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1 MOŽNOSTI PREDIKCE (HYDROLOGICKÉHO) SUCHA NA ZÁKLADĚ 
POZOROVANÉ KLIMATOLOGIE 

1.1 Možnosti predikce sucha 

Hydrologické sucho je způsobeno kombinací několika faktorů. Zjednodušeně jde zejména o nedostatek srážek 

v kombinaci s nedostatkem vody v povodí, případně v kombinaci se zvýšeným výdejem vody v podobě zvýšené 

evapotranspirace v případě vysoké teploty. Z toho vyplývají i možnosti predikce hydrologického sucha. Zásadní 

informací o možném vzniku či vývoji sucha je předpokládaný vývoj srážek, případně teploty, nicméně stejně 

důležitá je i informace o aktuálním množství vody v povodí. 

Sucho je v rámci predikce popsáno vybraným indexem (např. SRI, nedostatkové objemy atp.), tzn. cílem 

předpovědi nejsou nutně samotné průtoky, ale spíš hodnoty vybraného indexu, respektive jeho kategorie 

(např. extrémní sucho, mírné sucho, normál, atd.). Metody predikce hydrologického sucha můžeme 

zjednodušeně rozdělit na  

• metody vycházející ze statistiky vybraného indexu sucha,  

• metody vycházející z odhadu velikosti zásoby vody v povodí, 

• metody využívající statistiky klimatologických veličin a 

• metody využívající předpověď meteorologických veličin.  

Toto rozdělení je pouze rámcové, publikované postupy často využívají kombinace výše uvedených metod. 

Nicméně, pro konstrukci optimálního předpovědního modelu pro hydrologické sucho je užitečné uvážit výhody 

a limity jednotlivých metod odděleně, proto se v následujícím textu věnujeme jejich stručné charakteristice. 

1.1.1 Metody vycházející ze statistiky vybraného indexu sucha 

Tyto metody berou v úvahu hodnoty vybraného indexu vyčísleného pro pozorovaná data. Kategorizací indexu 

a analýzou výskytu jednotlivých kategorií a přechodů mezi kategoriemi je získána představa 

o pravděpodobnosti výskytu a vývoje sucha. Při predikci je jednotlivým kategoriím sucha pro následující časový 

krok přiřazena pravděpodobnost na základě podmíněné pravděpodobnosti přechodu z pozorované kategorie 

do ostatních kategorií. Tento jednoduchý postup využili např. Moreira et al. (2008) pro predikci kategorií sucha 

na základě SPI v Portugalsku, uvažovány byly přechody kategorií sucha v rámci tří časových kroků.  

Je evidentní, že bez zahrnutí informací o zásobě vody v povodí a možném vývoji meteorologických veličin je 

možnost predikce sucha pomocí těchto metod omezená – např. pravděpodobnost sucha v letním a podzimním 

období bude stejná, ať už je po jarním tání zásoba vody jakákoliv. V případě uvážení pouze dvou sousedních 

kategorií navíc není možné vzít do úvahy trvání dané události – např. čím je sucho delší, tím je 

pravděpodobnější, že skončí. Tyto nedostatky lze částečně eliminovat kombinací indexů různých časových 

měřítek, tj. např. predikce SRI3, SRI6, SRI9 a SRI12), případně zahrnutím dalších veličin. Další možností je 

předpověď vývoje sucha s uvážením překrývajících se období, tedy komplexnější přístup sumarizující vývoj 

sucha v několika časových měřítcích (viz např. Nalbantis, 2008). 

1.1.2 Metody vycházející z odhadu velikosti zásoby vody v povodí 

Podstatou těchto metod je vyčíslení zásoby vody v povodí pomocí hydrologického modelu na základě 

pozorovaných dat, případně pozorování (např. hladiny podzemních vod). Následně je využito toho, že 

(minimální) odtok je do značné míry ovlivněn velikostí této zásoby, a že vyprazdňování zásob relevantních pro 



 

2 

popis sucha (zejména zásoba podzemní vody) probíhá většinou v relativně dlouhých časových měřítcích, což 

umožňuje odhad vývoje zpravidla na několik měsíců dopředu (dle hydrogeologických podmínek). Příkladem 

může být využití indexu zdrojů podzemních vod (Groundwater Resource Index – GRI) pro předpověď průtoků 

(Mendicino et al., 2008) ve Středozemí, kdy je dubnový GRI (normalizovaná zásoba podzemní vody pro 

jednotlivé měsíce) využit pro předpověď průměrných letních průtoků. Zároveň je demonstrováno, že 

předpověď sucha na základě GRI kvalitou výrazně převyšuje předpověď pomocí SPI.  

1.1.3 Metody využívající statistiky klimatologických veličin 

Tyto metody využívají statistické informace o pozorovaných veličinách, které dále slouží k odhadu hodnot 

vybraného indexu, zpravidla pomocí hydrologického modelu. Příkladem může být postup předpovědi sezónních 

průtoků, jenž dokumentuje Krejčová et al. (1993). Podstatou metody je využití hydrologického modelu (BILAN) 

s počátečními podmínkami odpovídajícími pozorovanému období a budoucími srážkami odvozenými 

z pravděpodobnostního pole pozorovaných měsíčních srážkových úhrnů, přičemž pro každý měsíc byly použity 

srážky stejné pravděpodobnosti překročení, tj. 10 % – velmi vydatné srážky, 50 % – středně vydatné srážky a 90 

% velmi nízké srážky. Nedostatkem této metody je zejména, že ignoruje závislost srážek mezi měsíci, tj. 

pravděpodobnost, že srážky budou několik měsíců po sobě odpovídat 10 % čáry překročení je výrazně nižší než 

10 %. To vede k tomu, že výsledné intervaly předpovědi mohou být v některých případech příliš široké 

a interpretace hranic těchto intervalů je nejasná (tj. 10% srážka neodpovídá 10% suchu). 

Tento nedostatek je možno překonat použitím jednoduchého generátoru počasí. Postup je pak obdobný – 

hydrologický model je inicializován z pozorovaných hodnot a budoucí vývoj počasí je odvozen v mnoha 

variantách (např. 1000) na základě nakalibrovaného generátoru počasí. Výsledkem je poté pravděpodobnostní 

pole výstupů hydrologického modelu (zejména průtoků) z něhož je odvozeno pravděpodobnostní pole 

předpovídaného indexu. Výhodou je fyzikální konzistence vstupních veličin v čase a prostoru (zvolíme-li vhodný 

generátor počasí). Často je využito resamplingu pozorovaných hodnot. Tento postup navrhuje např. Buishand 

a Brandsma (2001) a využívá např. Hwang a Carbone (2009). 

1.1.4 Metody využívající předpověď meteorologických veličin 

Tyto metody využívají dlouhodobé předpovědi meteorologických veličin jako základ k posouzení budoucího 

vývoje zvoleného indexu sucha. Zpravidla jde o výstupy dynamických modelů atmosféry (případně v kombinaci 

s oceánem), někdy je uvažován vliv atmosférických jevů na meteorologické veličiny (teleconnections), např. vliv 

anomálií teplot povrchu oceánu na dlouhodobý vývoj srážek atp. Některé z předpovědí jsou již volně dostupné 

(např. výstupy systému CFS – viz Saha et al., 2010; případně vybrané produkty ECMWF), nicméně obecně 

nepatří dlouhodobé předpovědi počasí k běžně dostupným údajům. Přestože je úspěšnost sezónních 

předpovědí někdy zpochybňována, je tato předpověď často součástí předpovědních modelů sucha (Schubert et 

al., 2007; Hwang a Carbone, 2009; Liu a Negrón Juárez, 2010) a její využitelnost potvrzuje např. Steinemann 

(2006) v Severní Karolíně, pro Evropu např. Roulin (2007). 

1.2 Rámcové posouzení využitelnosti vybraných metod 

Pro bližší posouzení byly vybrány tři metody: (a) předpověď vývoje sucha na základě statistiky vývoje indexu SDI 

(Nalbantis, 2008), (b) předpověď sucha na základě pravděpodobnostního pole srážek (Krejčová, 1993), dále PP 

a (c) předpověď sucha pomocí resamplingu metodou nejbližšího souseda (Brandsma a Buishand, 2001), dále 

RESAM.  

Metodami využívající dlouhodobou předpověď počasí jsme se v tomto okamžiku nezabývali, zejména z důvodu 

malé dostupnosti těchto dat. Nicméně, ukáže-li se, že testované postupy selhávají, a že by mohly být zlepšeny 

zahrnutím těchto předpovědí, bude tato možnost znovu uvážena.  
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Účelem experimentu v této fázi projektu není vývoj dokonalého predikčního modelu, ale spíše posouzení 

potenciálu jednotlivých metod, identifikace problematických oblastí a vytvoření představy o další strategii.  

Pro testování metod je zvolen měsíční časový krok, nicméně počítáme s tím, že výsledný model bude pracovat 

v 7denním či obdobném kroku. Aby bylo možné model sestavit, je třeba zejména zvolit cíl předpovědi – při 

predikci sucha obecně není nutné dobře předpovídat/simulovat samotné průtoky, ale spíše vybrané indexy 

sucha, respektive jejich kategorie. Proto je možné model finalizovat až poté, co bude znám systém indikátorů 

použitých pro popis závažnosti sucha v České republice. 

1.2.1 Předpověď vývoje sucha na základě vývoje indexu SDI 

Streamflow Drought Index (SDI) byl počítán na základě metodiky popsané Nalbantisem (2008). Index SDI 

a ostatní charakteristiky se počítají každé 3 měsíce, vždy k 1. říjnu, 1. lednu, 1. dubnu a 1. červenci. Postup je 

demonstrován pro výpočet charakteristik k 1. říjnu, charakteristiky v ostatních měsících se vypočtou obdobným 

způsobem.  

Nejprve se vypočtou měsíční objemové odtoky: 

 

VQi = Qi ⋅ mi       i = 1, 2, ..., nn              (1) 

 

kde VQi je měsíční objem odtoku, Qi průměrný denní průtok a mi počet dnů v měsíci i a nn je počet měsíců řady.            

Poté se tyto objemy kumulují podle vzorce:  

 

∑
=

=
k

j
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1
,,      i=1,2,...  j=1,2,...,12   k = 1,2,3,4          (2) 

 

kde Vi,k je kumulativní objemový odtok pro i-tý hydrologický rok a k je referenční perioda (k = 1 pro období říjen 

až prosinec, k = 2 pro období říjen až březen, k = 3 pro období říjen až červen, k = 4 pro období říjen až září).  

Poté je již možno přistoupit k výpočtu indexu SDI podle vzorce: 

 

ki

kiki
ki s

VV
SDI

,

,,
,

)ln()ln( −
=        i =1,2,…    k=1,2,3,4      (3) 

 

kde  )ln( ,kiV  je přirozený logaritmus kumulovaného objemového odtoku a si,k je směrodatná odchylka z těchto 

hodnot. 

Na základě velikosti SDI indexu se pak kvantifikuje velikost sucha do kategorií dle tabulky 1.2.1.1 a spočte se 

pravděpodobnosti výskytu jednotlivých stupňů sucha – Pm,k  (4. sloupec tabulky 1.2.1.1) v jednotlivých 

obdobích podle vzorce:  

  

Pm,k = P (SDIi,k = m)  m∈ [0,1,2,3,4] ∀ i           (4) 

 

kde P (.) je pravděpodobnost výskytu daného stavu m, pro danou referenční periodu k.  
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Tab. 1.2.1.1 Definice jednotlivých stupňů hydrologického sucha podle velikosti indexu SDI 

Stupeň Pojmenování typu sucha Kritérium pro vymezení Pravděpodobnost výskytu (%) 

0 Není sucho SDI >= 0,0 50,0 

1 Mírné sucho –1,0 <= SDI < 0 34,1 

2 Střední sucho –1,5 <= SDI < –1, 0 9,2 

3 Velké sucho –2,0 <= SDI < –1,5 4,4 

4 Extrémní sucho SDI < –2 2,3 

   

Poté se vypočte frekvence přechodu Fm,m‘, k ze stavu m v referenční periodě k do stavu m‘ v referenční periodě 

k+1: 

 

∑
=

'
,',

,',
,',

m
kmm

kmm
kmm n

n
F              (5) 

 

kde nm,m‘,k je četnost výskytu stavu m v referenční periodě k a stavu m‘ v referenční periodě k+1.  

 

Pro tento stav se vypočte přechodová pravděpodobnost pm,m‘,k : 

 

Pm,m‘,k = P (SDIi,k+1 = m‘ ǀ Xi,k = m )  m∈ [0,1,2,3,4] m‘∈ [0,1,2,3,4] ∀ i           (6) 

 

kde P (.) je pravděpodobnost výskytu daného stavu. Pro každé k je definována přechodová matice Pk 

o velikosti 5 x 5 (5 řádků, 5 sloupců pro každý stav sucha), jež vyjadřuje pravděpodobnosti přechodu ze stavů m 

(řádky) do stavu m‘ (sloupce). 

 

V závěrečném kroku se předpoví pravděpodobnost výskytu sucha v období k+1: 

 

Pk+1 = Pk ⋅  pk                   (7) 

 

kde Pk+1 je pravděpodobnost výskytu sucha v období k+1, Pk je přechodová matice pro předpověď sucha, pk je 

vektor s aktuální informací o stavu sucha, kde na aktuální pozici typu sucha je 1 a na ostatních pozicích jsou 

0 (např. pro střední sucho se jedná o vektor pk = (0,0,1,0,0) ).  

Pro testování možnosti užití indexu SDI byly použity hodnoty měsíčních průtoků z vodoměrné stanice Nekoř (ID 

0250, vodní tok Divoká Orlice) z období 1.1.1907 až 31.12.2010. Data poskytl Český hydrometeorologický ústav. 

Nejprve byl proveden výpočet indexu SDI a převedeny jeho hodnoty na jednotlivé typy sucha podle tabulky 

1.2.1.1. Byla spočtena pravděpodobnost výskytu jednotlivých typů sucha v 3, 6, 9 a 12 měsíčních obdobích 

začínající měsícem leden, duben, červenec nebo měsícem říjen. Výsledky jsou shrnuty na obrázku 1.2.1.1. Z něj 

je dobře patrné, že odvozené četnosti výskytu jednotlivých typů such odpovídají jejich teoretickému rozdělení 

uvedeném v tabulce 1.2.1.1 a jsou ve všech případech obdobné. 
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V dalším kroku byly spočteny matice přechodu mezi jednotlivými typy sucha mezi měsíci 3 a 6, 6 a 9 a 9 a 12 (tj. 

mezi maticemi pro k=1 a k=2; k=2 a k=3; k=3 a k=4). Zjištěné výsledky jsou zobrazeny na obrázcích 1.2.1.2 až 

1.2.1.5 a tabulce 1.2.1.2. Z výsledků je patrné, že pokud se vyskytuje větší sucho, tak toto sucho trvá většinou 

delší období.  

   

  

Obr. 1.2.1.1 Pravděpodobnost výskytu jednotlivých typů sucha (1. číslo na ose x označuje měsíc, v němž se 

provádí výpočet indexu SDI – 1 = leden, 4 = duben atp., 2. číslo na ose x, pro jak dlouhé období se provádí 

výpočet indexu SDI, např. 7 - 3 – výpočet se provádí v měsíci červenci pro 3 měsíční hodnotu indexu SDI. Údaje  

 

Obr. 1.2.1.2 Četnost přechodu jednotlivých typů sucha v měsíci lednu (Počáteční číslo uvádí přechodové období, 

pro něž je stav spočítán: 010306 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období leden až březen a leden až 

červen, 010609 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období leden až červen a leden až září, 010912 – 

přechod mezi jednotlivými typy sucha v období leden až září a leden až prosinec; např. sloupeček „010609 – 

Mírné sucho“ udává, že pokud bylo identifikováno v období od ledna do června mírné sucho, tak v 64 % trval 
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tento stav i v období měsíců leden až září, naopak ve 27 % již sucho nebylo, v 6 % případů následovalo velké 

sucho a ve 3 % bylo zanalyzováno období měsíců leden až září dokonce jako extrémní sucho) 

 

Obr. 1.2.1.3 Četnost přechodu jednotlivých typů sucha v měsíci dubnu (Počáteční číslo uvádí přechodové období, 

pro něž je stav spočítán: 040609 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období duben až červen a duben až 

září, 040912 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období duben až září a duben až prosinec, 041203 – 

přechod mezi jednotlivými typy sucha v období duben až prosinec a duben až únor; např. sloupeček „040609 - 

Extrémní sucho“ udává, že pokud bylo identifikováno v období od dubna do června extrémní sucho, pak bylo 

i extrémní sucho v období měsíců duben až září 

 

Obr. 1.2.1.4 Četnost přechodu jednotlivých typů sucha v měsíci červenci (Počáteční číslo uvádí přechodové 

období, pro něž je stav spočítán: 070912 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období červenec až září 

a červenec až prosinec, 071203 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období červenec až prosinec 

a červenec až březen, 070306 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období červenec až březen a červenec až 

červen)  
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Obr. 1.2.1.5 Četnost přechodu jednotlivých typů sucha v měsíci říjnu (Počáteční číslo uvádí přechodové období, 

pro něž je stav spočítán: 101203 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období říjen až prosinec a říjen až 

březen, 100306 – přechod mezi jednotlivými typy sucha v období říjen až březen a říjen až červen, 100609 – 

přechod mezi jednotlivými typy sucha v období říjen až červen a říjen až září) 

Tab. 1.2.1.2 Ukázka matice pro předpověď sucha (pro předpověď prováděnou v měsíci červenci, pro k mezi 

3 a 4, tedy mezi obdobím červenec–březen a červenec–červen. Údaje vyjadřují pravděpodobnost [%] přechodu 

ze stavu m (řádky) do stavu m‘ (sloupce) 

  

Není 

sucho 

Mírné 

sucho 

Střední 

Sucho 

Velké 

sucho 

Extrémní 

sucho 

Není sucho 79 17 3 0 0 

Mírné sucho 25 55 20 0 0 

Střední sucho 0 62 15 15 8 

Velké sucho 0 50 50 0 0 

Extrémní sucho 0 0 20 60 20 

Tab. 1.2.1.3 Ukázka vyhodnocení sucha v měsíci červenci pro 6 měsíční období 

Rok Typ sucha podle SDI 

2004 Není sucho 

2005 Velké sucho 

2006 Není sucho 

2007 Není sucho 
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2008 Mírné sucho 

Po spočtení hodnot pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými typy such se již mohlo přistoupit 

k experimentálnímu ověření správnosti předpovědi dalšího vývoje sucha pomocí přechodové matice. Postup 

výpočtu lze vidět v tabulce 1.2.1.3 a 1.2.1.4, jež ukazují metodu předpovědi sucha pro 2. polovinu roku 2009. 

Ve 2. polovině roku 2008 bylo mírné sucho. Proto na základě matice přechodu v tabulce 1.2.1.2 byl vybrán 

příslušný vektor, tabulka 1.2.1.4. Podle provedené předpovědi měla být 2. polovina roku 2009 z 55 % mírně 

suchá, z 25 % by neměla být suchá a z 20 % středně suchá. Ve skutečnosti bylo toto období mírně suché. Tedy 

předpověď byla v tomto případě úspěšná.  

Tab. 1.2.1.4 Ukázka předpovědi pro 6 měsíční období pro 2. polovinu roku 2000 (uvedeny pravděpodobnosti 

výskytu jednotlivých typů sucha v %)  

Předpověď pro rok Není sucho Mírné sucho Střední sucho Velké sucho Extrémní sucho 

2009 25 55 20 0 0 

 

Byly porovnány předpovědi jednotlivých typů such a jejich skutečný výskyt (Tab. 1.2.1.5). Z provedených 

výpočtů se ukázalo, že pokud v předchozím období není sucho, ale v dalším období ano, tak užitá metoda toto 

sucho nepředpoví. Naopak pokud v předchozím měsíci bylo sucho, tak je toto sucho předpovídáno i pro další 

období.  

Díky této vlastnosti byla vyhodnocena relativně velká úspěšnost pravděpodobnostní předpovědi sucha. Ve 

skutečnosti se ale nejedná o vysokou úspěšnost, neboť pokud metoda úspěšně předpoví, že pokud není sucho, 

s největší pravděpodobností nebude ani v následujícím období a naopak když sucho je, že bude i nadále trvat 

a ne zcela přesně reaguje na změny stavu (sucho x normální podmínky), tak její výsledky lze uvažovat pouze 

orientačně. 

Podstatný je ale princip metody, že na základě pravděpodobnosti výskytu sucha a jeho průběhu v minulosti, lze 

odhadnout, jaký průběh sucho by mělo mít. Tato vlastnost by se měla využít i v dalším výzkumu. U případného 

užití v českých podmínkách bude rovněž důležité obměnit období, z něhož se údaje o suchu počítají. Nebudou 

se počítat přechody mezi 3. a 6., resp. 6. a 9., resp. 9. a 12. měsícem v roce 4 x ročně, ale tyto vztahy po 

uplynutí 3 měsíců, příp. v podrobnějším časovém kroku (týdenní, měsíční apod.) a to klouzavě. 

Tab. 1.2.1.5 Porovnání předpovědi a skutečnosti pro období leden až červen, leden až září a leden až prosinec 

v období od roku 1991 do roku 2009 (uvedeny pravděpodobnosti výskytu jednotlivých typů sucha v %)  

  Leden až červen Leden až září Leden až prosinec 

Předpověď Předpověď Předpověď Rok Skut 

0 1 2 3 4 

Skut 

0 1 2 3 4 

Skut 

0 1 2 3 4 

1991 2 0 71 14 0 14 2 0 0 60 40 0 2 0 0 50 17 33 

1992 0 0 71 14 0 14 0 0 43 29 14 14 1 0 25 25 38 12 

1993 1 76 19 2 2 2 1 94 6 0 0 0 1 30 64 6 0 0 

1994 0 41 41 15 4 0 0 27 64 6 3 0 0 30 64 6 0 0 

1995 0 76 19 2 2 2 0 94 6 0 0 0 0 81 19 0 0 0 

1996 1 76 19 2 2 2 1 94 6 0 0 0 1 81 19 0 0 0 

1997 1 41 41 15 4 0 0 27 64 6 3 0 0 30 64 6 0 0 
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1998 2 41 41 15 4 0 1 94 6 0 0 0 0 81 19 0 0 0 

1999 0 0 71 14 0 14 0 27 64 6 3 0 1 81 19 0 0 0 

2000 0 76 19 2 2 2 0 94 6 0 0 0 0 30 64 6 0 0 

2001 2 76 19 2 2 2 1 94 6 0 0 0 1 81 19 0 0 0 

2002 0 0 71 14 0 14 0 27 64 6 3 0 0 30 64 6 0 0 

2003 1 76 19 2 2 2 2 94 6 0 0 0 2 81 19 0 0 0 

2004 1 41 41 15 4 0 1 0 43 29 14 14 1 0 25 25 38 12 

2005 0 41 41 15 4 0 0 27 64 6 3 0 1 30 64 6 0 0 

2006 0 76 19 2 2 2 0 94 6 0 0 0 0 30 64 6 0 0 

2007 0 76 19 2 2 2 0 94 6 0 0 0 0 81 19 0 0 0 

2008 0 76 19 2 2 2 1 94 6 0 0 0 1 81 19 0 0 0 

2009 1 76 19 2 2 2 1 27 64 6 3 0 1 30 64 6 0 0 

Skut – skutečnost, 0 – není sucho, 1 – mírné sucho, 2 –střední sucho, 3 – velké sucho, 4 – extrémní sucho 

Červeně – úspěšná předpověď, modře – chybná předpověď o 1 kategorii (žlutě vyznačen předpovídaný stav)  

 

1.2.2 Předpověď sucha na základě pravděpodobnostního pole srážek 

Předpověď je počítána k začátku každého měsíce na 1 až 3 měsíce dopředu. Jako předpovídaná hodnota je 

dosazena hodnota odvozená z pravděpodobnostního pole srážek (použit byl 5% a 95% kvantil), jež je vypočteno 

z pozorovaných dat pro každý měsíc. Následně je použit nakalibrovaný hydrologický model BILAN k simulaci 

změn hydrologických podmínek z výchozího stavu (tj. simulace pro pozorovaná data) ke stavu dle předpovědi 

srážek. Výsledky jsou zobrazeny na obrázcích 1.2.3.1 až 1.2.3.1.4 spolu s výsledky předpovědi pomocí 

resamplingu, pro názornost je zobrazena pouze část časové řady, nicméně výsledky se příliš neliší i pro zbytek 

časové řady. Tuto předpověď můžeme pokládat za základní, klimatologickou předpověď, jež může dále sloužit 

jako referenční při srovnání metod. 

Podobně jako uvažujeme pravděpodobné rozpětí srážek, je možné uvažovat i pravděpodobné rozpětí teplot 

(viz obr. 1.2.3.2), nicméně, zejména při delší předpovědi, již dostáváme nereálné možnosti vývoje – např. 

3 měsíce po sobě následující extrémně vysoké srážky doprovázené extrémně vysokými teplotami nebo naopak. 

Navíc není jasné jakým způsobem kombinovat kvantily jednotlivých rozdělení srážek a teplot. Bylo by vhodnější 

uvažovat spíše dvourozměrné rozdělení pravděpodobnosti srážek a teplot. Proto se, podobně jako Krejčová et 

al. (1996) omezujeme na změny srážek. 

 

1.2.3 Předpověď sucha pomocí resamplingu 

Neparametrický resampling pomocí metody nejbližšího souseda umožňuje generování časových řad zvolených 

veličin simultánně pro více veličin a více stanic, což je důležité jednak pro zachování korelace mezi srážkami 

a teplotou, případně, při předpovědi sucha pro rozsáhlá území, pro zachování prostorové závislosti jednotlivých 

modelovaných stanic. Podstatou metody je permutace pozorovaných dat způsobem, jenž zachovává 

autokorelaci a vztahy mezi jednotlivými veličinami a stanicemi. Použitím tohoto algoritmu nejsou v původním 

časovém rozlišení generovány nepozorované hodnoty, nicméně generováním nepozorovaných sekvencí 

dochází k výskytu nepozorovaných hodnot při agregaci do delších časových kroků (například permutací 

pozorovaných denních srážkových úhrnů vznikají měsíční srážkové úhrny ležící mimo pozorovaný rozsah těchto 

úhrnů). Při předpovědi such vycházíme z postupu navrženého Buishandem a Brandsmou (2001), jenž je stručně 

shrnut v následujícím textu. 
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Veličiny vybrané k resamplingu jsou nejprve standardizovány tak, aby měly srovnatelné průměry a rozptyly. 

Srážky pro den t jsou standardizované vydělením srážkového úhrnu odhadem průměrného srážkového úhrnu 

ze dnů s deštěm md,wet pro den v roce d:  

wetd,tt mx=x /~ ,  (8) 

 

( ) 1mod365 13651,... +t=dJ,,=t − ,  (9) 

 

kde J je celkový počet let v původní časové řadě a mod je zbytek po celočíselném dělení. Obdobně teplota je 

standardizována odečtením odhadu průměrné teploty (md) a vydělením odhadem směrodatné odchylky (sd) 

pro den v roce d:  

 

( ) ddtt smx=x /~ − .   (10) 

 

Odhady průměrů a směrodatných odchylek pro den d jsou vyhlazeny Gaussovským filtrem pro snížení vlivu 

extrémních denních hodnot.  

Stavový prostor je pro každý den t popsán tzv. příznakovým vektorem Dt. Pro resampling srážek a teploty na 

více stanicích je typicky příznakový vektor tvořen hodnotami srážek a teploty pro den t, případně mohou být 

zahrnuty prostorové průměry srážek a teploty z resamplovaných stanic pro den t nebo srážkové úhrny 

a průměrné teploty za několik předcházejících dní. V případě predikce sucha je vhodné zahrnout nějaký 

ukazatel současného sucha. Permutace probíhá na základě podobnosti jednotlivých dní, jež je pro dny t a u 

dána váženou eukleidovskou vzdáleností příznakových vektorů: 

 

( )[ ] 2/12
ujtjjtu υυw=δ −∑ ,   (11) 

 

kde tjυ a ujυ jsou jté komponenty příznakových vektorů Dt a Du a wj jsou váhy, v této studii uvažované jako 

převrácená hodnota směrodatné odchylky jté komponenty příznakových vektorů. 

Hodnota generovaných veličin pro den t je vybrána tak, že nejprve je identifikováno k dní nejpodobnějších dnu 

předcházejícímu (tj. dnu t-1) a jeden z těchto dní je náhodně vybrán s tím, že pravděpodobnost výběru jtého 

souseda je dána předpisem  

 

i

j
=p j /1

/1

∑
.    (12) 

 

Za generované hodnoty stavových veličin pro den t jsou pak zvoleny hodnoty těchto veličin pro den následující 

po tomto náhodně zvoleném dnu. Aby byla lépe zachována sezonalita veličin, jsou nejbližší sousedé voleni 

z časového okna zahrnujícího vždy předchozích a následujících n dní před resamplovaným kalendářním dnem, 
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kdy n se řádově volí z rozsahu 10–60 dní. Při předpovědi je vhodné vztah (12) upravit tak, aby byla 

pravděpodobnost výběru rozdělena mezi nejbližší sousedy rovnoměrněji. 

 

 

Obr.1.2.3.1 3měsíční předpověď srážek. PP90% udává rozpětí mezi predikcí srážek pravděpodobnostním polem 

mezi 5 a 95 %, podobně RESAM 90% udává rozpětí RESAM predikce mezi 5 a 95% kvantilem a RESAM 50% 

rozpětí mezi 25 a 75% kvantilem z 500 generovaných simulací 

 

 

Obr.1.2.3.2 3měsíční předpověď teploty. PP90% udává rozpětí mezi predikcí teploty pravděpodobnostním polem 

mezi 5 a 95 %, podobně RESAM 90% udává rozpětí RESAM predikce mezi 5 a 95% kvantilem a RESAM 50% 

rozpětí mezi 25 a 75% kvantilem z 500 generovaných simulací 

Metoda byla testována na povodí Rakovnického potoka. Použity byly denní řady srážek a teploty, pro kalibraci 

hydrologického modelu i odtoky. Výsledky předpovědi sucha dle metod PP a RESAM jsou uvedeny na obrázcích 

1.2.3.1–1.2.3.4. Co se týče předpovědi srážek a teploty, je možno konstatovat poměrně dobrou shodu mezi 

pozorovanými a predikovanými hodnotami. Zároveň shoda mezi PP a RESAM je velmi dobrá. Co se týče 

predikce simulovaného odtoku, je evidentní, že rovněž pro 1měsíční předpověď odtoku poskytuje PP obdobné 

výsledky jako RESAM. Při delší délce předpovědi, se již uplatňuje vliv vzájemné závislosti měsíčních hodnot 

a RESAM dává jasně přesnější výsledky. Z toho vyplývá jednak, že vývoj hydrologické bilance v povodí je do 

značné míry určen stavem povodí, nicméně pro posouzení dlouhodobého vývoje není vhodné využívat pouze 
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pozorované klimatologie, zejména kvůli nepravděpodobnosti průběhu klimatických veličin dle dlouhodobých 

statistik. 

 

Obr.1.2.3.3 1měsíční předpověď odtoku. Osa y je ve dvojitě logaritmickém měřítku pro zvýraznění rozdílů 

v minimech odtoků 

 

Obr.1.2.3.4 3měsíční předpověď odtoku. Osa y je ve dvojitě logaritmickém měřítku pro zvýraznění rozdílů 

v minimech odtoků 

1.3 Diskuze 

Preference perzistentního chování v případě predikce na základě indexu SDI a zároveň způsob této predikce 

vždy v postupně se prodlužujícím období počínajícím říjnem (resp. měsícem leden, duben či červenec) každého 

roku, limituje operativní využití této metody. Nicméně v principu je možno metodu přechodových matic 

pravděpodobností mezi jednotlivými kategoriemi sucha upravit pro operativní použití. Úprava této metody 

bude předmětem dalšího výzkumu a bude spočívat zejména ve sladění časových rozlišení metody 

s navrhovaným systémem hodnocení a predikce sucha v ČR (tj. 7denní krok), větší důraz na postihnutí 

minulého vývoje sucha sekvenčním zahrnutím několika následných časových kroků a zejména predikce na 

požadovanou dobu do budoucnosti bez překryvu s minulým obdobím.  
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Uvedené srovnání metod PP a RESAMP dokladuje dobrou využitelnost druhé z metod. Srovnání metod PP 

a RESAMP bylo provedeno mezi predikovanými odtoky a odtoky simulovanými modelem BILAN, model se však 

od skutečnosti liší (Obr. 1.3.1). Dalším a velmi významným krokem proto je úprava hydrologického modelu tak, 

aby zvolený index sucha odvozený ze simulovaných dat odpovídal co nejlépe indexu odvozenému z dat 

pozorovaných, tj. není zcela nutné dokonale simulovat odtok, ale vystihnout kategorie vybraného indexu.  

Pro ladění predikčního modelu je nezbytné využít vhodný index pro porovnání předpovídaných a pozorovaných 

hodnot. Využit bude některý ze standardních indexů pro pravděpodobnostní predikce, např. RPSS (Ranked 

Probability Skill Score, viz např. Weigel et al., 2007). 

Výsledný předpovědní systém bude s největší pravděpodobností využívat několika metod předpovědi za 

účelem dosažení co největší robustnosti výsledků. 

 

 

Obr. 1.3.1 Pozorované a modelované odtoky v mm (nahoře) a na dvojité logaritmické ose (dole) 
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2 PREDIKCE ODTOKU HYDROLOGICKÝM MODELEM BILAN 

2.1 Metoda predikce 

Predikce odtoku byla navržena s využitím simulací odtoku pomocí hydrologického modelu BILAN. Vstupy 

modelu pro optimalizaci parametrů představují časové řady měřených srážkových úhrnů a teplot vzduchu. 

Model je kalibrován na shodu simulovaného a pozorovaného průběhu odtoku. Vstupy modelu pro predikci 

odtoku jsou časové řady simulovaných scénářů budoucího vývoje srážkových úhrnů a teplot vzduchu. Pro 

období 1961–2010 bylo připraveno 500 realizací scénářů v denním kroku na 4 týdny dopředu pomocí 

neparametrického resamplingu (RESAMP) metodou nejbližšího souseda (Brandsma a Buishand, 2001). Denní 

scénáře byly následně agregovány na týdenní. 

Systém hodnocení sucha byl v rámci projektu připraven pro srážkové úhrny, vztah srážky-evapotranspirace, 

průtoky, vydatnosti pramenů a stavy hladin ve vrtech. S využitím uvedených veličin je možné sucho hodnotit 

pomocí indexů SPI a DMPI (srážky), SPEI a SPEI (srážky-evapotranspirace), SRI a DMRI (průtok), SGI a DMGI 

(vydatnosti pramenů a stavy hladin). Hodnocení sucha bylo navrženo v týdenním kroku. Proto i model BILAN, 

pracující původně v měsíčním kroku, byl upraven na simulace v týdenním kroku. 

Pro využití modelu k predikci odtoku byla kalibrace upravena oproti obvyklému způsobu, kdy jsou parametry 

modelu považovány za konstantní pro celý běh modelu. Pro zlepšení shody simulovaného a měřeného odtoku 

a lepší vystižení aktuálních podmínek v povodí předcházejících simulaci předpovědi byla navržena optimalizace 

parametrů modelu po klouzavých periodách o délce 25 týdnů, které předcházející datu předpovědi. Toto 

období se ukázalo být dostatečně dlouhé z hlediska stability parametrů modelu (parametry se mezi 

jednotlivými 25týdenními periodami mění pozvolna a ne skokově, současně je k dispozici dostatek časových 

kroků a tedy dvojic měřený/simulovaný odtok pro stanovení kritéria shody) a současně ne tak dlouhé, aby 

postihovalo více jak dvě roční období a tedy více typů procesu tvorby odtoku. 

Účelem předpovědi bylo vystižení sucha. V podmínkách sucha je odtok určován v podstatě pouze velikostí 

základního odtoku. V měřených řadách denních průtoků byl proto vyčleněn základní odtok jednoduchou 

metodou klouzavých minim. Jako vhodná se ukázala 31 denní velikost klouzavého okna. Výsledný základní 

odtok byl agregován do týdenního časového kroku. Optimalizace parametrů hydrologického modelu pak 

probíhala tak, že základnímu odtoku byla přidělena váha 0,8. To znamená, že optimalizační kritérium bylo 

z 80 % tvořeno shodou základního odtoku modelovaného a vyčleněného z pozorovaných průtoků a z 20 % 

shodou celkového modelovaného a pozorovaného průtoku. 

Postup predikce odtoku lze schematizovat následovně: 

1. separace základního odtoku v pozorovaných řadách denních průtoků,  

2. hydrologický model je kalibrován (jsou optimalizovány parametry) na období posledních 25ti týdnů 
předcházejících datu předpovědi (nejaktuálnější podmínky – dáno dostupnými aktuálními daty, 
přičemž zásoba podzemní vody GS se na začátku každého úseku aktualizuje na konstantní výchozí 
hodnotu), 

3. hydrologický model je využit k simulaci hydrologické bilance pro období posledních 25ti týdnů, 

4. pomocí resamplingu je vygenerováno 500 (obecně dostatečný počet) realizací budoucího vývoje 
denních srážek a teploty na 28 dní do budoucnosti, výsledky jsou agregovány do týdenního časového 
kroku (4 časové kroky), 

5. resamplované řady jsou použity k simulaci hydrologické bilance s počátečními podmínkami danými 
konečným stavem modelu v bodě (2), 

6. výstup hydrologického modelu je použit k odvození pravděpodobnostního pole předpovídaného 
průtoku (obrázek 2.1.1 a 2.1.2).  
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Obr. 2.1.1a Předpověď na 1 týden dopředu. R je pozorovaný a RM modelovaný průtok: RM – při kalibraci 

modelu, RM.ans.50 – medián předpovědi, RM.ansq5-q95 – 90% kvantilové rozpětí předpovědi, RM.ansq25-q75 

– 50% kvantilové rozpětí předpovědi, zeleně – měřené srážky. Čárkovaně základní odtok. 
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Obr. 2.1.1b Předpověď na 1 týden dopředu. R je pozorovaný a RM modelovaný průtok: RM – při kalibraci 

modelu, RM.ans.50 – medián předpovědi, RM.ansq5-q95 – 90% kvantilové rozpětí předpovědi, RM.ansq25-q75 

– 50% kvantilové rozpětí předpovědi, zeleně – měřené srážky. Čárkovaně základní odtok. 
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Obr. 2.1.2a Předpověď na 4 týdny dopředu. R je pozorovaný a RM modelovaný průtok: RM – při kalibraci 

modelu, RM.ans.50 – medián předpovědi, RM.ansq5-q95 – 90% kvantilové rozpětí předpovědi, RM.ansq25-q75 

– 50% kvantilové rozpětí předpovědi, zeleně – měřené srážky. Čárkovaně základní odtok. 
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Obr. 2.1.2b Předpověď na 4 týdny dopředu. R je pozorovaný a RM modelovaný průtok: RM – modelovaný průtok 

při kalibraci modelu, RM.ans.50 – medián předpovědi, RM.ans.q5-q95 – 90% kvantilové rozpětí předpovědi, 

RM.ans.q25-q75 – 50% kvantilové rozpětí předpovědi, zeleně – měřené srážky. Čárkovaně základní odtok. 
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Obr. 2.1.3 Předpověď na 1 týden dopředu podle indexu DMRI na příkladu stanice 0148 Zlíč (Úpa): DMRI.obs 

podle pozorovaného odtoku a DMRI.for4 podle mediánu 1týdenní předpovědi. 

 

Obr. 2.1.4 Předpověď na 4 týdny dopředu podle indexu DMRI na příkladu stanice 0148 Zlíč (Úpa): DMRI.obs 

podle pozorovaného odtoku a DMRI.for4 podle mediánu 4týdenní předpovědi. 
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Předpověď pro index sucha se v principu neliší. Výše uvedeným způsobem předpovídané pravděpodobnostní 

pole průtoků lze standardním způsobem převést na index aktuálního stavu sucha z hlediska průtoku SRI a dále 

na index celkového stavu sucha DMRI. Výsledky předpovědi na 1 a 4 týdny na příkladu stanice 0148 Zlíč (Úpa) 

uvádí obrázky 2.1.3 a 2.1.4. Pro přehlednost byly pomocí indexů zpracovány pouze mediány předpovídaného 

pole průtoků. 

Hodnověrnost předpovědi byla hodnocena pomocí průměrné odchylky předpovídané a pozorované hodnoty 

(bias) a Personova korelačního koeficientu podle vztahů: 

  
n

obsfor
bias ∑ −

=
)(

      (13) 

kde for  je předpovídaná hodnota indexu a obs  je pozorovaná hodnota, n  je počet hodnot. 

  
obsfor

obsfor

σσ
ρ ),cov(=       (14) 

kde ρ  je Personův koeficient pořadové korrelace, cov  je kovariační funkce a σ  je standardní odchylka. 

Výsledky předpovědi indexů SRI a DMRI na 1 a 4 týdny dopředu uvádějí tabulky 2.1.1 až 2.1.4. Variabilita 

indexu SRI oproti DMRI je značná a tomu odpovídají i obecně horší shoda modelu SRI (předpovědi) 

s pozorováním stanovená podle korelačního koeficientu. Jednotlivé horší výsledky jsou v tabulkách zvýrazněny 

šedou barvou. 

Stanice 0665 Kutná Hora na Vrchlici je silně ovlivněna manipulacemi na nádržích. Zatímco SRI.obs a DMRI.obs 

jsou počítány z těchto ovlivněných dat (to je smyslem hodnocení sucha: parametry distribuční funkce indexu 

jsou určeny z očištěných dat bez manipulací, ale index samotný je spočten pro data ovlivněná), indexy SRI.for 

a DMRI. for jsou spočteny pro data neovlivněná. Tím je dána i menší shoda pozorovaných a předpovídaných 

hodnot indexů. 

Stanice 1900 Plasy na Střele vykazuje nejhorší shodu předpovědi s pozorováním ze všech stanic. Je to dáno 

velkým významem složky základního odtoku v obdobích malých průtoků. V této stanici je modelovaný základní 

odtok podhodnocen oproti pozorování. Zlepšení výsledků by bylo možné dosáhnout vhodným omezením 

rozsahu hodnot, v němž optimalizační procedura hledá parametr modelu, který řídí přerozdělení podílu 

infiltrovaných srážek mezi podpovrchovou a podzemní složku odtoku.  

Důvod většího biasu stanice 0180 Hronov na Metuji se nepodařilo identifikovat.  

2.2 Diskuse 

Byl představen proces predikce hydrologického sucha. Tento proces se skládá ze dvou hlavních kroků: (i) 

pravděpodobnostní ansámblové predikce srážek a teplot vzduchu (500 řad), (ii) simulace odtoku hydrologickým 

modelem, a případně převodu simulovaného odtoku na index sucha DMRI. Oba kroky mají z hlediska kvality 

předpovědi průtoků podobnou váhu. 

Důrazem na roli základního odtoku při kalibraci spolu s kalibrací pomocí klouzavých 25týdenních oken bylo 

dosaženo dobré shody pozorovaných a modelovaných průtoků především v oblasti minim. S ohledem na velkou 

váhu, kterou má základní odtok při navrženém způsobu optimalizace parametrů, je shoda pozorovaných 

a modelovaných průtoků v oblasti výskytu vyšších průtoků horší. Účelem simulace je však předpověď malých 

průtoků a tuto funkci plní navržené řešení velmi dobře. Průměrná hodnora Pearsonova korelačního koeficientu 

pro 1týdenní předpověď  indexu DMRI (DMRI.for1) po vyloučení stanice 1900 je 0,70, pro 4týdenní předpověď 
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pak 0,58, delší předpověď  je vždy obtížnější. Uvedený způsob lze využít při prognóze především výrazných 

epizod sucha. 

Zlepšení výsledků v případě 1týdenní předpovědi by pravděpodobně bylo možné dosáhnout použitím 

deterministické předpovědi srážek a teplot vzduchu. Předpověď na delší období má vždy pravděpodobnostní 

základ. 

Významnou úlohu v celém procesu má vystižení procesu prázdnění zásoby podzemní vody v hydrologickém 

modelu. 

Při další verifikaci navrženého postupu simulace odtoku je vhodné pro předpověď využít měřené srážkové 

úhrny a teploty vzduchu a dále testovat shodu modelu s pozorováním. 

Další rozvoj, resp. společné využití při prognóze vývoje hydrologického sucha je možný v oblasti výtokových čar. 

Tab. 2.1.1 Výsledky porovnání předpovědi indexu průtoku SRI na 1 týden dopředu s pozorováním 

SRI.for1 0148 0180 0240 0490 0665 1900 1901 2175

bias 0.01 –0.03 0 –0.01 –0.15 –0.14 0 –0.08

Pearson ρ 0.61 0.58 0.56 0.57 0.53 0.52 0.72 0.73

Tab. 2.1.2 Výsledky porovnání předpovědi indexu průtoku DMRI na 1 týden dopředu s pozorováním 

DMRI.for1 0148 0180 0240 0490 0665 1900 1901 2175

bias –0.02 –0.12 –0.07 –0.07 –0.3 –0.37 0.01 –0.08

Pearson ρ 0.73 0.64 0.59 0.68 0.72 0.45 0.78 0.76

Tab. 2.1.3 Výsledky porovnání předpovědi indexu průtoku SRI na 4 týdny dopředu s pozorováním 

SRI.for4 0148 0180 0240 0490 0665 1900 1901 2175

bias 0.01 –0.03 0 –0.01 –0.17 –0.16 –0.01 –0.09

Pearson ρ 0.49 0.42 0.37 0.44 0.52 0.48 0.69 0.65

Tab. 2.1.4 Výsledky porovnání předpovědi indexu průtoku DMRI na 4 týdny dopředu s pozorováním 

DMRI.for4 0148 0180 0240 0490 0665 1900 1901 2175

bias 0.03 –0.16 –0.06 –0.07 –0.58 –0.38 0 –0.03

Pearson ρ 0.59 0.52 0.44 0.55 0.64 0.39 0.7 0.64
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Seznam použitých zkratek 

CFS – Coupled Forecast System model 

DMRI – Drought Magnitude Runoff Index 

GRI – Groundwater Resource Index 

ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

PP – přepoveď sucha pomocí pravdepodobnostního pole 

RESAM – předpověď sucha pomoci resamplingu 

RPSS – Ranked Probability Skill Score 

SDI – Streamflow Drought Index  

SPI – Standardized Precipitation Index 

SRI – Standardized Runoff Index 


