,000 ,573 27 ,000 

sqrt9 ,317 27 ,000 ,686 27 ,000 

sqrt10 ,228 27 ,001 ,848 27 ,001 

sqrt12 ,119 27 ,200 ,950 27 ,218 

sqrt13 ,215 27 ,002 ,872 27 ,003 

sqrt14 ,243 27 ,000 ,740 27 ,000 

sqrt15 ,225 27 ,001 ,846 27 ,001 

sqrt16 ,176 27 ,032 ,863 27 ,002 

sqrt3_7 ,425 27 ,000 ,630 27 ,000 

sqrt3_9 ,334 27 ,000 ,763 27 ,000 
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sqrt3_10 ,281 27 ,000 ,833 27 ,001 

sqrt3_12 ,122 27 ,200 ,956 27 ,300 

sqrt3_13 ,204 27 ,006 ,892 27 ,009 

sqrt3_14 ,172 27 ,039 ,873 27 ,003 

sqrt3_15 ,274 27 ,000 ,832 27 ,001 

sqrt3_16 ,159 27 ,077 ,922 27 ,043 

 
 

Tab.6 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Moravy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

7.8.2002 2,248 1,459 1,866 1,400 Odhad 0,160 0,000 
9.8.2002 2,392 0,963 1,636 0,916 Odhad 0,035 0,000 
10.8.2002 1,625 0,286 0,909 0,358 Odhad 0,520 0,001 
12.8.2002 1,705 -0,804 0,475 -0,406 0,320 0,233 
13.8.2002 1,678 0,802 1,229 1,085 Odhad 0,040 0,010 
14.8.2002 2,765 0,668 1,774 ,0924 Odhad 0,390 0,004 
15.8.2002 2,567 0,202 1,137 0,026 Odhad 0,420 0,000 
16.8.2002 1,907 -0,092 0,959 0,163 0,046 0,000 

Korelační analýza 

Tab.7 Výsledky korelační analýzy mezi sráţkami a nadmořskou výškou v obou povodích 

Epizoda 3/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

          7.8.2002 

          8.8.2002 

          9.8.2002 

         10.8.2002 

         11.8.2002 

         12.8.2002 

         13.8.2002 

         14.8.2002 

         15.8.2002 

         16.8.2002 

 

0,004 

- 

0,483 

0,526 

-0,391 

-0,096 

0,414 

0,658 

0,594 

0,166 

 

0,054 

- 

0,319 

-0,168 

-0,016 

-0,005 

0,445 

0,547 

0,132 

-0,260 

Sig. (2-tailed) 

          7.8.2002 

          8.8.2002 

          9.8.2002 

         10.8.2002 

         11.8.2002 

         12.8.2002 

         13.8.2002 

         14.8.2002 

         15.8.2002 

         16.8.2002 

 

0,989 

- 

0,042 

0,025 

0,109 

0,705 

0,088 

0,003 

0,009 

0,511 

 

0,787 

- 

0,105 

0,402 

0,936 

0,981 

0,020 

0,003 

0,511 

0,190 
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Regresní analýza 

Tab.8 Výsledky ANOVA F-testu mezi sráţkami a nadmořskou výškou,  hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

7.8.2002 0,989 0,787 
8.8.2002 - - 

9.8.2002 0,042 0,105 

10.8.2002 0,025 0,402 

11.8.2002 0,109 0,936 

12.8.2002 0,705 0,981 

13.8.2002 0,088 0,020 

14.8.2002 0,003 0,003 

15.8.2002 0,009 0,511 

16.8.2002 0,511 0,190 

Výsledky interpolačních metod 

Tab.9 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

7.8.2002 1,720 1,505 1,637 1,637 1,764 

8.8.2002 - - - - - 

9.8.2002 2,047 1,725 1,647 1,647 2,121 

10.8.2002 0,935 0,643 0,782 0,782 0,806 

11.8.2002 3,766 3,834 3,857 3,857 4,203 

12.8.2002 7,361 6,732 7,224 7,224 7,560 

13.8.2002 7,890 6,900 7,481 7,481 7,241 

14.8.2002 6,734 7,919 5,369 5,369 4,807 

15.8.2002 3,805 3,834 3,292 3,292 3,504 

16.8.2002 3,298 3,101 3,560 3,560 3,627 

 

Tab.10 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

7.8.2002 1,638 1,669 1,300 1,300 1,304 

8.8.2002 - - - - - 

9.8.2002 5,664 5,413 5,590 5,590 5,981 

10.8.2002 3,330 3,085 3,279 3,279 3,782 

11.8.2002 5,056 4,019 4,491 4,491 4,553 

12.8.2002 6,071 5,417 6,375 6,375 5,963 

13.8.2002 12,49 10,470 10,44 10,44 10,32 

14.8.2002 5,334 4,887 5,389 5,389 5,353 

15.8.2002 0,890 0,871 0,903 0,903 0,904 

16.8.2002 5,115 4,112 3,867 3,867 4,278 
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PŘÍLOHA 4 

Epizoda 4: 26.6.2006-30.6.2006 
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Testování normality dat 

Pro obě povodí byly všechny epizody testovány z hlediska normality dat. Zeleně 

označené řádky označují dny, kdy podmínka normality dat dle Shapiro-Wilk testu byla 

splněna. 

Tab.1 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D26_6 ,282 19 ,000 ,821 19 ,002 
D27_6 ,203 19 ,037 ,832 19 ,003 

D28_6 ,414 19 ,000 ,393 19 ,000 

D29_6 ,257 19 ,002 ,852 19 ,007 

D30_6 ,206 19 ,033 ,840 19 ,005 

 

Tab.2 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Moravy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D26_6 ,176 29 ,022 ,882 29 ,004 

D27_6 ,335 29 ,000 ,441 29 ,000 

D28_6 ,232 29 ,000 ,802 29 ,000 

D29_6 ,134 29 ,193 ,969 29 ,530 

D30_6 ,110 29 ,200(*) ,929 29 ,053 

 
 

Tab.3 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln26 ,128 19 ,200 ,924 19 ,132 

ln27 ,209 19 ,029 ,836 19 ,004 

ln28 ,386 19 ,000 ,615 19 ,000 

ln29 ,116 19 ,200 ,975 19 ,876 

ln30 ,132 19 ,200 ,948 19 ,359 

sqrt26 ,180 19 ,108 ,938 19 ,245 

sqrt27 ,196 19 ,053 ,875 19 ,018 

sqrt28 ,322 19 ,000 ,579 19 ,000 

sqrt29 ,187 19 ,081 ,941 19 ,274 

sqrt30 ,174 19 ,130 ,908 19 ,069 

sqrt3_26 ,095 19 ,200 ,958 19 ,538 

sqrt3_27 ,189 19 ,072 ,858 19 ,009 

sqrt3_28 ,324 19 ,000 ,720 19 ,000 

sqrt3_29 ,159 19 ,200 ,953 19 ,436 

sqrt3_30 ,192 19 ,064 ,907 19 ,065 

 

 

Tab.4 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Bečvy 
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 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

26.6.2006 1,077 -0,414 0,380 -0,305 0,278 0,314 
27.6.2006 0,739 -0,222 0,079 -0,499 0,231 0,001 
28.6.2006 3,969 2,013 2,652 1,742 Odhad 0,040 0,000 
29.6.2006 1,324 -0,117 0,687 0,443 0,081 0,879 
30.6.2006 1,582 0,485 0,978 0,991 Odhad 0,260 0,179 
 

Tab.5 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Moravy  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln26 ,210 29 ,002 ,862 29 ,001 

ln27 ,223 29 ,001 ,847 29 ,001 

ln28 ,113 29 ,200(*) ,943 29 ,117 

sqrt26 ,185 29 ,012 ,934 29 ,070 

sqrt27 ,217 29 ,001 ,763 29 ,000 

sqrt28 ,181 29 ,017 ,912 29 ,019 

s3_26 ,192 29 ,008 ,920 29 ,031 

s3_27 ,196 29 ,006 ,859 29 ,001 

s3_28 ,136 29 ,184 ,964 29 ,406 

 
 

Tab.6 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Moravy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

26.6.2006 0,964 -1,016 0,024 -0,639 0,513 0,118 
27.6.2006 4,670 -0,808 2,347 0,097 0,148 0,000 
28.6.2006 1,314 -0,434 0,615 0,190 0,248 0,612 

Korelační analýza 

Tab.7 Výsledky korelační analýzy mezi sráţkami a nadmořskou výškou v obou povodích 

Epizoda 4/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

          26.6.2006 

          27.6.2006 

          28.6.2006 

          29.6.2006 

          30.6.2006 

 

0,424 

0,148 

0,408 

-0,174 

0,046 

 

-0,013 

0,319 

0,404 

-0,124 

0,343 
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Sig. (2-tailed) 

          26.6.2006 

          27.6.2006 

          28.6.2006 

          29.6.2006 

          30.6.2006 

 

0,070 

0,547 

0,083 

0,477 

0,853 

 

 

0,948 

0,092 

0,030 

0,521 

0,068 

 

Regresní analýza 

Tab.8 Výsledky ANOVA F-testu mezi sráţkami a nadmořskou výškou,  hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

26.6.2006 0,070 0,948 
27.6.2006 0,547 0,092 

28.6.2006 0,083 0,030 

29.6.2006 0,477 0,521 

30.6.2006 0,853 0,068 

Výsledky interpolačních metod 

Tab.9 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

26.6.2006 2,002 2,202 1,937 1,937 1,899 

27.6.2006 2,245 1,838 1,917 1,917 1,961 

28.6.2006 3,436 3,198 3,417 3,417 3,425 

29.6.2006 9,046 9,542 8,857 8,857 8,113 

30.6.2006 12,49 12,08 12,15 12,15 12,98 

 

Tab.10 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

26.6.2006 5,738 5,811 6,019 6,019 6,036 

27.6.2006 4,471 3,998 4,831 4,831 4,465 

28.6.2006 6,336 7,072 6,650 6,650 6,536 

29.6.2006 11,90 10,59 11,18 11,18 11,21 

30.6.2006 6,943 6,680 6,976 6,976 6,985 
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PŘÍLOHA 5 

Epizoda 5: 1.8.2006-8.8.2006 
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Testování normality dat 

Pro obě povodí byly všechny epizody testovány z hlediska normality dat. Zeleně 

označené řádky označují dny, kdy podmínka normality dat dle Shapiro-Wilk testu byla 

splněna. 

Tab.1 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D1_8 ,336 19 ,000 ,525 19 ,000 

D3_8 ,131 19 ,200 ,884 19 ,025 
D4_8 ,119 19 ,200 ,971 19 ,791 

D5_8 ,181 19 ,100 ,904 19 ,058 

D6_8 ,134 19 ,200 ,931 19 ,182 

D7_8 ,195 19 ,056 ,887 19 ,028 

D8_8 ,210 19 ,027 ,864 19 ,011 

 
 

Tab.2 Testování normality dat v jednotlivých dnech, povodí řeky Moravy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D1_8 ,302 29 ,000 ,623 29 ,000 

D3_8 ,117 29 ,200 ,934 29 ,071 
D4_8 ,165 29 ,042 ,802 29 ,000 

D5_8 ,255 29 ,000 ,697 29 ,000 

D6_8 ,196 29 ,006 ,764 29 ,000 

D7_8 ,080 29 ,200 ,986 29 ,961 

D8_8 ,192 29 ,008 ,857 29 ,001 

 
 

Tab.3 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Bečvy 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln1 ,386 19 ,000 ,711 19 ,000 

ln3 ,101 19 ,200(*) ,954 19 ,468 

ln7 ,142 19 ,200(*) ,951 19 ,411 

ln8 ,120 19 ,200(*) ,947 19 ,352 

sqrt1 ,314 19 ,000 ,689 19 ,000 

sqrt3 ,114 19 ,200(*) ,925 19 ,141 

sqrt7 ,143 19 ,200(*) ,931 19 ,182 

sqrt8 ,151 19 ,200(*) ,936 19 ,220 

sqrt3_1 ,371 19 ,000 ,693 19 ,000 

sqrt3_3 ,106 19 ,200(*) ,933 19 ,196 

sqrt3_7 ,123 19 ,200(*) ,955 19 ,481 

sqrt3_8 ,135 19 ,200(*) ,934 19 ,209 
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Tab.4 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Bečvy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

1.8.2006 2,530 1,062 1,701 1,284 Odhad 0,260 0,000 
3.8.2006 1,503 0,670 1,075 1,000 Odhad 0,040 0,436 
7.8.2006 0,905 0,051 0,477 0,193 Odhad 0,040 0,402 
8.8.2006 0,798 -0,502 0,293 0,207 0,386 0,344 
 

Tab.5 Porovnání výsledků transformace dat s pouţitím transformace přirozeným logaritmem (ln), druhou 

odmocninou (sqrt), třetí odmocninou (sqrt3), povodí řeky Moravy   

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ln1 ,177 29 ,021 ,901 29 ,010 

ln4 ,132 29 ,200 ,952 29 ,201 

ln5 ,122 29 ,200 ,962 29 ,374 

ln6 ,114 29 ,200 ,967 29 ,475 

ln8 ,126 29 ,200 ,959 29 ,303 

sqrt1 ,233 29 ,000 ,779 29 ,000 

sqrt4 ,091 29 ,200 ,950 29 ,183 

sqrt5 ,193 29 ,007 ,863 29 ,001 

sqrt6 ,121 29 ,200 ,923 29 ,035 

sqrt8 ,137 29 ,172 ,921 29 ,033 

sqrt3_1 ,149 29 ,099 ,924 29 ,039 

sqrt3_4 ,086 29 ,200 ,971 29 ,596 

sqrt3_5 ,170 29 ,031 ,907 29 ,014 

sqrt3_6 ,117 29 ,200 ,948 29 ,161 

sqrt3_8 ,136 29 ,182 ,931 29 ,057 

 
 

Tab.6 Porovnání koeficientů šikmostí originálních dat s LN, SQRT, SQRT3 koeficienty, volba transformační 

konstanty a výsledky testování normality, povodí řeky Moravy 

 Koeficient šikmosti 

 Skewness LN 

skewness 
SQRT 

skewness 
SQRT3 

skewness 
Transformační 

konstanta 
Test normality 

1.8.2006 2,442 0,522 1,617 0,358 Odhad 0,038 0,000 
4.8.2006 1,909 -0,598 0,693 0,355 0,238 0,713 
5.8.2006 2,773 0,485 1,648 1,247 Odhad 0,380 0,008 
6.8.2006 2,159 -0,426 1,056 0,713 0,165 0,653 
8.8.2006 1,244 0,289 0,772 0,652 Odhad 0,270 0,128 

 



108 

 

Korelační analýza 

Tab.7 Výsledky korelační analýzy mezi sráţkami a nadmořskou výškou v obou povodích 

Epizoda 5/den Povodí Bečva Povodí Morava 

Pearson Correlation 

           1.8.2006 

           3.8.2006 

           4.8.2006 

           5.8.2006 

           6.8.2006 

           7.8.2006 

           8.8.2006 

 

0,260 

0,317 

0,014 

0,523 

-0,274 

-0,405 

0,294 

 

0,454 

0,099 

0,689 

0,343 

0,585 

0,177 

0,558 

Sig. (2-tailed) 

           1.8.2006 

           3.8.2006 

           4.8.2006 

           5.8.2006 

           6.8.2006 

           7.8.2006 

           8.8.2006 

 

0,283 

0,186 

0,956 

0,022 

0,256 

0,085 

0,222 

 

 

0,013 

0,608 

0,000 

0,068 

0,001 

0,359 

0,002 

Regresní analýza 

Tab.8 Výsledky ANOVA F-testu mezi sráţkami a nadmořskou výškou,  hodnoty významnosti pro obě povodí 

Datum Bečva Morava 

1.8.2006 0,283 0,013 

3.8.2006 0,186 0,608 

4.8.2006 0,956 0,000 

5.8.2006 0,022 0,068 

6.8.2006 0,256 0,001 

7.8.2006 0,084 0,359 

8.8.2006 0,222 0,002 
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Výsledky interpolačních metod 

Tab.9 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Bečvy 

 IDW SK OK UK COK 

1.8.2006 1,340 2,386 1,606 1,606 1,805 

3.8.2006 5,542 4,951 5,174 5,174 5,180 

4.8.2006 1,200 0,912 1,031 1,031 1,032 

5.8.2006 2,404 2,326 2,255 2,255 2,289 

6.8.2006 3,589 2,894 3,654 3,654 3,673 

7.8.2006 5,015 5,473 5,283 5,283 6,541 

8.8.2006 19,65 18,67 17,44 17,44 18,25 

 

Tab.10 Porovnání RMSE chyb pro první epizodu, povodí řeky Moravy 

 IDW SK OK UK COK 

1.8.2006 1,445 1,559 1,554 1,554 1,558 

3.8.2006 2,740 2,627 2,634 2,634 2,643 

4.8.2006 3,915 4,150 4,008 4,008 3,900 

5.8.2006 5,211 4,877 5,125 5,125 5,083 

6.8.2006 8,772 8,960 9,106 9,106 9,081 

7.8.2006 10,39 9,985 9,784 9,784 10,15 

8.8.2006 3,950 3,551 3,737 3,737 4,347 

 

 

 


