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ANOTACE 

Cílem této práce bylo testování a srovnání různých interpolačních a simulačních 

metod, zejména pak podmíněné stochastické simulace pro plošný odhad denních 

srážkových úhrnů. Testování bylo prováděno pro oblast povodí řeky Bečvy. 

V první části jsou popisovány srážky, jejich vznik, způsob měření pomocí sítě 

srážkoměrech stanic a jejich zpracování na ČHMÚ.  

V další části jsou uvedeny informace o povodí řeky Bečvy. Vlastní předpoklady 

jsou zpracovány pomocí analýzy současného stavu. Důležitá součástí práce je explorační 

analýza, posouzení normality a vlivu nadmořské výšky na denní srážkové úhrny. 

Prostorová závislost denních srážkových úhrnů byla popsána pomocí zvoleného 

modelu semivariogramu. 

Pro testování vybraných metod byl použit modelovací software SGeMS určený 

pro řešení prostorových geostatistických úloh. Výsledky odhadů a simulací byly 

ohodnoceny pomocí velikosti střední chyby, podílové chyby a podmíněného či krigovacího 

rozptylu.  

Na závěr bylo provedeno zhodnocení dosažených výsledků a posouzena možnost 

použití software SGeMS pro dané účely. 

Klíčová slova: podmíněná stochastická simulace, denní srážkové úhrny, 

interpolace, geostatistika, SGeMS 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to test and compare different interpolation and 

simulation methods, especially conditional stochastic simulation to estimate spatial daily 

precipitation.Testing was carried out for the Bečva catchment distrikt. 

 In the first section, the precipitation is described, its origin, method of 

measurement using a network of raingauge stations and also their  processing  by the 

Czech Hydrometeorological Institute.  

The next section provides information on the Becva catchment . The hypothesis 

 is  processed by analyzing the current situation. An important part of the thesis is 

exploratory analysis, assessment of normality and the correlations with the precipitation.  

The spatial dependence of daily precipitation was described by the  chosen model 

of variogram. 

 To test the selected method the  SGeMS modeling software was used, designed 

for geostatistical analysis of the spatial tasks. The results of estimations and simulations 

were evaluated using a  root mean squared error, bias  and conditional or kriging variance. 

 In conclusion,  the results obtained were evaluated  and  the possibility of using 

SGeMS software for these purposes was assessed. 

 

Keywords: conditional stochastic simulation, daily precipitation, interpolation, 

geostatistics, SGeMS 
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1. ÚVOD 

Voda je důležitá pro všechny formy života. Srážky jako je déšť, sníh a kroupy 

stojí v zájmu zkoumání odnepaměti. Snahou je pochopit přírodní děje, které ovlivňují 

množství srážek, protože ty pak mají vliv např. na velikost úrody. 

První meteorologická měření u nás začala v roce 1775 v pražském Klementinu. 

Zaznamenávaly se hodnoty tlaku a teploty. 

Dnešní meteorologie kromě tlaku a teploty sleduje i mnoho dalších údajů včetně 

denních a hodinových srážkových úhrnů, které jsou využívány jako vstupy pro další 

zpracování. Analýza a predikce průběhu srážek jak v čase, tak i v prostoru je velmi 

frekventovanou a žádanou úlohou v různých oborech lidské činnosti, mezi něž se řadí např. 

i hydrologické modelování. 

Vysoké srážkové úhrny v kombinaci s dalšími nepříznivými faktory (nasycení 

povodí, pokryv území bez absorpční či zpomalující funkce, zádržná vodní díla 

s nedostatečnou kapacitou atd.) mají dramatický dopad na lidskou činnost s neblahými 

následky v podobě velkých ztrát jak materiálních tak dokonce i na životech. Mimořádné 

povodňové situace z nedávné doby jsou toho dokladem (např. na Moravě v červenci 1997 

nebo v Čechách v srpnu 2003).  

Hodnocení srážek vychází z klimatických podmínek naší republiky, které je 

ovlivněno cirkulačními a geografickými poměry (Netopil, et al. 1984). Naše území leží 

v mírném pásu v oblasti přechodného středoevropského klimatu. Převážnou část roku 

převládá klima mírného pásu s tím, že se zde vyskytuje vzduchová hmota tropická a 

v kratších časových úsecích také hmota arktická. 

Distribuce srážek, jak v čase tak zejména v prostoru, je silně variabilní a je 

ovlivněna celou řadou fenoménů (prostorové rozložení stanic, vliv orientace a sklonu 

svahů). Bodové odhady (na stanicích), které jsou zvláště v horských oblastech řídce 

rozloženy, je možné a vhodné doplnit radarovými odhady, které je potřeba kalibrovat.  

Vstupy pro hydrologické modelování jsou kvantifikované srážky distribuované 

v čase, v prostoru nebo v prostoru i čase. K získání plošných odhadů se využívá řada 
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interpolačních metod, jejichž základem je odhad hodnot na neznámých místech z hodnot 

v jejich okolí (např. metoda inverzních vzdáleností, krigování). 

Důležité je co nejlépe ocenit i neurčitost, spojenou s tímto odhadem. Vhodným 

nástrojem pro takovéto odhady je využití metod prostorové stochastické simulace, zejména 

podmíněné stochastické simulace. Pro podmíněné metody je významné, že zachovávají 

hodnoty na měřených místech.  

Základem těchto metod je opakované provádění simulačního procesu s využitím 

krigování. Čím větší počet opakování, tím realističtější budou výsledné hodnoty. Velkou 

nevýhodou velkého množství opakování je vyšší časová náročnost. 

Pro praktické uplatnění je potřebné hledat rovněž vhodné prostředí pro 

implementaci. Takovým nástrojem může být software SGeMS, vyvinutý speciálně pro 

účely prostorových odhadů a simulací. Software SGeMS (Stanford Geostatistical Modeling 

Software) je open-source programový balíček umožňující data analyzovat, provádět 

odhady a simulace, a výsledky zpracování vizualizovat v 3D okně. 

1.1. Cíl práce 

Cílem této práce je posoudit možnosti využití stochastické simulační metody 

v prostředí software SGeMs pro modelování denních srážkových úhrnů. Práce se zaměřuje 

na zkoumání konkrétního programového prostředí a implementace podmíněné stochastické 

simulace. Výsledky mají dokumentovat vhodný způsob použití této metody, upozornit na 

možné problémy a ocenit vhodnost použití. Součástí práce je také srovnání simulačních 

metod a vybraných interpolačních metod, zejména krigování, z pohledu jejich využití pro 

srážko-odtokové modelování. 

Testování je prováděno na vzorových datech denních srážkových úhrnů v povodí 

řeky Bečvy za několik vybraných srážkových epizod. Protože za hlavní problémová 

období jsou považována období zvýšené srážkové činnosti a hrozby povodní, jsou i 

srážkové epizody podle toho vybírány. Data poskytl Český hydrometeorologický ústav 

v Ostravě. 
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2. Srážky 

 

Podle Lágnera (2007), Hrádka a Kuříka (2002) a Bednáře (1989) vznikají 

kondenzací (kapalné srážky) nebo desublimací (pevné srážky) vodní páry v ovzduší, na 

povrchu území, předmětech nebo rostlinách. Podmínkou pro jejich vznik je přítomnost 

kondenzačních nebo desublimačních jader ve vzduchu nasyceném vodní párou.  

2.1. Rozdělení srážek 

Podle Bednáře (2003) se srážky dělí podle místa vzniku na atmosférické, které 

vznikají ve volné atmosféře nebo v přízemní vrstvě vzduchu, a horizontální, které 

kondenzují, popř. desublimují, na povrchu území, předmětů, rostlin, jsou nepohyblivé a 

typické pro horské oblasti.  

Bednář (1989) popisuje teorii vzniku srážek. Při vývoji oblaku vzniká na 

kondenzačních jádrech velký počet maličkých vodních kapiček, jejichž velikost dosahuje 

řádově několika mikrometrů. Tyto kapičky narůstají do takové velikosti, kdy je jejich 

pádová rychlost větší než rychlost vzestupných vzduchových proudů uvnitř oblaku a 

vznikají srážky. 

Mezi atmosférické srážky patří déšť, mlha, mrholení, sníh, kroupy, krupky a 

zmrzlý déšť.  

Hrádek a Kuřík (2002) dále dělí srážky podle původu:  

• Termické – vznikají ochlazováním výstupních vzdušných proudů ohřátých 

zemským povrchem, mají krátkou dobu trvání a svou vysokou intenzitou zasahují malé 

oblasti, např. přívalové deště.  

• Orografické – vznikají ochlazováním vzdušných proudů usměrněných horským 

reliéfem do vyšších vrstev atmosféry, mají dlouhou dobu trvání a nižší intenzitu.  

• Cyklonální – vznikají postupující hlubokou tlakovou depresí, mají dlouhou dobu 

trvání, nízkou intenzitu a mohou zasahovat velké oblasti.  
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Podle doby trvání se dělí srážky  

• Krátkodobé - deště s vysokou intenzitou a krátkou dobou trvání (termické), k 

vypadávání dochází nejčastěji po vysokém výparu, na tocích s malým povodím způsobují 

povodně. 

• Dlouhodobé – dlouhotrvající deště o nízké intenzitě (orografické, cyklonální), 

způsobují povodně na tocích s velkým povodím.  

Rosa, jíní a námraza jsou horizontální srážky. 

2.2. Časové a plošné rozdělení srážek 

Dle Kemela (2000) se určují tyto srážkové charakteristiky: srážkové úhrny za 

jednotlivé dny, měsíce, roky, údaje o deštích, průměrné dlouhodobé úhrny za jednotlivé 

dny, měsíce, roky, údaje o jejich největší vydatnosti, o počtu srážkových dní v jednotlivých 

měsících, průměrné dlouhodobé úhrny roční a v jednotlivých měsících atd. 

ČHMÚ  používá pro předpovědní a hlásnou službu i data z kratších časových 

intervalů jako jsou např. hodinové úhrny srážek nebo desetiminutové úhrny srážek měřené 

na automatizovaných srážkoměrných stanicích (ČHMÚ, 2013). 

Největší pravděpodobnost výskytu připadá dle Kemela na ranní a odpolední 

hodiny, méně často prší před polednem a v noci. Roční chod srážek závisí na zeměpisné 

poloze. Pro přímořské mírné zeměpisné šířky je charakteristické rovnoměrné rozdělení 

srážek po celý rok, pro klima pevnin mírných šířek jsou obvyklé velké srážky v letním 

období a malé v zimním. 

O nejobecnějších srážkových poměrech daného místa podává informace 

dlouhodobý roční úhrn srážek. V ČR připadne 2/3 celoročního úhrnu na letní pololetí 

(duben – září). Průměrné měsíční úhrny jsou počítány z delší řady let, srovnávají se 

v různých místech jako procento celkového dlouhodobého ročního úhrnu. 

Množství srážek je kromě zeměpisné polohy ovlivňováno i nadmořskou výškou a 

orientaci území vůči světovým stranám. Na návětrných svazích hor vzhledem k působení 

proudění vlhkých vzdušných hmot pozorujeme vyšší roční srážkový úhrn, než na svazích 

závětrných (srážkový stín). 
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2.3. Měření srážek v síti meteorologických stanic ČHMÚ  

Podle dle ČHMÚ (2003) je síť meteorologických stanic, na kterých se měří srážky 

v určených časových obdobích, rozdělena na staniční síť a doplňkovou staniční síť. Povodí 

řeky Bečvy spadá do působnosti pobočky Ostrava.   

Základní meteorologická staniční síť je tvořena z dobrovolnických a 

profesionálních stanic. Dobrovolnické stanice obsluhují dobrovolní pozorovatelé z řad 

občanů.  

Množství srážek se udává v milimetrech (s přesností na desetiny milimetru). Jde o 

výšku spadlých srážek, které spadnou ve formě vody nebo voda vzniklá rozpuštěním 

tuhých srážek. Výšce srážek 1 mm odpovídá množství vody 1 litr na 1 m2 vodorovné 

plochy. 

Ve vyšších nadmořských výškách počet stanic ubývá, vzhledem k větší členitosti 

a nepřístupnosti terénu. Z toho vyplývá i menší množství získávaných informací. 

2.4. Měřicí a záznamové přístroje používané v ČHMÚ  

Podle ČHMÚ (2003) se pro měření srážek používá srážkoměr (Obrázek 1), který 

se umísťuje na podstavec tak, aby horní okraj velké srážkoměrné nádoby byl ve výšce 1 m 

nad terénem. Pro záznam množství a časového průběhu kapalných srážek se využívají 

přístroje se záznamem na registrační pásku na bubnu s hodinovým strojem (ombrograf, 

pluviograf). 

Pro klimatologické účely se množství srážek měří jednou denně v 07 hodin 

světového času UTC. Naměřené množství srážek se zapisuje do Denního záznamníku vždy 

k předešlému dni a do Měsíčního výkazu meteorologických pozorování, který pozorovatel 

po skončení měsíce zasílá na příslušné regionální pracoviště ČHMÚ. 

2.5. Síť srážkoměrných stanic 

Na Obrázku 2 jsou zobrazeny Meteorologické stanice ČHMÚ z oblasti povodí 

řeky Bečvy. Jsou zde vidět různé typy stanic, jako jsou Manuální srážkoměrné stanice 

(MMS),  Manuální klimatologické stanice (MKS), Automatizované stanice s profesionální 
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obsluhou (AMS), Automatizované stanice s dobrovolnou obsluhou (AKS) a 

Automatizované srážkoměrné stanice (ASS). 

Podrobný popis těchto stanic je možno nalézt přímo na stránkách ČHMÚ. 

 

Obrázek 1: Srážkoměr (ČHMÚ 2003) 

2.6. Zpracování srážkoměrných dat v ČHMÚ 

Dle Tolasze (2007) vyvíjí Český hydrometeorologický ústav klimatologickou 

databázovou aplikaci CLIDATA pro práci s metadaty a k základnímu zpracování 

klimatologických údajů. Chování klimatologického systému nelze popsat bez dlouhodobě 

kvalitních a dostupných klimatologických prvků. Využívají se právě měřící sítě 

meteorologických stanic, ze kterých se získává množství aktuálních dat. 

Importované údaje  jednotlivých stanic jsou vždy formálně i prostorově 

kontrolovány a validovány.  
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Obrázek 2: Meteorologické stanice ČHMÚ v oblasti povodí řeky Bečvy (ČHMÚ; Mapový podklad Google) 
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3. Povodí řeky Bečvy 

Povodí řeky Bečvy leží ve východní části Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. Řeka Bečva je největší levostranný přítok Moravy, do které se vlévá u obce Troubky 

v km 198,3 v nadmořské výšce 194,69 m. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské 

Bečvy ve Valašském Meziříčí. Délka Vsetínské Bečvy je 59,38 km a Rožnovské Bečvy 

37,98 km. Obě řeky pramení na svazích Vysoké, Vsetínská Bečva na jižních a Rožnovská 

Bečva na severních. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – oddělení GIS na svých 

www stránkách prezentuje charakteristiky toků a povodí ČR (Obrázek 3 – 7). 

 

 

Obrázek 3: Charakteristiky řeky Bečvy dle VÚV TGM (www.dibavod.cz/download.php?id_souboru=2376) 

3.1. Podíl nadmořských výšek na ploše povodí dle VÚV TGM 

Na Obrázku 4 je zobrazen podíl nadmořských výšek na ploše povodí řeky Bečvy.  

Nejvíce nadmořských výšek, 12,5 %, je zastoupeno v intervalu 500 – 550 m n. m.. Přes 

10 % mají zastoupení intervaly výšek 550 – 600 m n. m., 450 – 500 m n. m. a 300 – 

350 m n. m. 90 % nadmořských výšek je v rozsahu od 200 do 700 m n. m.  

Podélný profil řeky Bečvy (Obrázek 5) ukazuje sklon toku v závislosti 

na vzdálenosti od ústí a nadmořské výšce. 
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Obrázek 4: Podíl nadmořských výšek na ploše povodí dle VÚV TGM (www.dibavod.cz/download.php?id_souboru=2376) 

 

Obrázek 5: Podélný profil řeky Bečvy dle VÚV TGM (www.dibavod.cz/download.php?id_souboru=2376) 

3.2. Podíl sklonů svahů v povodí dle VÚV  TGM 

Největší podíl sklonů je v intervalu 5 - 15° , jde o 2/5 území. Nejméně jsou 

zastoupeny sklony nad 35° (Obrázek 6). 
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Obrázek 6: Sklonové poměry na povodí řeky Bečvy dle VÚV TGM ( http://www.dibavod.cz/download.php?id_souboru=2377) 

3.3. Expozice svahů na ploše povodí dle VÚV TGM 

Expozice svahů je na ploše povodí rovnoměrně rozdělena do všech směrů. 

Nejvyšší hodnoty jsou ve směru JZ a SZ, nejméně je svahů obrácených na východ 

(Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Směrové poměry na povodí řeky Bečvy dle VÚV TGM (http://www.dibavod.cz/download.php?id_souboru=2378) 

Vzhledem k výše popsaným charakteristikám povodí řeky Bečvy je 

nejvýznamnější pro ověření vliv nadmořské výšky na velikost denních srážkových úhrnů. 
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4. Geomorfologické poměry v povodí řeky Bečvy 

Povodí řeky Bečvy leží na území Moravských Karpat (provincie Vnější západní 

Karpaty). Jde o subsystém Alpsko-himalajský. Geomorfologická oblast Západní Beskydy 

má rozlohu 1489 km2. Hostýnsko-vsetínská hornatina se nachází v jz. části, je rozdělena 

hlubokým údolím Vsetínské Bečvy na dva podcelky – Hostýnské vrchy a mohutnější 

Vsetínské vrchy s nejvyšším bodem celé oblasti Vysokou (1024 m n.m.). 

Mezi Vsetínskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydami se táhne sníženina 

Rožnovská brázda, jejíž osu pomyslně tvoří řeka Rožnovská Bečva. Moravskoslezské 

Beskydy jsou členitá hornatina, která spadá do území povodí řeky Bečvy jen svou 

nejjižnější částí. 

Na hornatější oblast západních Beskyd navazuje ze severovýchodu 

Západobeskydské podhůří s Podbeskydskou pahorkatinou. Nejnižší část území povodí 

Bečvy spadá do rovinné oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny s oblými pahorkatinami. 

Celá oblast je tvarově různorodá a členitá s velkým množstvím hor, kopců vrchů a 

pahorků, které se střídají s velkým počtem údolí. 

Převážná část hornatého území je pokryta 3. – 8. vegetačním stupněm, jsou zde 

většinou lesy s převažujícími smrkovými porosty. 
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5. Analýza současného stavu 

Většina autorů zabývajících se geostatistickými metodami simulování odhadu 

srážek je dává do kontextu časového vývoje, méně prací pak řeší problémy prostorového 

rozložení srážek. V popředí zájmu jsou především úlohy studující odhady plošných srážek 

pomocí interpolačních metod. 

Z českých autorů uvádí své poznatky o přesnosti odhadů denních a hodinových 

úhrnů vztažených k radarovému pixelu např. Sokol et al. (2003). Z jeho práce vyplývá, že 

nejlepší výsledky byly získány při spojení radarových a srážkoměrných dat, než když jsou 

k dispozici data pouze z jednoho zdroje. Zvolenými testovanými interpolačními metodami 

byla metoda optimální interpolace a metoda modifikovaného podílu. Porovnáním metod 

pro bodový odhad srážek pro denní úhrny se ukázalo, že metody dávají přibližně 

srovnatelné výsledky, pro hodinové úhrny byla ale vhodnější metoda modifikovaného 

podílu. 

Důležitým aspektem pro odhady a simulace srážek je závislost na nadmořské 

výšce, popřípadě vliv orografie. 

Ze zahraničních autorů například Hevesi et al. (1991) nebo Basistha et al. (2008) 

porovnávali mezi sebou různé metody interpolace srážek. Hevesi testoval metodu 

krigování  z důvodu významné korelace mezi přirozeným logaritmem ročních srážkových 

úhrnů a nadmořskou výškou stanic. K odhadu ročních srážek pro celé povodí 

s nedostatkem stanic použil historická data z 62 stanic v jižní Nevadě a jihovýchodní 

Kalifornie. Porovnal mezi sebou celkem pět typů semivariogramů (lineární, sférický 2x, 

gaussovský 2x) s různými parametry nastavení. Z výsledků srovnání metodou křížové 

validace je nejvhodnější metoda pro toto horské území kokrigování s využitím 

gaussovského typu semivariogramu. 

V práci Basistha et al. (2008) autoři volí jako nejvhodnější metodu pro území 

s velmi malým počtem stanic metodu univerzálního krigování. Byly testovány různé 

interpolačních metody v horské oblasti Uttarakhand v Indii: metoda inverzních vážených 

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

porovnány pomocí velikosti střední chyby.  

Další studii na toto téma napsal Prudhomme (1998, 1999), který použil různé 

regresní modely na pilotní oblasti pohoří ve Skotsku (North West Higlands) s 1003 
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srážkoměrnými stanicemi. Nejvhodněji vyšel regresní model se čtyřmi parametry, které 

byly kombinací geografických parametrů (vzdálenosti od moře proti směru větru, překážek 

vzhledem k převládajícímu směru větru a drsnosti povrchu). V další práci od Portalese 

(2010) byly hodnoceny tři interpolační metody (mnohonásobná regrese, základní 

krigování, základní kokrigování) v horské oblasti Valencie ve Španělsku pomocí 25 

topografických a geografických proměnných, ze kterých měla nejvýznamnější vliv 

zeměpisná délka a šířka, sklon terénu, orientace svahů a směr proudění větru. 

Většina autorů zabývajících se stochastickými simulacemi srážek pracuje s různými 

typy modelů, které používají jako vstupy velmi dlouhé časové řady dat. Srovnání dvou 

stochastických generátorů počasí zveřejnil ve své práci Semenov et al. (1998). Jde o dva 

numerické modely, které vytvářejí syntetické časové řady ze souboru klimatických 

proměnných, jako jsou srážky, teplota a sluneční záření. Oba analyzují některé statistické 

vlastnosti vstupních dat o počasí z denního pozorování pro vybrané místo a pak s pomocí 

těchto vlastností spolu s pseudogenerátorem náhodných čísel vytvářejí simulované údaje o 

počasí pro jeden den. Pro srovnání byly použity 300 let dlouhé řady. Ze závěrečného 

hodnocení vyplývá, že žádný z popisovaných generátorů neoptimalizuje dobře simulaci 

denních rozptylů klimatických proměnných. Důležité je proto u každého modelu vždy 

ověřit generátor testováním před jeho použitím. Použití simulátorů počasí za předpokladu 

jejich dobrého (věrného) chování představuje možnou alternativu k testování 

interpolačních metod a jejich optimalizaci. Viz dále. 

 V rámci své rešeršní činnosti jsem narazila na práci, ve které se objevuje vztah 

stochastických modelů a makroklimatické atmosférické cirkulace. 

Qian et al. (2002) zdůrazňuje, že stochastické modely jsou podmíněné 

makroklimaticko-atmosférickou cirkulací. Začleněním denní cirkulace a synoptické 

informace o počasí v generátorech počasí, mohou stochastické modely počasí pracovat 

s makroklimatickou atmosférickou cirkulací simulovanou pro klimatické modely řešící 

změny klimatu, k získávání klimatických scénářů v denním měřítku pro dopadové modely. 

Důležitým omezením mnoha stochastických modelů je, že simulují počasí 

odděleně pro jednotlivá místa, zatímco mezi nimi ve skutečnosti existují silné prostorové 

korelace. Je nutné zachovat prostorové korelace zejména při simulaci série počasí sloužící 

pro vstup do dopadových modelů, zejména pro hydrologické účely. 
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Jak dále uvádí Qian, generátory počasí podmíněné denními cirkulačními vzory 

umí vyřešit lépe bezesrážkové i srážkové události. Je důležité, že mezistaniční korelační 

koeficienty denního množství srážek v syntetické sérii srážek jsou velmi nízké. Nejsou-li 

uvažovány denní cirkulační vzory, všechny tyto korelační koeficienty se sníží na 0. Tyto 

výsledky naznačují, že jednomístný generátor počasí není dostatečně schopný 

reprodukovat prostorové koherence v měření, i když jsou jeho součástí denní cirkulační 

vzory. Cílem šetření bylo ověřit, zda podmíněné vícemístné modely počasí mohou 

reprodukovat měřené klima lépe než nepodmíněné. Návrh byl, aby se podmíněné modely 

počasí jednoduše používaly pro „downscaling“ účely při přímém začlenění simulovaných 

denních cirkulačních vzorů – OAGCM za předpokladu, že simulovaná makroklimatická 

atmosférická cirkulace – OAGCM je důvěryhodná a že struktura počasí je beze změny při 

určitých cirkulačních vzorech v budoucím klimatu. Srážkové dny byly simulovány 

z nenulového srážkového množství pro každé místo pomocí smíšené exponenciální 

distribuce. Kromě poskytování dobrých výsledků srážkových dat je smíšená exponenciální 

distribuce výhodná a efektivní pro stochastické simulace. Z měřených denních srážek, 

maximálních a minimálních teplot byl vytvořen a kalibrován model jak podmíněný, tak i 

nepodmíněný cirkulačními vzory. K ověření, že podmíněné modely dávají lepší výsledky 

než nepodmíněné modely, byla použita stonásobná realizace simulace.  

Na konec Qian uvádí, že kvantil – kvantilový graf i realizovaný K-S 

dvouvýběrový test ukázaly na lepší výsledky podmíněného modelu. Podmíněné simulace 

přispívají především k lepší reprodukci statistik měřených proměnných, mají také 

významnou výhodu v tom, že jsou jednoduše aplikovatelné v downscaling studiích. 

V budoucnu by neměl být problém přiřadit jednotlivé dny k odpovídajícím cirkulačním 

vzorům, identifikovaným na základě makroklimatických cirkulačních polí. 

Na závěr uvádím práci, která se přímo týká interpolačních metod pro odhad 

srážek na povodí řeky Bečvy. Na Sympoziu GIS Ostrava 2011 byl zveřejněn referát Lucie 

Orlíkové na téma Srovnání interpolačních metod pro odhad srážek. Autorka uvádí, že 

velikost atmosférických srážek je plošně a časově velmi variabilní veličinou. V horských 

oblastech jsou místa skrytá pro radar, ve vyšších nadmořských výškách je nedostatek 

měřících stanic a to zapříčiňuje menší hustotu získávání primárních informací. Nadmořská 

výška má určující vliv na přesné určení prostorového rozložení srážek na libovolném 

území. Cílem práce bylo porovnat různé interpolační metody pro dvě pilotní území. K 
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dispozici bylo 29 srážkoměrných stanic v povodí horního toku řeky Moravy a 19 stanic v 

povodí řeky Bečvy. K testování byly zvoleny následující interpolační metody: metoda 

inverzních vzdáleností, jednoduché a základní krigování, metoda TOPO TO RASTER, 

kokrigování a podmíněná stochastická simulace. Bylo zjištěno, že v případě povodí řeky 

Bečvy, zahrnutí nadmořské výšky nemá na odhad srážek vliv. V povodí řeky Moravy, 

ovšem vliv nadmořské výšky prokázán byl, a výsledky proto vykázaly zlepšení po zahrnutí 

tohoto parametru. 
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6. Explorační analýzy 

Explorační analýza dat (ang. Exploratory data analysis, EDA) je podle Kanevski 

et al. (2004) souhrn metod používaných především pro: 

• maximální pochopení vlastností dat, 

• odhalení základní struktury jevu, 

• extrakce důležitých proměnných, 

• detekce odlehlých hodnot a anomálií, 

• určení optimálních modelově závislých faktorů / volba parametrů 

nastavení. 

Doporučená sekvence kroků při provádění EDA podle něj zahrnuje: 

Problém →Data→Analýza→Model→Závěr 

Pro explorační prostorovou analýzu dat (ESDA) je podle Kanevsky et al. (2004) 

důležité: 

• statistická analýza zdrojových i transformovaných dat,  

• vizualizace dat 1D a 2D grafy,  

• analýza měřící sítě, 

• analýza proporcionálního efektu, statistika plovoucího okna, 

• explorační semivariogramy, vzájemné semivariogramy na zdrojových i 

transformovaných datech. 

Doporučují se zejména tyto nástroje: histogram, Q - Q  a P - P grafy, krabicové 

grafy a bodové grafy, které umožňují grafické posouzení kvality dat. K popisu dat slouží 

také vypočtené hodnoty střední hodnoty, rozptylu, mediánu, směrodatné odchylky, 

minimální a maximální hodnoty, koeficientů šikmosti a špičatosti a variačního koeficientu. 

Prostorový aspekt rozložení dat popisuje trend, jehož odhalení je důležité 

vzhledem k tomu, že mnoho modelů vychází z předpokladu prostorové stacionarity 

(průměrná hodnota proměnné je v poli konstantní a rovněž prostorová autokorelace je v 

poli konstantní). Pokud rozložení dat (resp. jimi studovaný jev) nesplňuje stacionaritu v 

poli, tak pro vlastní výpočet používáme hodnoty reziduí namísto zdrojových dat. 



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    18 

Při ověření typu statistické distribuce sledované veličiny zjišťujeme, zda je splněn 

požadavek na normalitu dat. V takovém případě se provádí transformace hodnot 

(normalizace dat) nebo se používají nelineární (neparametrické) metody. Široce používané 

metody transformace jsou buď lognormální transformace nebo Normal score (Nscore). 

Nscore je široce používaná transformace v některých nelineárních interpolačních modelech 

a speciálně v sekvenční gaussovské simulaci (Deutsch a Journel, 1998; Chiles and 

Delfiner, 1999). 

Výsledky explorační analýzy jsou základem pro správné následné provádění 

interpolací a simulací. 

6.1. Testy normality  

Testy normality slouží k ověření normální distribuce dat. Pokud se na základě 

analýzy dat zjistí, že rozdělení výběru dat se příliš odlišuje od normálního rozdělení, je 

třeba před použitím řady analytických nástrojů nalézt vhodnou transformaci dat, která vede 

ke stabilizaci rozptylu, zesymetričtění rozdělení a v řadě případů i k normalitě dat. 

(Meloun, Militký, 1996). 

Pro ověření, zda mají data normální rozdělení, slouží výpočet tzv. 

Kolmogorovova-Smirnovova (K-S) modifikovaného testu a Shapiro-Wilkova testu.  

6.1.1. Kolmogorovův – Smirnovův test pro jeden výběr 

Kolmogorovův – Smirnovův test se používá k ověření hypotézy, že pořízený 

výběr pochází z rozdělení se spojitou distribuční funkcí F(x). F(x) musí být úplně 

specifikovaná. Podrobný popis testu je uveden např. v Meloun, Militký (1996). Máme-li 

při ověřování dobré shody mezi empirickým a teoretickým rozdělením k dispozici pouze 

výběr malého rozsahu, dáváme tomuto testu přednost před χ2 testem dobré shody. 

6.1.2. Shapirův - Wilkův test normality 

Shapirův-Wilkův test se ve statistice používá pro testování hypotézy, která tvrdí, 

že náhodný výběr x1, . . ., xn pochází z normálního rozdělení s blíže nespecifikovanými 

parametry µ a σ2, N(µ, σ2). Tento test je založen na zjištění, zda se body sestrojeného 
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kvantil-kvantilového grafu významně liší od regresní přímky proložené těmito body 

Testová statistika má tvar:  
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kde yi jsou uspořádané hodnoty náhodného výběru x1, . . . , xn, an-i+1 jsou 

tabelované váhy, y s pruhem je výběrový průměr y a k = n/2, je-li n sudé, resp. k = 

(n−1)/2, je-li n liché. Čím více se hodnota testové statistiky blíží číslu 1, tím je lepší shoda 

mezi teoretickým a empirickým rozdělením. Z toho plyne, že pokud hodnota testové 

statistiky nepřekročí tabelovanou kritickou hodnotu Shapiro-Wilkova testu, nulovou 

hypotézu zamítáme na dané hladině významnosti. (Boháčková, 2009) 

6.2. Transformace dat do normálního rozdělení 

Testováním různých metod transformace se zabývá řada autorů. Například 

Wardrop (2010) uvádí tyto možné typy transformací: 

• transformace přirozeným logaritmem,  

• transformace druhou odmocninou,  

• transformace třetí odmocninou,  

• mocninná transformace s využitím lineární interpolace koeficientů 

šikmosti. 

Kanevski et al. (2004) doporučuje transformaci Nscore pro provádění 

transformace do i z normálního rozdělení.  Postup transformace je vysvětlen v Isaaks et al. 

(1989). Postup je schematicky znázorněn na Obrázku 10. 
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Obrázek 8: Normal score transformace (http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0309170811000789-gr19.jpg) 

6.3. Regionalizovaná proměnná 

Koncept regionalizované proměnné a náhodných funkcí je základem pro 

geostatistické modelování. Většina popisů náhodné proměnné je založena na základě 

určení funkce hustoty pravděpodobnosti, která odpovídá pravděpodobnosti P(Z) (Vizi et 

al., 2008). Kumulativní distribuční funkce pro náhodnou proměnnou s danou 

pravděpodobností je pak dána: 

kde [A,Z] jsou rozsahy variability. Tento koncept je možno schematicky znázornit, viz 

Obrázek 8. Na tomto obrázku jsou v 1D prostoru ve třech náhodně vybraných bodech xα 

náhodně vybrané tři hodnoty z(xα) ze 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). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázek 9: Koncept regionalizované proměnné a náhodné funkce (Vizi et al., 2008) 

 

∫=
Z

A

dzZfZF )()(



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    21 

6.4. Geostatistická analýza 

Základem geostatistických analýz a modelování je strukturální analýza, která 

popisuje významné rysy chování regionalizované proměnné. Pro strukturální analýzu je 

možné využít semivariogram. Semivariogram dle Horáka (2006) vyjadřuje změnu 

proměnné U mezi místem x a místem (x+h), mezi nimiž je vzdálenost h, jde o měření 

variability (změny 2. řádu): 

[ ]∑ +−=
hnh

hxuxu
n

h 2)()(
2

1
)(γ , 

nh je počet párů při kroku h 

Kromě semivariogramu se používají i další strukturální funkce: 

• kovarianční (autokorelační) funkce 

[ ] [ ]∑ +−++−=
hnh

hxmhxuhxmxu
n

hK )()(*)()(
2

1
)(  

m(x) je střední hodnota veličiny v blízkosti místa x 

 

• korelogram  

)0(/)()( KhKhKN =  

• relativní semivariogram 

• neergodický semivariogram 

Vztah mezi kovarianční funkcí a semivariogramem dle Horáka (2006): 

)()0()( hKKh −=γ  

Teoretické modely semivariogramu 

Průběh empirických hodnot semivariogramu je interpretován s pomocí 

teroretických modelů, které formalizují charakter závislosti variability regionalizované 

proměnné na vzdálenosti. Nejběžnější modely rozdělujeme na modely přechodového typu, 

modely bez přechodu a oscilační modely. Mezi modely přechodového typu se řadí často 

používaný sférický, kvadratický, exponenciální, gaussovský,  cirkulární, pentasférický a 
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lineární model s prahem. Jako modely bez přechodu jsou uváděny lineární, logaritmický a 

náhodný. Sinový a kosinový model patří mezi oscilační modely. Skládáním jednotlivých 

modelů lze vytvářet tzv. složené semivariogramy. 

Výsledný tvar teroretického semivariogramu musí co nejvíce odpovídat empiricky 

zjištěným hodnotám, avšak hledání optimálního průběhu pomocí např. metody nejmenších 

čtverců neposkytuje zpravidla lepší výsledky než expertní hodnocení. 

 
Obrázek 10: Parametry semivariogramu (Horák,2006) 

 

Základní charakteristiky semivariogramu práh (sill), dosah (range) a zbytkový rozptyl 

(nugget) určují průběh funkce závislosti mezi vzorky (Obrázek 9). 

Z interpretace semivariogramů můžeme odvodit základní vlastnosti pole 

regionalizované veličiny. Mezi ně patří kontinuita, anizotropie, homogenita a stacionarita 

pole. Vyjadřují se pomocí hodnot dosahu, charakteristikami oscilace prahu a parabolické 

deformace v oblasti prahu u semivariogramu. Anizotropie pole představuje závislost 

změny vybraných charakteristik na směru zkoumání, k jejímu vyjádření se používá např. 

elipsa anizotropie, konstruovaná pomocí dosahů v závislosti na těchto směrech. 
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6.5. Korelační a regresní analýzy 

Jak vyplývá z výše uvedené literatury, hodnoty srážkových denních úhrnů mohou 

být ovlivněny prostorovým rozložením srážkoměrných stanic na území povodí Bečvy, na 

jejich nadmořské výšce, popřípadě záviset na orientaci a sklonu svahů. 

Pro ověření těchto předpokladů se používá korelační analýza. Hodnotí vztahy 

mezi dvěma nebo více zdroji informací. Jedna veličina je určena jako závislá 

(vysvětlovaná) a jedna nebo více jako nezávislé (vysvětlující) proměnné. Závislost může 

být buď pevná nebo volná (stochastická), nebo mohou být veličiny nezávislé. Mírou 

intenzity závislosti je koeficient korelace ρ, jehož hodnoty mohou nabývat od -1 do +1 

(Litschmannová, 2013). 

Těsnost vztahu mezi veličinami popisuje regresní analýza. Nejjednodušší formou 

regrese je jednoduchá lineární regrese ve tvaru přímky. (Litschmannová, 2013) 

iiii exY +⋅+= ββ0  

Kvalitu regresního modelu popisujeme indexem determinace R2. Jde o určení, 

kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem (Litschmannová, 

2013). Je vhodné si data předem zobrazit pomocí korelačního pole, přitom hledáme vlivné 

body, tj. odlehlé nebo extrémní body, u kterých bychom měli posoudit, zda je do korelační 

a regresní analýzy zahrnout nebo ne. 
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7. Interpolační metody odhadu 

V rámci mé diplomové práce, jak už jsem uvedla v úvodu, budou srovnávány 

metody stochastické simulace s interpolačními metodami.  Interpolace je procedura odhadu 

z hodnot naměřených v okolí daného místa. Interpolační metody, které zachovávají 

původní naměřené hodnoty, označujeme jako exaktní.  

Metody lze podle hlediska matematicko-statistického rozdělit na deterministické a 

stochastické. K nejjednodušším metodám patří Thiessenovy polygony nebo metoda 

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

z nejbližšího místa, kde byla naměřena. Metoda IDW určuje hodnotu v každém bodě 

váženou lineární kombinací hodnot naměřených na několika nejbližších okolních 

stanovištích, kde váhy představují inverzní vzdálenosti (s jistou mocninou). 

Základní geostatickou metodou určování lokálního odhadu je krigování. Existuje 

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

kokrigování. 

7.1. Základní krigování (ordinary kriging, OK) 

Základní krigování patří mezi nejdůležitější krigovací metody. Podle intrinsikční 

hypotézy (Chilés, 2012) se očekává nulový rozdíl mezi hodnotami veličiny ve 2 místech 

oddělených vektorem h a hodnota semivariogramu závisí pouze na vzdálenosti a směru 

(vektor h). Jde o poněkud volnější podmínky, než vyžaduje stacionarita 2. řádu, kde je 

mimo jiné požadována konstantní střední hodnota. Pro každý bod s neznámou hodnotou, 

můžeme odhadnout neznámou hodnotu s využitím vážené lineární kombinace z 

dostupných údajů:  

( ) ( )∑=
=

n

i ii uZuZ
1

* λ  

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

vypadala následovně:  
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kde Kij je kovariance mezi vzorky i a j, Ki0 kovariance mezi vzorkem i a 

odhadovaným bodem, λi je váha vzorku i a m Langrageův multiplikátor. Pomocí hodnot 

krigovacího rozptylu určujeme kvalitu odhadu (Horák, 2006).   

7.2. Jednoduché krigování (simple kriging, SK) 

Jednoduché krigování patří mezi nejjednodušší krigovací metody. K výpočtu je 

potřebná znalost průměrné hodnoty veličiny v poli (m) a předpoklad stacionarity druhého 

řádu. Výpočet je založen na vztahu (Kanevski, 2008):  

( ) ( ) ( )( )∑=
−+=

)(

1
*

xn

i ii mxZxmxZ ϖ  

Po minimalizaci chyby je vytvořena sada rovnic a výsledný rozptyl je pak počítán 

podle vztahu: 
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7.3. Metoda kokrigování 

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

kokriging, kdy se odhad proměnné provádí na základě hodnot korelovaných veličina jejich 

vztahů popsaných pomocí vzájemného semivariogramu. Důvodem použití může být 

situace, kdy vedle přímých měření zkoumané veličiny máme k dispozici měření či 

stanovení jiných veličin, která jsou mnohem levnější, a máme jich k dispozici mnohem 

více. Např. se vedle přímého měření veličiny použijí výsledky nepřímých metod (Horák, 

2002).  

Kokrigování může být opět jednoduché nebo základní, vyžaduje ale splnění více 

podmínek, již i při definici vzájemných semivariogramů pro lineární model 

koregionalizace (Kanevski, 2008). 
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7.4. Metody používané ČHMÚ 

V aplikaci CLIDATA, využívané v rámci ČHMÚ, jsou implementovány metody, 

které připravil a zpracoval Ing. Martin Stříž. Tyto metody jsou nazvané CLIDATA DEM a 

CLIDATA DEM2. Metoda CLIDATA-DEM je založena na lineární regresi, kdy se řeší 

vztahy mezi hodnotou prvku a nadmořskou výškou. Vstupem jsou hodnoty prvku 

(srážkové úhrny) pro pozorovanou na stanici, souřadnice a nadmořská výška. Pro každou 

stanici jsou hodnoty zjišťovány z okolí daného regresním poloměrem. Vysvětlení metod je 

uvedeno v článku Martina Stříže s názvem „Prostorová analýza sněhových dat“ (Stříž, 

2011). 
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8. Stochastická simulace 

Stochastický přístup integruje do výpočtů neurčitost vytvářenou generátory 

náhodných jevů, kdy do výpočtu vstupují neznámé či náhodné okolnosti. Součástí 

finálního hodnocení je pak i statistické zhodnocení pravděpodobnosti jednotlivých 

získaných výsledků. 

V geostatistice je myšlenka stochastické simulace založena na rozvoji 

prostorového Monte Carlo modelu/generátoru, který je schopen vytvářet mnoho, v jistém 

smyslu stejně pravděpodobných, realizací náhodné funkce (Kanevski et al., 2004). 

Jakákoliv realizace náhodné funkce Z(u) se nazývá nepodmíněná simulace. Realizace, 

které respektují známá data, se nazývají podmíněné simulace. Tyto modely jsou lokální 

funkcí hustoty pravděpodobnosti. 

 
Obrázek 11: Vývojový diagram různých fází řešení simulace dle Chilés et al. (2012) 

 

V závislosti na druhu informací se rozdělují simulace na tři třídy Kanevski et al. 

(2004): 

• simulace/kosimulace spojitých proměnných, 

• simulace/kosimulace nominálních proměnných, 

• objektová simulace. 

V této práci jsou využity pouze simulace spojitých proměnných. 



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    28 

8.1. Rozdíly mezi odhady a simulacemi 

Existují dva hlavní rozdíly mezi odhady a simulacemi (Deutsch and Journal 

1997): 

• Hlavním cílem interpolací je vytvářet nejlepší lokální odhady pro každou 

neměřenou hodnotu, zatímco u simulací je kladen důraz na globální vlastnosti a 

statistiky. 

• Krigování vytváří jednoduchý numerický model, který je vhodný v lokálním 

smyslu, má vyhlazovací efekt. Simulace vytváří více alternativních numerických 

modelů, kde je každý správnou reprezentací reality v globálním smyslu, zachovává 

prostorovou variabilitu. 

Podmínky výsledné podmíněné simulace (Kanevski et al., 2004): 

• Simulované realizace vytváří reprezentativní histogram původních dat. 

• Simulované realizace vytvářejí prostorovou variabilitu popsanou pomocí 

semivariogramů. 

• Podmíněné simulace respektují data – na místech sběru vzorků odpovídají 

simulované hodnoty původním měřeným hodnotám. 

Pokud bychom měli srovnat výsledky odhadů (zvláště krigování) a simulace, 

nejsou kompatibilní. Kdybychom vykreslili profil přes sledované území, zjistíme, že 

krigovací odhad z*(x) je bližší průběhu reálné křivky z hodnot zo(x), ale profil ze 

simulovaných hodnot zsc(x) je lepší reprodukcí fluktuace reálné křivky. Tedy krigování 

poskytuje vhodné odhady pro lokální odhady hodnot, simulace jsou lepší pro odhad 

rozptylu (Horák, 2006). 

8.2. Modely prostorové simulace 

Dle Kanevski et al. (2004) jsou v praxi nejvíce používané algoritmy sekvenční 

gaussovská simulace, sekvenční indikátorová simulace a simulované žíhání. Sekvenční 

modelování je základním principem podmíněné stochastické simulace. 

Postup sekvenční gaussovské simulace dle Kanevski et al. (2004) obsahuje 

několik povinných kroků: 
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1. Určení jednorozměrné kumulativní distribuční funkce Fz(z) 

2. Normal score transformace. Výsledná data musí mít normální distribuci 

s nulovým průměrem a minimálním rozptylem. 

3. Kontrola normality hodnot transformovaných dat. 

4. Cyklus vlastní sekvenční gaussovské simulace: 

• Definujeme náhodnou cestu k návštěvě  každého uzlu mřížky, 

která nemusí být pravidelná. Na každém uzlu u uchováme 

specifické číslo určené ze sousedních podmíněných dat obsahující 

buď originální nebo dříve simulované hodnoty uzlů mřížky. 

Použijeme jednoduché krigování s normal score modelem 

semivariogramu k odhadu parametrů (průměr a rozptyl) ccdf 

(podmíněné kumulativní distribuční funkce) náhodné funkce na 

místě u. 

• Simulace hodnoty veličiny z této ccdf. 

• Přidání simulované hodnoty k datové sadě. 

• Pokračujeme dalším uzlem, dokud neprojdeme všechny. 

5. Zpětná transformace simulované normální hodnoty do simulované 

hodnoty zdrojové proměnné. 

Kanevsky et al. (2004) ve své práci popisuje také kroky sekvenční indikátorové 

simulace, která je vhodná pro použití jak pro nominální data, tak pro spojité proměnné a 

metodu simulovaného žíhání, která se zdá být zajímavou technikou pro generování 

simulací, protože respektuje rozdílnost dat stejně jako sadu omezení.  



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    30 

9. Přesnost metod prostorového odhadu 

Přesnost jednotlivých metod je možno vyjádřit dle Zacharov at al. (2004) pomocí 

střední chyby (RMSE), podílové chyby (BIAS) a Pearsonova korelačního koeficientu 

(CC).  
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kde fs je odhad a ys je naměřená hodnota denního srážkového úhrnu na srážkoměrné 

stanici. 

Pro srovnání metod je také důležité hledisko zachování měřených hodnot, tedy 

míra exaktnosti odhadu. Měříme ho výpočtem podílu rozptylu pozorovaných a 

interpolovaných hodnot v místech měření (Šercl, 2008): 

2
int

2

var
σ

σ pozR =  

Čím víc se výsledná hodnota blíží hodnotě 1, tím více daná metoda zachovává 

hodnoty v místech měření.  
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10. Programové vybavení - SGeMS 

Tato kapitola je zpracována dle manuálu sgems_manual.pdf, který je součástí 

přílohy mé práce. V tomto dokumentu jsou popsány základní možnosti pro práci s tímto 

software. 

Stanford Geostatistical Modeling Software (SGeMS) je podle svých autorů uživatelsky 

přívětivý software, který nabízí širokou škálu geostatistických nástrojů, které jsou zde 

implementovány nejčastěji jako geostatitické algoritmy. Uživatelská vstřícnost SGeMS 

vychází hlavně z jeho nenápadného grafického uživatelského rozhraní a možnosti přímo 

vizualizovat data a výsledky v plném 3D interaktivním prostředí. 

 

Obrázek 12: Grafické rozhraní SGeMS 

Funkcionality tohoto software mohou být snadno rozšířeny. Do SGeMS mohou 

být přidány přes systém plug-inů nové funkce, tj. části softwaru, které nelze spustit samy o 
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sobě, ale doplňují hlavní program. V SGeMS mohou být plug-iny použity k přidání nových 

(geostatistických) nástrojů, k přidání nové mřížkové datové struktury nebo definování 

nových importních / exportních filtrů. 

Grafické rozhraní na Obrázku 12 je rozděleno do tří hlavních částí: Algorithm 

Panel, který slouží k výběru geostatistického nástroje, a pomocí něj také zadáváme 

základní vstupní parametry; Visualization Panel pro zobrazení vybraných objektů v 3D 

okně a Command Panel pro vstup příkazů z příkazové řádky. 

Bohužel, SGeMS má omezený výběr možností provádět výběrovou statistickou 

analýzu dat a žádné možnosti pro správu dat. Je potřeba využít jiné, vhodnější nástroje. 

10.1. Vstup dat 

GSLIB Formát souboru je jednoduchý ASCII formát používaný GSLIB 

software (Deutsch and Journel, 1992). Je organizován podle řádků:  

• První řádek udává titul. 

• Druhý řádek je číslo n představující počet vlastností v objektu. 

• N následujících řádků obsahuje jména jednotlivých vlastností (jeden název 

vlastnosti na řádek). 

• Všechny zbývající řádky obsahují hodnoty jednotlivých vlastností (n 

hodnot na řádek) oddělených mezerami nebo v tabulkách. Pořadí hodnot 

vlastností v každém řádku je dáno pořadím, v jakém byly zadány názvy 

vlastností. 

SGeMS může použít i nekomprimovaný binární formát souboru pro ukládání 

objektů (zabírá méně místa, ale je uzavřený). Vlastní načtení probíhá pomocí tlačítka 

Objects | Load Object, kdy je možno vybrat soubor, který obsahuje data.  Po načtení 

objektu se zobrazí nová položka v Objects části Visualization Panel. 

10.2. Vytvoření kartézské mřížky (rastru) 

Po načtení dat následuje vytvoření pravidelné sítě, na které se bude krigování 

nebo simulace provádět. Mřížku můžeme vytvořit jako 3D s X * Y * Z buňkami. 
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Zadáním Objects |New Cartesian Grid  se otevřete dialog pro vytváření mřížky.  

Zadají se rozměry sítě, souřadnice počátku sítě, tj. levý dolní roh mřížky a rozměr každé 

buňky sítě.  Určí se název a po zadání Create Grid se mřížka vytvoří a je přístupná v 

Objects panelu Visualization Panel. 

10.3. SGeMS EDA nástroje 

SGeMS software poskytuje některé užitečné nástroje pro experimentální analýzu 

dat (EDA), jako jsou histogram, kvantilový (Q-Q) graf, pravděpodobnostní (P-P) graf, 

bodový graf, výpočet semivariogramu a vzájemného semivariogramu. 

Všechny EDA nástroje jsou přístupny v menu Data Analysis.  Například pro 

histogram se ve vyhledávacím okně Objects zadá vstupní soubor v Property s názvem 

požadované vlastnosti. Výsledek se zobrazí v novém okně. 

10.3.1. Strukturální analýza spojité (regionalizované) proměnné 

pomocí semivariogramu 

SGeMS nabízí výpočet a modelování experimentálních semivariogramů pro data 

jak na pravidelných mřížkách (rastrech), tak na nepravidelné množině bodů. Analýza a 

interpretace semivariogramů v SGeMS se provádí ve třech krocích 1) volba výpočtové sítě 

a vlastnosti, 2) výpočet experimentálního semivariogramu a 3) volba vhodného modelu.   

Výběrem Variogram z menu Data Analysis  provedeme výpočet semivariogramu. 

Vstupní parametry je možno zadat v dialogu Variogram Modeler. Select Task má defaultní 

nastavení (compute variogram from scratch – výpočet nového semivariogramu) nebo 

možnost  Load existing experimental variograms (načtení stávajícího semivariogramu). 

Dále se zadávají Grid Name (vstupní soubor s mřížkou) a Head Property a Tail Property 

(vlastnosti mřížky). Pomocí Next se zobrazí další dialogové okno pro vstup parametrů 

semivariogramu. Jde o úhlovou a délkovou toleranci pro zadané směry. Zde se zadávají 

v poli pro Lags: Number of lags (počet kroků),  Lag separation (velikost základního kroku) 

a Lag tolerance (délková tolerance), v poli pro Directions: Number of directions (počet 

směrů) a pro každý směr např. azimuth (rotace kolem osy Z), dip (rotace kolem osy Y), 

tolerance (úhlová tolerance), bandwidth (šířka pásma) a measure type (volba výstupu, např. 

Variogram). 
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Výpočet experimentálního semivariogramu na bodové množině je náročný z 

důvodu nepravidelnosti uspořádání míst s body. Nastavením vstupních parametrů 

ovlivňujeme nalezení dostatečného množství párů. 

Po výpočtu experimentálního semivariogramu následuje v dalším okně volba 

vhodného modelu. Pro každý zvolený směr se zobrazí samostatné okno, ve kterém 

sledujeme vliv nastavení hodnot modelu. 

Výsledné hodnoty lze uložit pro další použití. 

10.3.2. Specifikace modelu semivariogramu 

Aktuální verze SGeMS umožňuje pracovat se třemi základními modely a všemi 

jejich pozitivními lineárními kombinacemi, pokud jde o lineární model regionalizace. Tyto 

tři základní modely jsou sférický model, exponenciální model a gaussovský model. 

 
sférický model s rozsahem a  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
exponenciální model s rozsahem a  
 
 
 

 
 
gaussovský model s rozsahem a  
 
 
 
 
 

Všechny tyto modely jsou přípustné ve3D a mají svůj kovarianční protějšek (Remy, 2004): 
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 V SGeMS je složený model semivariogramu 

∑
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charakterizován následujícími parametry: 

• nugget efekt )()0(
0 hc γ s nugget konstantou 00 ≥c , 

• počet L vnořených struktur. Každá struktura )()( hlγ   je pak definována: 

- příspěvkem variance 0≥lc , 

- typem semivariogramu: sférický, exponenciální nebo gaussovský, 

- šesti parametry: tři rozsahy a tři odpovídající úhly rotace definující 

elipsoid anizotropie. Každá vnořená struktura může mít jinou 

anizotropii. 

10.4. Výběr krigovacího nástroje 

Výběr krigovacího nástroje provádíme z Alghorithm Panelu, kde zadáme 

parametry pro krigování dle vybraného typu krigování. Parametry se mohou také načíst ze 

souboru, kde je každý parametr zastoupen XML elementem: 

<parameters> 

 <algorithm name="kriging" /> 

 <Variogram  nugget="0" structures_count="1"  > 

  <structure_1  contribution="8.41900e-01"  type="gaussian" > 

   <ranges max="4.04600e+04"  medium="1.98000e+04"  min="0"   /> 

   <angles x="45.00"  y="0"  z="0"   /> 

  </structure_1> 

 </Variogram> 

 <Grid_Name value="Mrizka" region=""  /> 

 <Property_Name  value="SK_01" /> 

 <Kriging_Type  type="Simple Kriging (SK)" > 
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  <parameters mean="0" /> 

 </Kriging_Type> 

 <do_block_kriging  value="0"  /> 

 <npoints_x  value="5" /> 

 <npoints_y  value="5" /> 

 <npoints_z  value="5" /> 

 <Hard_Data  grid="01" region="" property="19.7.2001_NS"  /> 

 <Min_Conditioning_Data  value="0" /> 

 <Max_Conditioning_Data  value="15" /> 

 <Search_Ellipsoid  value="50000 50000 50000  0 0 0" /> 

 <AdvancedSearch  use_advanced_search="0"> 

 </AdvancedSearch> 

</parameters> 

V SGeMS beta verzi jsou implementovány tyto krigovací metody – jednoduché 

krigování (SK), základní krigování (OK), krigování s trendem (KT) a jednoduché 

krigování s lokálně proměnným průměrem (LVM). Po zadání všech parametrů je možno 

spustit provádění pomocí Run Algorithm. Pokud by některé parametry nebyly v pořádku, 

zobrazí se červenou barvou s popisem chyby. Zadaná nová mřížka tak získá novou 

vlastnost podle hodnot vypočtených ze vstupních dat. 

10.5. Zobrazení a uložení výsledku 

Výsledek je možno zobrazit v 3D okně přidáním vytvořeného objektu do 

seznamu. Stiskem Object | Save Object se otevře dialog Save Object.  Uvede se název 

souboru, název objektu k uložení a formát souboru. Je také možné ukládat všechny objekty 

najednou pomocí (File | Save Project).  
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10.6. Automatizace úloh v SGeMS 

Je možno provádět krigovací algoritmy opakovaně pomocí příkazové řádky 

v Command Panelu. Každý příkaz má svůj formát (název příkazu a seznam parametrů).  

Provedené příkazy se uchovávají v Commands History v sekci Command Panelu 

pod názvem gstlappli history.log. 

10.7. Definování 3D elipsoidu 

Většina algoritmů v SGeMS vyžaduje, aby uživatel zadal 3D elipsoid, který bude 

zastupovat například vyhledávací prostor nebo tři směry anizotropie a koeficienty 

anizotropie. V SGeMS je 3D elipsoid zastoupen šesti parametry: tři rozměry hlavní osy 

elipsoidu - rmax, rmed, rmin a tři úhly α, β, γ, které určují velikost a orientaci elipsoidu 

v prostoru. Oproti informaci uvedené v citovaném manuálu autoři software uvádějí na 

svých www stránkách změnu a přechod na GSLIB konvenci.  

Orientace dle této konvence je, že osa X směřuje k východu, osa Y k severu a Z je 

nadmořská výška a směřuje nahoru. Směr otáčení je vždy proti směru hodinových ručiček. 

(Neufeld et al., 2013). 

10.8. Simulační algoritmy 

Stochastická simulace poskytuje možnost zobrazovat a měřit prostorovou 

variabilitu jevu. Řešením je vícenásobná realizace stochastických procesů modelování 

prostorové distribuce. Na rozdíl od Kanevského (2004) jsou v manuálu uváděny simulační 

techniky rozdělené do čtyř kategorií: sekvenční simulace, simulace p-pole, objektová 

simulace a optimalizačně založené techniky. 

Všechny simulační nástroje zavedené v SGeMS patří k sekvenční simulační 

kategorii. Gaussovská sekvenční simulace je široká třída algoritmů, které mohou být 

použity k řešení velmi různorodého spektra problémů. Opírají se o vlastnost, že společnou 

prostorovou podmíněnou distribuci proměnné Z (u) na několika (N) lokalitách prostoru lze 

rozdělit na tento tvar: 
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kde F (uj; zj | (n + j)) je pravděpodobnost, že každá jednotlivá proměnná Z (uj) ≤ zj je dána 

n+j podmíněnými daty (n + j), j = 1;…, N.  Z  důvodu  vzorkování  ze spojené  distribuce  

je možno postupně vzorkovat z N jednobodového podmíněného 

rozdělení F (uj, zj | (n + j)), j = 1; …, N, kdy se každá hodnota vzorku stává podmíněným 

údajem pro další ccdf. 

V předchozí rovnici každá ccdf F (uj; zj |(n+j)) zahrnuje všechna (n+j) data. 

Podmínka pro všechna (n+j) data může být omezující, ale je to běžný předpoklad, že F (uj; 

zj | (n+j)) = F (uj; zj | (n´+j´)), kde (n´+j´) je podmnožinou (n+j) údajů nalezených v okolí 

uj. Tímto předpokladem Markovova typu se často odůvodňují screeningové účinky 

vzdálených dat, při tom jsou nejbližší (n´+j´)) data zachována. 

10.8.1. Simulační algoritmy přístupné v beta verzi, popsané 

v uvedeném manuálu: 

SGSIM – sekvenční gaussovská simulace, 

COSGSIM – sekvenční gaussovská kosimulace, 

SISIM  - algoritmus určený pro indikátorové krigování (nominální proměnné), 

COSISIM  - kosimulace pro nominální proměnné, 

SNESIM - je algoritmus založený na dvoubodové statistice, který implementuje 

sekvenční simulační algoritmus nazývaný single normal equation simulation, který 

simuluje nominální proměnné za použití vícebodové statistiky. 

10.9. Společné parametry simulací 

Následující parametry jsou společné pro všechny simulačních algoritmy:  

Grid Name a Property Name – název mřížky, na které se bude provádět simulace a název 

nové vlastnosti. 
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Nb Realizations udává počet realizací. Hodnota Seed určuje základ generátoru náhodných 

čísel používaný pro stochastické simulace. 

10.10. SGSIM 

Z(u) je vícerozměrná gaussovská náhodná funkce s průměrem 0, jednotným 

rozptylem a daným kovariančním modelem. Realizace Z, podmíněna údaji (n) může být 

generována dle Algoritmu 1. 

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

Algoritmus 1 Sekvenční gaussovská simulace 

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

1. Definice náhodné cesty pro navštívení každého uzlu sítě. 

2. U každého uzlu u je lokální podmíněná kumulativní distribuční funkce gaussovská, její 

průměr je odhad provedený pomocí jednoduchého krigování a jeho rozptyl je roven 

jednoduchému krigovacímu rozptylu. Tato podmíněná data se skládají jak ze 

sousedních původních dat (n) a tak z dříve simulovaných hodnot. 

3. Uložení hodnot z gaussovské ccdf a přidání simulované hodnoty k datovému souboru. 

4.  Postup na další uzel v cestě a opakování předchozích dvou kroků, dokud nejsou 

všechny uzly navštíveny. 

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

Tato teorie vyžaduje, aby rozptyl každé ccdf byl odhadován pomocí 

jednoduchého krigovacího rozptylu. Algoritmus SGSIM může počítat i s nestacionárním 

chováním a pracovat i s jinými typy krigování. V tomto případě však není reprodukce 

semivariogramu teoreticky zajištěna. 

Vstup dalších parametrů  

Záložka General, kromě výše uvedených společných parametrů, umožňuje i vstup 

typu krigování s možnostmi SK, OK, KT a LVM. 

V záložce Data se uvádí název vstupní mřížky, možnosti připojit zdrojová data 

k simulační mřížce a hodnoty pro vyhledávací elipsoid s maximálním počtem 

podmíněných dat. Důležitá je volba transformace s nastavením referenční distribuce, která 

umožňuje data transformovat pomocí cílového histogramu. 
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Poslední záložka Variogram slouží k zadání modelu semivariogramu, který je 

možno určit v rámci explorační analýzy a lze jej načíst z předchozího nastavení. 

Při krigování s trendem je možno zadat komponenty trendu. 

Pro krigování s lokálně proměnným trendem je požadována specifikace vlastností 

pro lokální průměr. 

Spuštění programu se provádí pomocí Run Algorithm. 

10.11. Transformace pomocí histogramu 

Sekvenční Gaussovský simulační algoritmus, jak je popsáno výše, předpokládá, 

že proměnná má normální rozdělení. Pokud tomu tak není, je možné transformovat 

rozdělení proměnné do normálního rozdělení a pracovat s transformovanou proměnnou. 

Transformace proměnné Z(u) s cdf FZ do výběrové normální proměnné Y(u) s kumulativní 

distribuční funkcí G má tvar         

 

Po provedení transformace je nutno provést kontrolu, zda je splněna podmínka 

normality i pro proměnnou Y, před provedením vlastní Gaussovské simulace. Pokud 

hypotéza neplatí, měly by se použít jiné algoritmy, které nevyžadují normalitu, např. 

sekvenční indikátorová simulace (SISIM). 

Sekvenční Gaussovský simulační algoritmus probíhá takto: 

1. Transformace Z do Gaussovské proměnné podle rovnice.  

2. SimulaceY podle Algoritmu č. 1. 

3. "Zpětná transformace" simulované hodnoty y1, …, yn do z1,   , zN: 

 

V SGSIM je distribuční funkce F odvozena ze souboru hodnot ξ1 ≤…≤ ξL, kterými 

mohou být buď zdrojová data nebo hodnoty ze souboru. F je postavena tak, že: F (ξ1) = 

1/L a F (ξL) = 1 - 1/L. Krok zpětné transformace SGSIM vyžaduje kromě toho modelování 

konců cílové distribuce F (z), pro hodnoty mimo interval dat: z< ξ1 neboz > ξL. 

V SGSIM jsou k dispozici dvě možnosti: 

( )( ))()( 1 uZFGuY −=

( )( ) NiyGFz ii ,...,11 == −
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1. Z je omezená: F (Z < zmin) = F (Z > zmax) = 0. Spodní konec F je pak 

modelován podle: 

  

a horní konec: 

 

 

2. Z není ohraničená: spodní konec je pak dán vztahem: 

 

a horní konec: 

 

10.12. COSGSIM 

COSGSIM umožňuje provádět simulace i se sekundární informací. Proměnné jsou 

pak popsány jako korelované náhodné veličiny Z1(u) a Z2(u), kde Z1(u) je primární 

proměnná a Z2(u) je sekundární proměnná. Implementace COSGSIM simulace primární 

proměnné Z1 podmíněné jak primárními tak sekundárními daty je popsán v Algoritmu 2. 

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

Algoritmus 2 COSGSIM 

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

1. V případě potřeby transformace Z1 a Z2 do normálního rozdělení s proměnnýmiY1 a Y2, 

podle vzorce s následnou kontrolou. Při nesplnění normality je nutno použít jiný 

simulační algoritmus, například COSISIM. 

2. Simulace proměnné Y1: 

a) Definice cesty k návštěvě každého uzlu sítě. 

b) V každém uzlu u je lokální podmíněná kumulativní distribuční funkce  Gaussovská, 

její průměr je odhadován pomocí jednoduchého kokrigovacího odhadu a její 

rozptyl pomocí jednoduchého kokrigovacího rozptylu. Tyto odpovídající údaje se 

skládají z originálních primárních a sekundárních dat a dříve simulovaných hodnot. 
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c) Zpracování hodnoty z předchozí ccdf a její přidání do datového souboru. 

d) Pokračování do dalšího uzlu po cestě a opakování předchozích dvou kroků, dokud 

všechny uzly nejsou navštíveny. 

3.  "Zpětná transformace" simulovaných hodnot y1, 1, …, y1,N, do z1 ,1,…, z1,N: 

 

kde F1 je cílová distribuční funkce Z1 a G1 je výběrová normální cdf. 

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

 

Popis parametrů 

V rámci této simulace se mohou zadat jen typy krigování  SK a OK a kokrigovací 

volby: plný kokriging, ko-lokalizovaný kokriging s Markovovým modelem 1 (MM1) a ko-

lokalizovaný kokriging s Markovovým modelem 2 (MM2). 

Ostatní parametry jsou stejné jako u předchozí metody SGSIM, při zadání plného 

kokrigingu určíme hodnoty pro primární data včetně primárního semivariogramu C11, 

hodnoty pro sekundární data včetně sekundárního semivariogramu C22 a hodnoty pro 

vzájemný semivariogram C12.  Při krigovací volbě MM1 je potřebné zadat semivariogram 

primární proměnné a koeficient korelace mezi oběma proměnnými a nakonec při volbě 

MM2 i semivariogram sekundární proměnné.  

10.13. Další simulační nástroje v SGeMS 

Podrobný popis dalších simulačních nástrojů a důležité informace o těchto 

metodách jsou uvedeny v již zmíněném manuálu sgems_manual.pdf. 

  

( ) NiyGFz ii ,...,1),(, 11
1

1 == −
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11. Řešení interpolací a simulací v software SGeMS na 

povodí řeky Bečvy 

Data ČHMÚ pro povodí řeky Bečvy, použitá pro tuto diplomovou práci, jsou 

rozdělena do 5 srážkových epizod pro jednotlivé srážkoměrné stanice. 

11.1. Srážkoměrné stanice v povodí řeky Bečvy a jejím okolí 

V následující tabulce jsou seřazeny stanice podle názvu, ID, typu, polohy včetně 

nadmořské výšky. Na Obrázku 13 je vidět jejich rozložení.  

Tabulka 1:Srážkoměrné stanice v povodí Bečvy a jeho okolí 

Název stanice ID Typ 
Zeměpisná 

šířka 

Zeměpisná 

délka 

Nadmořská 

výška (m) 

Bělotín O1BELO01 AKS 49°35´12,84´´ 17°48´15,12´´ 306 
Bílá-Hlavatá O1BILA02 MSS 49°25´19,92´´ 18°22´50,16´´ 770 

Čeladná-Podolánky O1CELA01 MSS 49°31´3´´ 18°20´20,04´´ 510 
Dluhonice O3DLUH01 MSS 49°26´57,84´´ 17°24´34,92´´ 205 

Dřevohostice B1DREV01 MSS 49°25´36,12´´ 17°35´39,84´´ 238 
Francova Lhota O3FRLH01 MSS 49°11´33´´ 18°5´21,84´´ 480 

Halenkov O3HALE01 MSS 49°19´13,08´´ 18°8´47,04´´ 415 
Hodslavice O1HODS01 MSS 49°32´49,92´´ 18°1´35,04´´ 340 

Horní Bečva O3BECV01 AKS 49°25´51,96´´ 18°17´53,88´´ 565 
Horní Lideč O3HOLI01 MSS 49°11´9,96´´ 18°3´32,04´´ 453 
Hošťálková O3HOST01 AKS 49°21´7,92´´ 17°52´6,96´´ 385 

Hranice O3HRAN01 MSS 49°33´6,84´´ 17°42´20,88´´ 241 
Huslenky O3HUSL01 ASS 49°17´60´´ 18°7´33,96´´ 450 

Kelč O3KELC01 MSS 49°28´23,16´´ 17°49´41,16´´ 300 
Lipník nad Bečvou O3LIPN01 MSS 49°31´4,08´´ 17°35´27,96´´ 227 
Olomouc-Holice O2OLOM01 AKS 49°34´32,88´´ 17°17´3,84´´ 210 

Potštát O3POTS01 MSS 49°38´30,12´´ 17°40´35,04´´ 565 
Přerov O3PRER01 AMS 49°25´26,04´´ 17°24´23,04´´ 203 

Rajnochovice O3RAJN01 MSS 49°24´39,96´´ 17°48´50,04´´ 405 
Rožnov pod Radhoštěm O3ROZN01 MKS 49°27´51,84´´ 18°8´34,08´´ 380 

Spálov O1SPAL01 MSS 49°42´12,96´´ 17°43´55,92´´ 576 
Střítěž nad Ludinou O3STRI01 MSS 49°36´18´´ 17°44´27,96´´ 339 
Valašská Bystřice O3VABY01 ASS 49°24´59,04´´ 18°6´22,68´´ 458 

Valašské Klobouky B1VKLO01 MSS 49°8´30,12´´ 17°59´53,88´´ 433 
Valašské Meziříčí O3VALM01 AKS 49°27´48,96´´ 17°58´27,12´´ 334 
Velké Karlovice O3VEKA01 MSS 49°21´1,44´´ 18°17´48,84´´ 561 

Velký Újezd O2UJEZ01 MSS 49°34´28,56´´ 17°29´15,36´´ 380 
Vsetín O3VSET01 AKS 49°20´39,12´´ 17°59´45,96´´ 387 

Zděchov O3ZDEC01 MSS 49°15´50,04´´ 18°4´37,92´´ 491 
Zlín-Velíková B1VELI01 MSS 49°17´15´´ 17°45´38,16´´ 392 
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 Popis jednotlivých epizod 

• Epizoda 1  16.7.-25.7.2001 

• Epizoda 2  12.9.-24.9.2001 

• Epizoda 3  7.8.-16.8.2002 

• Epizoda 4  25.6.-30.6.2006 

• Epizoda 5 1.8.-8.8.2006 

Vývoj počasí jednotlivých epizod dle ČHMÚ: 

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

doprovázen intenzivními bouřkami a silným nárazovitým větrem. Nejintenzivnější srážky 

probíhaly v první polovině daného období, nejvyšší 24h srážkové úhrny byly naměřeny na 

stanicích Rajnochovice (78 mm) a Hošťálková (54 mm). Tato epizoda byla klasifikována 

jako synoptická situace Bp, ke konci této epizody tj. od 22.7. se změnila synoptická situace 

na NEc. 

Epizoda 2: Vydatné a prostorově rozsáhlé srážky spojené s tlakovou níží, která 

postupovala přes naše území k severu. Nejintenzivnější srážky byly naměřeny zhruba v 

polovině dané epizody, nejvyšší 24h srážkové úhrny byly naměřeny na stanicích Spálov 

(38 mm) a Rajnochovice (34 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 srážky byly mimořádné, a to jak velikostí, tak svojí intenzitou 

a trváním. Během tohoto období spadlo nejvíce srážek za 24 hodin na stanicích Bílá-

Hlavatá (44 mm) a Valašská Bystřice (40 mm). V této epizodě se jednalo o synoptickou 

situaci SEc. 

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

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

následujících dnech doprovázeny lokálními bouřkami. Největší srážkové úhrny byly 

zaznamenány na stanicích Hošťálková (60 mm) a Přerov (52 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 srážky. Nejvyšší srážky napršely během jednoho 
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dne a to 8.8. Největší srážkové úhrny byly tentokrát zaznamenány ve stanicích Valašská 

Bystřice (101 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (93 mm). V první fázi se jednalo o 

synoptickou situaci C, posléze pak o NEc. 

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, 

Podrobný popis jednotlivých typů synoptických simulací je možno nalézt na 

internetových stránkách ČHMÚ. 

11.2. Rozdělení stanic podle nadmořské výšky 

V Tabulce 1 jsou uvedeny nadmořské výšky jednotlivých stanic, nejvýše položená 

stanice je Bílá-Hlavatá s nadmořskou výškou 770 m n. m., následuje ho stanice Spálov 

(576 m n. m.) a Potštát (565 m n. m.). Nejníže položená stanice je Přerov (203 m n. m.), 

Dluhonice (205 m n. m.) a Olomouc - Holice (210 m n. m.). Výškový rozdíl nejvýše a 

nejníže položené stanice je 567 m. Při srovnání nadmořských výšek ležících uvnitř povodí 

je nejvyšší stanicí stanice Potštát a nejnižší Dluhonice s výškovým rozdílem 360 m. 

Nejvýše položené stanice leží v prameništi řeky Bečvy v nejvýchodnější části 

území. Olomouc-Holice, Dluhonice a Přerov leží v nížině při vtoku řeky Bečvy do Moravy 

na západě. 

11.3. Rozložení srážkoměrných stanic 

Důležitým požadavkem je použití declusterizované zdrojové mřížky. Jde o 

zjištění, zda jsou data rovnoměrně rozložena v prostoru a případnou úpravu dat. 

Rovnoměrným rozložením je myšleno takové, které nevykazuje shluky dat. Na obrázku 13 

je vidět rozložení stanic. 
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11.4. Posouzení kvality dat a formátování dat 

Jakákoli činnost při sběru dat je zatížena chybou. V tomto případě se projevuje 

vliv lidského faktoru při odečítání a zapisování jednotlivých údajů a také vliv přístrojů a 

zařízení. Tyto chyby rozdělujeme na hrubé chyby a omyly a systematické (náhodné).  

Data z ČHMÚ vzhledem ke kontrole považuji za bezchybná. 

V první fázi přípravy jsem data převedla do vhodného formátu dle požadavku 

programu SGeMS na zdrojová data (ASCII formát dle GSLIB). Vytvořila jsem soubor 

s daty pro jednotlivé srážkové dny SGEMS.dat který je součástí přílohy.  Na následujícím 

obrázku je zobrazena vstupní sada bodů zobrazující denní srážkové úhrny na jednotlivých 

srážkoměrech stanicích  z 19.7.2001. 

 

Obrázek 14: Vstupní sada bodů - SGeMS - 19.7.2001 

11.5. Analýza dat 

Datové sady pro povodí řeky Bečvy a jeho okolí obsahovaly pro první tři epizody 

údaje naměřené pro 29 srážkoměrných stanic, pro poslední dvě epizody bylo k dispozici 30 

srážkoměrných stanic. 

Posouzení tvaru distribuce, zda data pocházejí z normálního rozdělení, jsem 

prováděla pomocí Q-Q grafu a histogramu (Obrázek 15). Pro testy normality jsem pak 

použila Kolmogorovův-Smirnovův modifikovaný test a hlavně Shapiro-Wilkovův test. 
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Jako příklad jsem vybrala denní srážkové úhrny z 19.7.2001. Minimální hodnota 

pro tento den, 1,6 mm, byla naměřena na stanici Olomouc-Holice. Nejvyšší hodnota 

78,4 mm byla naměřena na stanici Rajnochovice. Šikmost a špičatost popisují koeficienty 

šikmosti a špičatosti. V tomto případě jejich hodnoty 1,451 a 3,279 jsou významně 

rozdílné od normálního rozdělení, kde jejich hodnota odpovídá 0. 

SGeMS umožňuje konstruovat histogram, při konstrukci Q-Q grafu nebylo možno 

zadat pro vynesení kvantily normální distribuce. Proto jsem pro konstrukci obou raději 

použila jiný statistický nástroj (Statgraphics Online).  

Podle vizuálního posouzení histogramu a Q-Q grafu by mohla data pocházet 

z normálního rozdělení. 

Po ověření výpočtem výsledky dle Shapiro-Wilkova testu nepotvrzují normalitu 

na hladině významnosti 95%. Při stanovení nulové hypotézy, že data pocházení 

z normálního rozdělení, musí vypočtená p-value být větší nebo rovna 0,05 na hladině 

významnosti 95%. Jinak tuto hypotézu zamítáme. 

 

Tabulka 2: Test normality 19.7.2007 

 

 

 
 

Test P-Value 
Kolmogorovův-Smirnovův 0,606358 

Shapirovův-Wilkovův 0,0109689 

Obrázek 15: Histogram a Q-Q graf - Denní srážkové úhrny 19.7.2001 
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V příloze 1 až 5 jsou uvedeny testy normality pro všechny dny ve všech pěti 

epizodách. Z celkem 47 dnů testům normality vyhovuje pouze 8 dní. 

 

Transformace do normálního rozdělení 

Z předchozích výsledků, které pro tento den nepotvrzují normalitu, vyplývá, že je 

nutné data transformovat. Pomocí Shapiro-Wilkova testu jsem ověřila možnost použití 

transformace přirozeným logaritmem (LN), druhou (SQRT), třetí odmocninou (CBRT) a 

Nscore (NS) transformace. 

 

Tabulka 3: Testy normality pro transformovaná data (lognormální, druhou mocninou, třetí mocninou a Nscore transformace) - 

19.7.2001 

 
LN SQRT CBRT NS 

P-Value 0,0082793 0,8360770 0,0000007 0,996294 
 

Hodnoty vypočtené p-value, které jsou větší než 0,5 znamenají, že tyto 

transformace můžeme využít. Nejlepší výsledky jsou u Nscore transformace a 

transformace druhou odmocninou. Transformaci přirozeným logaritmem a třetí 

odmocninou v tomto případě nemůžeme použít. 

Takto vypadají Q-Q grafy pro všechny čtyři transformace (Obrázek 16). 

Obrázek 16: Q-Q graf – po lognormální, druhé mocninné, třetí mocninné a normal score transformaci. 
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Při hodnocení výsledků ze všech transformací nejlépe vycházejí lognormální a 

Nscore transformace (13, respektive 14 nevhodných transformací). Transformace druhou a 

třetí mocninou jsou nevyhovující u zhruba poloviny testovaných dní. Konkrétní výsledky 

pro všechny dny jsou uvedeny v příloze 1 až 5. 

11.6. Analýza závislostí 

Pro posouzení vlivu nadmořské výšky na velikost denních srážkových úhrnů je 

nutno určit hodnoty koeficientu korelace a indexu determinace. Pokud je koeficient 

korelace příliš nízký, není opodstatněné zahrnovat do výpočtu tento vliv. 

 
Obrázek 17: Bodový graf rozložení denních srážkových úhrnů – 19.7.2001 

 

Data na bodovém grafu (obrázek 17) ze dne 19.7.2001 vykazují minimální míru 

závislosti. Data jsou hodně rozptýlena, vyskytují se zde i odlehlé hodnoty. 

Pro výpočet lineární regresní analýzy vstupovala jako nezávislá proměnná 

nadmořská výška a jako závislá proměnná pak hodnota denního srážkového úhrnu. 

K ověření významnosti regresního vztahu a k testování závislosti těchto veličin byly 

použity ANOVA F-testy a t-testy pro jednotlivé členy regresní rovnice. 

Výsledná hodnota koeficientu korelace je 0,121022, jde o minimální závislost. 

V případě vysoké závislosti by koeficient korelace odpovídal hodnotě 1.  

 

Analýza rozptylu (F-test) v regresi 

H0: Zvolená funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou neexistuje 
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HA: Zvolená funkční závislost existuje 

Tabulka 4: Analýza rozptylu denních srážkových úhrnů - 19.7.2001 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
Model 100,801 1 100,801 0,40 0,5317 
Residual 6781,56 27 251,169   
Total (Corr.) 6882,37 28    

Vzhledem k tomu, že P-value v tabulce ANOVA je větší než 0,05, 

potvrzujeme nulovou hypotézu, neexistuje statisticky významný vztah mezi 

denními srážkovými úhrny a nadmořskou výškou s 95% spolehlivostí. 

 

Zjednodušení modelu můžeme uskutečnit dílčími t-testy 
Tabulka 5: Zjednodušení modelu (t-testy) pro členy regresní rovnice – 19.7.2001 

 Least Squares Standard T  
Parameter Estimate Error Statistic P-Value 
Intercept 20,2698 9,46022 2,14264 0,0413 
Slope 0,014446 0,0228034 0,633504 0,5317 

 

H0: β0= 0 

HA:  β0≠ 0 

p-value = 0,0413 - zamítáme H0,  tzn., že koeficient β0nemůžeme z modelu vypustit. 

H0:  β1 = 0 

HA: β1 ≠ 0 

p-value = 0,5317 - nezamítáme H0,  tzn., že koeficient β1z modelu vypustit můžeme. 

Vyrovnávací přímku bychom tedy mohli zapisovat ve tvaru: 

   19.7.2001_Denní srážkový úhrn = 20,2698 + Nadmořská výška 

Index determinace R2 určuje kvalitu regresního modelu, R2 = 1,46463 procent. 

Model vysvětluje asi jen 1,5 % celkového rozptylu. Takovýto model je nepoužitelný. 

Ostatní výsledky za všechny dny jsou vypočteny v příloze 1 až 5. Je zřejmé, že 

pro denní srážkové úhrny neplatí závislost na nadmořské výšce. Většina modelů má index 

determinace menší než 50 %.  
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11.7. Shrnutí výsledků explorační analýzy dat 

Základem jakékoli práce s daty je posouzení jejich kvality pro další použití. 

Důležité je posouzení, z jaké distribuce data pocházejí. Vhodným grafickým nástrojem pro 

vizuální posouzení jsou histogramy nebo Q-Q grafy. Matematické vyjádření je ale vždy 

přesnější a proto jsem jednotlivé srážkové epizody testovala pomocí Shapiro – Wilkova 

testu.  V každé epizodě se vždy našly dny, které normalitě nevyhověly. 

Proto bylo potřeba nalézt vhodnou transformaci, která by zajistila normální 

distribuci výsledných dat. Testovány byly čtyři druhy transformace: transformace 

přirozeným logaritmem, druhou a třetí odmocninou a Nscore transformace. Nscore 

transformace byla zpracována v programu SGeMS. Ověření vhodnosti použití bylo 

provedeno opět pomocí Shapiro – Wilkova testu v programu Statgraphics Online. Celkové 

výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Počty vyhovujících dnů po transformacích 

Epizoda LN SQRT CBRT NS Z celkem dní 

1 5 6 3 8 10 

2 6 3 2 6 13 

3 7 3 4 6 10 

4 5 3 3 3 6 

5 7 4 5 6 8 

Celkem 30 19 17 29 47 

 

Analýzy závislostí se zabývají zkoumáním vlivu dalších proměnných. Používají 

se k tomu korelační a regresní analýzy. Korelace vyjadřuje, jakým způsobem se mohou 

projevit vzájemné závislosti mezi hodnotami dvou proměnných. V rámci korelační analýzy 

jsem testovala závislost mezi srážkami a nadmořskou výškou srážkoměrných stanic pro 

všechny epizody. Hodnoty korelačního koeficientu určují, jak významné jsou tyto vztahy. 

Pomocí lineární regresní analýzy byla zkoumána významnost vztahu, k testování 

byly použity testy a analýza ANOVA a testy pro jednotlivé členy regresní rovnice. Kvalitu 

regresního modelu popisuje index determinace. Pokud byly hodnoty tohoto koeficientu 
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nižší než 50, nebyla prokázána kvalita zvoleného lineárního modelu. Kromě 2 dnů 

22.7.2001 a 14.8.2006 vyšly indexy determinace vždy nižší než 50. 

Závislost mezi denními srážkovými úhrny a nadmořskou výškou z velké části 

ovlivňuje rozmístění jednotlivých srážkoměrných stanic napříč výškovým rozpětím povodí 

Bečvy. Dále je třeba si uvědomit, že zkoumáme do jisté míry extrémní meteorologické 

situace, které přinesly vysoké srážkové úhrny na poměrně variabilních datech, kterými  

denní srážkové úhrny jsou.   

11.8. Výběr a příprava dat pro odhady a simulace v software 

SGeMS 

Soubor s testovacími daty rozdělený do pěti epizod obsahuje denní srážkové 

úhrny pro 29 respektive 30 srážkoměrných stanic (uvnitř i vně povodí řeky Bečvy) pro 

celkem 47 dní. Pro další zpracování bylo vybráno15 dní s nejvyššími průměrnými 

hodnotami denních srážkových úhrnů. Jedná se o tyto dny: 

Epizoda 1:  16., 17., 19., 20., 23., a 25. 7.2001, 

Epizoda 2: 17. a 23.9.2001, 

Epizoda 3: 11. a 13.8.2002, 

Epizoda 4: 29. a 30.6.2006, 

Epizoda 5: 3., 7. a 8.8.2006, 

Vzhledem k tomu, že většina vstupních dat vyžaduje transformaci do normálního 

rozdělení, byl vytvořen vstupní soubor i s daty takto upravenými. 

Pro vlastní výstup je nutno vytvořit simulační mřížku buď jako pravidelnou 

kartézskou mřížku ve formě rastru nebo jako sadu bodů. Pro rastr byl na základě rozsahu 

hodnot ve směru osy X a Y určen počet buněk ve směru X na 256 a ve směru Y na310. 

Velikost buňky rastru ve všech směrech byla nastavena na 250 m vzhledem k minimální 

vzdálenosti mezi stanicemi, jež je 2 334,2 m. Počátek ve směru X: - 11 176 630 m, ve 

směru Y: - 544 955 m a směru Z: 0 m. 

Rozložení uzlů nepravidelné vstupní sítě odpovídala rozložení uzlů vstupní sítě. 
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11.9. Semivariogram 

Strukturální analýza dat byla prováděna pro jednotlivé vybrané dny jak pro 

originální data, tak pro normalizovaná data. Byly zjišťovány typy, dosahy, c hodnoty 

semivariogramů a směry hlavních a vedlejších os elips anizotropie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Obrázek 19: Histogram denních srážkových úhrnů ze dne 17.7.2001 na povodí řeky Bečvy a jeho okolí 

Obrázek 18: Rozložení denních srážkových úhrnů (mm) ze dne 17.7.2001 – povodí řeky Bečvy 
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Výpočet semivariogramu ze dne 17.7.2001byl použit jako příklad popisu postupu 

pro originální data (Obrázek 18 a 19). Po zadání vstupních údajů byly odvozeny hodnoty 

pro velikost základního kroku na základě minimální a maximální vzdálenosti 

srážkoměrných stanic. Maximální vzdálenost stanic má hodnotu 72 337,0 m a minimální 

má hodnotu 2 334,2 m. Průměrná hodnota intervalu je 33 203 m. Pro výpočet 

experimentálního semivariogramu  byl nastaven počet intervalů na 15, hodnota velikosti 

základního kroku na 3000 m a hodnota délkové tolerance na 1500 m. Počet směrů pro 

zjištění směrů os a rozsahů elipsy anizotropie byl nastaven na 8 s úhlovou tolerancí ±22,5° 

a šířkou pásma 5 000 m. 

Po zobrazení výsledku byly vybrány a nastaveny hodnoty modelu: 1 struktura se 

zbytkovým rozptylem 0, prahem 73 mm2 a Gaussovským typem (Obrázek 20). 

Největší dosah má elipsa anizotropie ve směru 90° -  29 260 m. Nejmenší rozsah 

je v kolmém směru – 24 500 m (Tabulka 7).  

Tabulka 7: Hodnoty semivariogramu pro originální i normální data - 17.7.2001 na povodí řeky Bečvy 

 

Tyto parametry byly nastaveny pro všechny varianty krigování i pro provádění 

simulací v rámci daného vybraného dne. Údaje za všechny vybrané dny jsou uvedeny 

v příloze 1 až 5. 

17.7.2001 
nugget efekt 

 (m) 
sill typ 

dosah hl. osy 

 (m) 

dosah vedl. osy 

 (m) 

azimut 

 (st) 

orig.data 0 73,2 Gaussian 29260 24500 90 
NS data 0 0,838 Gaussian 40290 17530 80 
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11.10. Trend 

Podmíněná stochastická simulace používá k odhadům hodnot techniku krigování. 

Pokud použijeme data, která jsou ovlivněna trendem, je nutné použít buď 

univerzální krigování (OK), krigování s trendem (KT) nebo jednoduché krigování 

s lokálně různým průměrem (LVM). Při použití jednoduchého krigování (SK) je potřebné 

vliv trendu minimalizovat.  

Při studiu tvaru jednotlivých semivariogramů nebyl zjištěn žádný významný trend 

(viz Obrázek 20 pro den 17.7.2001). 

11.11. Interpolace 

Jako základ porovnání s výsledky podmíněné simulace byly zvoleny tyto 

interpolační metody krigování implementované v SGeMS: SK, OK a KT. Metoda LVM 

Obrázek 20: Nastavení hodnot modelu semivariogramu v software SGeMS – 17.7.2001pro originální data 
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vyžaduje další údaj s hodnotou proměnného průměru a proto nebyla využita. K 

vyhodnocení přesnosti jednotlivých metod se nejčastěji používá hodnocení podle velikosti 

střední chyby RMSE. Pro získání potřebných hodnot pro výpočet této chyby byla 

vytvořena sada vstupních souborů pro křížovou validaci. V každém vstupním souboru 

chyběla vždy jedna stanice (za daný testovaný den). Výstupem pak byla sada souborů 

s interpolovanými hodnotami na nepravidelné sadě bodů pro všechny stanice. Celkem bylo 

vytvořeno 450 výstupních souborů. 

Nastavené hodnoty pro krigování, které vyžaduje software SGeMS byly tyto: 

vstupní mřížka s originálními daty, rozsah vyhledávacího elipsoidu 50 000 m pro všechny 

směry s nulovými úhly (Azimut, Dip a Rake). Maximální počet podmiňujících dat 15. 

V případě použití metody KT byly také zadány komponenty X a Y. Nakonec byly vloženy 

hodnoty modelu semivariogramu pro originální data určeného pomocí strukturální analýzy 

a spuštěn požadovaný algoritmus. 

Výsledkem zpracování je pak mřížka s interpolovanými hodnotami a mřížka 

s krigovacím rozptylem. 

11.12. Podmíněná stochastická simulace 

Při podmíněné stochastické simulaci se při modelování pole využívá i sada 

naměřených dat. Vzhledem k požadavku na normalizovaná data byly použity 

transformované hodnoty spolu s jejich modely semivariogramů. Byla také nastavena 

zpětná transformace pomocí histogramu originálních dat. Počet opakování simulací určuje 

kvalitu výpočtu. Čím větší počet, tím lépe. Z tohoto důvodu bylo testováno 10, 100 a 500 

opakování s SK, OK i KT. Požadované vstupní parametry byly nastaveny stejně jako u 

krigování, viz předchozí kapitola. 

Výsledné hodnoty sady simulací byly zprůměrovány a určen i výsledný 

podmíněný rozptyl v SGeMS pomocí simulačního postprocesingového nástroje. 

11.13. Zpracování výsledků 

V následujících dvou tabulkách (Tabulka 8 a 9) jsou zobrazeny výsledky 

vypočtených hodnot střední chyby RMSE, podílové chyby BIAS, podílu rozptylu Rvar a 
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hodnot podmíněného rozptylu pro simulace a krigovacího rozptylu pro vzorový den 

17.7.2001. 

Nejlepší výsledky vykazuje metoda podmíněné stochastické simulace 

s jednoduchým krigováním při 500 opakováních (Simulace SK_500). Hodnota střední 

chyby pro tuto metodu je nejnižší 7,971 mm, hodnota podílové chyby, která dokládá, že 

tato metoda hodnoty ani nepodhodnocuje a ani nenadhodnocuje je rovna 0,99. Protože 

hodnota podílu rozptylů se nejvíce ze všech metod blíží hodnotě 1, tato metoda zachovává 

nejlépe hodnoty v místech pozorování.  

Tabulka 8: Hodnoty RMSE, BIAS, Rvar a podmíněného rozptylu po simulaci – 17.7.2001 

 

Tabulka 9:  Hodnoty RMSE, BIAS,Rvar a rozptylu po krigování – 17.7.2001 

 

17
.7

.2
00

1 Krigování 

SK OK KT 

RMSE (mm) 12,604 12,774 12,652 

BIAS 0,993 0,987 0,982 

Rvar 7,823 7,514 6,289 

Krigovací 
rozptyl 
(mm2) 

9,366 9,750 11,649 

17
.7

.2
00

1 Simulace 

SK OK KT 

10 
běhů 

100 
běhů 

500 
běhů 

10 
běhů 

100 
běhů 

500 
běhů 

10 
běhů 

100 
běhů 

500 
běhů 

RMSE (mm) 8,398 8,376 7,971 10,457 8,465 8,068 18,116 14,426 13,920 

BIAS 0,969 0,975 0,990 0,848 0,947 0,976 0,603 0,701 0,717 

Rvar 1,314 1,093 1,009 0,578 0,551 0,540 1,076 0,416 0,393 

Podmíněný 
rozptyl 
(mm2) 

55,752 67,037 72,601 126,855 132,897 135,648 68,070 176,115 186,391 
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Graf 1: Hodnoty střední chyby pro vybrané dny na povodí řeky Bečvy 

 

 

 

Graf 2: Hodnoty podílové chyby pro vybrané dny na povodí řeky Bečvy 
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Při celkovém hodnocení všech 15 vybraných dní (Graf 1) mají nejnižší hodnoty 

střední chyby RMSE metody podmíněné stochastické simulace s jednoduchým krigováním 

(simulace SK_500) a základním krigováním s 500 opakováními (simulace OK_500). 

Nejhůře jsou na tom ze simulačních metod podmíněná stochastická simulace s krigováním 

s trendem (simulace KT). Podmíněná stochastická simulace SK_500 má hodnotu podílové 

chyby ze všech metod nejblíže 1, proto vychází ze všech nejlépe. Zbývající metody spíše 

nadhodnocují, jedině metoda simulace KT _500 výrazně podhodnocuje (Graf 2). Hodnoty 

vypočteného podílu rozptylů se nejvíce blíží hodnotě 1 při použití metody podmíněné 

stochastické simulace SK_500 (Přílohy 1 – 5). 

Dne 29.6.2006 a hlavně 8.8.2006 dopadly výsledky nejhůře naopak pro simulační 

metody, kdy hodnoty RMSE dosahují dvojnásobek oproti krigování. Tyto výsledky jsou 

ovlivněny intenzivní srážkovou činností, která probíhala dne 8.8.2006 pouze nad severní 

částí území povodí Bečvy. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším srážkovým úhrnem byl 

100 mm s průměrnou hodnotou 31,787 mm a velmi vysokým rozptylem 992,384 mm2 viz. 

histogram a rozložení srážek na Obrázku 21. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Histogram a rozložení srážek denních srážkových úhrnů ze dne 8.8.2006 na povodí řeky Bečvy 
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Z těchto výsledků vyplývá potřeba testování vhodnosti použití jednotlivých metod 

před jejich použitím. Volba nejvhodnější metody závisí také na správném nastavení a 

určení modelu semivariogramu jak pro originální data tak případně pro transformovaná 

data a všech vstupních parametrů. 

Následující sada snímků (Obrázek 23) zobrazuje odhady a podmíněné simulace ze 

dne 17.7.2001. Na těchto snímcích nelze dostatečně vizuálně zhodnotit rozdíly mezi 

simulacemi, odhady a originální sadou dat (obrázek 24). Přesnější jsou vždy exaktní 

výpočty. 

 

 

 

 

 

     a)                                                           b)                                                            c) 

 

   d)                                                             e)                                                            f) 

                      a)                                                                      b)                                                                      c) 

Obrázek 22: Krigování - 17.7.2001 na povodí řeky Bečvy (mm) 

a) jednoduché krigování, b) základní krigování, c) krigování s trendem 
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Software SGeMS umožňuje provést srovnání dvou rastrů pomocí výpočtu jejich 

rozdílu. Využila jsem tuto možnost k zobrazení rozdílů mezi podmíněnými stochastickými 

simulacemi SK_100, SK_10,  krigováním SK a simulací SK_500. (Obrázek 25). 

 

 

 

 

 

 

 

                    g)                                                           h)                                                           i) 

Obrázek 23: Podmíněná stochastické simulace - 17.7.2001 na povodí řeky Bečvy a jeho okolí (mm) 

a) SK 10 realizací, b) 100 realizací c) 500 realizací 

d) OK 10 realizací, e) 100 realizací f) 500 realizací 

g)  KT 10 realizací, h) 100 realizací i) 500 realizací 

 

Obrázek 24:Denní srážkové úhrny (mm)- 17.7.2001na povodí řeky Bečvy a jeho okolí 

              a)                                                                            b) 
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Ve všech případech jsou největší rozdíly vždy na okrajích rastru, což je dáno 

zjevně extrapolací hodnot. V prvním případě při srovnání simulací SK_100 a SK_500 se 

rozdíly pohybují v intervalu -1,40 mm až +1,54 mm, nejnižší hodnoty rozdílů jsou 

v místech s originálními daty. U metody simulace SK_10 se rozdíly zvyšují na -6,89 mm 

až +3,84 mm. Nejvyšší rozdíly jsou při srovnání s metodou krigování SK, pohybují se 

v intervalu -3,53 mm až +39,82 mm, pokud vezmeme v úvahu pouze plochu povodí řeky 

Bečvy, tak se hodnoty rozdílu pohybují od - 3,53 mm do cca +10 mm. 

Další srovnání bylo provedeno mezi simulacemi OK_500 a SK_500 a nakonec 

mezi KT_500 a SK_500 (Obrázek 26). Rozdílové hodnoty se v prvním případě pohybují 

v intervalu od  -2,21 mm do +38,10 mm, v druhém od -1,74 mm do +47,68 mm. Nejvyšší 

hodnoty rozdílů jsou opět na krajích rastru, vně vlastní oblasti povodí Bečvy. 

 

 
a)                                                                      b) 

Obrázek 26: Rozdíl mezi simulacemi a odhady 

a) OK_500 – SK_500, b) KT_500 - SK_500 

c) 

Obrázek 25: Rozdíl mezi simulacemi a odhady (mm) 

a) SK_100 – SK_500, b) SK_10 - SK_500 a c) SK – SK_500 
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Pokud by byl proveden výpočet rozdílů za všechny dny, budou výsledky obdobné 

a budou odpovídat vztahům, které byly zjištěny při výpočtu střední chyby RMSE, podílové 

chyby BIAS, podílu rozptylů Rvar a krigovacího nebo podmíněného rozptylu. 

11.14. Simulace denních srážkových úhrnů pro srážko-odtokové 

modelování. 

Klasifikace hydrologických modelů rozděluje modely podle míry časové a 

prostorové diskreditace. Hlavní těžiště výzkumu a vývoje spočívá v přesnějším zpracování 

srážkových polí jako vstupu do modelu, jde o převedení bodově měřené hodnoty (srážky 

na stanici) na hodnoty plošné. Klíčové pro srážko-odtokové modely je použití vhodné 

interpolace.  

Pro operativní předpovědi se používá hodinový až denní krok, pro bilanční 

modely může být délka výpočtového kroku i vyšší (týden, měsíc). 

Z hlediska prostorové diskretizace se rozlišují dvě základní kategorie – 

distribuované modely (odhad srážek vstupuje do modelování jako hodnota každé buňky 

rastru) a celistvé modely (hodnota je vztažená k celému povodí) (Janíček, 2013). 

Při použití celistvého modelu je potřeba vypočíst průměrnou hodnotu a rozptyl za 

celé povodí pro všechny testované metody. Program SGeMS neumožňuje upravit 

vytvořené rastry do odpovídající podoby. Stejně tak to platí i pro distribuované modely. 

Pro další použití je proto možné výsledné rastry uložit buď jako textové soubory 

csv nebo jako binární soubory ve vlastním uzavřeném SGeMS formátu.  

Následné hodnocení pro celistvé modely by vycházelo z konstrukce histogramů 

jednotlivých metod za celé povodí a jejich vzájemné srovnání. V případě distribuovaných 

modelu je pak vhodné vypočtené hodnoty srovnat i s radarovými odhady. 

Další zpracování je proto nutné provádět v jiném software, který umí takováto 

data zpracovat. 
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11.15. Shrnutí výsledků 

Bylo provedeno testování vhodnosti použití simulačních metod pro denní 

srážkové úhrny, které slouží jako vstupy do srážko-odtokových modelů. K testování sloužil 

modelovací software SGeMS. Byly testovány tyto metody: podmíněná stochastická 

simulace s jednoduchým krigováním, základním krigováním a krigováním s trendem vždy 

při 10, 100 a 500 opakováních. Bylo také provedeno srovnání s klasickými interpolačními 

metodami implementovanými v SGeMS: jednoduchým krigováním, základním krigováním 

a krigováním s trendem.  Testováno bylo 15 vybraných dní s nejvyššími srážkovými úhrny 

pomocí bumerangového testu. 

Z důvodu nízkých hodnot korelačního koeficientu mezi srážkami a hodnotami 

nadmořské výšky nebyly testovány metody kosimulace a kokrigování. 

Vstupními hodnotami pro provádění interpolací a simulací byla originální a 

transformovaná data, dále parametry určené při strukturální analýze dat. Nastavení všech 

požadovaných hodnot včetně volby Gaussovského modelu bylo určeno na základě 

vlastního vizuálního posouzení.  

Pro vyhodnocení nejlepší metody sloužil výpočet střední chyby, podílové chyby a 

podílu rozptylů. Nejlepších výsledků dosahovala metoda podmíněné stochastické simulace 

s jednoduchým krigováním s 500 opakováními. Důležité je ale brát v úvahu charakteristiky 

vstupních dat a vliv parametrů nastavení. 

Při vizuálním hodnocení žádná z metod nevykazuje významné rozdíly, neboť 

jednotlivé výstupy jsou si velmi podobné. Proto bylo provedeno srovnání metod pomocí 

výpočtu jejich rozdílů. Největší rozdíly se projevují vždy na okrajích rastrů mimo území 

povodí (rastry měly být po zpracování ořezány a měl se hodnotit pouze rozdíl uvnitř 

povodí, resp. uvnitř konvexní obálky stanic). Nejmenší hodnoty rozdílů jsou dle základní 

definice pro podmíněné simulace v místech originálních dat.  

Pokud srovnáme výsledky se závěry učiněné Orlíkovou (2012), jsou stejné, jako 

nejvhodnější se jeví použití metody podmíněné stochastické simulace. 

  



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    66 

11.16. Hodnocení použitelnosti software SGeMS 

Tento software je možno stáhnout z internetových stránek http:// 

sgems.sourceforge.net/ v 32 bitové nebo 64 bitové 2.5 beta verzi s nebo bez NVIDIA video 

kartou. Je zde také možnost získat předchozí verzi 2.1. Uživatelský manuál je popsán 

v knize Applied Geostatistics with SGeMS: A User's Guide od autorů Nicolas Remy, 

Alexandre Boucher a Jianbing Wu. Tato kniha není volně přístupná. Základní informace, 

popisující funkce implementované v tomto software, lze stáhnou také z internetu. Jedná se 

o výše uvedený sgems_manual.pdf. Bohužel, obsahuje jen základní informace k verzi 2.1.  

Pro vlastní práci je důležitá dokonalá znalost všech parametrů, které je nutno 

nastavovat.  Výhodou je znalost a zkušenosti práce v jiných programech. Jinak je správná 

interpretace získaných informací velmi složitá.  

Použití verze 2.1 bylo omezeno z důvodu nemožnosti vytvořit kartézskou mřížku 

jen na vytvoření projektu, načtení vstupních dat a provedení analýzy dat. Ve vyšší 2.5 beta 

verzi nastal další problém při ukládání dat. Načtená data byla po uložení celého projektu 

pozměněna, všechna měla stejnou nesprávnou hodnotu. Možným řešením, kterým se 

podařilo problém vyřešit, bylo uložení projektu při ukončování programu. 

Program neumožňuje při provádění analýzy zhodnotit výpočtem podle určených 

kritérií správnou volbu modelu semivariogramu. Takovouto možností je například 

Cressie´s Indikator, test dobré shody nebo Akaikovo informační kritérium (Kanevski et al. 

2004). Je tedy čistě na zpracovateli, jaké hodnoty bude považovat z vizuálního hlediska za 

nejlepší. 

Některé simulační postupy, které nebyly v uvedeném manuálu popsány, nebylo 

vhodné provádět z důvodu neznalosti správných hodnot pro vstupní parametry. 

Aplikace SGeMS umožňuje provádět výpočty na základě ručního nastavení 

parametrů nebo na základě spuštění skriptů s nastavením parametrů uložených v textových 

souborech. Z tohoto důvodu byly vytvořeny textové soubory s příslušnými příkazy a 

parametry, pomocí nichž byly následně příkazy provedeny dávkově. 

Například při zpracování všech příkazů v jednom sledu pro nepravidelnou sadu 

bodů bylo vytvořeno 450 souborů obsahujících výsledky všech testovaných metod, 

hromadné provedení všech příkazů proběhlo za zhruba 2 hodiny a 40 minut. Časová 
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náročnost výpočtů je závislá na zadání výstupní mřížky. Při použití pravidelné mřížky 

(rastru) s 256 x 310 pixely je časová náročnost vyšší, např. simulace OK s 500 

opakováními trvala738 070 ms, tj. 12,3 minuty, oproti 1 884 ms (1,884 s) při použití 

nepravidelné sady bodů (výpočet proběhl na tomto hardware: CPU Intel Pentium 6100 

2,00 GHz, 3GB RAM). 

Vytvořená data se před uložením projektů ukládají jako interní soubory do 

speciálního adresáře. Další problém s tím spojený byl, že pokud došlo k předčasnému 

ukončení programu, tyto soubory zůstaly v adresáři a bránily opětovnému spuštění 

programu. Je proto vhodné vždy tento adresář kontrolovat, hlavně při chybě (pádu) 

programu.  

Zobrazení výsledků umožňuje 3D Vizualization Panel. Pro správnou interpretaci 

dat je třeba správně nastavit preference – rozsah hodnot pro jednotlivé proměnné pomocí 

zvolené barevné škály. 

Srážko-odtokové modely celistvého typu vyžadují vstup hodnot za zvolené 

povodí, software SGeMS 2.5 beta verze neumožňuje přímo zpracovat výsledný rastr do 

odpovídající podoby. Rasty se mohou ukládat buď jako sejmuté obrázky nebo jako textové 

soubory (formát csv) nebo ve vlastním formátu SGeMS. 

Některé funkce nejsou dostatečně popsány a vyvolávaly často chybu chodu 

programu, což značně komplikovalo vlastní práci. 

Při dokonalé znalosti problematiky a znalosti programování v Pythonu je nasnadě 

využít možnosti vytvářet vlastní skripty. 

Předpokládá se další vývoj s možností implementace nových geostatistických 

metod a postupů. 
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12. Závěr 

Vývoj výpočetní techniky umožňuje efektivně zpracovávat úlohy, které 

souvisí s pochopením a popsáním prostorové proměnné pomocí geostatistiky. Mezi 

takovéto proměnné řadíme i hydrologická data, která se používají pro výpočet srážko-

odtokových modelů.  Tyto modely umožňují na základě zjištěných srážek předpovídat 

možnost výskytu krizových událostí. 

Do těchto modelů vstupují údaje, které se získávají z dostupných dat 

interpolačními a simulačními metodami. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na testování a porovnání různých 

simulačních a interpolačních metod, zejména podmíněné stochastické simulace. 

K tomuto účelu jsem použila programový produkt Stanford Geostatistical Modeling 

Software – SGeMS – 2.5 beta verzi. Testování proběhlo s daty Českého 

hydrometeorologického ústavu za celkem pět srážkových epizod. Vybráno bylo 15 dní 

s nejvyššími hodnotami denních srážkových úhrnů. 

V první části jsem se zabývala srážkami a způsobem jejich měření a 

zpracování na srážkoměrných stanicích. V další kapitole uvádím základní informace o 

povodí řeky Bečvy.  Analýza současného stavu představuje různé přístupy autorů 

k odhadům a simulacím srážek a k jejich testování. Většina autorů se zaměřuje na 

simulace časových řad.  

Před vlastním prováděním odhadů a simulací je důležitá explorační analýza 

dat. Program SGeMS dokáže zobrazit histogram a vypočítat základní statistická data. 

Pro provádění simulací je důležité ověření normality dat, což tento program 

neumožňuje. Testování normality u originálních a následně transformovaných dat bylo 

nutné provést v jiném statistickém programu. 

K posouzení vlivu dalších proměnných na hodnoty denních srážkových úhrnů 

slouží regresní a korelační analýza. Na základě výsledků zkoumání vlivu nadmořské 

výšky na denní srážkové úhrny bylo zjištěno, že nadmořské výšky v povodí Bečvy vliv 

na hodnoty těchto úhrnů nemají. Proto nebylo účelné testovat metody pracující s další 

proměnnou, tj. kokrigování a kosimulace. 
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Dalším krokem analýzy byl vypočet semivariogramů s volbou vhodného 

modelu a hodnot dosahů a směrů hlavních a vedlejších os anizotropie. Tyto údaje byly 

využívány ve všech testovaných metodách při krigování i při simulacích. 

Testovány byly popsané metody dle použitého manuálu implementované v 

SGeMS. Simulace s jednoduchým krigováním, základním krigováním a krigováním 

s trendem a krigovací metody: jednoduché krigování, základní krigování a krigování 

s trendem. Interpolované i simulované hodnoty byly vypočteny jak pro sadu bodů pro 

určení chyb, tak pro pravidelnou mřížku k zobrazení pole.  

Z celkového hodnocení vyplývá, že nejvhodnější metody pro provádění 

odhadů a simulací jsou podmíněné simulace s co největším počtem opakování. V tomto 

případě simulace s využitím jednoduchého krigování a pětisetnásobným opakováním. 

Výsledek byl určen na základě výpočtu hodnot střední chyby, podílové chyby, podílu 

rozptylů, podmíněného a krigovacího rozptylu. 

Pro posouzení vhodnosti použití těchto metod pro srážko-odtokové modely se 

data zpracovávají za celé území povodí, bohužel SGeMS beta verze neumožňuje 

výsledné rastry dále zpracovat do odpovídající podoby pro výpočet potřebných 

charakteristik.  

Při hodnocení software SGeMS byly popsány vlastní poznatky z použití 2.5 

beta verze. Tento software by bylo potřeba doplnit o další algoritmy, které umožní 

zpracování dat bez různých omezení a chyb. 

Vzhledem k velké proměnlivosti srážek v prostoru a čase a vlivu mnoha faktorů, 

jako je nadmořská výška, orientace a sklon svahu, by byla pro co nejpřesnější odhady 

zapotřebí co nejhustší síť srážkoměrných stanic, hlavně v horských oblastech. Další 

možností je pak využití radarových dat a dat obsahujících informace o atmosférické 

cirkulaci. 
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Příloha č. 1 

Epizoda 1: 16.7.2001 - 25.7.2001 

Vybrané dny: 16., 17., 19., 20., 23. a 25.7.2001 
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1. Testování normality originálních dat 

V rámci první epizody jsem testovala normalitu pro tyto dny: 

Shapiro-Wilkův test normality: 

Datum Statistic P-Value 

16.7.2001 0,759914 0,000006 

17.7.2001 0,960701 0,379904 

18.7.2001 0,382471 0,000000 

19.7.2001 0,901409 0,010969 

20.7.2001 0,950365 0,213621 

21.7.2001 0,797462 0,000036 

22.7.2001 0,744546 0,000003 

23.7.2001 0,824898 0,000147 

24.7.2001 0,689715 0,000000 

25.7.2001 0,924142 0,043802 
 

Hodnoty p-Value, které jsou menší než 0,05 označují dny, jejichž denní srážkové 

úhrny neodpovídají normálnímu rozdělení, jsou označeny červeně. Normálnímu rozdělení 

odpovídají pouze dva dny. 

2. Testování normality transformovaných dat 

Shapiro-Wilkův test normality: 

 
LN transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 
NS transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

16.7.2001 0,970396 0,607354 0,898802 0,009379 0,933012 0,075443 0,992221 0,997478 

17.7.2001 0,922196 0,038873 0,944987 0,155685 0,938151 0,103184 0,992349 0,997699 

18.7.2001 0,916628 0,043880 0,758848 0,000006 0,862905 0,001161 0,956682 0,305718 

19.7.2001 0,896718 0,008279 0,967183 0,511921 0,893698 0,005879 0,991650 0,996294 

20.7.2001 0,910704 0,019253 0,957379 0,304120 0,882400 0,002961 0,992147 0,997343 

21.7.2001 0,912972 0,028300 0,936527 0,086043 0,958211 0,318750 0,981588 0,886528 

22.7.2001 0,948354 0,354738 0,867479 0,001222 0,881660 0,002832 0,868046 0,001554 

23.7.2001 0,974435 0,714270 0,944993 0,145664 0,881611 0,002824 0,992255 0,997539 

24.7.2001 0,938307 0,181091 0,881560 0,002815 0,921573 0,033475 0,919547 0,033045 

25.7.2001 0,969714 0,589598 0,948481 0,180206 0,851800 0,000495 0,992349 0,997699 
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3. Korelační a regresní analýza denních srážkových 

úhrnů s nadmořskou výškou 

Datum 
Koeficient 

korelace 

Index 

determinace 

16.7.2001 0,190551 3,630950 

17.7.2001 0,126292 1,594970 

18.7.2001 -0,009422 0,008877 

19.7.2001 -0,151029 2,280970 

20.7.2001 -0,134607 1,811890 

21.7.2001 0,603791 36,456300 

22.7.2001 0,714987 51,120700 

23.7.2001 0,203708 4,149710 

24.7.2001 0,598805 35,856800 

25.7.2001 0,011269 0,012698 

Indexy determinace a korelační koeficienty vycházejí pro tuto epizodu nízké. 

Jediný relativně vhodný model lineární závislosti je vypočten pro 22.7.2001.  

4. Určení parametrů modelu semivariogramu 

Datum vstupní data 
nugget efekt 

sill typ 
dosah hl. osy dosah vedl. osy azimut 

 (m)  (m)  (m)  (st.) 

16.7.2001 
orig.data 0 140,7 Gaussian 51320 29090 100 
NS data 0 0,836 Gaussian 38780 14080 60 

17.7.2001 
orig.data 0 73,2 Gaussian 29260 24500 90 
NS data 0 0,838 Gaussian 40290 17530 80 

19.7.2001 
orig.data 0 245,8 Gaussian 25240 21780 45 
NS data 0 0,842 Gaussian 40460 19800 45 

20.7.2001 
orig.data 0 103,8 Gaussian 16060 12210 70 
NS data 0 0,8371 Gaussian 44210 17530 -10 

23.7.2001 
orig.data 0 70,5 Gaussian 51320 18140 70 
NS data 0 0,823 Gaussian 38140 17000 50 

25.7.2001 
orig.data 0 126 Gaussian 59490 20150 45 
NS data 0 0,827 Gaussian 37000 22360 45 
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5. Střední chyby RMSE pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

RMSE 16.7.2001 17.7.2001 19.7.2001 20.7.2001 23.7.2001 25.7.2001 

SK 14,703 12,604 17,280 17,799 7,941 10,169 
OK 14,711 12,774 17,133 17,817 7,636 10,242 
KT 14,655 12,652 19,384 17,683 8,273 10,628 

SK_10 11,627 8,398 16,339 10,949 8,366 11,630 
SK_100 11,956 8,376 15,706 10,686 8,047 11,206 
SK_500 11,829 7,971 15,009 10,381 8,229 11,047 
OK_10 11,847 10,457 17,033 11,839 8,390 12,215 

OK_100 12,143 8,465 15,710 10,489 8,458 11,459 
OK_500 12,330 8,068 15,532 10,397 8,643 11,347 
KT_10 15,380 18,116 19,735 15,530 9,706 17,223 

KT_100 13,208 14,426 16,771 13,061 8,701 13,427 
KT_500 11,520 13,920 16,908 12,709 8,243 13,125 

6. Podílová chyba BIAS pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

BIAS 16.7.2001 17.7.2001 19.7.2001 20.7.2001 23.7.2001 25.7.2001 

SK 1,058 0,993 1,042 1,053 1,155 1,029 
OK 1,055 0,987 1,039 1,056 1,158 1,030 
KT 1,075 0,982 1,096 1,109 1,176 1,015 

SK_10 0,929 0,969 0,899 0,903 0,920 0,916 
SK_100 0,965 0,975 0,949 0,957 0,979 0,960 
SK_500 1,010 0,990 0,996 1,001 1,027 1,000 
OK_10 0,875 0,848 0,770 0,750 0,859 0,792 

OK_100 1,107 0,947 1,024 0,961 1,081 0,984 
OK_500 1,194 0,976 1,103 1,035 1,164 1,049 
KT_10 0,856 0,603 0,657 0,434 0,568 0,452 

KT_100 0,692 0,701 0,737 0,581 0,882 0,703 
KT_500 0,867 0,717 0,708 0,619 0,901 0,705 
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7. Podíl rozptylů Rvar pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

Rvar 16.7.2001 17.7.2001 19.7.2001 20.7.2001 23.7.2001 25.7.2001 

SK 38,738 7,823 4,804 1,670 11,071 20,832 
OK 36,951 7,514 4,638 1,620 10,141 19,328 
KT 28,222 6,289 3,982 1,460 7,140 13,766 

SK_10 1,786 1,314 2,090 1,957 1,770 1,600 
SK_100 1,343 1,093 1,309 1,148 1,235 1,194 
SK_500 1,057 1,009 1,089 1,089 1,014 1,067 
OK_10 0,604 0,578 0,728 0,735 0,698 0,827 

OK_100 0,447 0,551 0,509 0,587 0,535 0,633 
OK_500 0,397 0,540 0,474 0,580 0,489 0,603 
KT_10 0,322 1,076 0,322 0,764 0,629 1,003 

KT_100 0,366 0,416 0,270 0,447 0,333 0,426 
KT_500 0,271 0,393 0,281 0,415 0,330 0,427 

8. Krigovací a podmíněný rozptyl pro jednotlivé metody 

krigování a podmíněné stochastické simulace 

Rozptyl 16.7.2001 17.7.2001 19.7.2001 20.7.2001 23.7.2001 25.7.2001 

SK 3,631 9,366 51,162 66,055 5,335 6,048 
OK 3,807 9,750 52,989 68,118 5,824 6,519 
KT 4,984 11,649 61,720 75,547 8,272 9,153 

SK_10 78,738 55,752 117,587 56,394 33,365 78,732 
SK_100 104,736 67,037 187,785 96,139 47,815 105,503 
SK_500 133,107 72,601 225,690 101,323 58,273 118,109 
OK_10 232,848 126,855 337,638 150,099 84,648 152,326 

OK_100 314,688 132,897 483,157 188,103 110,398 198,896 
OK_500 353,916 135,648 518,864 190,088 120,693 209,089 
KT_10 437,289 68,070 762,969 144,487 93,832 125,657 

KT_100 384,302 176,115 910,115 246,562 177,343 295,559 
KT_500 519,496 186,391 873,518 265,672 179,165 295,417 
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Příloha č. 2 

Epizoda 2: 12.9.2001-24.9.2001 

Vybrané dny: 17. a 23.9.2001 
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1. Testování normality originálních dat 

V rámci první epizody jsem testovala normalitu pro tyto dny: 

Shapiro-Wilkův test normality: 

Datum Statistic P-Value 

12.9.2001 0,761930 0,000006 

13.9.2001 0,304807 0,000000 

14.9.2001 0,935173 0,086085 

15.9.2001 0,894287 0,007162 

16.9.2001 0,794870 0,000032 

17.9.2001 0,959423 0,354939 

18.9.2001 0,914621 0,024446 

19.9.2001 0,190677 0,000000 

20.9.2001 0,427452 0,000000 

21.9.2001 0,743986 0,000003 

22.9.2001 0,887682 0,004843 

23.9.2001 0,959697 0,360182 

24.9.2001 0,908670 0,017013 

Hodnoty p-Value, které jsou menší než 0,05 označují dny, jejichž denní srážkové 

úhrny neodpovídají normálnímu rozdělení, jsou označeny červeně. Normálnímu rozdělení 

odpovídají pouze tři dny. 

2. Testování normality transformovaných dat 

Shapiro-Wilkův test normality: 

 

 

LN                   

transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 

NS             

transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

12.9.2001 0,952702 0,285463 0,956673 0,292152 0,940387 0,109536 0,968497 0,558371 

13.9.2001 0,897472 0,052008 0,658152 0,000000 0,809930 0,000050 0,842456 0,000375 

14.9.2001 0,933745 0,086069 0,761232 0,000004 0,622548 0,000000 0,991363 0,995567 

15.9.2001 0,946065 0,165982 0,877729 0,002238 0,743898 0,000002 0,991983 0,997025 

16.9.2001 0,974177 0,729293 0,951301 0,213464 0,909741 0,015892 0,977987 0,805425 

17.9.2001 0,893297 0,006752 0,894316 0,006106 0,772591 0,000008 0,992320 0,997651 

18.9.2001 0,934058 0,080422 0,982864 0,906733 0,928078 0,050509 0,981641 0,887590 
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LN                   

transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 

NS             

transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

19.9.2001 XX XX 0,187303 0,000000 0,187303 0,000000 0,190677 0,000000 

20.9.2001 0,629109 0,000000 0,424885 0,000000 0,420401 0,000000 0,434088 0,000000 

21.9.2001 0,971893 0,658920 0,951834 0,220340 0,945720 0,152313 0,991513 0,995959 

22.9.2001 0,951243 0,250624 0,960688 0,365653 0,884868 0,003436 0,979393 0,838920 

23.9.2001 0,975750 0,758498 0,714351 0,000000 0,584360 0,000000 0,992147 0,997342 

24.9.2001 0,964590 0,463621 0,978209 0,803098 0,913129 0,019656 0,991329 0,995474 

3. Korelační a regresní analýza denních srážkových 

úhrnů s nadmořskou výškou 

Datum 
Koeficient 

korelace 

Index 

determinace 

12.9.2001 0,167793 2,815460 

13.9.2001 0,325655 10,605100 

14.9.2001 0,614800 37,797900 

15.9.2001 0,150636 2,269120 

16.9.2001 0,428962 18,400900 

17.9.2001 0,299410 8,964610 

18.9.2001 -0,163555 2,675020 

19.9.2001 -0,241360 5,825480 

20.9.2001 -0,121385 1,473440 

21.9.2001 0,084187 0,708746 

22.9.2001 0,018087 0,032712 

23.9.2001 -0,149402 2,232110 

24.9.2001 0,621639 38,643500 

Při výpočtu indexů determinace a korelačních koeficientů nebyl nalezen ani 

jediný vhodný údaj.   
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4. Určení parametrů modelu semivariogramu 

Datum vstupní data 
nugget efekt 

sill typ 
dosah hl. osy dosah vedl. osy azimut 

 (m)  (m)  (m)  (st.) 

17.9.2001 
orig.data 0 56,2 Gaussian 21130 9013 -90 
NS data 0 0,834 Gaussian 17130 7042 90 

23.9.2001 
orig.data 0 12,6 Gaussian 23100 21780 50 
NS data 0 0,827 Gaussian 29220 23760 50 

 

5. Střední chyby RMSE pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

RMSE 17.9.2001 23.9.2001 

SK 8,222 6,696 
OK 8,632 6,702 
KT 9,605 7,040 

SK_10 7,534 4,519 
SK_100 7,499 4,589 
SK_500 7,223 4,519 
OK_10 8,563 5,093 

OK_100 7,377 5,010 
OK_500 7,258 4,972 
KT_10 10,155 9,027 

KT_100 9,709 7,859 
KT_500 9,681 7,275 
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6. Podílová chyba BIAS pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

BIAS 17.9.2001 23.9.2001 

SK 1,006 1,048 
OK 1,000 1,058 
KT 1,102 1,035 

SK_10 0,986 1,018 
SK_100 1,002 1,023 
SK_500 1,015 1,046 
OK_10 0,805 0,803 

OK_100 0,995 0,968 
OK_500 1,044 1,019 
KT_10 0,722 0,337 

KT_100 0,649 0,406 
KT_500 0,644 0,464 

7. Podíl rozptylů Rvar pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

Rvar 17.9.2001 23.9.2001 

SK 1,655 4,146 
OK 1,603 4,007 
KT 1,438 3,470 

SK_10 1,252 0,992 
SK_100 1,080 0,824 
SK_500 0,983 0,685 
OK_10 0,452 0,318 

OK_100 0,433 0,282 
OK_500 0,421 0,279 
KT_10 0,257 0,188 

KT_100 0,254 0,166 
KT_500 0,259 0,156 
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8. Krigovací a podmíněný rozptyl pro jednotlivé metody 

krigování a podmíněné stochastické simulace 

Rozptyl 17.9.2001 23.9.2001 

SK 33,990 3,044 
OK 35,106 3,149 
KT 39,136 3,637 

SK_10 44,927 12,722 
SK_100 52,104 15,317 
SK_500 57,230 18,417 
OK_10 124,585 39,732 

OK_100 130,014 44,787 
OK_500 133,792 45,288 
KT_10 218,653 67,249 

KT_100 221,229 75,858 
KT_500 217,394 80,979 

  



Bc. Zdeňka Nesvadbová: Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy 

2013                                                                                                                                    89 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Epizoda 3: 07.8.2002-16.8.2002 

Vybrané dny: 11. a 13.8.2002 
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1. Testování normality originálních dat 

V rámci první epizody jsem testovala normalitu pro tyto dny: 

Shapiro-Wilkův test normality: 

 
Datum Statistic P-Value 

7.8.2002 0,887482 0,004787 

8.8.2002 0,275755 0,000000 

9.8.2002 0,673526 0,000000 

10.8.2002 0,690504 0,000000 

11.8.2002 0,941664 0,127595 

12.8.2002 0,871267 0,001867 

13.8.2002 0,933880 0,079551 

14.8.2002 0,771468 0,000010 

15.8.2002 0,648705 0,000000 

16.8.2002 0,688801 0,000000 

Hodnoty p-Value, které jsou menší než 0,05 označují dny, jejichž denní srážkové 

úhrny neodpovídají normálnímu rozdělení, jsou označeny červeně. Normálnímu rozdělení 

odpovídají pouze dva dny. 

2. Testování normality transformovaných dat 

Shapiro-Wilkův test normality: 

 

  

LN                   

transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 

NS             

transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

7.8.2002 0,953803 0,317646 0,947649 0,171332 0,893917 0,005958 0,190814 0,000000 

8.8.2002 XX XX 0,285524 0,000000 0,286083 0,000000 0,187556 0,000000 

9.8.2002 0,926908 0,195842 0,813529 0,000061 0,843182 0,000304 0,189724 0,000000 

10.8.2002 0,945989 0,420498 0,807697 0,000045 0,821733 0,000094 0,805251 0,000054 

11.8.2002 0,834726 0,000248 0,566671 0,000000 0,449002 0,000000 0,990635 0,993268 

12.8.2002 0,953645 0,271160 0,964272 0,442351 0,956987 0,297432 0,992255 0,997539 

13.8.2002 0,950303 0,212861 0,852800 0,000524 0,702821 0,000000 0,992376 0,997745 

14.8.2002 0,918636 0,035044 0,938254 0,095875 0,970933 0,609152 0,991838 0,996721 

15.8.2002 0,967962 0,618519 0,898512 0,007904 0,949430 0,190825 0,942258 0,132235 

16.8.2002 0,966228 0,578442 0,926839 0,046702 0,939297 0,102338 0,943325 0,140976 
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3. Korelační a regresní analýza denních srážkových 

úhrnů s nadmořskou výškou 

Datum 
Koeficient 

korelace 

Index 

determinace 

7.8.2002 0,199642 3,985700 

8.8.2002 0,041689 0,173793 

9.8.2002 0,609459 37,144000 

10.8.2002 0,541553 29,327900 

11.8.2002 -0,372536 13,878300 

12.8.2002 0,217238 4,719210 

13.8.2002 0,472217 22,298900 

14.8.2002 0,733266 53,767900 

15.8.2002 0,702461 49,345200 

16.8.2002 -0,122466 1,499790 
 

Dne 14.8.2002 můžeme nalézt nejvyšší závislost mezi naměřenými hodnotami 

denních srážkových úhrnů a nadmořskou výškou.  Index determinace je vyšší než 50 % a 

koeficient korelace má hodnotu 0,73. Jedná se o mírně pozitivní závislost. 

4. Určení parametrů modelu semivariogramu 

Datum vstupní data 
nugget efekt 

sill typ 
dosah hl. osy dosah vedl. osy azimut 

 (m)  (m)  (m)  (st.) 

11.8.2001 
orig.data 0 17,1 Gaussian 34940 13790 -10 
NS data 0 0,843 Gaussian 39280 23760 0 

13.8.2001 
orig.data 0 81,2 Gaussian 25240 21780 45 
NS data 0 0,830 Gaussian 42920 23760 70 
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5. Střední chyby RMSE pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

RMSE 11.8.2002 13.8.2002 

SK 5,014 14,789 
OK 5,107 14,770 
KT 5,301 15,231 

SK_10 3,923 8,744 
SK_100 4,055 8,556 
SK_500 3,976 8,894 
OK_10 4,855 9,593 

OK_100 4,171 8,880 
OK_500 4,043 8,977 
KT_10 8,234 13,374 

KT_100 8,047 10,067 
KT_500 7,866 10,182 

6. Podílová chyba BIAS pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

BIAS 11.8.2002 13.8.2002 

SK 1,014 0,983 
OK 1,018 0,977 
KT 1,017 1,015 

SK_10 0,981 0,931 
SK_100 0,987 0,966 
SK_500 1,001 0,997 
OK_10 0,880 0,843 

OK_100 0,959 0,975 
OK_500 0,986 1,021 
KT_10 0,715 0,695 

KT_100 0,713 0,831 
KT_500 0,717 0,804 
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7. Podíl rozptylů Rvar pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

Rvar 11.8.2002 13.8.2002 

SK 3,815 4,804 
OK 3,715 4,638 
KT 3,255 3,982 

SK_10 1,187 1,434 
SK_100 0,846 1,135 
SK_500 0,740 1,027 
OK_10 0,354 0,830 

OK_100 0,300 0,651 
OK_500 0,299 0,615 
KT_10 0,153 0,777 

KT_100 0,150 0,451 
KT_500 0,149 0,487 

8. Krigovací a podmíněný rozptyl pro jednotlivé metody 

krigování a podmíněné stochastické simulace 

Rozptyl 11.8.2002 13.8.2002 

SK 4,470 16,915 
OK 4,591 17,518 
KT 5,239 20,405 

SK_10 14,373 56,669 
SK_100 20,151 71,603 
SK_500 23,060 79,087 
OK_10 48,238 97,867 

OK_100 56,907 124,906 
OK_500 57,093 132,077 
KT_10 111,472 104,573 

KT_100 114,044 180,008 
KT_500 114,163 166,990 
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Příloha č. 4 

Epizoda 4: 25.6.2006-30.6.2006 

Vybrané dny: 29. a 30.6.2006 
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1. Testování normality originálních dat 

V rámci první epizody jsem testovala normalitu pro tyto dny: 

Shapiro-Wilkův test normality: 

Datum Statistic P-Value 

25.6.2006 XX XX 

26.6.2006 0,815077 0,000066 

27.6.2006 0,559727 0,000000 

28.6.2006 0,390438 0,000000 

29.6.2006 0,847738 0,000393 

30.6.2006 0,885100 0,003484 

Hodnoty p-Value, které jsou menší než 0,05 označují dny, jejichž denní srážkové 

úhrny neodpovídají normálnímu rozdělení, jsou označeny červeně. Normálnímu rozdělení 

neodpovídá žádný den. 

2. Testování normality transformovaných dat 

Shapiro-Wilkův test normality: 

  
LN                   

transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 

NS             

transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

25.6.2006 XX XX XX XX XX XX XX XX 

26.6.2006 0,939362 0,129323 0,939580 0,104157 0,952796 0,233235 0,969545 0,572368 

27.6.2006 0,958637 0,457603 0,877570 0,002217 0,906438 0,012927 0,898378 0,007839 

28.6.2006 0,911737 0,244105 0,588728 0,000000 0,678993 0,000000 0,660476 0,000000 

29.6.2006 0,964431 0,446004 0,934693 0,076677 0,953549 0,243806 0,991929 0,996734 

30.6.2006 0,981179 0,872743 0,966118 0,485757 0,979815 0,842092 0,991775 0,996384 
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3. Korelační a regresní analýza denních srážkových 

úhrnů s nadmořskou výškou 

Datum 
Koeficient 

korelace 

Index 

determinace 

25.6.2006 XX XX 

26.6.2006 0,316574 10,021900 

27.6.2006 0,240047 5,762270 

28.6.2006 0,372380 13,866700 

29.6.2006 -0,238329 5,680090 

30.6.2006 0,237631 5,646840 

Při výpočtu indexů determinace a korelačních koeficientů nebyl nalezen žádný 

den, jehož hodnoty denních srážkových úhrnů by byly prokazatelně závislé na nadmořské 

výšce. 

4. Určení parametrů modelu semivariogramu 

Datum vstupní data 
nugget efekt 

sill typ 
dosah hl. osy dosah vedl. osy azimut 

 (m)  (m)  (m)  (st.) 

29.6.2006 
orig.data 0 135,0 Gaussian 23760 23760 0 
NS data 0 0,841 Gaussian 64930 25200 50 

30.6.2006 
orig.data 0 130,3 Gaussian 23760 24470 0 
NS data 0 0,841 Gaussian 34440 18070 135 
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5. Střední chyby RMSE pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

RMSE 29.6.2006 30.6.2006 

SK 9,064 17,304 
OK 7,300 18,800 
KT 8,063 20,880 

SK_10 12,866 11,340 
SK_100 12,845 11,367 
SK_500 12,856 11,177 
OK_10 13,507 12,240 

OK_100 12,310 11,277 
OK_500 12,760 11,548 
KT_10 15,833 14,559 

KT_100 13,393 12,058 
KT_500 13,335 11,768 

 

6. Podílová chyba BIAS jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

BIAS 29.6.2006 30.6.2006 

SK 0,950 1,166 
OK 1,014 1,212 
KT 1,017 1,291 

SK_10 0,797 0,892 
SK_100 0,936 0,959 
SK_500 0,996 1,007 
OK_10 0,727 0,802 

OK_100 1,023 1,039 
OK_500 1,121 1,121 
KT_10 0,382 0,633 

KT_100 0,864 0,791 
KT_500 0,819 0,842 
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7. Podíl rozptylů Rvar pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

Rvar 29.6.2006 30.6.2006 

SK 1,371 6,373 
OK 1,321 6,143 
KT 1,136 5,280 

SK_10 0,396 2,198 
SK_100 0,222 1,407 
SK_500 0,194 1,191 
OK_10 0,194 0,728 

OK_100 0,126 0,535 
OK_500 0,113 0,500 
KT_10 0,228 0,414 

KT_100 0,076 0,308 
KT_500 0,081 0,291 

8. Krigovací a podmíněný rozptyl pro jednotlivé metody 

krigování a podmíněné stochastické simulace 

Rozptyl 29.6.2006 30.6.2006 

SK 16,936 37,040 
OK 17,672 39,191 
KT 21,171 48,613 

SK_10 86,307 459,713 
SK_100 121,334 783,980 
SK_500 139,391 879,981 
OK_10 181,294 760,754 

OK_100 251,564 1173,719 
OK_500 266,609 1314,401 
KT_10 159,565 1247,541 

KT_100 372,653 1737,953 
KT_500 376,175 1687,232 
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Příloha č. 5 

Epizoda 5: 1.8.2006-8.8.2006 

Vybrané dny: 3., 7.,  a 8.8.2006 
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1. Testování normality originálních dat 

V rámci první epizody jsem testovala normalitu pro tyto dny: 

Shapiro-Wilkův test normality: 

Datum Statistic P-Value 

1.8.2006 0,438978 0,000000 

2.8.2006 0,332994 0,000000 

3.8.2006 0,866151 0,001131 

4.8.2006 0,977223 0,777960 

5.8.2006 0,891198 0,005045 

6.8.2006 0,907250 0,013600 

7.8.2006 0,914620 0,021588 

8.8.2006 0,819405 0,000083 

 

Hodnoty p-Value, které jsou menší než 0,05 označují dny, jejichž denní srážkové 

úhrny neodpovídají normálnímu rozdělení, jsou označeny červeně. Normálnímu rozdělení 

vyhovuje pouze jeden den. 

2. Testování normality transformovaných dat 

Shapiro-Wilkův test normality: 

  
LN                   

transformace 

SQRT 

transformace 

CBRT 

transformace 

NS             

transformace 

Datum Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value Statistic P-Value 

1.8.2006 0,965536 0,768463 0,655925 0,000000 0,754238 0,000003 0,734224 0,000002 

2.8.2006 1,000000 0,999889 0,361913 0,000000 0,363497 0,000000 0,332938 0,000000 

3.8.2006 0,938602 0,097990 0,907684 0,013973 0,919235 0,028879 0,991380 0,995360 

4.8.2006 0,918647 0,027826 0,965459 0,469984 0,954074 0,251413 0,985870 0,954387 

5.8.2006 0,958416 0,322441 0,940838 0,112657 0,951120 0,211171 0,992051 0,996995 

6.8.2006 0,966446 0,493750 0,977965 0,796964 0,984881 0,940690 0,991274 0,995054 

7.8.2006 0,963824 0,432207 0,961663 0,385493 0,967878 0,529380 0,991548 0,995817 

8.8.2006 0,955734 0,276830 0,907615 0,013913 0,932236 0,065677 0,992167 0,997226 
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3. Korelační a regresní analýza denních srážkových 

úhrnů s nadmořskou výškou 

Datum 
Koeficient 

korelace 

Index 

determinace 

1.8.2006 0,164965 2,721360 

2.8.2006 0,536677 28,802200 

3.8.2006 0,295632 8,739820 

4.8.2006 0,340215 11,574600 

5.8.2006 0,447846 20,056600 

6.8.2006 0,009300 0,008649 

7.8.2006 -0,284976 8,121160 

8.8.2006 0,392675 15,419300 

Korelační koeficient i index determinace jsou velice nízké a denní srážkové úhrny 

proto nevykazují závislost na nadmořské výšce. 

4. Určení parametrů modelu semivariogramu 

Datum vstupní data 

nugget 

efekt sill typ 
dosah hl. osy dosah vedl. osy azimut 

(m) (m) (m) (st.) 

3.8.2006 
orig.data 0 33,4 Gaussian 30100 23760 60 

NS data 0 0,841 Gaussian 28370 23760 60 

7.8.2006 
orig.data 0 149,8 Gaussian 29220 24470 50 

NS data 0 0,830 Gaussian 29220 23760 45 

8.8.2006 
orig.data 0 992,4 Gaussian 34900 38140 145 

NS data 0 0,841 Gaussian 66470 27540 50 
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5. Střední chyby RMSE pro jednotlivé metody 

podmíněného krigování a simulace 

RMSE 3.8.2006 7.8.2006 8.8.2006 

SK 8,809 9,455 17,516 
OK 9,176 9,495 17,249 
KT 9,444 9,340 17,472 

SK_10 5,777 12,817 32,840 
SK_100 5,862 12,528 30,362 
SK_500 5,793 12,097 30,772 
OK_10 6,073 13,432 31,993 

OK_100 6,051 11,921 31,297 
OK_500 6,108 12,157 31,088 
KT_10 8,352 16,370 43,927 

KT_100 6,579 13,059 31,903 
KT_500 6,000 12,904 32,163 

6. Podílová chyba BIAS pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

BIAS 3.8.2006 7.8.2006 8.8.2006 

SK 1,021 1,014 1,081 
OK 1,023 1,021 1,075 
KT 1,031 1,054 1,089 

SK_10 0,958 0,883 0,707 
SK_100 0,979 0,948 0,884 
SK_500 1,001 1,005 0,966 
OK_10 0,912 0,758 0,653 

OK_100 1,014 1,015 0,980 
OK_500 1,049 1,108 1,102 
KT_10 0,789 0,411 0,754 

KT_100 0,899 0,757 0,855 
KT_500 0,917 0,778 0,828 
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7. Podíl rozptylů Rvar pro jednotlivé metody krigování a 

podmíněné stochastické simulace 

Rvar 3.8.2006 7.8.2006 8.8.2006 

SK 259,026 11,148 3,517 
OK 247,746 10,683 3,324 
KT 205,003 8,918 2,680 

SK_10 45,465 2,188 0,283 
SK_100 33,793 1,556 0,166 
SK_500 27,548 1,354 0,148 
OK_10 18,372 1,041 0,171 

OK_100 13,402 0,750 0,111 
OK_500 12,615 0,708 0,099 
KT_10 14,606 1,183 0,104 

KT_100 9,034 0,507 0,075 
KT_500 8,706 0,502 0,077 

8. Krigovací a podmíněný rozptyl pro jednotlivé metody 

krigování a podmíněné stochastické simulace 

Rozptyl 3.8.2006 7.8.2006 8.8.2006 

SK 24,348 23,500 3,831 
OK 25,259 24,380 4,006 
KT 29,387 28,364 4,841 

SK_10 84,221 68,135 21,827 
SK_100 150,513 106,422 29,367 
SK_500 171,916 125,773 36,024 
OK_10 171,869 205,860 54,016 

OK_100 265,809 279,986 74,047 
OK_500 296,449 299,485 78,668 
KT_10 146,569 361,802 67,944 

KT_100 436,478 486,694 109,851 
KT_500 413,589 515,033 113,988 

 

 

 


