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Abstrakt: 

Klimatické změny, jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti a příprava zmírňujících a 

adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v 

České republice. Podle výsledků výzkumu je účinek klimatických změn na minimální průtoky 

velmi významný a indikuje ohrožení zásobní funkce vodních zdrojů, které nemají dostatečnou 

akumulaci pro překrytí období sucha. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit 

vzniku těchto problémů, je výstavba vodních nádrží nebo přehodnocení velikosti zásobních a 

ochranných objemů stávajících nádrží. V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na 

vydatnost vodních zdrojů roste v současné době také potřeba zapojení progresivních metod 

řízení provozu zásobní funkce nádrže. 

Disertační práce je zaměřena na zásobní funkci vodohospodářských soustav. Cílem disertační 

práce je vytvořit program vybavený grafickým uživatelským rozhraním, který umožní řešit 

zásobní funkci vodohospodářských soustav. Program umožňuje automatizovaně sestavit 

optimalizační a simulační model libovolného systému zásobení vodou a řešit na něm úlohy 

optimálního řízení a optimálního rozvoje. Vytvořený program byl verifikován na vybraném 

subsystému zásobení vodou. 

Klíčová slova: 

nádrž, optimalizační model, program, simulační model, systém zásobení vodou, 

vodohospodářská soustava, zásobní funkce 

 

Abstract: 

The impact of climate changes on various sectors of human activity and preparation of 

mitigation and adaptation measures are becoming an important subject of global policy, thus 

also the policy of the Czech Republic. According to the research results, the impact of climate 

changes on minimum discharges is very significant and indicates a threat to storage function 

of water sources, without adequate accumulation for period of drought. One of the ways of 

preventing or completely avoiding the appearance of these problems is the construction of 

new reservoirs or the re-evaluation of the size of the storage and protective capacity of 

existing reservoirs. In relation to climate changes and their impact on the water yield there is a 

growing need for the participation of operative control progressive methods of reservoir 

storage function today. 

The dissertation thesis is aimed at storage function of water management system. Aim of the 

dissertation work is to create program with graphical user interface, which allows solving the 

storage function of water management system. Program allows automatically set up 

optimization and simulation model of any water supply system and solve of optimal control 

and optimal development of the water supply system. The program was verified on the 

selected water supply subsystem. 

Keywords: 

reservoir, optimization model, program, simulation model, water supply system, water 

management system, storage function 
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1 Úvod 

Vodní hospodářství se rozvijí v měnícím se světě s ekonomickými, ekologickými, 

technologickými, kulturními a jinými změnami, jejichž důsledky lze v souhrnu jen obtížně 

předvídat. Z toho vyplývá nutnost pochopit základní posuny v tomto světě a řešit 

vodohospodářské problémy v podmínkách nových paradigmat, tj. nových základních postojů 

jednotlivců i společnosti (Patera, 1996). 

V posledních desetiletích můžeme sledovat vedle přirozené variability hydrologických 

procesů novou skutečnost. Hydrologické režimy jsou ovlivňovány lidskými aktivitami, a to 

jak přímými zásahy v povodí (např. výstavbou nádrží, odběry a převody vody, urbanizací 

povodí, využíváním půdy apod.), tak nadměrnou produkcí skleníkových plynů, majících za 

následek změny v klimatickém a hydrologickém systému Země (Nacházel, 1997). 

Vodohospodářská opatření jsou časově náročná. Úkolem vodohospodářské bilance je proto 

zachycovat nejen současný stav, ale provádět také realistické odhady budoucích 

vodohospodářských nároků a kapacit vodních zdrojů, a to jak z hlediska kvantitativního, tak 

kvalitativního. Odhad složek vodohospodářské bilance je úloha složitá už za předpokladu 

stálého prostředí. Dále se komplikuje při jeho změnách, ať vyvolaných přímými lidskými 

zásahy či změnou klimatických veličin. 

Klimatické změny, jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti a příprava zmírňujících a 

adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v 

České republice. Vodní hospodářství je podle výsledků výzkumu jednou z nejvíce 

zranitelných oblastí, a proto by mu měla být věnována prvořadá pozornost (Vizina, Horáček, 

2009). 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., se problematice klimatických 

změn dlouhodobě věnuje. S tím, jak jsou postupně zdokonalovány scénáře klimatické změny, 

založené na výsledcích modelování globální cirkulace atmosféry, jsou zpracovávány 

odpovídající modelová řešení hydrologické bilance a odhady změn hydrologického režimu. 

V návaznosti jsou řešeny dopady na vodní zdroje a vodní hospodářství, zejména na 

zásobování vodou. 

Podle studie (Kašpárek, Peláková, Boersema, 2005) je pokles průměrné dlouhodobé odtokové 

výšky základním důsledkem klimatické změny pro vodní režim v ČR. Odtoková výška je 

vyjádřená výškou vrstvy rovnoměrně rozložené na ploše příslušného povodí. Celkový odtok 

klesne do roku 2050 v případě optimistického scénáře EC1L na úroveň 80–94 % a v případě 

pesimistického scénáře EC2H na úroveň 57–86 % vůči nezměněnému klimatu. Sezónní chod 

celkového odtoku je klimatickou změnou také ovlivněn. V průběhu jarních, letních a 

podzimních měsíců bude celkový odtok v roce 2050 ve většině povodí o 10–20 % (EC1L), 

resp. o 30–40 % (EC2H) menší než ve 20. století. V zimních měsících bude naopak odtok 

větší, což je způsobeno zejména zvýšením teploty, které povede k častějšímu tání sněhu už v 

průběhu zimy a k většímu podílu dešťových srážek na úkor sněhových. Minima odtoku 

klesají v některém měsíci pod polovinu původní hodnoty ve všech zkoumaných povodích. 

Účinek klimatické změny na minimální průtoky je tedy velmi významný a indikuje ohrožení 
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zásobní funkce vodních zdrojů, které nemají dostatečnou akumulaci pro překrytí období 

sucha. 

Obecně výsledky výzkumu dopadů možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje 

v České republice prokazují, že vliv klimatické změny se daleko citelněji promítá do 

hospodaření s vodou v nádržích, než do samotných hydrologických procesů. V důsledku 

nepříznivého ovlivnění hydrologických podmínek se při daném objemu nádrže ve většině 

případů zkoumaných pro různé klimatické scénáře snižuje nalepšený odtok o desítky procent. 

Rozptyl výsledků je však značný, neboť jsou závislé nejen na použitém klimatickém scénáři, 

hydrologickém modelu a simulačním postupu, ale i na místních podmínkách. Formulovat 

jednoznačný závěr je proto obtížné. 

Výzkumy zabývající se zásobou vody v říční síti s nádržemi byly v České republice 

intenzivně řešeny v 70-tých až 80-tých letech 20. století. Od 90-tých let (po změně 

politických poměrů) došlo k výraznému poklesu produkce v zemědělství a v průmyslu a to 

vedlo k zvětšování nadbytku zadržované vody. Od této doby se odborná veřejnost v České 

republice převážně zabývala kvalitou vod a později povodněmi, respektive protipovodňovou 

ochranou. 

Vydatnost a časové rozložení vodních zdrojů ovlivňuje hydrologický cyklus. Ten může být v 

blízké budoucnosti pozměněn působením očekávaných klimatických změn. Změna 

hydrologického cyklu může v různých oblastech světa vyvolat nové vodohospodářské 

problémy, které nebylo dříve nutné řešit. V některých oblastech světa může nově docházet k 

častějšímu výskytu extrémních povodní a naopak v jiných částech světa se může prohloubit 

problém výskytu extrémně málovodých období. Právě sem patří i střední Evropa a Česká 

republika. Očekává se pokles    na hodnoty       až       (Kašpárek a kolektiv, 2003). 

Vydatnost vodních zdrojů tak nemusí být schopna pokrýt potřeby uživatelů vody. Pokles 

průtoků také způsobí zvýšení koncentrace znečištění v tocích. 

Jednou z možností, jak řešit předpokládaný nedostatek vody, je výstavba vodních nádrží. Ve 

směrném vodohospodářském plánu ČSR z roku 1988 byl naposledy aktualizován seznam 

výhledových vodních nádrží. Obsahuje 464 plánovaných nádrží, z toho 210 územně hájených. 

Zbytek je pouze evidovaný, územně nehájený. Některé z těchto nádrží již byly postaveny, 

jedná se asi o pět nádrží. Územní hájení je respektováno dodnes, v současné době dochází k 

jeho revizi. 

Trend výstavby nových nádrží je spíše klesající, takže další možnost jak předejít nebo úplně 

zabránit vzniku výše popsaných problémům je v přehodnocení velikosti zásobních a 

ochranných objemů stávajících nádrží. Z teoretického hlediska je přehodnocení zásobního 

objemu stávající nádrže totožné s návrhem zásobního objemu nově navrhované nádrže. 

V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů roste v současné 

době potřeba zapojení progresivních metod řízení provozu zásobní funkce nádrže. Při řízení 

izolované nádrže vystačíme vzhledem k počtu řízených veličin a ke složitosti dané 

problematiky s běžným dispečerským řízením. Při řízení průtoků v rámci vodohospodářských 

soustav je problém nepoměrně složitější. V obou případech je nezbytnou podmínkou řízení 

operativnost řízení, kdy základním podkladem pro řešení jsou předpovězené průtoky. 



3 

Velké vodní nádrže se v současnosti řídí pomocí manipulačních řádů, které vycházejí z 

dispečerských grafů. Případně lze pro řízení využívat zjednodušená pravidla. Uvedené 

způsoby řízení je možno v budoucnu doplnit o plně automatizované řízení používající 

numerické metody – přímé optimalizační metody. Taková metoda pak umožní na základě 

předpovědi řídit odtok jak z izolované nádrže, tak i z nádrží spolupracujících v rámci 

vodohospodářské soustavy. 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že úlohy směřující ke zdokonalení vodohospodářského 

řešení zásobní funkce nádrže (vodohospodářské soustavy) mají své opodstatnění. 

K vodohospodářskému řešení byly dříve používány velké sálové počítače a pro ně explicitně 

zpracované programy. Dnes, kdy se vracíme k vodohospodářskému řešení zásobní funkce 

nádrže (vodohospodářské soustavy), je snaha vytvořit program umožňující adekvátní užití 

současných PC.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

Vědní obor vodohospodářské soustavy je typickým interdisciplinárním oborem, který se 

neustále rozvíjí a obohacuje novými poznatky a metodickými přístupy hydrologie, 

hydrauliky, systémových teorií, kybernetiky, výpočetní techniky, ekonomiky a dalších. Cílem 

je nalézt nejvhodnější modelové řešení složitých problémů hospodaření s vodou v měnících se 

přírodních, sociálních, politických a ekonomických podmínkách. 

Při rozvoji oboru vzniká potřeba aktualizovat hlavně problémové okruhy. Mezi problémové 

okruhy patří především problematika interakce nádrží a vodohospodářských soustav 

s prostředím, dynamické změny klimatu a jeho dopady na hydrologii a hospodaření s vodou 

ve vodohospodářských soustavách, vícekriteriální rozhodování a teorie řízení soustav. 

Vodohospodářské soustavy jsou tedy stále častějším a složitějším předmětem řešení v oblasti 

vodního hospodářství. Přes daný rozvoj vědy a techniky i jejich prostředků nelze 

vodohospodářské problémy řešit přesně v celé složitosti, v jaké probíhají v přírodě a ve 

společnosti. Stále je nutná účelově zaměřená abstrakce soustav (modelování) tak, aby byly 

řešitelné a poskytly výsledky odrážející do té míry realitu, že budou v praxi použitelné. 

Teorii vodohospodářských soustav, jejich simulaci, optimalizaci a rozhodování se 

v zahraniční literatuře věnuje větší pozornost než u nás. Ve vodním hospodářství se během 

několika let rozvinula řada aplikací optimalizačních metod pro plánování, navrhování a řízení 

vodohospodářských soustav. Ve studiích je zpracováno mnoho úspěšných aplikací 

optimalizačních metod, především pro plánování. Avšak doposud existuje citelná mezera 

mezi teorií a praxí, zejména v oblasti řízení nádrží a jejich soustav v reálném čase. 

Diskrétní číslicová či též počítačová simulace je podrobně zpracována například v práci 

(Fishman, 1978). V oblasti optimalizačních metod řízení vodohospodářských soustav je 

například možno zmínit práci (Yeh, Becker, 1982) a pak také studii (Yeh, 1985), ve které 

autor hodnotí vývoj a současný stav optimalizačních metod rozvinutých na bázi 

matematického programování a simulačního modelování. Obdobné hodnocení bylo 

provedeno v práci (Rogers, Fiering, 1986) se závěrem otevřené problematiky řízení. 

Problematikou optimalizace se však už dříve zabývali autoři práce (Fronza, Karlin, Rinaldi, 

1977). Algoritmus pro sezónní řízení nádrže tzv. deterministickou optimalizací odvodili autoři 

práce (Karamouz, Houck, 1982). Algoritmus optimálního časového rozdělování vody 

v závislosti na prioritách uživatelů vody na průběhu dispečerských náplní nádrží v soustavě 

řešili autoři práce (Velikanov, Oziranskij, 1985). Globální obecný model rozvoje využívání 

vodních zdrojů s nepřímou optimalizací odvodili autoři v práci (Kornjuchin, Mosevič, 

Safonov, 1985). Obecný přístup k řešení optimálního rozvoje hospodaření s vodou zvolili 

autoři v práci (Kardaš, Rapoport, Felinger, 1985). 

V České republice se intenzivně problematice vodohospodářských soustav věnovali na 

Fakultě stavební ČVUT v Praze. Problematiku vodohospodářských soustav zpracoval 

kolektiv autorů v práci (Votruba, Nacházel, Patera, 1974). Práce na tehdejší úrovni vědy 

shrnovala základní poznatky o řešení vodohospodářských soustav systémovými metodami. 

Průkopnickým spisem se pak později stala monografie (Votruba a kolektiv, 1979). Na Fakultě 

stavební VUT v Brně se problematice vodohospodářských soustav věnoval autor prací (Starý, 

1986, 1987) a problematice optimalizace závlahových soustav se věnoval autor prací (Korsuň, 
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1971, 1975). Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze je rozpracován systém řízení 

vodohospodářských soustav s cílem optimálního řízení (Zeman a kolektiv, 1990, 1994), avšak 

dosud byly publikovány jen dílčí výsledky aplikace. Problematice zásobní funkce nádrže se 

ve Výzkumném ústavu vodohospodářském například věnoval Ing. Evžen Polenka. Zásobní 

funkcí se v 70-tých až 80-tých letech 20. století věnovala řada autorů a není možno jmenovat 

všechny. Od 90-tých let se většina autorů začala převážně zabývat kvalitou vod a později 

protipovodňovou ochranou. 

Problematika vodohospodářských soustav a postupný rozvoj výpočetní techniky vedl 

k vytváření modelů velkých a složitých systémů. Řešení těchto složitých systémů vyžadovalo 

použít odpovídající moderní programové prostředky. 

Ve spojených státech amerických ve státě Texas byl na oddělení vodních zdrojů od roku 1969 

vyvíjen počítačový program SIM Model (TWDB). Program by vyvíjen na počítačový systém 

UNIVAC 1100/41. Pátá generace programu SIM-V Model byla vytvořena v roce 1972. 

V roce 1982 byl program SIM-V Model vylepšen. Upravená verze programu umožňuje 

simulovat a optimalizovat vodohospodářské soustavy a řešit v nich hydroenergetickou funkci. 

Program postrádá grafické uživatelské rozhraní. Pro řešení konkrétního případu musí mít 

pracovník pokročilé znalosti v oblasti programování a také mít výbornou znalost vlastní 

filozofie programu. 

V současné době je možno mezi programy umožňujícími řešit úlohy spojené 

s vodohospodářskými soustavami například uvést program AQUATOOL (Andreu a kolektiv, 

1996). AQUATOOL je vyvíjen na Vysoké škole polytechnické ve Valencii. Dále je možno 

například uvést program MODSIM (Labadie a kolektiv, 2000), který je vyvíjen na Coloradské 

státní univerzitě. Pak programy RIBASIM (Delft Hydraulics, 2006), Wargi-SIM (Sechi, Sulis, 

2009) a WEAP (SEI, 2005). 

Uvedené programy spadají do tzv. programové skupiny „Decision Support Systems“. 

Programy umožňují provést simulaci provozu vodohospodářské soustavy s cílem 

optimalizování provozu. Dále k odhalení možných rizik při provozu a ke komplexnímu 

politickému a sociálnímu plánování. Všechny programy jsou vybaveny grafickým 

uživatelským rozhraním. 

V současnosti žádný z existujících programů není určen přímo k vodohospodářskému řešení 

zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Současné programy používají složitý model říční 

sítě, který potřebuje mnohonásobně více vstupů, než vyžaduje vlastní zjednodušené 

vodohospodářské řešení zásobní funkce. 

V České republice byl například vytvořen simulační jazyk SIM-VS (Zeman, 1974; Kos, 

Zeman, 1976). SIM-VS byl v roce 1974 vypracován pro potřeby pracovníků, kteří se zabývali 

problematikou vodohospodářských soustav. Většina vodohospodářských soustav, ve 

Směrném vodohospodářském plánu, byla řešena pomocí tohoto jazyka. Vytvořený jazyk je 

procedurově orientovaný na bázi jazyka Elliott-Algol. Procedury, které vytvářejí kostru 

tohoto jazyka, je možno rozdělit do tří skupin (modelování funkcí nádrží, vstup a výstup dat, 

pomocné procedury). Výhodou jazyka bylo, že změny struktury ve vodohospodářských 

soustavách bylo možno zachytit změnou parametrů v těchto procedurách. Vytvořený jazyk 
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vyžaduje pouze základní programovací znalosti. Ve většině případů odstraňuje rutinní a 

namáhavé programátorské činnosti. 

Jinou metodou simulačního modelování vodohospodářských soustav, aplikovanou v ČSSR, 

bylo vytváření rozsáhlých univerzálních programů, které bylo možno dynamicky naplňovat 

podle specifických požadavků řešeného systému (viz projekt Sávy, 1972). V každém případě 

bylo vždy nutno pro konkrétní případ provést úpravy programů, protože není možno do všech 

důsledků předjímat možné odchylky v řešení. 

S očekávanými změnami klimatu roste potřeba programového prostředku umožňujícího 

automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. 

V současnosti není znám žádný univerzální programový prostředek, který by byl vytvořen 

v souladu s dnešní úrovní výpočetní techniky a umožňoval by řešení zásobní funkce 

vodohospodářských soustav.  
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3 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je vytvořit program vybavený odpovídajícím grafickým uživatelským 

rozhraním, který umožní provést vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských 

soustav. Vytvořený program umožní automatizovaně sestavit optimalizační a simulační model 

systému zásobení vodou a řešit na něm úlohy optimálního řízení a optimálního rozvoje. 

Při vlastním vytváření programu je kladen důraz na jeho otevřenost, která vychází z možnosti 

libovolně upravovat kriteriální funkci optimalizačního a simulačního modelu. U simulačního 

modelu je možno libovolně upravovat pravidla řízení odtoku vody z nádrží. Tímto je možno 

program v budoucnu použít i pro další účely. 

Grafické uživatelské rozhraní je vytvořeno s cílem program ovládat pomocí interaktivních 

grafických ovládacích prvků. Uživatelské rozhraní těmito ovládacími prvky umožňuje 

jednoduše vytvářet a editovat vstupní data do optimalizačního, respektive simulačního modelu 

systému zásobení vodou a zobrazovat tabelárně a graficky výsledky řešení. Grafické 

uživatelské rozhraní umožní program používat k pedagogickým účelům. 

U simulace chování systému je zohledněn vliv ztrát vody z nádrží a podzemní odtok. K řízení 

odtoku vody z nádrží je možno použít řízení na nalepšené odtoky nebo použít pravidla 

vycházející z dispečerských grafů. 

Vytvořený program je verifikován na reálném subsystému zásobení vodou.  
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4 Použité metody 

Text kapitoly je rozdělen do pěti hlavních podkapitol, které na sebe navzájem navazují. 

V podkapitole 4.1 je popsán matematický model zásobní funkce vodohospodářské soustavy. 

Pro systém zásobení vodou (strategické řízení) jsou v podkapitole formulovány dva základní 

typy úloh. Úloha optimálního řízení systému a úloha optimálního rozvoje systému. Úlohu 

optimálního řízení je možno použít všude tam, kde hledáme optimální tok vody systémem s 

definovanou strukturou, například pro operativní řízení systému v reálném čase při existenci 

předpovědi přítoků vody do systému. Řešení úlohy optimálního rozvoje se provádí v 

případech, kdy struktura stávajícího systému přestane být dostačující a hledá se její nová 

podoba. Řešení je pak třeba provádět na velmi dlouhém období, zahrnujícím v reálných 

průtokových řadách desítky, v umělých pak stovky, tisíce až desetitisíce let. Následně jsou 

v podkapitole uvedeny metody pro řešení těchto úloh. Při řešení obou úloh je nutné zohlednit 

řadu vlivů a proto je zbývající část podkapitoly věnována vlivu ztrát vody z nádrží, vlivu 

mezipovodí a způsobu řízení odtoku vody z nádrží. 

Podkapitola 4.2 je věnována popisu vytvořeného programu, který umožňuje řešit oba základní 

typy úloh na vodohospodářské soustavě. K řešení je možno použít metody, které jsou uvedené 

v podkapitole 4.1. Při samotném řešení je možno zohlednit výše zmíněné vlivy. Podrobný 

popis programu je doplněný o vývojové diagramy jednotlivých algoritmů. V závěru 

podkapitoly je popsáno grafické uživatelské rozhraní umožňující uživateli interaktivním 

způsobem ovládat vytvořený programu. 

Při vodohospodářském řešení zásobní funkce se jako základní hydrologický podklad 

používají řady průměrných měsíčních průtoků. Z výsledků disertační práce (Marton, 2011) 

plyne nutnost při vodohospodářském řešení zásobní funkce uvažovat s průtokovými řadami 

průměrných měsíčních průtoků, které jsou ovlivněny nejistotami z naměřených vstupů. Členy 

vstupních průtokových řad jsou zatíženy vlivem nejistot a jsou do řešení zaváděny pomocí 

spektra náhodně vygenerovaných průtokových řad kolem řady reálné. Aby uvedené 

skutečnosti bylo možno zohlednit, byl vytvořený program doplněn o generátor náhodných 

reálných a náhodných umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. Postup 

generování náhodných reálných a náhodných umělých průtokových řad je popsán 

v podkapitole 4.3. 

Protože jsou ve vodohospodářských soustavách jednotlivé členy průtokových řad v systému 

měrných stanic korelačně závislé, je nutné při generování umělých průtokových řad uvedenou 

skutečnost zohlednit. Součástí vytvořeného programu je tedy i algoritmus, který umožňuje 

generovat náhodné umělé průtokové řady v systému stanic. Algoritmus vychází z metody 

centrálních a satelitních stanic (Kos, 1969). Metoda je pro úplnost popsána v podkapitole 4.4. 

Pro statistické vyhodnocení množiny náhodných zásobních objemů je vytvořený program 

rozšířen o několik algoritmů. Algoritmy umožní posoudit vliv velikosti nejistot členů vstupní 

průtokové řady na hodnoty základních statistických charakteristik souboru vypočtených 

zásobních objemů. V podkapitole 4.5 jsou popsány vztahy, které jsou ke statistickému 

vyhodnocení použity. 
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4.1 Matematický model zásobní funkce vodohospodářské soustavy 

Vodohospodářskou soustavu definujeme, ve smyslu obecné definice systémů, jako množinu 

vodohospodářských prvků, spojených vzájemnými vazbami v účelový celek. Při definici 

vodohospodářské soustavy systémem zásobení vodou je z vodohospodářské soustavy vyjmuta 

pouze ta množina prvků a vazeb, která má přímý vliv na funkci zásobení vodou. Množina 

vyjmutých prvků a vazeb je schematizována pomocí grafu v podkapitole 4.1.1. 

Na schematizovaném grafu můžeme řešit dva základní typy úloh. Při pevně definované 

podobě grafu řešíme pouze tok vody – úloha optimálního řízení, která je formulována 

v podkapitole 4.1.2. 

Naopak je tomu v případě, kdy podoba grafu přestane být dostačující a hledá se její nová 

podoba – úloha optimálního rozvoje, která je formulovaná v podkapitole 4.1.3. 

Formulované úlohy představují optimalizační problém. K nalezení optimálního řešení je 

možné použít přímou optimalizační metodu nebo simulační model. Rozdíl obou přístupů je ve 

způsobu řešení. Způsob řešení obou přístupů je podrobněji popsán v podkapitole 4.1.4. 

Do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže je nutno zavést ztráty vody z nádrže. 

Způsob jejich zavedení je popsán v podkapitole 4.1.5. 

Podkapitola 4.1.6 popisuje způsob zohlednění vlivu mezipovodí při vodohospodářském řešení 

zásobní funkce vodohospodářské soustavy. 

Způsob řízení odtoku vody z nádrží vychází z metody zvolené pro řešení obou úloh. 

Podrobnější popis způsobu řízení odtoku vody z nádrží je popsán v podkapitole 4.1.7. 

4.1.1 Definice systému 

Systém zásobení vodou je možné definovat konstrukcí orientovaného ohodnoceného grafu 

 (   ) (Starý, 1986), tvořeného množinou vrcholů grafu   (    ) a hran grafu   (     

 ). Množinu vrcholů   je možno rozdělit na podmnožiny: 

 vodních zdrojů  , která je tvořena vrcholy    , 

 mezilehlých uzlů řízení  , která je tvořena vrcholy     (množina mezilehlých uzlů řízení 

  se dělí na dvě podmnožiny: 

   , která zahrnuje pouze uzly řízení, které mají schopnost regulovat v čase průtok vody v 

toku pomocí svého objemu (nádrže), 

   , které obsahuje pouze rozdělovací uzly. 

 odběratelů  , která je tvořena vrcholy    . 

Obecně tedy může     ,      nebo     . Hrany tohoto grafu      (nebo      ), které 

vycházejí z  -tého vrcholu a končí v  -tém vrcholu, tvoří množinu   (      ). Hrany grafu 

tvoří koryta řek. Graf  (   ) je jednoznačně zadán určením množiny   a  . Množinu   je 

možno psát ve tvaru: 

         (1) 
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Obr. 1 Příklad orientovaného grafu. 

Očíslování vrcholů        ,         ,       a           . Orientace hran grafu 

                                     je dána směrem toku vody systémem. Průtok vody 

hranou grafu je obecně definován jako     (   ). Za předpokladu, že doba dotoku (doba, za 

kterou voda proteče celý systém) je výrazně kratší než délka časového kroku   , je možné 

zanedbat přechodové jevy ve hranách grafu. Při platnosti výše uvedeného předpokladu je 

průtok na začátku hrany grafu stejný jako průtok na konci hrany grafu. Délka časového kroku 

při strategickém řízení odtoku je jeden měsíc, ale může být delší i kratší. Při délce kroku jeden 

měsíc jsou spojité průtoky     ( ) na řešeném období nahrazeny vektorem     
  

(    
      

         
 ). Prvky vektoru jsou průměrné měsíční průtoky a jejich pořadí určuje 

horní index           , kde   je počet řešených časových kroků (měsíců). 

4.1.2 Formulace úlohy optimálního řízení 

Úlohu je možno formulovat jako nalezení množiny vektorů: 

    
  (    

      
         

 )              

    
  (    

      
         

 )               

    
  (    

      
         

 )              

  
  (  

    
       

 )          

(2) 

které popisují tok vody orientovaným ohodnoceným grafem. Postupným seřazením všech 

prvků množiny vektorů (2) získáme vektor neznámých  , který obsahuje všechny neznámé 

veličiny. Prvky vektoru   musí vyhovovat omezujícím podmínkám typu rovnice: 

 pro vrcholy vodních zdrojů: 
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∑     
 

        ( )

   
         (3) 

 pro tok vrcholy grafu s akumulací, které popisuje základní rovnice nádrže upravená do 

tvaru: 

∑     
 

        ( )

 ∑     
 

        ( )

   (  
 )  ∑       

 

        ( )

 
  
 

  
 
  
   

  
           (4) 

 pro tok vrcholy grafu bez akumulace: 

∑     
 

        ( )

 ∑     
 

        ( )

 ∑       
 

        ( )

            (5) 

kde značí: 

  (  
 ) ztrátový průtok z vrcholu    v časovém kroku  , 

   délka časového kroku, 

  
  objem vody ve vrcholu    v časovém kroku  , 

    
  průtok hranou      v časovém kroku  , 

    
  průtok hranou      v časovém kroku  , 

      
  podzemní přítok hranou      v časovém kroku  , 

 ( ) množinu všech hran     , které předávají vodu   , 

 ( ) množinu všech hran     , kterými odtéka voda z vrcholu   , 

 ( ) množinu všech hran     , kterými přitéká voda z vrcholu    do systému, 

  
  hodnota přítok do vrcholu   v časovém kroku  , 

    
  průtok hranou      v časovém kroku  . 

a omezujícím podmínkám typu nerovnosti, které plynou z ohodnocení grafu  (   ): 

 pro průtok hranami: 

 ̂   
      

   ̌   
                       (6) 

 pro odběry: 

 ̂ 
      

   ̌ 
                 (7) 

 pro plnění nádrží: 

 ̂ 
    

   ̌ 
           (8) 

kde značí: 

 ̌   
  maximální průtok hranou      v časovém kroku  , 
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 ̂   
  minimální průtok hranou      v časovém kroku  , 

 ̌ 
  maximální odběr ve vrcholu    v časovém kroku  , 

    
  odběr hranou      v časovém kroku  , 

 ̂ 
  minimální odběr ve vrcholu    v časovém kroku  , 

 ̌ 
  maximální objem vody ve vrcholu    v časovém kroku  , 

 ̂ 
  minimální objem vody ve vrcholu    v časovém kroku  , 

  ̌   ̂ horní a dolní mez příslušného intervalu možného výskytu. 

Aby úloha měla řešení, je třeba zadat počáteční a okrajové podmínky. Počáteční podmínka  

(9) určuje počáteční plnění nádrže v časovém kroku    . 

  
                   (9) 

Okrajovými podmínkami jsou průtokové řady ve vstupních profilech systému a odpovídají 

pravé straně rovnice (4). Prvky vektoru   určují polohu bodu (hodnota vektoru  ) ve 

vícerozměrném prostoru. Řešení rovnic (3), (4) a (5), při dodržení nerovností (6), (7), (8) má 

nekonečně mnoho řešení. Pro stanovení jednoznačného řešení je nutné definovat kriteriální 

funkci  , která je funkcí hodnoty vektoru  . Výsledným řešením je pak ta hodnota vektoru  , 

pro kterou kriteriální funkce dosahuje požadovaného extrému (maxima nebo minima). Tvar 

kriteriální funkce závisí na řešeném účelu. Funkci je vhodné vyjádřit v aditivním tvaru, 

například obecně: 

[  ∑  

       

∑  (    
 )

 

   

]      (   )  (10) 

kde značí: 

    
  průměrné odebírané množství vody v časovém kroku  , 

  (    
 ) dílčí kriteriální funkci přiřazenou odběrateli vody  . 

4.1.3 Formulace úlohy optimálního rozvoje 

Formulace úlohy optimálního rozvoje je téměř shodná s formulací úlohy optimálního řízení. 

Samotné řešení vede většinou na variantní řešení. V každé variantě řešení úlohy optimálního 

rozvoje se kromě optimálního toku vody grafem  (   ) také hledá současně i jedno nebo 

více neznámých ohodnocení grafu (například zásobní objem nové nádrže). Vektor neznámých 

  je oproti předchozí úloze rozšířen o příslušná neznámá ohodnocení. Neznámá ohodnocení 

jsou hledána na intervalech přípustných hodnot, jejichž meze jsou označeny horním indexem 

MIN a MAX. Například pro neznámé ohodnocení z (8) platí: 

  
     ̌ 

    
              (11) 

kde značí: 

    množinu nově navrhovaných uzlů řízení s akumulací, 

  
    maximálně možný objem vody v nádrži ve vrcholu   , 
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    minimálně možný objem vody v nádrži ve vrcholu   . 

Obdobně by bylo možno vymezit i další intervaly přípustných hodnot pro další neznámá 

ohodnocení z (6) a (7). 

Kriteriální funkce se velmi často vyjadřuje pomocí technicko-ekonomických ukazatelů, které 

například vyjadřují závislost jednorázových investičních nákladů na doplnění systému 

přepočítaných na řešené období doplněných o náklady na provoz, údržbu systému během 

řešeného období a hodnotou neznámého ohodnocení grafu. Jednoduše je možno kriteriální 

funkci vyjádřit pomocí hydrologické zabezpečenosti dodávky vody odběratelům vody a 

hydrologické zabezpečenosti ve vybraných vnitřních hranách grafu  (   ): 

[  ∑(∑ (  [    
   ̌ 

 ]    
 )
 

    

 ∑ (    [    
   ̂   

 ]      
 )
 

        

)

 

   

]       (12) 

kde značí: 

  množinu odběratelů, pro které je počítána zabezpečenost, 

   množinu vybraných vnitřních hran, ve kterých je počítána zabezpečenost, 

   normativní (požadovaná) zabezpečenost dle trvání, 

  vypočítanou zabezpečenost dle trvání. 

4.1.4 Metody řešení formulovaných úloh 

Matematický model úloh optimálního řízení a optimálního rozvoje představuje optimalizační 

problém, ve kterém jsou omezující podmínky lineární a kriteriální funkce nelineární. K řešení 

úloh je možné použít přímé optimalizační metody (dále optimalizační model) nebo simulační 

model. Rozdíl mezi oběma modely je ve způsobu řešení. 

4.1.4.1 Optimalizační model – řešení pomocí nelineární gradientní metody 

U optimalizačního modelu je zvolena počáteční hodnota vektoru   (násada). Hodnota vektoru 

  je postupně upřesňována tak, aby byly splněny všechny omezující podmínky a kriteriální 

funkce dosáhla požadovaného extrému. Způsob upřesňování, vektoru neznámých, závisí na 

zvolené metodě optimalizace. Pořadí plnění omezujících podmínek z hlediska pořadí 

časových kroků není rozhodující. Omezující podmínky, typu rovnice a nerovností, jsou řešeny 

souhrnně jako celek. Uvedené řešení nevyžaduje zadání způsobu řízení systému (nejčastěji 

odtoky vody z nádrží). 

V práci je pro nalezení hodnoty vektoru   použita gradientní metoda. Použitá gradientní 

metoda patří mezi deterministické prohledávací metody používané v oblasti nelineárního 

programování. Gradientní metody postupně upřesňují počáteční polohu bodu (násadu) na 

vícerozměrné oblasti   cestou největšího gradientu až po nalezení extrému kriteriální funkce. 

Pro výpočet gradientu v každém bodě oblasti, na které je hledán extrém, je použit numerický 

postup. V práci je použita již dříve naprogramovaná gradientní metoda, která je do programu 

implementována pomocí knihovny vytvořené v programovacím jazyce FORTRAN. Knihovna 

je vytvořena na základě programu určeného pro počítač ADT 4500 (Berka, 1985). 
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Popsaným postupem je možno řešit obě výše popsané úlohy, ale je nutné mít na paměti, že 

přesnějšího řešení úloh optimálního rozvoje je docíleno při použití umělých průtokových řad. 

Řešení úlohy optimálního rozvoje na velmi dlouhém období při použití přímých 

optimalizačních metod je velmi rozsáhlé, komplikované a z provozního hlediska nemá ani 

smysl. Zde preferujeme použít simulační model, ve kterém pravidla řízení odtoků z nádrží 

imitují činnost obsluhy nádrží u reálných systémů. 

4.1.4.2 Simulační model 

U simulačního modelu jsou omezující podmínky typu rovnice řešeny postupně po časových 

krocích           , protože jsou zadána pravidla řízení odtoku vody z nádrží. Vektor 

neznámých   je tedy vyčíslován postupně pro jednotlivé časové kroky   pomocí rovnic (3), 

(4) a (5). Simulační model je proto možno použít především pro řešení úlohy optimálního 

rozvoje, kde přesnějšího řešení je docíleno při použití umělých průtokových řad. 

Optimálního nalezení neznámých ohodnocení grafu (parametry) je dosaženo opakovaným 

řešením řady variant. Jednotlivé varianty se od sebe liší změnou hodnoty jednoho nebo více 

parametrů. Hledané parametry jsou vždy neznámou a jsou hledány pomocí optimalizačních 

metod, kdy hodnota kriteriální funkce se získává z výsledků opakované simulace chování 

systému pro dané hodnoty parametrů. V práci jsou použity čtyři optimalizační (prohledávací) 

metody. Metoda mřížková, metoda Monte Carlo, autorem modifikovaná gradientní metoda a 

metoda diferenciální evoluce. Optimalizační metody použité v simulačním modelu jsou 

naprogramované autorem. 

4.1.4.2.1 Mřížková metoda 

Mřížková metoda je nejjednodušší optimalizační metoda tzv. jednotná mřížková metoda 

(klasický simulační model), kde jsou na přípustných intervalech voleny parametry s pevným 

krokem. Řešených variant je pak konečný počet, který je možno předem určit. Kombinace 

hodnot parametrů tak vytváří pravidelnou mřížku v prostoru  . V simulačním modelu je třeba 

vyčerpat všechny možné kombinace hodnot parametrů, z nichž každá určuje jednu variantu 

řešení. Výhodou tohoto způsobu řešení je to, že je systematicky prohledávána celá oblast 

řešení, což umožňuje nalézt vždy globální extrém kriteriální funkce. Nevýhodou je pak velký 

počet řešených variant. Přesnost závisí na velikosti kroku změn parametrů. Ve snaze snížit 

počet variant, se často řešení provádí nejdříve s většími kroky parametrů (na hrubé rozlišovací 

úrovni), což umožňuje přibližně vymezit oblast hledaného řešení. Následně se úloha na této 

oblasti dořeší s jemnými kroky změn parametrů. Příklad užití mřížkové metody v simulačním 

modelu pro dva hledané parametry ( ̌   ̌ ) je na obr. 2. 
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Obr. 2 Volba parametrů v klasickém simulačním modelu, převzato z (Starý, 2006). 

4.1.4.2.2 Monte Carlo metoda 

Stochastická optimalizační metoda Monte Carlo je založena na zcela opačném přístupu než 

metoda mřížková, oblast přípustných intervalů parametrů je prohledávána náhodně – body na 

oblasti   jsou určovány zcela náhodně. Příklad užití metody Monte Carlo je na obr. 3. Zde 

pro dva náhodně hledané parametry ( ̌ 
  
  ̌ 
  
) na oblasti   platí: 

 ̌ 
  
  ̌ 

    ( ̌ 
     ̌ 

   )     

 ̌ 
  
  ̌ 

    ( ̌ 
     ̌ 

   )     
(13) 

kde   a    jsou pseudonáhodná čísla náhodně generovaná z intervalu 〈   〉. Počet řešených 

variant je možno opět snížit řešením na různých rozlišovacích úrovních, podobně jako u 

mřížkové metody. 

 

Obr. 3 Pseudonáhodné vzorkování parametrů v simulačním modelu, převzato z (Starý, 2006). 

4.1.4.2.3 Autorem modifikovaná gradientní metoda 

Autorem modifikovaná gradientní metoda je iterační metoda vycházející z principu metod 

gradientních a je založena na následujícím algoritmu. Pomoci mřížkové metody, hledající 

řešení na hrubé rozlišovací úrovni, je nalezena oblast předpokládaného optimálního řešení 

(globálního extrému). Okolí předpokládaného extrému je následně prohledáváno. Hodnota 

každého  -tého hledaného parametru je postupně zpřesňována. Smyslem metody je, aby 
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zpřesňování (změna) všech hledaných parametrů probíhalo najednou v jednom kroku. Každý 

krok, ve kterém proběhne zpřesnění parametrů je možno rozdělit na dvě části: 

1) Lineární predikce 

Zjednodušujícím předpokladem k provedení lineární predikce je, že funkce: 

   ( ̌ )       ̌  〈 ̌ 
(   )
  ̌ 
( )〉 (14) 

je lineárně závislá a kde horní index   (1)určuje pořadí kroku zpřesňování. Při tomto 

předpokladu je pak změna hodnot jednotlivých parametrů (hledané velikosti zásobních 

objemů) lineárně predikována pomocí rovnice: 

 ̌ 
( )
  ̌ 

(   )
 
 ( )

  
( )
  (15) 

kde   
( )

 určuje směr přesunu (gradient příslušného parametru). Směr přesunu je určen 

ze dvou předchozích hodnot parametrů  ̌ 
(   )

,  ̌ 
(   )

 a jim odpovídajícím hodnotám 

vypočteného kritéria  (   ) a  (   ). Výpočet směru přesunu je proveden podle 

následující rovnice: 

  
( )
 
 (   )   (   )

 ̌ 
(   )
  ̌ 
(   )
  (16) 

Další člen v rovnici (15) je koeficient délky přesunu  ( ). Koeficient délky přesunu 

umožňuje po dosazení do rovnice: 

  
( )   (   )   ( ), (17) 

vypočítat predikovanou velikost hodnoty kritéria v  -tém kroku zpřesňování. Hodnota 

koeficientu délky přesunu se pohybuje v intervalu (    (   )). Pokud je koeficient 

délky přesunu k předchozí hodnotě kritéria přičten, kriteriální funkci maximalizujeme 

a naopak když je odečten, tak kriteriální funkci minimalizujeme. 

2) Zpětná korekce 

Po změně hodnot všech parametrů, která je provedena podle rovnice (15) je provedena 

zpětná korekce. Vypočte se skutečná hodnota kritéria   
( )

, která je obecně odlišná od 

hodnoty predikovaného kritéria   
( )

. Skutečná hodnota kritéria je rovna hodnotě 

kritéria v  -tém kroku zpřesňování  ( ). Pokud skutečná hodnota kritéria nedosáhne 

výhodnějšího řešení ( ( )   (   )), je zvolen jiný koeficient délky přesunu. 

Koeficient délky přesunu se zvětšuje s pevným krokem. Velikost kroku je vypočtena 

podle rovnice: 

  ( )  
 (   )

   
, (18) 

kde     je předem stanovený počet změn koeficientu délky přesunu. Následně je 

podle rovnice (15) provedena odpovídající změna hodnot všech parametrů a znovu 
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vypočtena skutečná hodnota kritéria. Koeficient délky přesunu je měněn do doby, než 

je nalezeno výhodnější řešení nebo do doby, než je dosaženo požadovaného počtu 

změn koeficientu délky přesunu    . Požadovaný počet změn koeficientu délky 

přesunu je pevně zadaný. 

Po nalezení výhodnějšího řešení následuje další krok zpřesňování parametrů. Zpřesňování 

opět proběhne v pořadí lineární predikce a zpětná korekce. Postup zpřesňování parametrů se 

opakuje do doby, kdy hodnota kritéria zůstane neměnná a není možné vypočítat nové směry 

přesunu. Na obr. 4 je pro jeden krok zobrazen výše popsaný postup zpřesnění dvou hledaných 

parametrů ( ̌   ̌ ). 

 

Obr. 4 Zpřesnění dvou parametrů pro jeden krok. 

4.1.4.2.4 Diferenciální evoluce 

Diferenciální evoluce je stochastická optimalizační metoda a její algoritmus je evolučního 

typu. Hlavní rozdíl diferenciální evoluce od většiny ostatních genetických algoritmů je v tom, 

že tvorba potomků se provádí pomocí čtyř rodičů a ne pouze pomocí dvou. Cílem 

diferenciální evoluce je v cyklech zvaných „generace“ vyšlechtit co nejlepší populaci 

(množinu) jedinců ve smyslu hodnot kriteriální funkce (Zelinka, 2002). Během každého 

optimalizačního procesu se provádí následující kroky: 

1) Stanovení parametrů 

Vybrané hodnoty parametrů určují chod celé evoluce. Jsou to parametry   – mutační 

konstanta v intervalu 〈   〉,    – práh křížení v intervalu 〈   〉,    – počet jedinců 

v populaci (velikost množiny jedinců),   – rozměr vektoru jedince (počet hledaných 

parametrů). 
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2) Tvorba populace 

Populace se tvoří vygenerováním množiny jedinců. Parametry každého jedince jsou 

stanovené pseudonáhodně a to tak, aby vyhovovaly omezujícím podmínkám typu 

nerovnosti. Například hledané parametry v simulačním modelu musí vyhovovat 

neznámému ohodnoceni z (11). 

3) Započetí cyklu generace 

Během každé generace se provádí ještě cyklus, který zabezpečuje postupně evoluční 

šlechtění každého jedince z populace. V tomto cyklu se postupně vybírá jeden jedinec 

(aktivní jedinec, cílový vektor) za druhým, z nichž je proveden následující evoluční 

cyklus. 

4) Evoluční cyklus 

V tomto cyklu je prováděna mutace a křížení. Náhodně se zvolí tři další různé vektory 

(jedinci) z populace. První dva se od sebe odečtou a získá se tak diferenční vektor. Ten 

se vynásobí mutační konstantou, která jej změní (zmutuje), a získá se váhovaný 

diferenční vektor. Váhovaný diferenční vektor se přičte k třetímu náhodně vybranému 

vektoru a získá se šumový vektor. Následně se připraví zkušební vektor a z cílového a 

šumového vektoru se bere postupně jeden prvek za druhým. Pro každou vybranou 

dvojici se generuje pseudonáhodné číslo v intervalu 〈   〉 a porovnává se s prahem 

křížení. Pokud je toto číslo menší než práh křížení, pak se do příslušné pozice 

ve zkušebním vektoru umístí prvek z vektoru šumového a v opačném případě 

z vektoru cílového. Tak se získá zkušební vektor, jehož hodnota kriteriální funkce se 

porovná s hodnotou kriteriální funkce cílového vektoru. Na pozici cílového vektoru 

v nové populaci je vybrán ten vektor – jedinec, který má hodnotu kriteriální funkce 

lepší. Tím je zajištěno, že se do nové generace dostanou jedinci s lepšími vlastnostmi. 

Vybere se další jedinec – cílový vektor a celý evoluční cyklus se opakuje až do 

vyčerpání populace. Tak vznikne nová generace potomků (jedinců). 

5) Testování naplnění ukončovacích parametrů 

Diferenciální evoluce je ukončena po provedení požadovaného počtu generací. Jiný 

ukončovací parametr tento algoritmus nemá. 

4.1.5 Ztráty vody z nádrží 

Do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže je nutno zavést i ztráty vody. Někdy 

totiž mohou vzniknout extrémní případy, kdy nádrž nestačí krýt ani ztráty, tím méně pak 

nároky uživatelů. 

Člen   (  
 ) v rovnici (4) umožňuje zavést do řešení ztráty vody z nádrží. Velikost ztrátového 

odtoku vody z nádrže    je závislá na výšce hladiny vody v nádrži, která je funkcí okamžitého 

plnění nádrže   
 . Ztrátový odtok vody z nádrže je složen ze tří typů ztrát. Ztráty vody 

výparem   
 , ztráty vody průsakem   

  a ztráty vody netěsností uzávěrů   
  . Simulační 

model umožňuje velikost jednotlivých ztrátových složek stanovit dvěma způsoby. První 

způsob stanovuje velikost jednotlivých ztrátových složek zjednodušeně – zjednodušeným 

výpočtem. Druhý způsob umožňuje stanovit velikost ztrátových složek přesněji – přesným 

výpočtem. Optimalizační model umožňuje stanovit velikost ztrátových složek pouze 

zjednodušeným výpočtem. Aby použitá metoda umožňovala stanovit velikost ztrátových 
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složek přesně, musela by být značně upravena. Výsledný přínos upraveného optimalizačního 

modelu by byl minimální, protože řešení provádíme na krátkém časovém období. 

4.1.5.1 Zjednodušený výpočet ztrát vody z nádrží 

Hlavní výhodou zjednodušeného stanovení ztrátových složek je menší náročnost na čas, který 

je potřebný k provedení výpočtu. Zjednodušené stanovení ztrátových složek se uplatní 

i v případě, kdy není k jednotlivým nádržím k dispozici dostatek potřebných informací. 

Zjednodušený způsob spočívá v jednorázovém stanovení velikosti ztrátových složek na 

základě středního plnění zásobního objemu nádrže (        ), kde     je velikost zásobního 

objemu nádrže ve vrcholu   . Střední plnění zásobního objemu nádrže určuje střední 

nadmořskou výšku vodní hladiny    a střední plochu vodní hladiny   . Ztrátové složky, pro 

jednotlivé nádrže v systému, jsou tak na každém řešeném časovém kroku   konstantní. 

Ztráta výparem 

Úhrn ročního výparu     z volné hladiny nadrže ve vrcholu    je určen v závislosti na 

nadmořské výšce    a zabezpečenosti výparu dle obr. 5. 

 

Obr. 5 Úhrn ročního výparu z volné vodní hladiny v závislosti na nadmořské výšce a 

zabezpečenosti výparu, převzato z (Starý, 2006). 
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Přibližné rozdělení úhrnu ročního výparu na jednotlivé úhrny měsíčního výparu     

(průměrného, extrémně suchého a extrémně vlhkého) a absolutní minima a maxima 

v procentech ročního úhrnu jsou uvedeny v tab. 1. Zpravidla se uvažuje s průměrnými 

hodnotami. Na základě úhrnu měsíčního výparu a plochy vodní hladiny    je možno určít 

velikost ztrátového odtoku způsobeného výparem   
 . 

Tab. 1 Procentuální rozdělení úhrnu ročního 

výparu na jednotlivé měsíce [%]. 

Měsíc Průměr 
Extrémní rok Absolutní měsíční 

Suchý Vlhký Maximum Minimum 

1 1 1 1 6 0 

2 2 1 1 8 0 

3 6 5 5 8 1 

4 9 9 11 12 5 

5 12 14 11 19 7 

6 14 13 16 18 10 

7 16 14 15 20 12 

8 15 16 12 22 9 

9 11 14 11 16 7 

10 7 7 9 12 4 

11 5 4 7 9 1 

12 2 2 1 5 1 

Ztráta průsakem 

Ztráta vody průsakem může mít pro funkci nádrže stejnou nebo i větší váhu než ztráta 

výparem. Průsak vody    přehradním tělesem nádrže ve vrcholu    je možno orientačně 

vypočítat: 

             (19) 

kde značí: 

   koeficient filtrace ve vrcholu   , 

   hydraulický spád ve vrcholu   , 

   průtočnou plochu ve vrcholu   . 

Nebo je vhodnější ztrátu vody průsakem odhadnout podle zkušeností s nádržemi v obdobných 

podmínkách. Vždy je třeba brát v úvahu, že v prvních letech funkce nádrže bývá průsak 

nejvyšší a s časem se postupně zmenšuje. V tab. 2 jsou uvedeny průsaky na významných 

přehradách v České republice (podle K. Šimka). V tabulce uvedené hodnoty představují 

ztrátový odtok způsobený průsakem   
 . 
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Tab. 2 Průsaky na významných přehradách v České republice. 

Typ přehrady 
Počet přehrad s průsakem [l.s

-1
] 

pod 5 5 – 20 přes 20 

zemní 17 6 2 

kamenité se zemním těsněním 4 1 1 

zemní a kamenité s plášťovým těsněním 

(železobetonovým, asfaltobetonovým, fólií PVC) 
2 2 1 

gravitační betonové a zděné z lomového zdiva 

až na výjimky pod 0,15 l.s
-1

 na 1000 m
2
 

omočené plochy, čili jen výjimečně přes 2 

l.s
-1

 

Poznámka 

Při polovičním vzdutí klesají průsaky až pod 20 % hodnot za plného vzdutí. 

Ztráta netěsností uzávěrů 

Ztrátový odtok způsobený netěsností uzávěru   
   se určí podle typu zařízení z příslušné 

literatury, nebo podle pokynů výrobce uzávěrů. 

Poznámka 

Výše uvedený zjednodušený výpočet ztrát vody z nádrží je aplikovatelný pouze na již existující 

nádrže. U úloh optimálního rozvoje systému zásobení vodou, ve kterých hledáme optimální velikosti 

zásobních objemů (navrhujeme nové nádrže) je nutné ztrátový odtok každé z navrhovaných nádrží 

vyjádřit funkční závislostí     (     ̌ 
 ). Průběh funkční závislosti je pro snadnější aplikaci vhodné 

(nutné) lineárně aproximovat. 

4.1.5.2 Přesný výpočet ztrát vody z nádrží 

U přesného výpočtu ztrát jsou jednotlivé ztrátové složky vždy opětovně stanoveny pro každý 

časový krok řešení na základě průměrného plnění nádrže  ̅ 
 . Průměrné plnění nádrže se 

vypočte: 

 ̅ 
  
  
    

   

 
  (20) 

kde značí: 

  
  objem vody ve vrcholu    v časovém kroku  , 

  
    objem vody ve vrcholu    v časovém kroku    . 

Přesný výpočet ztrát je možný použít pouze u simulačního modelu. Použití přesného výpočtu 

u optimalizačního modelu by vedlo ke značnému zkomplikování postupu řešení. Z pohledu 

reálného využití optimalizačního modelu nemá přesný výpočet ani význam. U 

optimalizačního modelu je vhodné použít pouze zjednodušený výpočet. K provedení přesného 

výpočtu je pro každou nádrž v systému nutná znalost: čáry zatopených ploch   (  ), čáry 

zatopených objemů   (  ) a závislost ztrát průsakem a netěsností uzávěrů na výšce plnění 

vody v nádrži. 
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Ztráta výparem 

Při znalosti batygrafických čar je možné určit v časovém kroku   průměrnou nadmořskou 

výšku hladiny vody v nádrži  ̅ 
  a průměrnou plochu vodní hladiny  ̅ 

 , která odpovídá 

průměrné nadmořské výšce. Průměrná nadmořská výška hladiny je určena z čáry zatopených 

objemů   (  ). Pro průměrnou nadmořskou výšku hladiny je následně z čáry zatopených 

ploch   (  ) určena průměrná plocha vodní hladiny. Popsaný postup je znázorněn na obr. 6. 

 

Obr. 6 Grafický postup určení  ̅ 
  a  ̅ 

 . 

Velikost úhrnu ročního výparu je následně určena obdobně jako u zjednodušeného výpočtu 

ztrát výparem. V závislosti na průměrné nadmořské výšce a zvolené zabezpečenosti výparu je 

určen úhrn ročního výparu     z volné hladiny. Úhrn ročního výparu je pak pomocí 

procentuálního rozdělení ročního výparu během roku přepočítán na úhrn měsíčního výparu 

   . Určený úhrn měsíčního výparu odpovídá hodnotě okamžitého úhrnu měsíčního výparu 

   
  příslušného časového kroku  . Na základě úhrnu měsíčního výparu    

  a průměrné 

plochy vodní hladiny  ̅ 
  je možno v časovém kroku   určit velikost ztrátového odtoku 

způsobeného výparem   
 . 

Ztráta průsakem 

Při přesném výpočtu ztráty průsakem je nutné ztrátový odtok způsobený průsakem definovat 

pomocí funkční závislosti   
   ( ̅ 

 ). Průběh funkce je možné určit výpočtem nebo se 

odhadne podle analogu. 

Ztráta netěsností uzávěrů 

Při přesném výpočtu ztráty netěsností uzávěrů je nutné ztrátový odtok způsobený netěsností 

uzávěrů definovat pomocí funkční závislosti   
    ( ̅ 

 ). Průběh funkce je možné určit 

podle typu zařízení z příslušné literatury, nebo podle pokynů výrobce uzávěrů. 
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Poznámka 

Batygrafické čáry a funkční závislosti ztrát průsakem a netěsností uzávěrů na výšce plnění vody 

v nádrži je pro snadnější aplikaci vhodné (nutné) lineárně aproximovat. 

4.1.6 Účinek vlivu mezipovodí 

Při řešení toku vody systémem je možno zohlednit účinek vlivu mezipovodí. Pomocí členu 

      
  v rovnicích (4) a (5) je možno zjednodušeně při řešení uvažovat s podzemním 

přítokem. Velikost podzemního přítoku je stanovena z řady neovlivněných průměrných 

měsíčních průtoků, která odpovídá vybranému profilu systému (narůstající průtok směrem po 

toku). V každém časovém kroku řešení   je pro každou hranu grafu        a její délku      

stanovena velikost podzemního přítoku       
 , který je přímo úměrný délce hrany. Při řešení 

optimalizačním modelem je možné podzemní přítok zcela zanedbat, protože řešení provádíme 

na krátkém časovém období. 

4.1.7 Řízení odtoku vody z nádrží 

Způsob řízení odtoku vody z nádrží vychází z metody zvolené pro řešení výše formulovaných 

úloh (podkapitola 4.1.2 a 4.1.3). V případě optimalizačního modelu není nutné řízení odtoku 

vody z nádrží v systému nějak definovat. Odtok vody z jednotlivých nádrží plyne z principu 

samotného řešení. Naopak je tomu v případě simulačního modelu. Jak je uvedeno 

v podkapitole 4.1.4.2 pro použití simulačního modelu je nutné zadat pravidla řízení odtoku 

vody z nádrží. K řízení odtoků vody z nádrží můžeme v simulačním modelu použít pravidla 

řízení, která jsou založena na teorii stavů nádrží v systému (Starý a kolektiv, 1987). Teorie 

stavů nádrží vychází z dispečerských grafů, které se v praxi používají jako základní 

manipulační prostředek. Pokud pravidla řízení nejsou použita, je řídící odtok vody z nádrží 

roven nalepšenému odtoku. 

Při volbě způsobu řízení je nutné mít na paměti, že při použití složitějšího způsobu řízení 

odtoku vody z nádrží jsou požadavky na velikosti zásobních objemů zpravidla menší. Naopak 

při nižším způsobu řízení jsou požadavky na velikosti zásobních objemů větší a při samotném 

návrhu se nacházíme na straně bezpečné. Větší velikosti zásobních objemů však v praxi 

dávají možnost dosáhnout lepších výsledků při operativním řízení odtoku vody z nádrží – 

existuje rezerva. 

Dispečerský graf a jeho sestrojení 

Dispečerské grafy jednotlivých nádrží v uvažovaném systému, jsou sestaveny před zahájením 

samotného řešení. V jejich tvarech jsou zakódovány informace z průběhů vstupních 

průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. Tyto informace jsou při daných parametrech 

řízení odtoku (zásobní objem    a nalepšený odtok   ) převedeny na požadované nutné 

plnění nádrže v průběhu roku. Požadované plnění nádrže je určeno v nejjednodušším případě 

protiporuchovou čárou     ( ), která odděluje zónu zvýšeného odběru (oblast nad 

protiporuchovou čárou) od zóny sníženého odběru (oblast pod protiporuchovou čárou) 

v průběhu jednoho roku. Pokud má nádrž kromě odtoku do toku i odběr, je možno tuto 

skutečnost promítnout do konstrukce dispečerského grafu ve formě existence dvou zón pod 

protiporuchovou čarou, oddělených čarou    ( ). 



24 

Pro sestrojení dostatečně reprezentativního dispečerského grafu obvykle nestačí reálná 

průtoková řada (ani při relativně dlouhodobém pozorování) a proto je vhodné použít umělou 

průtokovou řadu (Broža, 1981). 

Před samotným sestrojením dispečerského grafu se nejprve v jednotlivých 

vodohospodářských rocích stanoví nárok na velikost zásobního objemu nádrže   
 . Postupně 

pro každý rok je postupováno od konce málovodného období (v čase    ), kdy      – viz 

obr. 7. 

 

Obr. 7 Stanovení nutných náplní zásobního objemu v roce, převzato z (Broža, 1981). 

V posledním časovém intervalu     je vypočten objem vody, který je nutno z nádrže doplnit 

k zajištění odběru   : 

    (       )      (21) 

V zásobním prostoru musí být proto v čase (       ) akumulován objem    . Obdobně je 

v čase (           ) požadována náplň (       ), kde     (       )     atd. 

Výpočet pokračuje až do okamžiku kdy ∑    . Postup výpočtu je vyjádřen na obr. 7a, kde 

je pro jeden vodohospodářský rok vynesen průběh náplní ∑   nutných k zajištění 

požadovaného   . Na obr. 7b je vyjádřeno numerické řešení pomocí součtových čar přítoku a 

nalepšeného odtoku. Rozdíly pořadnice ∑   a ∑    udávají hodnoty ∑  . Velikost zásobního 

objemu   
  je rovna maximální náplni ∑  .   

  je stanovena bez uvažování ztrát vody 

z nádrže a je rozdílná od skutečné velikosti zásobního objemu   . Zohlednění ztrát vody 

z nádrže při stanovení   
  by značně zkomplikovalo výpočet. Pro zjednodušení jsou 

požadované náplně nádrže k jednotlivým datům přepočteny v poměru       
 . Tento postup 

je postupně opakován pro každý vodohospodářský rok. Pro každý vodohospodářský rok je 
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určena čára ∑    ( ). Horní obálka všech přepočtených čar ∑    ( ) tvoří základní 

čáru dispečerského grafu     ( ). 

Pravidla řízení odtoku vody z nádrží v simulačním modelu 

Při řešení úlohy optimálního rozvoje pomocí simulačního modelu je optimálního výsledku 

dosaženo opakovaným řešením řady variant. Pokud hledáme optimální návrh zásobních 

objemů nádrží, tak se jednotlivé varianty řešení od sebe liší změnou parametrů  ̌  (hledané 

velikosti zásobních objemů ve vrcholech       ). Při sestrojování dispečerského grafu 

návrhovou (optimální) velikost zásobního objemu     nově navrhované nádrže ve vrcholu 

       ještě neznáme. Proto je při sestrojování dispečerského grafu použita teoretická 

velikost zásobního objemu     . Teoretická velikost zásobního objemu je obecně rozdílná od 

návrhové hodnoty. Z uvedeného důvodu je nutno v každé variantě řešení teoretické pořadnice 

dispečerského grafu upravit tak, aby maximální náplň byla shodná se skutečným objemem 

zásobního prostoru (Votruba, Broža, 1980). Skutečná velikost zásobního objemu vždy 

odpovídá velikosti voleného parametru příslušné varianty řešení. Pro jednotlivé nádrže 

uvažovaného systému je nejjednodušší úměrné zvětšení teoretických pořadnic dispečerských 

grafů součinitelem: 

   
 ̌ 

    
  (22) 

kde značí: 

 ̌  hledaná velikost zásobního objemu ve vrcholu   , 

    
 teoretickou velikost zásobního objemu ve vrcholu   . 

Samotné řízení během řešení spočívá ve dvou krocích (Starý, 1987). V prvním kroku (lokální 

strategické řízení) je odtok z nádrží pouze funkcí jejich stavu. Ve druhém kroku (globální 

strategie řízení) jsou testovány vybrané profily v systému. Pokud je ve  vrcholu zjištěn deficit, 

uhradí se zvýšeným odtokem z jediné nádrže z uvažovaného systému nádrží. Deficit je hrazen 

nádrží nacházející se v nejvyšším stupni řízení. Stupeň řízení každé nádrže je stanoven na 

základě polohy okamžitého plnění nádrže v dispečerském grafu příslušné nádrže. Jestliže je 

poloha okamžitého plnění nádrže v zóně zvýšeného odběru, pak se nádrž nachází v nejvyšším 

stupni řízení. Pokud se v nejvyšším stupni řízení nachází více nádrží, hradí se deficit z nádrže, 

která má nejmenší významnost. Významnost nádrží je určena pomocí čísla, které určuje 

pořadí významnosti jednotlivých nádrží v systému. 

4.2 Program 

Vytvořený program umožňuje řešit úlohy optimálního řízení a optimálního rozvoje pomocí 

optimalizačního modelu a úlohu optimálního rozvoje pomocí simulačního modelu. Program 

byl vyvíjen se záměrem pro maximální univerzálnost použití. Je napsán obecně, tak aby 

pomocí kódových čísel bylo možno zadat téměř libovolnou reálnou konfiguraci soustavy 

nádrží. Program podle požadavku automaticky sestaví optimalizační nebo simulační model 
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zadané vodohospodářské soustavy a s použitím optimalizační metody umožní najít hledané 

optimální řešení. 

Optimalizační model umožňuje pracovat již s definovanou strukturou (úloha optimálního 

řízení) nebo také umožňuje hledat novou strukturu systému (úloha optimálního rozvoje). Jak 

je uvedeno v podkapitole 4.1.4.1 optimalizační model nevyžaduje zadání způsobu řízení 

systému. Uvedená skutečnost pak umožňuje optimalizační model především použít pro řešení 

úlohy optimálního řízení. Například pro operativní řízení systému v reálném čase při existenci 

předpovědi přítoků vody do systému. Přesnost předpovědi samozřejmě značně klesá s délkou 

předpovědního období, a proto z provozního hlediska nemá smysl řešení provádět na dlouhém 

časovém období. Vytvořený algoritmus optimalizačního modelu umožňuje na krátkém 

řešeném období (max.     ) najít optimální tok vody ohodnoceným systémem. 

Přesnějšího řešení úlohy optimálního rozvoje je docíleno tím, že se řešení provádí na dlouhém 

časovém období. Jak je uvedeno v podkapitole 4.1.4.1 použití optimalizačního modelu pro 

řešení úlohy optimálního rozvoje by pak bylo značně rozsáhlé a komplikované. I přes 

uvedenou skutečnost algoritmus optimalizačního modelu umožňuje nalézt neznámé 

ohodnocení z (8) (optimální velikosti zásobních objemů nádrží). Řešení je prováděno na 

stejně krátkém řešeném období jako v případě řešení úlohy optimálního řízení. Nalezené 

optimální velikosti zásobních objemů nádrží jsou značně nepřesné. Přesnější řešení je možno 

nalézt v případě řešení provedeného ve fiktivním roce. Řešení ve fiktivním roce je možné 

použít především v zemích s pravidelným hydrologickým cyklem. Dále by mohl být 

optimalizační model pro řešení úlohy optimálního rozvoje na velmi krátkém období použit při 

vodohospodářském řešení závlahové soustavy. Při řešení závlahové soustavy není prioritní 

hydrologická zabezpečenost a řešení se provádí pouze ve směrodatně suchém roce. 

Simulační model se použije v případě, kdy struktura stávajícího systému přestane být 

dostačující a její nová podoba se hledá na velmi dlouhém období, zahrnujícím v reálných 

průtokových řadách desítky, v umělých pak stovky, tisíce až desetitisíce let. Program při 

použití simulačního modelu umožní najít optimální velikosti zásobních objemů nádrží, které 

vzájemně spolupracují. 

Program je napsán v programovacím jazyce FORTRAN. FORTRAN je imperativní 

programovací jazyk navržený pro vědecké výpočty a numerické aplikace. Jeho hlavní 

přednost spočívá v úzké provázanosti s programovacím jazykem C++, u kterého je zajištěn 

neustále trvající vývoj. To znamená, že současně s každou novou verzí jazyka C++ vychází 

nová verze jazyka FORTRAN (například WATCOM FORTRAN, Intel FORTRAN, NAG 

FORTRAN, PGI FORTRAN). Použití jazyka FORTRAN částečně zajišťuje zpětnou 

kompatibilitu s matematickými knihovnami, které byly dříve vyvíjeny pro sálové počítače. 

Program je vybaven odpovídajícím grafickým interaktivním uživatelským rozhraním, které 

uživateli umožní jednoduše zadávat vstupy a přehledně zobrazovat výstupy. Uživatelské 

rozhraní umožňuje zasáhnout do příslušných částí zdrojového kódu (upravit kriteriální funkci, 

upravit pravidla řízení systému nádrží). Zkompilováním se upravené části zdrojového kódu 

přeloží do strojového kódu. K provedení úprav je nutná základní znalost programovacího 

jazyka FORTRAN. 
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Algoritmus vytvořeného programu je popsaný ve dvou následujících podkapitolách. V první 

podkapitole 4.2.1 je popsaný algoritmus optimalizačního modelu a ve druhé podkapitole 4.2.2 

je popsaný algoritmus simulačního modelu. Třetí podkapitola 4.2.3 je věnována grafickému 

uživatelskému rozhraní. 

Poznámka 

Pro zjednodušenou představu je možné rozsah vytvořeného programu vyjádřit počtem řádků 

zdrojového kódu. Počet řádků závisí na použitém programovacím jazyku a na přístupu programátora. 

Zdrojový kód algoritmu optimalizačního modelu bez optimalizační knihovny (nelineární gradientní 

optimalizace) má cca 3 000 řádků. Zdrojový kód algoritmu simulačního modelu včetně všech 

optimalizačních metod má cca 4 000 řádků. Grafické uživatelské rozhraní bez všech potřebných 

knihoven má cca 110 000 řádků. 

4.2.1 Algoritmus optimalizačního modelu 

Algoritmus optimalizačního modelu vychází z již popsaných řídících rovnic (3), (4), (5) a 

umožňuje automatizované sestavení optimalizačního modelu libovolné reálné konfigurace 

soustavy nádrží a nalezení optimálního toku vody systémem. Vývojový diagram algoritmu 

optimalizačního modelu je na obr. 8. 
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Obr. 8 Vývojový diagram algoritmu optimalizačního modelu. 
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Po spuštění algoritmu se načtou vstupní data ze souborů. Data v jednotlivých souborech 

definují parametry řešení, počáteční podmínky, okrajové podmínky a konfiguraci grafu 

 (   ). V následujícím kroku algoritmus pomocí kódových čísel sestaví orientovaný 

ohodnocený graf. Po sestavení grafu  (   ) následuje volba typu řešené úlohy. Při výběru 

úlohy optimálního řízení následuje podmínka, ověřující zda chceme v řešení uvažovat vliv 

ztrát vody z nádrží.  Pokud v řešení se ztrátami uvažujeme, jsou ze souboru načteny parametry 

definující ztráty a je proveden odpovídající výpočet. V případě úlohy optimálního rozvoje 

není se ztrátami uvažováno, protože jak je uvedeno v poznámce kapitoly „Zjednodušený 

výpočet ztrát vody z nádrží“ u úloh optimálního rozvoje systému zásobení vodou je nutné 

ztrátový odtok každé z navrhovaných nádrží vyjádřit funkční závislostí. Při řešení používající 

optimalizační model nemůže být tento předpoklad splněn, a to z důvodu použitého způsobu 

řešení. V následujícím kroku jsou omezující podmínky typu rovnice za použití vektoru 

neznámých   zapsány pomocí maticového zápisu ve tvaru: 
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a omezující podmínky typu nerovnosti jsou za použití vektoru neznámých   zapsány pomocí 

maticového zápisu ve tvaru: 
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. (26) 

Velikosti matic    a   , velikost vektoru neznámých   a velikost vektorů pravých stran    a 

   v rovnici (24) a v nerovnosti (26) odpovídají úloze optimálního řízení. V případě řešení 

úlohy optimálního rozvoje musí být matice a vektory rozšířeny o příslušná neznámá 

ohodnocení, viz rovnice (27) a nerovnost (28). 

[
 
 
 
 

     
     
                      

  (| |  | |)    (| |  |  |)    |   |    
     
     ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 

 
        
         

(| |  |  |)    |   |
 ]

 
 
 

 

[
 
 
 
 

 
          
          
 

(| |  | |)   
 ]

 
 
 
 

. (27) 

[
 
 
 
 
 
 

     
     
                      

    (| |  |  |  | |)      |   |   
     
  (| |  |  |)    |   |   
     
     ]

 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 

 
        
         

(| |  |  |)    |   |
 ]

 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 

 
 

          
          
 

  (| |  |  |  | |)   
 
 ]

 
 
 
 
 
 

  (28) 

Tímto zápisem je matematický model přepsán do maticového zápisu. Inicializační matice 

tvoří matice    a   . Prvky inicializační matice nabývají hodnot      a   . Řádky obou 

inicializačních matic jsou vždy rozšířeny o odpovídající prvek vektorů pravých stran    a   . 



30 

Po přepsání matematického modelu do maticového zápisu následuje volba způsobu stanovení 

počáteční hodnoty (násady) vektoru neznámých  . Počáteční prvky vektoru neznámých je 

možno stanovit odborným odhadem nebo pomocí metod globální optimalizace (mřížková 

metoda, metoda diferenciální evoluce). 

V případě odborného odhadu je vhodné, aby hodnoty všech prvků vektoru neznámých 

nabývaly střední hodnoty příslušného intervalu přípustných hodnot neznámého ohodnocení. 

Nevhodné stanovení počáteční hodnoty vektoru neznámých může způsobit, že gradientní 

metoda při hledání optimálního řešení sklouzne do „pasti“ lokálního extrému kriteriální 

funkce. Tento problém může především nastat v případě, že se rozhodneme stanovit počáteční 

hodnotu vektoru neznámých pomocí odborného odhadu. 

Možnému sklouznutí do lokálního extrému předejdeme v případě, když k odhadnutí počáteční 

hodnoty vektoru neznámých použijeme simulační model (zjednodušená forma – bez účinku 

mezipovodí a ztrát vody z nádrží). V případě použití simulačního modelu lze prvky vektoru 

neznámých rozdělit na prvky závisle a nezávisle proměnné. Prvky nezávisle proměnné jsou 

měněnými parametry simulačního modelu. Mezi tyto prvky patří všechny odběry ze systému 

    
               a průtoky hranami grafu pod každou nádrží v systému     

       

       . Zbývající prvky vektoru neznámých jsou prvky závisle proměnné. Hodnoty 

těchto prvků jsou získány postupným vyčíslováním řídících rovnic (3), (4) a (5). Následně 

jsou jednou z uvedených globálních optimalizačních metod hledány optimální velikosti 

měněných parametrů až po nalezení extrému kriteriální funkce. Všechny prvky vektoru 

neznámých tvoří počáteční hodnotu vektoru neznámých a přibližně určují globální extrém. 

Po stanovení počáteční hodnoty vektoru neznámých je spuštěna optimalizace. Gradientní 

metoda postupně upřesňuje počáteční hodnotu vektoru neznámých   cestou největšího 

gradientu až po nalezení skutečného globálního extrému kriteriální funkce. Výsledná 

(optimální) hodnota vektoru  , pro kterou kriteriální funkce dosahuje požadovaného extrému 

(maxima nebo minima), je uložena do výstupního souboru. Výstupní data jsou tvořena 

hledaným vektorem    (jehož prvky popisují optimální tok vody systémem, případně i 

hledané neznámé ohodnocení). 

4.2.2 Algoritmus simulačního modelu 

Algoritmus simulačního modelu vychází z již popsaných řídících rovnic (3), (4), (5) a 

umožňuje automatizované sestavení simulačního modelu libovolné reálné konfigurace 

soustavy nádrží a vlastní nalezení optimálního návrhu zásobních objemů nádrží. Vývojový 

diagram algoritmu simulačního modelu je na obr. 9. 
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Obr. 9 Vývojový diagram algoritmu simulačního modelu. 
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Po spuštění algoritmu se načtou vstupní data ze souborů. Data v jednotlivých souborech 

definují způsob a parametry řešení a dále počáteční podmínky, okrajové podmínky a 

konfiguraci grafu  (   ). V následujícím kroku je ověřována hydraulická podmínka, která 

je klíčovou podmínkou pro řešitelnost problému. Hydrologická podmínka ověřuje, zda je 

dodržena bilance mezi celkovým přiteklým množstvím vody do systému v řešeném období a 

celkovým požadovaným odběrem vody odebíraným ze systému všemi odběrateli a odtokem 

vody závěrovým profilem. Algoritmus se při nedodržení podmínky ukončí. Pokud je 

podmínka splněna, algoritmus začne postupně ověřovat tři podmínky ovlivňující způsob 

řešení. První podmínka ověřuje, zda chceme v řešení uvažovat vliv ztrát vody z nádrží.  Při 

řešení uvažujícím se ztrátami jsou ze souboru načteny parametry definující ztráty a je 

proveden odpovídající výpočet. Druhá podmínka ověří, zda chceme v řešení uvažovat 

s podzemním odtokem z mezipovodí. Při uvažování vlivu mezipovodí je načtena řada 

neovlivněných průměrných měsíčních průtoků a je proveden výpočet podzemního přítoku do 

každé hrany grafu. Třetí podmínka ověřuje, zda chceme v řešení použít algoritmus řízení 

odtoku vody z nádrží, který je součástí programu. Program obsahuje algoritmus řízení 

systému zásobení vodou, který je založený na teorii stavů nádrží. Pravidla řízení je možné 

pomocí editoru upravit. Pro úpravu pravidel řízení je nutná znalost programovacího jazyka 

FORTRAN. Pokud je algoritmus řízení použit, sestaví se dispečerský graf pro každou nádrž. 

V případě kdy algoritmus řízení není použit, je odtok vody z nádrže roven nalepšenému 

odtoku. V následujícím kroku algoritmus pomocí kódových čísel sestaví orientovaný 

ohodnocený graf. Po sestavení grafu následuje volba způsobu výpočtu. Výběr je mezi 

optimalizací, ve které se hledá optimální řešení (optimální velikosti zásobních objemů 

soustavy nádrží) a prostou simulací, kdy je možno subjektivně zadat zásobní objem a ověřit 

funkci systému. Optimalizace spustí optimalizační algoritmus obr. 10, ve kterém dojde 

postupně k opakovanému provedení simulace chování systému a vyhodnocení hodnoty 

kritéria při daných parametrech. 
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Obr. 10 Vývojový diagram algoritmu optimalizace. 

Počet opakovaní je dán výběrem optimalizační metody a zadanými parametry optimalizace. 

V programu je možno použít tří známé optimalizační metody, metodu mřížkovou, metodu 

Monte Carlo a metodu diferenciální evoluce. Čtvrtá optimalizační metoda je autorem 

modifikovaná gradientní metoda. Prostá simulace pouze provede simulaci chování systému 

při subjektivně zadaných parametrech. Průběh simulace chování systému s vyhodnocením 

hodnoty kritéria je na obr. 11. 
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Obr. 11 Algoritmus simulace chování systému s vyhodnocením hodnoty kritéria. 

Simulace chování systému při daných parametrech je provedena vyčíslením řídících rovnic 

(3), (4) a (5) pro každý časový krok  . Tok vody orientovaný ohodnoceným grafem  (   ) 

je schematicky znázorněn na obr. 12. 
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Obr. 12 Tok vody orientovaným ohodnoceným grafem. 

Při použití algoritmu řízení je simulace chování systému provedena ve dvou krocích. V 

prvním kroku jsou k řízení odtoku vody z nádrží použity dispečerské grafy. V druhém kroku 

jsou otestovány všechny vrcholy systému, a pokud je v některém z vrcholů zjištěn deficit, 

uhradí se navýšením odtoku z jediné nádrže nacházející se v nejvyšším stupni řízení. Velikost 

navýšeného odtoku je rovna celkovému deficitu. Pokud algoritmus řízení není použit, 

simulace chování systému je provedena v jednom kroku a odtok vody z nádrží je řízen na 

hodnotu nalepšeného odtoku. 

V případě, že uvažujeme s podzemním odtokem z mezipovodí, je každé hraně grafu 

připočítána hodnota podzemního přítoku. 

Následně je vypočítána pro všechny vrcholy grafu hydrologická zabezpečenost a 

vyhodnocena hodnota kritéria  . Kriteriální funkci je možné před samotným řešením 

pomocí editoru upravit. K provedení editace je nutná znalost programovacího jazyka 

FORTRAN. 

Před ukončením optimalizační části je vybrána optimální varianta, pro kterou hodnota kritéria 

dosáhla minima. Parametry optimální varianty jsou hledané velikosti zásobních objemů. 

Výsledné hodnoty (výstupní data) jsou uloženy do vytvořených souborů. Výstupní data tvoří 

řady průměrných měsíčních průtoků v jednotlivých vrcholech grafu, časový průběh plnění 

nádrží v systému, hydrologická zabezpečenost pro všechny vrcholy grafu a parametry 

(nalezené velikosti zásobních objemů) v případě hledání optimálního řešení. 
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4.2.3 Grafické uživatelské rozhraní 

Grafické uživatelské rozhraní (dále GUI – z anglického Graphical User Interface) umožňuje 

uživateli ovládat program pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Uživatel pro 

ovládání používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou dialogová nabídka, 

dialogová okna s formulářovými ovládacími prvky a tlačítky. Grafické uživatelské rozhraní je 

vytvořeno ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition za použití 

programovacího jazyka Microsoft Visual C#. Uživateli umožňuje jednoduše vytvořit 

(editovat) vstupní data do optimalizačního a simulačního modelu téměř libovolné reálné 

konfigurace vodohospodářské soustavy. Spuštěním výpočtu se ze vstupních dat vytvoří 

optimalizační, nebo simulační model. Oba modely je možno použít pro řešení formulovaných 

úloh. 

Poznámka 

Podrobnější popis všech dostupných funkcí vytvořeného grafického uživatelského rozhraní je pro 

snadnější názornost uveden v kapitole 5 Praktická aplikace. 

4.3 Zatížení členů vstupních průtokových řad vlivem nejistot 

Při vodohospodářském řešení zásobní funkce se jako základní hydrologický podklad 

používají řady průměrných měsíčních průtoků. Obecně je možno průtokové řady rozdělit na 

průtokové řady reálné a umělé. Reálná průtoková řada je získána buď měřením, nebo je 

odvozená pomocí metod vycházejících z analogie. Umělé průtokové řady jsou vytvářeny 

generováním z řad reálných. Umělé průtokové řady poskytují spolehlivější podklad pro 

vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrží. 

Disertační práce (Marton, 2011), zabývající se vlivem (velikosti) nejistot členů reálných 

průtokových řad vstupujících do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže poukázala, 

že vliv nejistot členů reálné a umělé průtokové řady na dosažené hodnoty zásobního objemu 

je významný. Z výsledků práce plyne nutnost do vodohospodářského řešení zásobní funkce 

nádrží nejistoty členů reálných průtokových řad zavádět. 

Na základě uvedených skutečností je program doplněn o generátor náhodných reálných a 

umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků ovlivněných nejistotami 

naměřených vstupů. Náhodné reálné a umělé průtokové řady jsou v programu generovány 

z reálné průtokové řady, v které nejistota jejich členů nebyla doposud uvažována. 

Pro zavedení nejistot členů reálné průtokové řady do řešení je použita metoda Monte Carlo. 

Pomocí ní jsou opakovaně generovány vzájemně nezávislé náhodné hodnoty průměrných 

měsíčních průtoků    v okolí všech   prvků průtokové řady. Intervaly možných výskytů 

generovaných hodnot    jsou popsány pomocí pravděpodobnostních funkcí normálního 

rozdělení. Náhodné reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků opakovaně vstupují 

do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže, resp. vodohospodářské soustavy. Z 

opakovaného řešení zásobní funkce je vypočtena množina, resp. množiny náhodných 

zásobních objemů. Množina vytváří soubor, který je možno statisticky vyhodnotit a posoudit 

vliv velikosti zadaných nejistot členů vstupní průtokové řady na hodnoty základních 

statistických charakteristik souboru zásobních objemů. Vzniklá výsledná střední hodnota 

zásobního objemu se opět s přijatelnou přesností přibližuje hodnotě zásobního objemu nádrže 
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stanoveného z reálné (měřené) průtokové řady. Směrodatná odchylka zásobního objemu 

nádrže je považována za standardní nejistotu zásobního objemu nádrže. 

Umělé průtokové řady jsou generovány z reálných průtokových řad. Při generování umělé 

průtokové řady ze vstupní reálné průtokové řady zatížené nejistotou (náhodná reálná 

průtoková řada) analogicky vznikne náhodný průběh umělé průtokové řady tzv. náhodné 

umělé průtokové řady. Počet náhodných umělých průtokových řad je dán počtem náhodných 

reálných průtokových řad. Každý jednotlivý průběh náhodné reálné průtokové řady tedy 

slouží jako vstupní podklad pro generátor umělé průtokové řady. Postup řešení je shodný 

s postupem řešení v reálných průtokových řadách. Náhodné průběhy umělých průtokových 

řad opakovaně vstupují do vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže. 

V následujících dvou podkapitolách je zjednodušeným způsobem popsán postup generování 

náhodných reálných a umělých průtokových řad. Metoda generování vychází z uvedené práce 

Martona. 

4.3.1 Generování náhodných reálných průtokových řad  

Základem řešení generátoru náhodných reálných průtokových řad je metoda Monte Carlo. 

Pomocí generátoru náhodných čísel a příslušných distribučních křivek jsou opakovaně 

generovány náhodné průběhy reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků, dané 

příslušnými náhodně vygenerovanými realizacemi     , pro            , kde    je 

počet generování v jednotlivých měsících. 

Každému měsíci reálné průtokové řady odpovídá distribuční křivka, která je určena 

normálním rozdělením  (  (  )   (  )), pro           , kde n je počet měsíců v 

řadě. Opakovaně náhodně generované průběhy reálné průtokové řady jsou označeny jako 

     , pro            , kde    je počet opakování. Princip generování náhodných řad 

je znázorněn na schématu obr. 13 (Starý, 1984). 

 

Obr. 13 Schéma generování náhodných průtokových řad průměrných měsíčních průtoků 

metodou Monte Carlo, převzato z (Starý, 1984). 



38 

Výstupní náhodně generované reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků       

se stávají vstupním podkladem pro generátory umělých průtokových řad a také mohou být 

použity jako vstupní průtokové řady do vodohospodářského řešení zásobní funkce. Po 

provedení opakovaného vodohospodářského řešení zásobní funkce dostaneme výběr 

náhodných realizací zásobního objemu      ,            , kde    je počet opakování. 

Vektor náhodných realizací zásobního objemu nádrže je možno zpracovat do hledaných 

statistických charakteristik (Marton, 2011). 

Postup generování náhodných reálných průtokových řad průměrných měsíčních průtoků: 

1. Sestavení linearizovaného průběhu distribuční funkce  (  ) normovaného 

normálního rozdělení  (   ). 

2. Generátorem pseudonáhodných čísel  jsou vytvářeny náhodné hodnoty    z intervalu 

  〈   〉. 

3. Z distribuční funkce normálního normovaného rozdělení  (   ) jsou pro hodnoty    

opakovaně stanoveny náhodné parametry   , pro            . 

4. Vypočet náhodné realizace průměrného měsíčního průtoku reálné průtokové řady      

pro           , kde n je počet členů reálné průtokové řady, stanovíme vztahem 

(21). 

       (  )       (  )  (29) 

kde ve vztahu (29)   (  ) odpovídá hodnotě průměrného měsíčního průtoku    

(střední hodnotě) reálné průtokové řady a směrodatná odchylka   (  ) je zadána 

vztahem (30). 

  (  )    (  )       (30) 

Vztah (29) provede transformaci náhodné realizace    z rozdělení  (   ) na realizace 

náhodné veličiny      z rozdělení  (  (  )   (  )). 

4.3.2 Generování náhodných umělých průtokových řad 

Pro následné generování náhodných umělých průtokových řad z náhodných reálných 

průtokových řad je v programu použit generátor LTAR (logaritmicky transformovaný s 

autoregresním cyklem prvního řádu). Generátor popsal (Burges, 1972) a algoritmus 

naprogramoval (Pilař, 1988). 

Prvním krokem k sestrojení generátoru je provedení logaritmické transformace vstupní 

průtokové řady podle: 

       (    )  (31) 

kde značí: 

     průměrné měsíční průtoky, kde             měsíců a            roků, 

     přirozený logaritmus     , kde             měsíců a            roků. 



39 

Dále jsou hodnoty      standardizovány, je provedena transformace z normálního rozdělení na 

rozdělení normované normální     , podle vzorce: 

     
       (    )

  (    )
  (32) 

kde značí: 

  (    ) 
střední hodnotu vypočítanou z logaritmované řady průměrných měsíčních průtoku, 

pro            , 

  (    ) směrodatnou odchylku stanovenou z řady   , pro            . 

Na hladině      má generující rovnice následující tvar: 

                 √             (33) 

kde značí: 

     koeficient korelace prvního řádu logaritmu členů reálné řady, pro            , 

     
náhodná odchylka, pro             měsíců a            roků, 

nekorelovaná s rozdělením  (   ). 

Hodnoty generované rovnicí (33) je nutné na závěr transformovat zpět. Zpětnou transformací 

se získají syntetické průtoky na úrovni     . Transformace je provedena podle rovnic (34) a 

(35). 

            (    )    (    ) (34) 

           
(    ) 

(35) 

4.4 Generování průtokových řad v systému stanic 

Protože jsou ve vodohospodářských soustavách jednotlivé členy průtokových řad v systému 

měrných stanic korelačně závislé, je nutné při generování umělých průtokových řad uvedenou 

skutečnost zohlednit. Při generování umělých průtokových řad v systému stanic jsou řady 

generovány vždy společně, tak aby jejich vzájemné korelační vztahy odpovídaly korelačním 

vztahům reálných řad. Řešení systémem stanic umožňuje generovat umělé průtokové řady s 

ohledem na prostorové rozmístění měrných profilů vodního toku. 

Součástí vytvořeného programu je algoritmus, který umožňuje generovat náhodné umělé 

průtokové řady v systému stanic. Použitý algoritmus je výsledkem specifického výzkumu 

FAST-J-10-19 (Menšík, Marton, Starý, Banot) a byl podrobněji publikován v (Marton, Banot, 

2011). Algoritmus vychází z metody centrálních a satelitních stanic (Kos, 1969). Použitá 

metoda je vhodná tam, kde všechny profily mají přibližně shodný hydrologický režim, např. 

patří do stejného povodí s přibližně shodnými hydrogeologickými a meteorologickými 

podmínkami, podmínkami rostlinného krytu a jiné. V této metodě se podle uvedeného 

postupu určí průtoky ve stanici, která nejlépe charakterizuje hydrologické podmínky 
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v systému stanic, tzv. centrální stanici. Průtoky v ostatních, tzv. satelitních stanicích se 

vypočtou na základě lineární regrese mezi logaritmy průtoků ve stejném časovém kroku. 

Metodu centrálních a satelitních stanic popisuje lineární regresní rovnice (Votruba a kolektiv, 

1979): 

                 (       )           (36) 

kde značí: 

       generovaný průtok v profilu satelitní stanice  , pořadového čísla   a v měsíci  , 

 
   

 
průměrný měsíční průtok v měsíci  , v profilu   (střední hodnota reálné průtokové 

řady   (      ) pro            , 

     vygenerovaný průtok v centrální stanici pořadového čísla   v měsíci  , 

   
průměrný měsíční průtok centrální stanicí v měsíci   (střední hodnota reálné 

průtokové řady   (    ) pro            , 

   standardní náhodnou proměnnou, 

     
regresní koeficient v měsíci   vyjadřuje vztah průtoků mezi centrální stanicí a 

satelitní stanicí  , jeho stanovení se provede podle (37), 

     
směrodatnou odchylku regresního odhadu v měsíci   a satelitní stanici  , její 

stanovení se provede podle (38). 

          
  (    )

    (      )
  (37) 

kde značí: 

     
koeficient lineární korelace v měsíci   pro vztah průtoků mezi centrální a satelitní 

stanicí  , 

  (    ) směrodatnou odchylku z reálné průtokové řady v centrální stanici pro měsíc  , 

    (      ) 
směrodatnou odchylku z reálné průtokové řady v satelitní stanici pro měsíc   a 

profil  . 

         (      )  √      
  (38) 

Postup generování umělé průtokové řady metodou centrálních a satelitních stanic je možné 

shrnout do následujících pěti kroků: 

1. Vygenerování umělé průtokové řady průměrných měsíčních průtoků      v centrální 

stanici z reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků      měřených v 

téže stanici. 

2. Logaritmická transformace reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků      

v centrální stanici a logaritmická transformace reálné průtokové řady průměrných 

měsíčních průtoků        v satelitní stanici  . Logaritmická transformace umělé 

průtokové řady průměrných měsíčních průtoků      v centrální stanici. Provedené 
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transformace odstraní vychýlení průtoků. Transformace jsou provedeny podle (39), 

(40) a (41). 

            (39) 

                (40) 

            (41) 

3. Výpočet číselných charakteristik   (    ),   (    ) v centrální stanici pro   

         , číselných charakteristik     (      ),     (      ) v satelitní stanici   pro 

            a koeficient lineární korelace      mezi centrální a satelitní stanicí. 

Výpočet koeficientu korelace je proveden podle (42). 

     
∑           

√∑     
  ∑      

 

 
(42) 

Kde       je rozdíl hodnoty reálného průměrného průtoku      a střední hodnoty 

  (    ) v centrální stanici a       je rozdíl hodnoty reálného průměrného průtoku        

a střední hodnoty     (      ) v satelitní stanici. 

4. Sestavení lineárního regresního modelu (36) a vygenerování umělé průtokové řady 

průměrných měsíčních průtoků        v satelitní stanici  . Při sestavování 12-ti rovnic 

regresního modelu je standardní náhodná proměnná generována pomocí generátoru 

pseudonáhodných čísel z intervalu 〈   〉. 

5. Zpětná transformace pomocí (43). 

        
(      ) (43) 

Při generování náhodných umělých průtokových řad v systému stanic je postupováno 

opakovaně podle výše uvedeného postupu. Náhodné umělé průtokové řady jsou v systému 

stanic generovány z odpovídajících si náhodných reálných průtokových řad v centrální a 

satelitní stanici. Počet opakování je daný počtem opakování    zadaným již při samotném 

generování náhodný řad. Schéma generování náhodných (reálných a umělých) průtokových 

řad v systému stanic je znázorněno na obr. 14. 
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Obr. 14 Generování náhodných průtokových řad v systému stanic. 

4.5 Metody statistického vyhodnocení 

Pro statistické vyhodnocení množiny náhodných zásobních objemů je vytvořený program 

rozšířen o několik algoritmů vycházejících z programu RCPNV (Marton, Menšík, Starý, 

2010). Statistické vyhodnocení množiny zásobních objemů umožní posoudit vliv velikosti 

nejistot členů vstupní průtokové řady na hodnoty základních statistických charakteristik 

souboru zásobních objemů. 

4.5.1 Pravděpodobnostní funkce 

Pravděpodobnostní funkce jsou vyjádřeny ve třech tvarech:  

 hustota pravděpodobnosti, 

 funkce pravděpodobnosti překročení, 

 distribuční funkce. 

Hustota pravděpodobnosti 
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Hustota pravděpodobnosti je funkce vyjadřující pravděpodobnost   výskytu realizace 

  náhodné veličiny. Pro danou realizaci   je obecně vyjádřena jako: 

 ( )   [   ]  (44) 

Funkce hustoty pravděpodobnosti může být uzavřená nebo otevřená. Příslušné meze 

ohraničení hustoty pravděpodobnosti jsou označeny jako    . Velikost plochy pod křivkou je 

rovna jedné. Hustota pravděpodobnosti patří do skupiny diferenciálních čar. Její integrací 

zleva je dána distribuční funkce, její integrací zprava je dána funkce pravděpodobnosti 

překročení. Jakmile je známa jedna z pravděpodobnostních funkcí, lze z ní odvodit průběh 

dvou zbývajících funkcí. 

Funkce pravděpodobnosti překročení  

Z hustoty pravděpodobnosti je odvozena funkce pravděpodobnosti překročení  ( ), jejíž tvar 

je: 

 ( )   [   ]  ∫  ( )  
 

 

  (45) 

Obdobně je možno odvodit vztah pro distribuční funkci  ( ). 

V hydrologii je obtížné odhadnout tvar funkcí  ( )  ( ) a  ( ), protože pracujeme 

s přírodními procesy a rovněž proto, že teoretické pravděpodobnostní funkce jsou sestaveny 

jejich autory tak, aby jako parametry využívaly statistické (číselné) charakteristiky. 

Teoretické tvary těchto funkcí jsou velmi často napsány pouze pro hustotu pravděpodobnosti 

 ( ), která je funkcí transcendentní, to znamená, že pro tyto funkce není možno analyticky 

vyjádřit určitý integrál – není možno analyticky vyjádřit  ( ) a  ( ). Hodnoty určitých 

integrálů je však možno vyjádřit numerickou integrací, např. lichoběžníkovou metodou. 

Program RCPNV uvedený způsob integrace používá, a proto je níže v textu tento způsob 

numerické integrace naznačen. 

Lichoběžníková metoda 

Interval na ose   je omezený mezemi     a je rozdělen na   dílčích sub intervalů, které jsou 

ohraničeny dílčími mezemi    a    pro           . Integrál funkce  ( ) na  -tém sub 

intervalu se vypočítá: 

   ∫  ( )  
  

  

 
     
 
 [ (  )   (  )]  (46) 

Přírůstek funkce pravděpodobnosti překročení   (  ) na  -tém sub intervalu se vypočítá: 

  (  )  ∫  ( )  
  

  

 
     
 
 [ (  )   (  )] (47) 

a je zřejmé, že platí:  

∫  ( )  
  

  

 ∫  ( )  
  

  

   ∫  ( )  
  

  

    (48) 

Dosadíme-li (47) do (48) pro jednotlivé sub intervaly je možné vztah (48) přepsat do tvaru: 
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∑[
     
 
 [ (  )   (  )]]

 

   

    (49) 

Empirická čára pravděpodobnosti překročení 

Při konstruování empirické čáry pravděpodobnosti překročení jsou prvky vyhodnocovaného 

souboru seřazeny sestupně. Pro výpočet pravděpodobnosti je použit vzorec podle Čegodajeva 

(50). 

  
     

     
  (50) 

kde značí: 

  hodnotu pravděpodobnosti, 

  pořadí prvku náhodného výběru, 

  celkový počet prvků náhodného výběru. 

Empirická čára překročení je aproximována pomocí teoretické čáry překročení. V programu 

použité teoretické čáry překročení vycházejí z následujících rozdělení. 

Normální (Laplace – Gaussovo) rozdělení 

Normální rozdělení patří mezi základní pravděpodobnostní funkce. Rozdělení se používá pro 

popis náhodného výběru. Pravděpodobnostní funkce je vyjádřena: 

 ( )  
 

 ( )√  
  
 
 
 
 (
   ( )
 ( )

)
 

  (51) 

kde značí: 

  realizaci náhodného výběru, 

 ( ) střední hodnotu náhodného výběru, 

 ( ) směrodatnou odchylku náhodného výběru. 

Graf pravděpodobnostní funkce normálního rozdělení je symetrický kolem osy   (koeficient 

asymetrie   ( )   ). Její obecné označení je  ( ( )  ( )). Jde o dvouparametrickou 

transcendentní funkci  ( ). Funkční hodnoty teoretické čáry překročení  ( ) jsou pro 

grafické znázornění dopočítávány lichoběžníkovou metodou. 

Johnsonovo rozdělení 

Dalším využívaným rozdělením je Johnsonovo rozdělení pravděpodobnosti. Tvar funkce je 

vyjádřen: 

 ( )  
 

 ( )  √  
 

   

(   )  (   )
  
{ 

 
   ( )

 [  (
   
   
)  ( )]

 
}
  (52) 

pro výpočet funkce je nejdříve nutno provést logaritmickou transformaci náhodného výběru 

   podle: 
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     (
    

    
)  (53) 

kde značí: 

   transformovaný náhodný výběr, 

  hodnotu teoretického minima náhodného výběru, 

  hodnotu teoretického maxima náhodného výběru. 

Johnsonovo rozdělení vychází z řešení dvou parametrů, kterými jsou střední hodnota  ( ) 

transformovaného náhodného výběru    vyjádřena jako (54) a směrodatná odchylka  ( ) 

transformovaného náhodného výběru    vyjádřena jako (55). 

 ( )  
∑   
 
   

 
 (54) 

 ( )  √
∑ (    ( ))

  
   

   
 (55) 

Nalezení hodnot teoretického minima   a teoretického maxima   náhodného výběru vede na 

optimalizaci funkčního předpisu (52). Hodnoty     jsou považovány za parametry vstupující 

do řešení. Pro optimalizaci je zvolena mřížková metoda. Kritériem je nalezení minimální 

hodnoty součtu kvadrátů odchylek mezi body empirické čáry překročení a teoretické čáry 

překročení. Jde opět o transcendentní funkci  ( ) a funkční hodnoty teoretické čáry 

překročení  ( ) jsou pro grafické znázornění dopočítávány lichoběžníkovou metodou. 

4.5.2 Výpočet statistických charakteristik 

Níže uvedené statistické charakteristiky jsou ve vytvořeném programu odhadovány pomocí 

momentové metody. 

Střední hodnota 

Polohu  -ové souřadnice těžiště pravděpodobnostní funkce  ( ) určuje střední hodnota  ( ). 

Střední hodnota  ( ) odpovídá hodnotě obecného prvního momentu. Odhad střední hodnoty 

je možno vypočítat: 

 ( )    
∑   
 
   

 
  (56) 

kde   je průměr náhodného výběru,    jsou prvky náhodného výběru a   značí počet prvků v 

náhodném výběru. 

Rozptyl (disperze) 

Disperze  ( ) je hodnota druhého centrálního momentu. Disperzi – rozptyl hodnot 

náhodného výběru kolem střední hodnoty je možno vypočítat: 

 ( )  
∑ (    ( ))

  
   

(   )
  (57) 
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Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka  ( ) je vyjádřena jako druhá odmocnina z disperze. 

Koeficient variace 

Koeficient variace   ( ) je možno vypočítat: 

  ( )  
 ( )

 ( )
 √
∑ (    ( ))

  
   

(   )
  (58) 

pro: 

   
  
 ( )
  (59) 

Koeficient variace stejně jako směrodatná odchylka a disperze vycházejí z druhého 

centrálního momentu. 

Koeficient asymetrie 

Koeficient asymetrie   ( ) vyjadřuje velikost nesouměrnosti k vertikální ose grafu. Určí se 

jako podíl třetího centrálního momentu a třetí mocniny směrodatné odchylky. Výpočet je 

možno provést podle:  

  ( )  
∑ (    )

  
   

(   )    ( ) 
  (60) 

pro   , které se vypočte podle (59). 

Koeficient excese (špičatosti) 

Koeficient excese  ( ) je definován jako podíl čtvrtého centrálního momentu a čtvrté 

mocniny směrodatné odchylky. Pro normální rozdělení je podíl roven třem. Proto je excese 

normálního rozdělení rovna nule. Koeficient excese je možno vypočítat: 

 ( )  
  
 ( ) 

    (61) 

kde centrální moment čtvrtého řádu je vyjádřen:  

   
∑ (    ( ))

  
   

 
  (62) 
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5 Praktická aplikace 

V předchozí kapitole popsaný program je možno nainstalovat na počítač s 32bitovým i 

64bitovým procesorem a s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP až 7). 

Samotná instalace je provedena pomoci klasického instalátoru. 

GUI umožnuje zasáhnout do příslušných částí zdrojového kódu a opětovně provést 

zkompilování programu. K provedení kompilace je nutno mít v počítači nainstalovaný Open 

Watcom (open source kompilátor). V případě, že v počítači není Open Watcom nainstalován 

je možno při instalaci programu potřebné soubory automaticky nainstalovat. 

Pro spuštění GUI musí být v počítači nainstalovaný balík knihoven Microsoft .NET 

Framework verze 3.5 nebo novější. 

Praktická aplikace vytvořeného programu je provedena na počítači se 64bitovým operačním 

systémem Windows 7, s procesorem AMD FX-8150 a s operační pamětí o velikosti 8 GB. 

Program byl verifikován na reálném subsystému zásobení vodou. Vybraný subsystém nádrží 

se nalézá v České republice a je tvořen nádrží Vír I (dále jen Vír), Brno a Skryje. Vír a Brno 

jsou nádrže stávající a nádrž Skryje je nádrží navrhovanou obr. 15. 

 

Obr. 15 Subsystém nádrží Vír I, Skryje a Brno. 

Pro zjednodušené řešení je vytvořena hypotetická situace, kdy je zvolen takový požadovaný 

minimální zůstatkový průtok pod nádrží Brno, který vyvolá napjatou hydrologickou situaci v 

řešeném systému. Situace bude vyžadovat doplnění kaskády nádrží Vír a Brno o další 

akumulační prostor (zásobní objem nádrže), který je hledán v územně hájeném profilu Skryje, 

na vodním toku Bobrůvka. Vstupní reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků 

byly poskytnuty ČHMÚ Pobočka Brno. Technické údaje k nádržím Vír a Brno byly 
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poskytnuty Povodím Moravy, s. p. Základní technické informace k navrhované nádrži Skryje 

jsou převzaty ze směrného vodohospodářského plánu ČSR. 

Text kapitoly Praktická aplikace je rozdělen na tři podkapitoly. V první podkapitole 5.1 je 

vybraný subsystém nádrží schematizován pomocí orientovaného ohodnoceného grafu. 

V následující podkapitole 5.2 je odhadnuta hledaná optimální velikost zásobního objemu 

navrhované nádrže Skryje pomocí optimalizačního modelu. Odhad optimální velikosti 

zásobního objemu je proveden ve fiktivním roce. Fiktivní rok je stanoven z 56leté reálné 

průtokové řady průměrných měsíčních průtoků. Z hlediska hydrologických podmínek 

existujících v České republice (nepravidelný hydrologický cyklus) není zjednodušené řešení 

úlohy optimálního rozvoje ve fiktivním roce dostačující – viz kapitola 4.2. Řešení ve 

fiktivním roce je provedeno z důvodu demonstrace funkčnosti optimalizačního modelu. 

V podkapitole 5.3 je odhadnutá velikost zásobního objemu nádrže Skryje upřesněna pomocí 

simulačního modelu. K nalezení optimální velikosti jsou použity jak reálné a umělé průtokové 

řady průměrných měsíčních průtoků tak i náhodné reálné a náhodné umělé průtokové řady 

průměrných měsíčních průtoků. 

Optimální velikost zásobního objemu nádrže Skryje je hledána v reálné a umělé průtokové 

řadě průměrných měsíčních průtoků v několika variantách. Jednotlivé varianty vycházejí 

z kombinací zohledňující vliv ztrát vody z nádrží, vliv mezipovodí a použití pravidel řízení 

odtoku vody z nádrží, které jsou založeny na teorii stavů nádrží v systému. K nalezení 

optimální velikosti zásobního objemu nádrže Skryje jsou použity všechny optimalizační 

metody simulačního modelu. 

Následně je v praktické aplikaci do vodohospodářského řešení zaveden vliv nejistot členů 

reálných průtokových řad. To znamená, že řešení je provedeno ve spektru náhodných 

reálných a ve spektru náhodných umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. 

Postup řešení je podrobně popsán v kapitole 4.3. 

Na uvedeném příkladu praktické aplikace jsou podrobněji popsány všechny možnosti GUI. 

Postup řešení uvedený v praktické aplikaci je také možno použít jako návod k využití 

vytvořeného programu pro pedagogické účely. 

5.1 Schematizace subsystému nádrží 

Před vlastním stanovením optimální velikosti zásobního objemu navrhované vodní nádrže 

Skryje je vybraný subsystém zásobení vodou schematizován pomocí orientovaného 

ohodnoceného grafu zobrazeného na obr. 16. 
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Obr. 16 Schematizace subsystému zásobení vodou. 

Graf je tvořen množinou hran                                      – úseky toků Svratky, 

Bobrůvky a úseku pro odběr. Vrcholy tvoří         – přítoky, vrcholy bez akumulace 

      – soutok Bobrůvky se Svratkou, odběr z nádrže Vír      a vrcholy s akumulací 

            – nádrže Vír, Skryje, Brno. Subsystém nádrží je v GUI konfigurován pomocí 

kódových čísel. Kódová čísla jsou postupně přiřazena každému vrcholu schematizovaného 

subsystému. Přiřazování kódových čísel probíhá ve směru toku vody systémem vždy od 

vnějšího vrcholu. Uživateli je tak umožněno jednoduše vytvořit téměř libovolnou reálnou 

konfiguraci vodohospodářské soustavy. Kódová čísla definující vybraný subsystém zásobení 

vodou a délky hran grafu jsou zobrazeny v tab. 3. 

Tab. 3 Kódová čísla definující 

subsystém zásobení vodou 

a délky hran grafu. 

Číslo 

počátečního 

vrcholu 

  

Číslo 

koncového 

vrcholu 

  

Délka 

hrany 

     
[m] 

1 2 500 

2 5 34100 

2 8 500 

3 4 500 

4 5 11700 

5 6 17800 

6 7 500 
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Parametry stávajících nádrží jsou zobrazeny v tab. 4, parametry a meze intervalu přípustného 

objemu navrhované nádrže Skryje jsou zobrazeny v tab. 5. 

Tab. 4 Parametry stávajících nádrží. 

Parametry 
Vír 

    
Brno 

    

 ̌  [m
3
] 47856000 15102000 

 ̂      [m
3
] 3800000 2082000 

Zabezpečenost hrany vycházející z nádrže    [%] 99,5 99,5 

Významnost nádrže 2 3 

Ztráty průsakem [l.s
-1

] 0,2 0,35 

Ztráty netěsností uzávěru [l.s
-1

] 0,1 0,3 

Nadmořská výška hladiny vztažená ke střednímu 

plnění zásobního objemu nádrže [m n. m.] 
455,42 226,74 

Plocha vodní hladiny vztažená ke střednímu 

plnění zásobního objemu nádrže [m
2
] 

1412720 1683185 

Tab. 5 Parametry a meze intervalu přípustného objemu 

navrhované nádrže Skryje. 

Parametry 
Skryje 

    

Zabezpečenost hrany vycházející z nádrže    [%] 98,5 

Významnost nádrže 1 

  
    [m

3
] 28000000 

  
       

 [m
3
] 1500000 

Při zjednodušeném výpočtu ztrát vody z nádrží jsou u stávajících nádrží ztráty vyjádřeny 

paušálními hodnotami uvedenými v tab. 4. U navrhované nádrže Skryje jsou celkové ztráty 

vody (výparem, průsakem, netěsností uzávěrů) vyjádřeny funkční závislostí    

 (      ̌ 
 ). Průběh závislosti je lineárně aproximován. Souřadnice jednotlivých bodů jsou 

zobrazeny v tab. 6. 

Tab. 6 Souřadnice bodů lineárně aproximované závislosti     (      ̌ 
 ). 

 ̌ 
    

           
          

           
      

    

      ̌ 
  [m

3
] 990000 4620000 9240000 13860000 18480000 

   [m
3
.rok

-1
] 150000 370000 530000 610000 720000 

K provedení přesného výpočtu ztrát vody z nádrží je pro každou nádrž v systému nutná 

znalost čáry zatopených ploch   (  ), čáry zatopených objemů   (  ) a závislost ztrát 

průsakem a netěsností uzávěrů na výšce plnění vody v nádrži. Souřadnice bodů čar 

zatopených ploch a objemů jednotlivých nádrží v subsystému jsou zobrazeny v tab. 7. 
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Tab. 7 Souřadnice bodů batygrafických čar jednotlivých nádrží. 

Vír 

    
Skryje 

    
Brno 

    
   

[m n. m.] 

   
[m

2
] 

   
[m

3
] 

   
[m n. m.] 

   
[m

2
] 

   
[m

3
] 

   
[m n. m.] 

   
[m

2
] 

   
[m

3
] 

401,45 0 0 320,60 0 0 211,00 0 0 

405,00 75970 674500 324,00 12486 18147 212,00 3200 626 

410,00 182970 1624500 328,00 89219 188594 214,00 64300 57016 

415,00 289970 2574500 332,00 159905 699882 216,00 373800 400959 

420,00 396970 3524500 336,00 244157 1486978 218,00 627800 1412380 

425,00 511358 5932921 340,00 322193 2620872 220,00 781400 2827890 

430,00 628763 8937035 344,00 414939 4084014 222,00 983700 4592363 

435,00 746168 11941149 348,00 530899 5968544 224,00 1198600 6764052 

440,00 863823 15592194 352,00 675663 8366892 226,00 1548900 9479951 

445,00 1020390 20327901 356,00 799933 11313395 228,00 1896300 12935907 

450,00 1190025 25844384 360,00 933687 14776799 230,00 2286463 17457936 

455,00 1394932 32290775 364,00 1077724 18792698    

460,00 1652386 39889116 368,00 1224855 23400015    

465,00 1979469 48938580 372,00 1382338 28613402    

468,00 2199357 55211100 374,00 1460041 31455781    

Ztrátový odtok způsobený průsakem je pro každou nádrž v subsystému definován pomocí 

funkční závislosti   
   ( ̅ 

 ). Závislosti jsou lineárně aproximovány. Průběhy závislostí u 

stávajících nádrží Vír a Brno jsou získány z výsledků měření průsaku na vodních dílech. 

Měření provádí technicko bezpečnostní dohled Povodí Moravy. U navrhované nádrže Skryje 

zvolený průběh vychází z předpokladu, že ztrátový odtok s výškou plnění vody v nádrži roste 

podobně jako u nádrže Vír a Brno. Maximální hodnota ztrátového odtoku odpovídá zemní 

hrázi – viz tab. 2. Souřadnice bodů jednotlivých závislostí jsou zobrazeny v tab. 8. 
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Tab. 8 Souřadnice bodů lineárně aproximovaných závislostí 

ztrát průsakem na výšce plnění vody v nádrži. 

Vír 

    
Skryje 

    
Brno 

    
   

[m n. m.] 

  
  

[l.s
-1

] 

   

[m n. m.] 

  
  

[l.s
-1

] 

   

[m n. m.] 

  
  

[l.s
-1

] 

421,00 0,105 320,60 0,000 218,85 0,002 

451,00 0,174 326,00 0,020 220,00 0,005 

452,00 0,218 330,00 0,040 221,00 0,009 

453,00 0,223 334,00 0,090 222,00 0,031 

454,00 0,226 338,00 0,250 223,00 0,114 

455,00 0,242 342,00 0,400 224,00 0,172 

456,00 0,262 346,00 0,550 225,00 0,288 

457,00 0,278 350,00 0,700 226,00 0,350 

458,00 0,289 354,00 0,900 227,00 0,512 

459,00 0,294 358,00 1,100 228,00 0,669 

460,00 0,301 362,00 1,350 229,15 0,810 

461,00 0,318 366,00 1,550   

462,00 0,348 370,00 1,750   

463,00 0,368 374,00 2,000   

464,00 0,435     

465,00 0,575     

Ztrátový odtok způsobený netěsnosti uzávěrů je pro každou nádrž v subsystému definován 

pomocí funkční závislosti   
    ( ̅ 

 ). Závislosti jsou lineárně aproximovány. Zvolené 

průběhy vycházejí z předpokladu, že ztrátový odtok s výškou plnění vody v nádrži 

parabolicky roste (rovnice pro volný výtok hydraulicky malým otvorem ve svislé stěně). 

U stávajících nádrží Vír a Brno nejsou ztráty netěsností uzávěrů měřeny. Maximální hodnoty 

ztrátového odtoku jsou získány z odborného odhadu Povodí Moravy. U navrhované nádrže 

Skryje je maximální hodnota ztrátového odtoku stanovena obdobně jako u nádrže Brno, 

protože je předpokládán stejný typ uzávěru. Souřadnice bodů jednotlivých závislostí jsou 

zobrazeny v tab. 9. 

  



53 

Tab. 9 Souřadnice bodů lineárně aproximovaných závislostí 

ztrát netěsností uzávěrů na výšce plnění vody v nádrži. 

Vír 

    
Skryje 

    
Brno 

    
   

[m n. m.] 

  
   

[l.s
-1

] 

   
[m n. m.] 

  
   

[l.s
-1

] 

   
[m n. m.] 

  
   

[l.s
-1

] 

405,00 0,000 320,60 0,000 212,00 0,000 

410,00 0,031 325,00 0,144 214,00 0,111 

415,00 0,045 330,00 0,210 216,00 0,156 

420,00 0,055 335,00 0,260 218,00 0,191 

425,00 0,063 340,00 0,301 220,00 0,221 

430,00 0,070 345,00 0,338 222,00 0,247 

435,00 0,077 350,00 0,371 224,00 0,271 

440,00 0,083 355,00 0,401 226,00 0,292 

445,00 0,089 360,00 0,429 228,00 0,313 

450,00 0,094 365,00 0,456 229,15 0,324 

455,00 0,100 370,00 0,481   

460,00 0,104 374,00 0,500   

465,00 0,109     

Odběr vody pro vodárenské účely je v současnosti realizován pouze z nádrže Vír I. Jedná se o 

vodárenský odběr pro skupinové vodovody Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou a 

vodárenský odběr pro Vírský oblastní vodovod. Odběrateli vody      jsou přiřazeny dva 

vektory. Vektor  ̌  ( ̌ 
   ̌ 
       ̌ 

  ), jehož prvky popisují průběh požadovaných 

průměrných měsíčních odběrů během jednoho roku a vektor  ̂  ( 
            ), jehož 

prvky jsou rovny nule. Vždy při odběru menším než je odběr požadovaný dojde ke vzniku 

poruchy v dodávce vody. Zabezpečenost hrany odběratele        je 100 %. Hodnoty 

požadovaných měsíčních odběrů z nádrže Vír jsou stanoveny z vypracované studie „Využití 

nádrže Vír pro Brněnský oblastní vodovod z hlediska účinku hydrologických poměrů v 

období 1931 – 1991“ (Starý, Doležal, 1994) a její hodnoty jsou zobrazeny v tab. 10. 

Tab. 10 Požadované průměrné měsíční odběry  ̌  v m
3
.s

-1
 z nádrže Vír. 

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

1,45 1,48 1,40 1,40 1,44 1,45 1,45 1,45 1,43 1,43 1,41 1,41 

Každé hraně vycházející z nádrží             jsou přiřazeny dva vektory. Například 

nádrži Vír       je přiřazen vektor  ̌    ( ̌   
   ̌   

       ̌   
  ), jehož prvky popisují 

průběh maximálních přípustných průměrných měsíčních odtoků z nádrže během jednoho roku 

a vektor  ̂    ( ̂   
   ̂   

       ̂   
  ), jehož prvky popisují průběh nalepšených 

průměrných měsíčních odtoků z nádrže během jednoho roku. Obdobně jsou pak dva vektory 

přiřazeny nádržím Skryje a Brno. Hodnoty nalepšených průměrných měsíčních odtoků 

z nádrže Vír vychází z výše uvedené studie (Starý, Doležal 1994). Hodnoty nalepšených 
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průměrných měsíčních odtoků z nádrže Brno jsou ze současné hodnoty 2,4 m
3
.s

-1
 navýšeny na 

hodnotu 2,6 m
3
.s

-1
. Fiktivní navýšení nalepšeného odtoku z nádrže Brno je kompenzováno 

zásobním objemem navrhované nádrže Skryje. Hodnoty nalepšených průměrných měsíčních 

odtoků z nádrže Skryje vyplývají z nutnosti navýšit přítok vody do nádrže Brno. Hodnoty 

nalepšených průměrných měsíčních odtoků z jednotlivých nádrží jsou zobrazeny v tab. 11. 

Tab. 11 Průměrné měsíční odtoky  ̂    v m
3
.s

-1
 z nádrží Vír (j=2), Skryje (j=4) a Brno (j=6). 

    Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

2 5 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

4 5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

6 7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Poznámka 

  – číslo vrcholu pod nádrží 

Hodnoty maximálních přípustných průměrných měsíčních odtoků z jednotlivých nádrží 

odpovídají kapacitě koryta pod nádrží (hodnoty neškodných průtoků) a jsou zobrazeny v tab. 

12. 

Tab. 12 Průměrné měsíční odtoky  ̌    v m
3
.s

-1
 z nádrží Vír (j=2), Skryje (j=4) a Brno (j=6). 

    Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

2 5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

4 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

6 7 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

Poznámka 

  – číslo vrcholu pod nádrží 

Zbývajícím hranám grafu                  je přiřazen maximální a minimální vektor 

přípustných průměrných měsíčních průtoků hranou. Meze intervalu přípustných průtoků 

odpovídají hodnotám minimálních zůstatkových průtoků – viz tab. 13 a hodnotám 

neškodného průtoku – viz tab. 14. 

Tab. 13 Průměrné měsíční průtoky  ̂    v m
3
.s

-1
 hranami grafu     . 

    Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

1 2 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

3 4 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

5 6 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Tab. 14 Průměrné měsíční průtoky  ̌    v m
3
.s

-1
 hranami grafu     . 

    Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

1 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

3 4 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

5 6 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

Hrany grafu                  mají zabezpečenost 98,5 %. 
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5.2 Odhad optimální velikosti zásobního objemu nádrže Skryje pomocí 

optimalizačního modelu 

Pro odhadnutí optimální velikosti zásobního objemu navrhované nádrže Skryje je použita 

úloha optimálního rozvoje systému zásobení vodou. K řešení úlohy je použit optimalizační 

model. Počáteční hodnota (násada) vektoru neznámých je pro ukázku stanovena všemi 

možnými způsoby. Nalezená velikost zásobního objemu nádrže Skryje je v následující 

podkapitole 5.3 upřesněna pomocí simulačního modelu. 

Pro odhadnutí optimální velikosti zásobního objemu nádrže Skryje je nutno v GUI nejprve 

vytvořit vstupní data do optimalizačního modelu. 

Poznámka 

Jednotky fyzikálních veličin jsou v dialogových oknech GUI uváděny zjednodušenou formou. To 

znamená, že mocniny nejsou vyjádřeny pomocí horního indexu a čitatel je od jmenovatele oddělen 

pomocí lomítka. 

Po spuštění GUI viz obr. 17 je možno pomocí hlavní dialogové nabídky „Soustava nádrží   

Vytvořit“ vytvořit nový nebo připojit pomocí „Soustava nádrží   Připojit“ již existující 

subsystém nádrží. Klávesová zkratka CTRL+V pro vytvoření, respektive CTRL+P pro 

připojení. 

 

Obr. 17 Úvodní okno GUI programu. 
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Po výběru jedné z uvedených možností následuje výběr modelu vodohospodářské soustavy. 

Výběr je proveden pomocí dialogového okna „Volba modelu VS“ viz obr. 18. Při výběru je 

možno použít klávesovou zkratku F1 pro simulační model nebo F2 pro optimalizační model. 

 

Obr. 18 Dialogové okno „Volba modelu VS“. 

Po provedení výběru modelu následuje výběr pracovní složky. Do pracovní složky se 

postupně ukládají všechny datové soubory popisující daný subsystém nádrží. Datové soubory 

v pracovní složce je možno v programu kdykoliv opětovně připojit (načíst). Výběr pracovní 

složky, respektive její vytvoření je provedeno pomocí klasické dialogové nabídky „Vyhledat 

složku“ – obr. 19. 

 

Obr. 19 Dialogová nabídka „Vyhledat složku“. 

Pracovní složku je doporučeno umístit na systémový disk. Název pracovní složky není nějak 

omezen. 

Po vytvoření pracovní složky je nutné do GUI vložit název modelu subsystému nádrží. Na 

obr. 20 je do dialogového okna „Název soustavy nádrží“ vložen název subsystému nádrží. 

 

Obr. 20 Dialogové okno „Název soustavy nádrží“. 
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Vložení názvu je poslední krok, který je společný jak pro simulační model, tak i pro 

optimalizační model. Následující kroky jsou pro oba modely odlišné. V následujících 

odstavcích jsou postupně popsány kroky, pomocí kterých jsou vytvořena vstupní data do 

optimalizačního modelu. V podkapitole 5.3 jsou pak postupně popsány kroky, pomocí kterých 

jsou vytvořena vstupní data do simulačního modelu. 

Při vytváření vstupních dat do optimalizačního modelu následuje dialogové okno „Nastavení 

výpočtu“ viz obr. 21. Dialogové okno umožňuje nastavit základní informace popisující 

subsystém nádrží a parametry výpočtu optimalizačního modelu. 

 

Obr. 21 Dialogové okno „Nastavení výpočtu“. 

Při následujícím popisu jednotlivých položek v dialogovém okně „Nastavení výpočtu“ je 

postupováno postupně seshora dolů. První položka „Typ úlohy“ umožňuje pomocí ovládacího 

prvku vybrat typ řešené úlohy. Jak je uvedeno v kapitole 4.2 optimalizační model umožňuje 

řešit oba základní typy úloh. Pro úlohu optimálního řízení je nutné vybrat „Optimální řízení“ a 

pro úlohu optimálního rozvoje „Optimální rozvoj“. 

Následující položka „Počet časových kroků“ určuje počet řešených časových kroků  , na 

kterých se hledá optimální řešení. Maximální počet časových kroků v optimalizačním modelu 

je     . 

Doba trvání časového kroku   v optimalizačním modelu je minimálně jeden měsíc, ale může 

být i větší. Doba trvání časového kroku je vždy v měsících. Počet měsíců v časovém kroku 

určuje položka „Trvání čas. kroku v měs.“. Například při hodnotě 12 bude doba trvání 

časového kroku odpovídat době jednoho roku. Za tohoto předpokladu je nutné pracovat 

s průměrnými ročními hodnotami. 
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Počet nádrží v subsystému je určen položkou „Počet nádrží“. Vložená hodnota odpovídá 

celkovému počtu nádrží v uvažovaném subsystému (součet navrhovaných nádrží |   | 

a stávajících nádrží |  |). Počet vodních zdrojů | | a počet odběratelů | | v subsystému 

nádrží je určen položkami „Počet přítoků“, respektive „Počet odběrů“. V současnosti je 

možno uvažovat v subsystému nádrží s maximálně patnácti nádržemi, osmi vodními zdroji a 

v každém vrcholu schematizovaného subsystému může být jeden odběratel. 

Prvky neznámého vektoru   je možno nalézt s různou přesností řešení. Požadovanou přesnost 

optimálního řešení je možno určit pomocí položky „Přesnost řešení“. Přesnost řešení je 

doporučeno volit v intervalu 〈        〉. 

Položka „Velikost oboru změn prom.“ určuje počet změn proměnných při neměnné hodnotě 

kritéria. Při překročení zadané hodnoty a nenalezení lepšího řešení je optimalizace zastavena. 

Hodnotu je vhodné volit v řádech stovek až tisíců. 

„Počet vnitřních hran“ je určen rozdílem celkového počtu hran grafu schematizovaného 

subsystému nádrží | | a celkového počtu vodních zdrojů | | (přítoků vody do systému). 

Vypočtená hodnota rozdílu musí být vždy navýšena o jednu hranu navíc. 

Následující položky „Počet kriteriálních fcí“ a „Počet bodů kriteriální fce“ určují počet 

kriteriálních funkcí a počet bodů, kterými je funkce lineárně aproximována. Pokud 

v optimalizačním modelu neuvažujeme s lineárně aproximovanou kriteriální funkcí, je nutné 

kriteriální funkci upravit v editoru kriteriální funkce. Programovacím jazykem FORTRAN je 

možno v editoru kriteriální funkci libovolně modifikovat. Editor kriteriální funkce je 

podrobněji popsán později. 

Poslední položka v dialogovém okně „Nastavení výpočtu“ je „Ztráty z nádrže (zjednodušený 

výpočet)“. Položka umožňuje pomocí ovládacího prvku určit, zda bude v řešení uvažováno se 

zjednodušeným výpočtem ztrát vody z nádrží. Jak je uvedeno výše v podkapitole 4.2.1 při 

řešení úlohy optimálního rozvoje pomocí optimalizačního modelu není možno se ztrátami 

uvažovat. Při výběru typu úlohy „Optimální rozvoj“ přestane být ovládací prvek aktivní. 

Do následující tab. 15 a obr. 22 jsou shrnuty základní informace popisující uvažovaný 

subsystém nádrží a parametry výpočtu vytvářeného optimalizačního modelu. 

Tab. 15 Základní informace o uvažovaném subsystému nádrží a parametry výpočtu 

optimalizačního modelu. 

Počet 

časových 

kroků 

  

Trvání 

čas. 

kroku v 

měs. 

   
[měsíc] 

Počet 

nádrží 

Počet 

přítoků 

Počet 

odběrů 

Přesnost 

řešení 

Velikost 

oboru 

změn 

prom. 

Počet 

vnitřních 

hran 

Počet 

kriteriál. 

f-cí 

Počet 

bodů 

kriteriál. 

f-ce 

Ztráty 

z nádrže 

(zjedno-

dušený 

výpočet) 

12 1 3 2 1 0,01 10000 5 0 0 NE 
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Obr. 22 Vyplněné dialogové okno „Nastavení výpočtu“. 

Po vložení všech položek následuje dialogové okno „Intervaly hledaných zásobních objemů“ 

viz obr. 23. 

 

Obr. 23 Dialogové okno „Intervaly hledaných zásobních objemů“. 

Do uvedeného okna se vkládají horní a dolní meze intervalů přípustných hodnot neznámých 

ohodnocení (hledané velikosti zásobních objemů jednotlivých nádrží). Hodnoty jsou 

v dialogovém okně vkládány pomocí tabulky. Sloupec „Číslo nádrže“ je číselný identifikátor 

pro jednotlivé nádrže v subsystému. Identifikační číslo je nádrži přiděleno ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Do sloupce      se vkládají horní meze intervalů 

přípustných hodnot hledaných zásobních objemů jednotlivých nádrží. Do sloupce      se 

vkládají dolní meze intervalů přípustných hodnot hledaných zásobních objemů jednotlivých 

nádrží. Hodnota příslušné meze je vkládána v m
3
. Pokud je v subsystému nádrží jedna nebo 
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více nádrží již stávajících, pak jsou horní a dolní meze těchto nádrží rovny počátečnímu 

plnění v časovém kroku    . Do dialogového okna na obr. 24 jsou vloženy hodnoty 

odpovídající uvažovanému subsystému nádrží. 

 

Obr. 24 Vyplněné dialogové okno „Intervaly hledaných zásobních objemů“. 

Nádrž Vír (číslo nádrže = 1) a nádrž Brno (číslo nádrže = 3) jsou nádrže stávající. Horní a 

dolní meze těchto nádrží jsou rovny počátečnímu plnění. Počáteční plnění obou nádrží je 

zvoleno stejné jako maximální možný objem vody v těchto nádržích. Uvedené hodnoty 

vycházejí z tab. 4. Pro nádrž Skryje (číslo nádrže = 2) jsou v dialogovém okně vloženy 

hodnoty odpovídající horní a dolní mezi intervalu přípustného objemu navrhované nádrže 

Skryje – viz tab. 5. 

Po úspěšném vyplnění předchozího okna následuje dialogové okno „Max. a min. objemy 

v nádržích během jednotlivých časových kroků“ – obr. 25. 

 

Obr. 25 Dialogové okno „Max. a min. objemy v nádržích během jednotlivých časových 

kroků“. 
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Do dialogového okna se vkládají hodnoty maximálního a minimálního možného objemu vody 

ve všech nádržích subsystému během jednotlivých časových kroků  . Hodnoty jsou 

v dialogovém okně vkládány pomocí tabulky. Rozměr tabulky je automaticky měněn podle 

počtu nádrží v subsystému a podle počtu časových kroků. První a druhý sloupec tabulky je 

informativní a je automaticky předvyplněný. Oba sloupce umožňují uživateli snadnější 

orientaci a tím je snadnější i samotné vkládání hodnot. První sloupec určuje řádky pro vložení 

maximálních, respektive minimálních možných objemů vody v příslušné nádrži ( ̌ , 

respektive  ̂ ). Dolní index   slouží jako obecný identifikátor jednotlivých nádrží 

v subsystému. Konkrétně je nádrž identifikována pomocí druhého sloupce „  = Číslo 

nádrže“. Číslování jednotlivých nádrží v subsystému je stejné jako v předchozím dialogovém 

okně. Následující sloupce („   “, „   “ a obecně až    ) slouží pro vložení hodnot 

max., respektive min. možných objemů vody v příslušné nádrži během jednotlivých časových 

kroků. Hodnoty je nutné vkládat v m
3
. 

Hodnota maximálního objemu vody ve všech časových krocích každé navrhované nádrže je 

neznámým ohodnocením a jeho možný výskyt je vymezen příslušným intervalem zadaným 

v předchozím dialogovém okně viz obr. 23. I přesto, že hodnota max. možného objemu vody 

v navrhované nádrži plyne z řešení, musí být z důvodu funkčnosti GUI hodnota do 

dialogového okna zobrazeného na obr. 25 vložena. V případě navrhované nádrže je vhodné do 

dialogového okna za maximální možný objem vody ve všech časových krocích vložit horní 

mez intervalu přípustných hodnot hledaného zásobního objemu navrhované nádrže. Za 

hodnotu minimálního objemu vody ve všech časových krocích každé navrhované nádrže pak 

musí být logicky vložena hodnota menší nebo rovna dolní mezi intervalu přípustných hodnot 

hledaného zásobního objemu navrhované nádrže. Do tab. 16 a do dialogového okna na obr. 26 

jsou vloženy hodnoty odpovídající uvažovanému subsystému nádrží. 

Tab. 16 Hodnoty maximálních a minimálních objemů vody v tis. m
3
 v jednotlivých  nádržích 

uvažovaného subsystému během všech časových kroků. 

 
  = 

Číslo 

nádrže 
                                                   

 ̌  1 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 47856 

 ̂  1 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

 ̌  2 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

 ̂  2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 ̌  3 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 

 ̂  3 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 
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Obr. 26 Vyplněné dialogové okno „Max. a min. objemy v nádržích během jednotlivých 

časových kroků“. 

Hodnoty maximálního a minimálního objemu vody ve stávajících nádrží Vír a Brno vycházejí 

z tab. 4. Hodnoty max. a min. objemu vody v navrhované nádrži Skryje vycházejí z tab. 5. 

Max. a min. objemy vody ve všech nádržích subsystému jsou během jednotlivých časových 

kroků konstantní. 

Při existenci odběratelů vody v subsystému nádrží je možno pomocí dialogového okna 

„Odběry ze soustavy“ viz obr. 27 k jednotlivým vrcholům schematizovaného subsystému 

přiřadit příslušného odběratele. 

 

Obr. 27 Dialogové okno „Odběry ze soustavy“. 

Čísla vrcholů se vkládají do tabulky. Tabulka je automaticky generována a počet řádků je 

shodný s počtem odběratelů v subsystému | |. Každý řádek odpovídá jednomu odběrateli. 

Každý odběratel má přidělené identifikační číslo, které je odběrateli přiděleno ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Identifikační číslo je automaticky vloženo do 

prvního sloupce tabulky „Číslo odběru“. Přiřazení odběratele k vrcholu, ze kterého je 

realizován odběr, je provedeno vložením čísla příslušného vrcholu do sloupce „Umístění 
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odběru“. Do dialogového okna na obr. 28 je vloženo číslo vrcholu uvažovaného subsystému, 

ze kterého je realizován odběr. 

 

Obr. 28 Vyplněné dialogové okno „Odběry ze soustavy“. 

V uvažovaném subsystému je realizován pouze jeden odběr a to konkrétně z nádrže Vír. Číslo 

vrcholu s akumulací vody, pomocí kterého je nádrž Vír schematizována vychází z obr. 16. 

Uvažovaným odběratelům vody je nutné přiřadit meze maximálního a minimálního odběru. 

Vložení těchto hodnot je možno provést pomocí dialogového okna „Max. a min. odběry ze 

systému během jednotlivých časových kroků“ viz obr. 29. 

 

Obr. 29 Dialogové okno „Max. a min. odběry ze systému během jednotlivých časových 

kroků“. 

Průměrné hodnoty maximálních a minimálních odběrů vody všech odběratelů v subsystému 

během jednotlivých časových kroků   jsou v dialogovém okně vkládány pomocí tabulky. 

Rozměr tabulky je automaticky měněn podle počtu odběratelů v subsystému a podle počtu 

časových kroků. První a druhý sloupec tabulky je informativní a je automaticky 

předvyplněný. Oba sloupce umožňují uživateli snadnější orientaci při vkládání hodnot. První 
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sloupec určuje řádky pro vložení maximálních, respektive minimálních požadovaných 

průměrných hodnot odběrů vody příslušného odběratele ( ̌ , respektive  ̂ ). Dolní index   

slouží jako obecný identifikátor jednotlivých odběratelů v subsystému. Konkrétně je odběratel 

identifikován pomocí druhého sloupce „  = Číslo odběru“. Číslování jednotlivých odběratelů 

v subsystému je stejné jako v předchozím dialogovém okně. Následující sloupce („   “, 

„   “ a obecně až    ) slouží pro vložení hodnot max., respektive min. požadovaných 

průměrných hodnot odběrů vody příslušného odběratele během jednotlivých časových kroků. 

Hodnoty je nutné vkládat v m
3
.s

-1
. Do tab. 17 a do dialogového okna na obr. 30 jsou vloženy 

hodnoty odpovídající uvažovanému subsystému nádrží. 

Tab. 17 Průměrné hodnoty maximálních a minimálních odběrů vody v m
3
.s

-1
 pro jednoho 

odběratele v uvažovaném subsystému během všech časových kroků. 

 
  = 

Číslo 

odběru 
                                                   

 ̌  1 1,45 1,48 1,40 1,40 1,44 1,45 1,45 1,45 1,43 1,43 1,41 1,41 

 ̂  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Obr. 30 Vyplněné dialogové okno „Max. a min. odběry ze systému během jednotlivých 

časových kroků“. 

Hodnoty maximálních požadovaných průměrných měsíčních odběrů vody z nádrže Vír 

vycházejí z tab. 10. Hodnoty minimálních průměrných měsíčních odběrů jsou během 

jednotlivých časových kroků konstantní a jsou rovny nule. 

Pomocí dialogového okna „Přítoky do soustavy“ zobrazeného na obr. 31 je možno 

k jednotlivým vrcholům schematizovaného subsystému přiřadit příslušný zdroj vody (přítok 

vody do subsystému). 
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Obr. 31 Dialogové okno „Přítoky do soustavy“. 

Čísla vrcholů se vkládají do automaticky generované tabulky. Počet řádků je shodný s počtem 

vodních zdrojů v subsystému | |. Každý řádek odpovídá jednomu vodnímu zdroji. Každý 

vodní zdroj má přidělené identifikační číslo, které je vodnímu zdroji přiděleno ve směru toku 

vody systémem (vždy od vnějšího vrcholu). Identifikační číslo je automaticky vloženo do 

prvního sloupce tabulky „Číslo přítoku“. Přiřazení vodního zdroje k vrcholu, ve kterém je 

realizován přítok vody, je provedeno vložením čísla příslušného vrcholu do sloupce 

„Umístění přítoku“. Do dialogového okna na obr. 32 jsou vložena čísla vrcholů uvažovaného 

subsystému, ve kterých je realizován přítok vody. 

 

Obr. 32 Vyplněné dialogové okno „Přítoky do soustavy“. 

V uvažovaném subsystému jsou dva vodní zdroje, které představují přítoky vody do nádrže 

Vír a do nádrže Skryje. Čísla vrcholů s přítoky vycházejí ze schematizovaného subsystému 

nádrží – viz obr. 16. 

Přítoky vody do subsystému jsou dány průměrnými průtoky. Hodnoty průměrných průtoků je 

možno vložit do dialogového okna „Hodnoty přítoků“ zobrazeného na obr. 33. 



66 

 

Obr. 33 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“. 

Dialogové okno umožňuje průtoky vkládat dvěma způsoby. U prvního způsobu jsou hodnoty 

průměrných průtoků vkládány přímo do dialogového okna. Hodnoty se vkládají do tabulky. 

Rozměr tabulky je automaticky generován podle počtu vodních zdrojů v subsystému | | a 

podle počtu časových kroků  . Každý řádek odpovídá jednomu vodnímu zdroji. Do prvního 

sloupce tabulky „Číslo přítoku“ jsou hodnoty automaticky vloženy. Číslování vodních zdrojů 

(přítoků) v subsystému je stejné jako v předchozím dialogovém okně. Následující sloupce 

(„   “, „   “ a obecně až    ) slouží pro vložení hodnot průměrných průtoků 

příslušného vodního zdroje během jednotlivých časových kroků. Hodnoty je nutné vkládat 

v m
3
.s

-1
. 

Druhý způsob umožňuje načtení hodnot průměrných průtoků z externího souboru. Za tímto 

účelem je nutné stávající dialogové okno rozšířit o další ovládací prvky. Rozšíření je možno 

provést pomocí ovládacího tlačítka „   “ viz obr. 34. 
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Obr. 34 Rozšířené dialogové okno „Hodnoty přítoků“. 

Dialogové okno je rozšířeno o tabulku „Vstupní hodnoty průtoků“ a o tři ovládací tlačítka. 

Rozměr tabulky je po rozšíření nulový. Tlačítkem „Výběr vstupních hodnot“ se zobrazí 

dialogové okno „Hodnoty přítoků“ – obr. 35 pomoci, kterého je možno načíst soubor 

s hodnotami průtoků. 

 

Obr. 35 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (výběr vstupních hodnot). 
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Každý přítok má v dialogovém okně samostatnou záložku. Načtení průtoků ze souboru je 

možno provést pomocí tlačítka „Ze souboru“. Načtení je možno provést z téměř jakéhokoliv 

souboru, ale musí být zachováno pevně dané formátování. Hodnoty v souboru musí být 

seřazeny do odpovídajícího počtu sloupců. Jednotlivé sloupce musí být od sebe odděleny 

mezerou. Desetinný oddělovač číslic může být čárka, nebo tečka. Jeden řádek vždy odpovídá 

jednomu hydrologickému roku. Pravidla pro načítání hodnot ze souborů jsou stejná i pro 

ostatní dialogová okna. Výběr vstupního souboru je proveden pomocí klasické dialogové 

nabídky „Vyber soubor s daty“ viz obr. 36. 

 

Obr. 36 Dialogová nabídka „Vyber soubor s daty“. 

Uvažovaný subsystém má dva vodní zdroje. Každému zdroji je přiřazena jedna reálná 

průtoková řada průměrných měsíčních průtoků o délce 56 let. Přítok (zdroj) vody do nádrže 

Vír reprezentuje průtoková řada, která je získaná měřením v měrném profilu Dalečín. 

Průtoková řada získaná měřením v měrném profilu Skryje reprezentuje přítok vody do 

navrhované nádrže Skryje. V souborech „DALECIN.csv“ a „SKRYJE.csv“ na obr. 36 jsou 

vstupní průtokové řady. Samotné řešení (odhad zásobního objemu nádrže Skryje) je 

provedeno ve fiktivním roce. Měsíční průtoky ve fiktivním roce jsou vypočítány z měřené 

56leté řady průměrných měsíčních průtoků. Průtoky ve fiktivním roce odpovídají 

aritmetickému průměru. Aritmetický průměr je vypočítaný ze všech měřených let a to 

samostatně pro jednotlivé kalendářní měsíce. V tab. 18 jsou zobrazeny vypočítané hodnoty 

průtoků fiktivního roku pro profil Dalečín a Skryje. 
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Tab. 18 Hodnoty průtoků v m
3
.s

-1
 ve fiktivním roce. 

Měrný 

profil 
Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

Dalečín 2,29 3,25 3,36 4,24 6,79 6,14 3,45 2,44 2,73 1,91 1,67 1,83 

Skryje 0,91 1,36 1,55 2,11 3,56 2,61 1,41 1,05 0,95 0,65 0,58 0,73 

Na obr. 37 a na obr. 38 jsou zobrazena dialogová okna s načtenými hodnotami z výše 

uvedených souborů. 

 

Obr. 37 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (načtena data – profil Dalečín). 

 

Obr. 38 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (načtena data – profil Skryje). 
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V dialogovém okně je možno pomocí tlačítka „Vymazat řádky“ odstranit vybrané řádky. 

Pomocí tlačítka „Vymazat všechny hodnoty“ je možno smazat z tabulky všechny hodnoty 

(rozměr tabulka se nezmění). Obě ovládací tlačítka ovlivňují pouze tabulku vybraného 

přítoku. 

Dialogové okno umožňuje vybrat oblast dat vstupující do řešení. Výběr je možno provést 

pomocí levého tlačítka myši. Výběr dat je nutné provést pouze pro první přítok. V případě 

více přítoků se výběr automaticky provede i na ostatní přítoky. V případě fiktivního roku je 

nutné vybrat všechny hodnoty. Vybrané hodnoty jsou zobrazeny na obr. 39. 

 

Obr. 39 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (výběr dat). 

Tlačítkem „OK“ se výběr dat potvrdí a dialogové okno se zavře. 

Nyní je možno pomocí tlačítka „Načtení vstupů“ načíst vybranou oblast dat do tabulky 

„Vstupní hodnoty průtoků“ viz obr. 40. 



71 

 

Obr. 40 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (načtení vstupů). 

Tlačítkem „Načtení vstupů do optimalizace“ se hodnoty z tabulky „Vstupní hodnoty průtoků“ 

přenesou do tabulky „Hodnoty přítoků“ viz obr. 41. 
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Obr. 41 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ (přenesené hodnoty). 

Rozšířené dialogové okno „Hodnoty průtoků“ umožnuje snadno pracovat s průtokovou řadou 

průměrných měsíčních průtoků i v případech, kdy doba trvání časového kroku je větší než 

jeden měsíc. V takových případech stačí vybrat oblast dat s odpovídajícím počtem 

průměrných měsíčních průtoků, ze kterých se při přenášení hodnot z tabulky „Vstupní 

hodnoty průtoků“ do tabulky „Hodnoty přítoků“ vypočítají průměrné průtoky odpovídající 

době trvání časového kroku. Počet měsíců, ze kterých se bude počítat průměrná hodnota 

průtoku, je zobrazen vedle tlačítka „Načtení vstupů do optimalizace“. Uvedený počet měsíců 

je stejný jako v položce „Trvání čas. kroku v měs.“, která je vkládaná v dialogovém okně 

„Nastavení výpočtu“ – viz obr. 21. V uvažovaném subsystému je počet měsíců roven jedné. 

Trvání časového kroku je jeden měsíc, pracujeme s průměrnými měsíčními průtoky. 

V případě, kdy výpočet průměrných průtoků a přenos hodnot z jedné tabulky do druhé 

proběhne v pořádku, jsou hodnoty v tabulce „Hodnoty přítoků“ podbarveny azurovou barvou. 

V případě chybného výběru oblasti dat selže výpočet průměrných průtoků a také samotný 

přenos a hodnoty v tabulce budou pro výstrahu podbarveny červenou barvou. 

Kódová čísla definující subsystém se vkládají do dialogového okna „Schematizace soustavy“ 

zobrazeného na obr. 42. 
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Obr. 42 Dialogové okno „Schematizace soustavy“. 

Kódová čísla jsou vkládána do tabulky. Počet řádků tabulky je určen celkovým počtem 

vodních zdrojů | | a celkovým počtem mezilehlých uzlů řízení | | ve schematizovaném 

subsystému. Každý řádek odpovídá jedné hraně grafu. Při vkládání hodnot do tabulky se nové 

řádky přidávají automaticky. Do prvního sloupce tabulky „Číslo vrcholu“ se vkládá číslo 

počátečního vrcholu hrany. Všechny hodnoty v prvním sloupci jsou seřazené vzestupně a 

čísla jednotlivých vrcholů se nesmí opakovat. Do druhého sloupce „Ústí do vrcholu“ se 

vkládá číslo koncového vrcholu hrany. U posledního vrcholu (řádku) schematizovaného 

subsystému musí být ve sloupci „Ústí do vrcholu“ nula. Pomocí třetího sloupce „Číslo 

nádrže“ je každému vrcholu s nádrží přiřazeno identifikační číslo nádrže. Identifikační číslo je 

shodné s předchozím číslováním nádrží. Do dialogového okna na obr. 43 jsou vložena kódová 

čísla definující uvažovaný subsystém a vrcholům s nádrží jsou přidělena identifikační čísla 

nádrží. 
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Obr. 43 Vyplněné dialogové okno „Schematizace soustavy“. 

Vložené hodnoty vycházejí z tab. 3 a obr. 16. 

Do dialogového okna „Max. a min. průtoky vnitřními hranami systému během jednotlivých 

časových kroků“ zobrazeného na obr. 44 jsou vkládány maximální a minimální meze 

požadovaných průměrných průtoků pro každou vnitřní hranu subsystému během časových 

kroků. 

 

Obr. 44 Dialogové okno „Max. a min. průtoky vnitřními hranami systému během jednotlivých 

časových kroků“. 
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Průměrné hodnoty maximálních a minimálních požadovaných průtoků pro všechny vnitřní 

hrany grafu během jednotlivých časových kroků   jsou v dialogovém okně vkládány pomocí 

tabulky. Rozměr tabulky je automaticky generován podle počtu vnitřních hran grafu a podle 

počtu časových kroků. První a druhý sloupec tabulky je informativní a je automaticky 

předvyplněný. Oba sloupce umožňují uživateli snadnější orientaci při vkládání hodnot. První 

sloupec určuje řádky pro vložení maximálních, respektive minimálních požadovaných 

průměrných hodnot průtoků vody příslušnou vnitřní hranou grafu ( ̌ , respektive  ̂ ). Dolní 

index   slouží jako obecný identifikátor jednotlivých vnitřních hran. Vnitřní hrana je 

identifikována pomocí druhého sloupce „  = Číslo vnitřní hrany“. Číslování jednotlivých 

vnitřních hran je ve směru toku vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Následující sloupce 

(„   “, „   “ a obecně až    ) slouží pro vložení hodnot max., respektive min. 

požadovaných průměrných průtoků vody příslušné vnitřní hrany během jednotlivých 

časových kroků. Poslední vnitřní hraně odpovídá fiktivní odběratel vody. Hrana fiktivního 

odběratele vychází z posledního vrcholu schematizovaného subsystému. Hodnoty je nutné do 

tabulky vkládat v m
3
.s

-1
. Do tab. 19 a do dialogového okna na obr. 45 jsou vloženy hodnoty 

odpovídající uvažovanému subsystému nádrží. 

Tab. 19 Průměrné hodnoty maximálních a minimálních požadovaných průtoků vody v m
3
.s

-1
 

vnitřními hranami grafu během všech časových kroků. 

 

  = 

Číslo 

vnitřní 

hrany 

                                                   

 ̌  1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

 ̂  1 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

 ̌  2 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

 ̂  2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 ̌  3 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

 ̂  3 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

 ̌  4 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

 ̂  4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

 ̌  5 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

 ̂  5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
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Obr. 45 Vyplněné dialogové okno „Max. a min. průtoky vnitřními hranami systému během 

jednotlivých časových kroků“. 

Vložené hodnoty jsou během jednotlivých časových kroků konstantní a vycházejí z tab. 11 až 

tab. 14. 

Jednotlivým prvkům vektoru   je možno přiřadit kriteriální funkci. Argumentem (nezávislou 

proměnnou) kriteriální funkce je pak příslušný prvek z vektoru  . V počátečním nastavení 

programu jsou při hledání optimálního řešení závisle proměnné jednotlivých kriteriálních 

funkcí v aditivním tvaru. Rozměr závislých proměnných proto musí být stejný. Počáteční 

nastavení lze upravit v editoru kriteriální funkce. 

Program při řešení maximalizuje kriteriální funkci. Při snaze minimalizovat kriteriální funkci 

je nutné, aby závisle proměnné byly násobeny číslem mínus jedna. 

Vlastní průběh kriteriální funkce musí být po částech linearizovaný. V následujícím 

dialogovém okně „Souřadnice bodů linearizovaných kriteriálních funkcí“ viz obr. 46 je 

možno vložit souřadnice bodů lineárně aproximované kriteriální funkce. 

 

Obr. 46 Dialogové okno „Souřadnice bodů linearizovaných kriteriálních funkcí“. 
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Každý bod lineárně aproximované kriteriální funkce je ve dvourozměrném prostoru určen 

dvěma souřadnicemi. První souřadnice je argument kriteriální funkce (nezávisle proměnná) 

a druhá souřadnice je závisle proměnná. Souřadnice bodů jednotlivých kriteriálních funkcí se 

vkládají do tabulky. Rozměr tabulky je automaticky měněn podle počtu kriteriálních funkcí a 

počtu bodů, kterými je funkce aproximována. Počet funkcí a počet bodů je vložen 

v dialogovém okně „Nastavení výpočtu“ – viz obr. 21. Počet bodů je pro všechny funkce 

stejný. 

V případě uvažované úlohy optimálního rozvoje je kriteriální funkce vyjádřena pomocí 

hydrologické zabezpečenosti dodávky vody odběratelům a hydrologické zabezpečenosti 

ve vybraných vnitřních hranách grafu – rovnice (12). Kriteriální funkce není vyjádřena 

funkční závislostí, ale je do požadovaného tvaru upravena přímo v editoru kriteriální funkce 

pomocí programovacího jazyka FORTRAN. Úprava je podrobněji popsána níže v kapitole. 

Z tohoto důvodu je v uvažované úloze počet kriteriálních rovnic a počet bodů, kterými je 

funkce lineárně aproximována, roven nule. Při těchto hodnotách je rozměr tabulky 

v dialogovém okně zobrazeném na obr. 46 nulový. 

Na obr. 47 je dialogové okno, ve kterém rozměr tabulky odpovídá dvěma kriteriálním 

funkcím aproximovaným pomocí čtyř bodů. 

 

Obr. 47 Dialogové okno „Souřadnice bodů linearizovaných kriteriálních funkcí“ (příklad). 

První a druhý sloupec tabulky je informativní a je automaticky předvyplněný. Oba sloupce 

umožňují uživateli snadnější orientaci při vkládání hodnot. První sloupec určuje řádky pro 

vložení souřadnic nezávisle proměnných, respektive souřadnic závisle proměnných ( , 

respektive   ( )). Dolní index   slouží jako identifikátor jednotlivých kriteriálních funkcí. 

Kriteriální funkce je identifikována pomocí druhého sloupce „  = Číslo kriteriální funkce“. 

Následující sloupce slouží pro vložení požadovaných souřadnic. Jednotky vkládaných 

souřadnic je nutné volit s přihlédnutím na vlastní jednotky argumentů jednotlivých 

kriteriálních funkcí a samozřejmě formulaci řešené úlohy. 
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Vlastní nastavení optimalizace je možno provést v dialogovém okně „Nastavení 

optimalizace“ viz obr. 48. 

 

Obr. 48 Dialogové okno „Nastavení optimalizace“. 

V dialogovém okně je možno pomocí ovládacích prvků provést volbu způsobu stanovení 

počáteční hodnoty (násady) vektoru neznámých   při použití nelineární gradientní metody. 

Počáteční prvky vektoru neznámých je možno stanovit odborným odhadem „Odborný odhad“ 

nebo pomocí metod globální optimalizace. Pro použití mřížkové metody je nutno zvolit 

„Výpočet (MM)“ a pro použití diferenciální evoluce je nutno zvolit „Výpočet (DE)“. 

S výběrem způsobu stanovení násady souvisí i nutnost vložit do dialogového okna příslušné 

parametry. Při výběru mřížkové metody je nutné zvolit hodnotu „Hustota mřížky“, kterou 

jsou intervaly přípustných hodnot pravidelně rozděleny. Oblast přípustného řešení je 

pravidelně rozdělena a následně s pevným krokem prohledávána. Při výběru diferenciální 

evoluce je nutné zvolit počet cyklů „Počet generací“, během kterých se šlechtí populace 

jedinců ve smyslu hodnot kriteriální funkce. Velikost množiny jedinců je určena pomocí 

„Počet jedinců v populaci“. Pro provedení celé evoluce je ještě nutno zvolit hodnotu mutační 

konstanty „Mutační konstanta“ a hodnotu prahu křížení „Práh křížení“. 

Zbývající nastavení optimalizace se provádí v automaticky generované tabulce. Počet řádků 

v tabulce je určen celkovým počtem prvků ve vektoru neznámých  . První čtyři sloupce jsou 

informativní a jsou automaticky předvyplněny. Vyplněné sloupce umožňují uživateli 

snadnější orientaci při vkládání hodnot. 
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První sloupec určuje výchozí pořadí jednotlivých prvků ve vektoru neznámých. Druhý 

sloupec určuje typ prvku. V tabulce mohou být čtyři typy prvků: průtok hranou     , odběr 

hranou     , objem v nádrži    a v případě úlohy optimálního rozvoje také neznámá 

ohodnocení  ̌ . Dolní indexy   a   jsou použity k identifikaci vrcholů schematizovaného 

subsystému. Počáteční vrchol hrany je identifikován pomocí třetího sloupce „  = Číslo 

vrcholu“. Konečný vrchol hrany je identifikován pomocí čtvrtého sloupce „  = Ústí do 

vrcholu“. 

Pátý sloupec „Nové pořadí“ slouží k přeskládání jednotlivých prvků ve vektoru neznámých. 

První prvky vektoru neznámých jsou vždy argumentem kriteriální funkce. Prvky, které jsou 

argumenty jednotlivých kriteriálních funkcí, je nutné seřadit ve stejném pořadí, v jakém jsou 

seřazeny kriteriální funkce. Pořadí seřazení kriteriálních funkcí je určeno pomocí sloupce „  

= Číslo kriteriální funkce“ v dialogovém okně zobrazeném na obr. 46. Pořadí ostatních 

proměnných je libovolné. 

Poslední sloupec „Násada“ umožňuje vložit počáteční hodnoty prvků vektoru neznámých, 

které jsou při hledání optimálního řešení postupně upřesňovány nelineární gradientní 

metodou. V případě odborného odhadu je nutné vložit všechny odhadované počáteční 

hodnoty ručně. Nevhodné stanovení počátečních hodnot může způsobit, že gradientní metoda 

při hledání optimálního řešení sklouzne do „pasti“ lokálního extrému kriteriální funkce. 

Zkušenosti s používáním programu ukazují, že možnému sklouznutí do lokálního extrému 

předejdeme v případě, když hodnoty všech prvků vektoru neznámých nabývají střední 

hodnoty příslušného intervalu přípustných ohodnocení. Úplnému sklouznutí do lokálního 

extrému předejdeme, když k odhadnutí počátečních hodnot prvků vektoru neznámých 

použijeme mřížkovou metodu, nebo metodu diferenciální evoluce. Při použití mřížkové 

metody je do všech řádků sloupce „Násada“ automaticky vložena hodnota „  “ – obr. 49. 

V případě diferenciální evoluce je do všech řádků vložena hodnota „  “ – obr. 50. 
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Obr. 49 Dialogové okno „Nastavení optimalizace“ (mřížková metoda). 

 

Obr. 50 Dialogové okno „Nastavení optimalizace“ (diferenciální evoluce). 
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Hodnoty odpovídající řešené úloze jsou do dialogového okna „Nastavení optimalizace“ 

vloženy níže (před samotným výpočtem). 

V předchozích odstavcích kapitoly jsou popsána všechna dialogová okna, které uživatel 

použije při konfiguraci úlohy optimálního rozvoje řešené optimalizačním modelem. Při 

konfiguraci úlohy optimálního řízení je většina dialogových oken stejná. Dialogová okna, 

která uživatel použije pouze při konfiguraci úlohy optimálního řízení, jsou podrobněji 

popsána v následujících odstavcích. 

Změnu typu úlohy je možno provést v dialogovém okně „Nastavení výpočtu“. Při konfiguraci 

úlohy optimálního řízení je možno uvažovat i s vlivem ztrát. Ztráty vody jsou v řešení 

počítány zjednodušeným způsobem. Pro řešení uvažující s vlivem ztrát vody je nutné vybrat 

ovládací prvek „Ztráty z nádrže (zjednodušený výpočet)“ viz obr. 51. 

 

Obr. 51 Dialogové okno „Nastavení výpočtu“ (úloha optimálního řízení). 

Dialogové okno „Intervaly hledaných zásobních objemů“ zobrazené na obr. 23 je při 

konfiguraci úlohy optimálního řízení nahrazeno dialogovým oknem „Počáteční objemy“ viz 

obr. 52. 
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Obr. 52 Dialogové okno „Počáteční objemy“. 

Do okna se vkládají hodnoty počátečních objemů všech nádrží v subsystému. Počátečním 

objemem se myslí velikost objemu vody v nádrži v časovém kroku    . Hodnoty jsou 

v dialogovém okně vkládány pomocí tabulky. Pomocí sloupce „Číslo nádrže“ jsou jednotlivé 

nádrže v subsystému identifikovány. Identifikační číslo je nádrži přiděleno ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Do sloupce „Počáteční objem nádrže“ se vkládají 

hodnoty počátečních objemů vody v jednotlivých nádržích. Hodnota objemu je vkládána 

v m
3
. 

Při řešení uvažujícím se ztrátami je nutné vyplnit dialogové okno „Ztráty z nádrže“ viz obr. 

53. Dialogové okno má dvě tabulky. Pomocí těchto tabulek jsou do řešení vkládány 

doplňkové informace k výpočtu velikosti ztrát. První tabulka má pět sloupců. Počet řádků je 

určen počtem všech nádrží v subsystému. První sloupec „Číslo nádrže“ je automaticky 

vyplněný a přiřazuje nádrži identifikační číslo. Číslování je stejné jako u předchozího 

číslování nádrží. Hodnoty v následujících sloupcích je nutné vyplnit pro všechny nádrže. Do 

druhého sloupce „Ztráty průsakem [l/s]“ se vkládají paušální hodnoty ztrát vody průsakem 

v l.s
-1

. Do třetího sloupce „Ztráty netěsností uzávěrů [l/s]“ se vkládají paušální hodnoty ztrát 

vody netěsností všech uzávěrů v nádrži v l.s
-1

. Hodnoty vložené do posledních dvou sloupců 

jsou použity při výpočtu ztrát vody výparem. Do sloupce „Průměrná nadmořská výška 

hladiny [m n. m.]“ se vkládají nadmořské výšky odpovídající střednímu plnění zásobního 

objemu příslušné nádrže v m n. m. Do posledního sloupce „Průměrná plocha [m2]“ se 

vkládají velikosti zatopených ploch odpovídající výšce středního plnění zásobního objemu 

příslušné nádrže v m
2
. 

Do druhé tabulky v dialogovém okně se vkládají hodnoty procentuálního rozdělení ročního 

výparu na výpar měsíční. Počet sloupců tabulky je určen počtem časových kroků  . Řádek je 

jeden. Pří řešení, kdy je doba trvání časového kroků   rovna dvěma, nebo více měsícům, je 

nutné v procentuálním rozdělení ročního výparu tuto skutečnost zohlednit. Výpočet ztrát vody 

výparem je možno provést s několika možnými zabezpečenostmi výparu. Změnu 

zabezpečenosti výparu je možno provést pomocí ovládacího prvku „Zabezpečenost výparu“. 

Pro každou zabezpečenost výparu je vyjádřena odpovídající závislost průměrného ročního 

výparu z vodní hladiny na nadmořské výšce. K výběru je několik předem definovaných 

zabezpečeností. Průběhy závislostí jednotlivých zabezpečeností je možno zobrazit pomocí 
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ovládacího tlačítka. Tlačítko je umístěno vedle ovládacího prvku „Zabezpečenost výparu“. 

Dialogové okno „Zabezpečenosti ročního výparu z vodní hladiny“ s průběhy závislostí pro 

předem definované zabezpečenosti je zobrazeno na obr. 54. 

 

Obr. 53 Dialogové okno „Ztráty z nádrže“. 

 

Obr. 54 Dialogové okno „Zabezpečenosti ročního výparu z vodní hladiny“. 
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Vložením všech nezbytných hodnot do předchozích dialogových oken jsou vytvořena všechna 

vstupní data do optimalizačního modelu. Uzavřením posledního dialogového okna se opět 

zpřístupní úvodní okno GUI – obr. 55. 

 

Obr. 55 Úvodní okno GUI programu (po nakonfigurování). 

V dolní části okna „Informace o soustavě nádrží a nastavení výpočtu“ jsou pro lepší 

přehlednost shrnuty základní informace popisující subsystém nádrží a parametry výpočtu 

optimalizačního modelu. 

Volbou ovládacího prvku „Načíst schéma ze souboru“ a následně pomocí ovládacího tlačítka 

umístěného vedle vybraného ovládacího prvku je možno načíst schéma subsystému nádrží. 

Načtení schématu je možno provést ze souboru. Soubor musí být bitmapového typu. 

K vytvoření souboru je možno použít jakýkoliv bitmapový grafický editor. Soubor je vybrán 

pomocí klasické dialogové nabídky sloužící pro výběr souborů. GUI také uživateli umožňuje 

pomocí ovládacího prvku „Vygenerovat schéma“ automaticky vykreslit schéma subsystém 

nádrží viz obr. 56. 
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Obr. 56 Úvodní okno GUI programu (vygenerované schéma). 

V pravé části úvodního okna GUI je místo pro textové poznámky uživatele – obr. 57. 
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Obr. 57 Úvodní okno GUI programu (poznámky). 

Případnou změnu konfigurace subsystému nádrží a parametrů výpočtu optimalizačního 

modelu (vstupní data do optimalizačního modelu) je možno provést pomocí hlavní dialogové 

nabídky GUI „Vlastnosti soustavy   Optimalizační model“ zobrazené na obr. 58. 

 

Obr. 58 Hlavní dialogová nabídka GUI (Vlastnosti soustavy   Optimalizační model). 
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Jak je uvedeno výše u uvažované úlohy je kriteriální funkce vyjádřena pomocí hydrologické 

zabezpečenosti dodávky vody odběratelům a hydrologické zabezpečenosti ve vybraných 

vnitřních hranách grafu – rovnice (12). Před spuštěním výpočtu je nutné zdrojový kód 

kriteriální funkce do tohoto tvaru v editoru kriteriální funkce upravit. Úprava zdrojového kódu 

je provedena v programovacím jazyce FORTRAN. Editor kriteriální funkce je možno zobrazit 

pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Editor   Kriteriální funkce – Optimalizační model“. 

Před samotným zobrazením editoru je nejprve nutné vložit vstupní heslo – obr. 59. 

 

Obr. 59 Dialogové okno „Ověření hesla pro přístup do editoru“. 

Jakákoliv drobná úprava kriteriální funkce může značně ovlivnit výsledky řešení, a proto je 

vstup do editoru kriteriální funkce chráněn heslem. 

Po úspěšném zadání hesla se zobrazí dialogové okno „Editor kriteriální funkce“ s editorem 

kriteriální funkce viz obr. 60. 

 

Obr. 60 Dialogové okno „Editor kriteriální funkce“. 

V levé části okna je vlastní editor určený pro úpravu kriteriální funkce. Původní zdrojový kód 

kriteriální funkce je ve tvaru používající lineárně aproximované funkční závislosti. Původní 

zdrojový kód kriteriální funkce je možno opětovně načíst pomocí dialogové nabídky 

„Soubor   Nový“. Upravený zdrojový kód je možno pomocí nabídky „Soubor   Uložit 

jako…“ uložit do libovolného souboru s příponou „for“. Uložené soubory je možno opětovně 
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načíst pomocí nabídky „Soubor   Otevřít…“. Cesta k aktuálně otevřenému souboru je 

zobrazena pod editorem. 

Kriteriální funkce je ve zdrojovém kódu jazyka FORTRAN zapsána pomocí subrutiny. 

Subrutina „SUBF(X, F)“ má dva parametry, kde X je vektor neznámých   a F je závislá 

proměnná kriteriální funkce (hodnota vypočítaného kritéria  ). Všechny prvky vektoru   jsou 

seřazeny podle potřeby uživatele. Seřazení prvků je provedeno na základě hodnot zadaných 

ve sloupci „Nové pořadí“ v dialogovém okně „Nastavení optimalizace“ zobrazeném na obr. 

48. Zdrojový kód není dále podrobněji popsán, protože se předpokládá znalost 

programovacího jazyka FORTRAN. 

Kriteriální funkce uvažované úlohy je upravena z obecného tvaru rovnice (12) do tvaru: 

[  ∑(
(  [    

   ̌ 
 ]     )

 
 (    [    

   ̂   
 ]      )

 
 

(    [    
   ̂   

 ]      )
 
 (    [    

   ̂   
 ]      )

 )

 

   

]       (63) 

Rovnice (63) je následně v editoru přepsána do zdrojového kódu v programovacím jazyce 

FORTRAN viz obr. 61 a obr. 62. 

 

Obr. 61 Upravený zdrojový kód kriteriální funkce (1. část). 

      SUBROUTINE SUBF(X,F)       

      COMMON /ONE/ YEARS,MONTHS,KK1,INAD(15),IP1(155,6),IO(155,6), 

     *             IC(155,6),QQ(10,50,12),II1,II2,vt(15),vtmax(15), 

     *             vtmin(15),ODB(155,12),HODB(155,12),DODB(155,12), 

     *             HOBJ(15,12),DOBJ(15,12),HQQ(155,12),DQQ(155,12),ID, 

     *             ODTOK(15,12),ir,im,QX(100,50,12),VX(15,50,12), 

     *             XX(100,50),YY(100,50),MM,NN,ODBERX(100,12),pocMes 

      DIMENSION X(400) 

      REAL E,F,P,Q8(12) 

      INTEGER N,m,TAU 

C       

      F=0 ! F - HODNOTA KRITERIA 

      E=0 

      N=MONTHS ! MONTHS - POCET CASOVYCH KROKU 

C 

C 

C    ================================================================= 

C    VYPOCET HODNOTY KRITERIA NA HRANE GRAFU h2,5 (ODTOK Z NADRZE VIR) 

C    =================================================================      

      m=0 

      DO TAU=1,N 

       IF(X(TAU).GE.(0.65)) THEN 

        m=m+1 

       END IF 

      END DO 

      P=m/N 

      E=(P-0.995)**2 

      F=F+E 
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Obr. 62 Upravený zdrojový kód kriteriální funkce (2. část). 

Po provedení celkové úpravy zdrojového kódu kriteriální funkce je možno upravenou část 

zdrojového kódu přeložit (zkompilovat) do strojového kódu. V první fázi překladu je zdrojový 

C    ================================================================= 

C   VYPOCET HODNOTY KRITERIA NA HRANE GRAFU h4,5 (ODTOK Z NADRZE SKRYJE) 

C    =================================================================      

      m=0 

      DO TAU=1,N 

       IF(X(12+TAU).GE.(0.7)) THEN 

        m=m+1 

       END IF 

      END DO 

      P=m/N 

      E=(P-0.985)**2 

      F=F+E 

C    ================================================================= 

C    VYPOCET HODNOTY KRITERIA NA HRANE GRAFU h6,7 (ODTOK Z NADRZE BRNO) 

C    =================================================================      

      m=0 

      DO TAU=1,N 

       IF(X(24+TAU).GE.(2.6)) THEN 

        m=m+1 

       END IF 

      END DO 

      P=m/N 

      E=(P-0.995)**2 

      F=F+E 

C    ================================================================= 

C    VYPOCET HODNOTY KRITERIA NA HRANE GRAFU h2,8 (ODBER Z NADRZE VIR) 

C    ================================================================= 

      m=0 

C    ***************************************************************** 

C          POZADOVANE PRUMERNE MESICNI ODBERY Z NADRZE VIR 

C    ***************************************************************** 

      Q8(1)=1.45 

      Q8(2)=1.48 

      Q8(3)=1.40             

      Q8(4)=1.40 

      Q8(5)=1.44 

      Q8(6)=1.45 

      Q8(7)=1.45                         

      Q8(8)=1.45 

      Q8(9)=1.43 

      Q8(10)=1.43                   

      Q8(11)=1.41 

      Q8(12)=1.41            

C    *****************************************************************       

      m=0 

      DO TAU=1,N 

       IF(X(36+TAU).EQ.Q8(TAU)) THEN 

        m=m+1 

       END IF 

      END DO 

      P=m/N 

      E=(P-1.)**2 

      F=F+E 

C    ================================================================= 

C      PROGRAM KRITERIALNI FUNKCI MAXIMALIZUJE, PRI MINIMALIZACI 

C      JE NUTNE HODNOTU KRITERIA NASOBIT CISLEM MINUS JEDNA 

C    ================================================================= 

      F=F*(-1) 

      RETURN 

      END 
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kód přeložen do relativního modulu (soubor s příponou *.obj). V druhé fázi překladu je 

provedeno sestavení (linkování). V této fázi je soubor *.obj přilinkován k hlavnímu programu 

a je sestaven samostatně spustitelný strojový kód programu (soubor s příponou *.exe). 

Kompilace se provede pomocí dialogové nabídky „! Kompilace !“. Před spuštěním procesu 

kompilace je uživatel vyzván k potvrzení, zda opravdu hodlá provést kompilaci. Po provedení 

kompilace je uživatel informován o výsledku kompilace pomocí zprávy. Zpráva je zobrazena 

na obr. 63. 

 

Obr. 63 Zpráva o průběhu kompilace. 

Informace o výsledku provedené kompilace jsou také zobrazeny v pravé části dialogového 

okna „Editor kriteriální funkce“ viz obr. 64. 

 

Obr. 64 Dialogové okno „Editor kriteriální funkce“ (výsledek kompilace). 
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Při úspěšné kompilaci je počet chyb „errors“ roven hodnotě nula. V případě neúspěšného 

provedení kompilace je uživatel o chybě informován podrobnějším popisem chyby. 

V případě potřeby rozšířit řešenou úlohu o více vstupních hodnot v podprogramu je možno 

v editoru kriteriální funkce pomocí nabídky „Nastavení proměnných“ vytvořit nové soubory 

se vstupy. Hodnoty se do souborů následně vkládají pomocí automaticky generovaných 

dialogových oken. Uživatel pak může upravovat vstupní hodnoty v těchto souborech pomocí 

GUI. 

Pomocí nabídky „Nastavení proměnných   Vytvoření datového souboru“ se zobrazí 

dialogové okno „Vytvoření datového souboru“ – obr. 65. 

 

Obr. 65 Dialogové okno „Vytvoření datového souboru“. 

V okně je možno vytvořit nový soubor se vstupy. Datový soubor může být dvojího typu. 

Rozdíl těchto souborů je ve způsobu uspořádání hodnot v souboru. Výběrem ovládacího 

prvku „Vektor (1 rozměrný)“ je možno vytvořit datový soubor, do kterého jsou hodnoty 

vkládány vektorovým způsobem. Výběrem ovládacího prvku „Pole (2 rozměrný)“ je možno 

vytvořit datový soubor, do kterého jsou hodnoty vkládány klasicky tabulkovým způsobem. 

Počet prvků v souboru je možno určit pomocí ovládacích prvků v pravé části okna „Počet 

prvků“. Rozměr souboru je určen celkovým počtem řádků v souboru „Řádků“ a celkovým 

počtem sloupců v souboru „Sloupců“. Na obr. 66 v dialogovém okně „Editor datového 

souboru“ je pro ukázku vytvořen nový soubor typu pole o rozměru pěti řádků a tří sloupců. 
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Obr. 66 Dialogové okno „Editor datového souboru“. 

Záhlaví jednotlivých řádků a sloupců je možno přejmenovat. Pro ukázku je na obr. 67 

zobrazeno vyplněné dialogové okno. Pomocí tlačítka „Uložit“ se provede uložení souboru. 

Pojmenování vytvořeného souboru a výběr složky, do které se soubor uloží je provedeno 

pomocí klasického dialogového okna sloužícího k ukládání souborů. 

 

Obr. 67 Dialogové okno „Editor datového souboru“ (po vyplnění). 
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Propojení uživatelem vytvořeného souboru s GUI se provede v dialogovém okně „Výběr 

datových souborů“ zobrazeném na obr. 68. Okno se zobrazí pomocí nabídky „Nastavení 

proměnných   Výběr datových souborů“. 

 

Obr. 68 Dialogové okno „Výběr datových souborů“. 

Okno obsahuje čtyři ovládací tlačítka. Při popisu tlačítek je postupováno zleva doprava. První 

tlačítko „Výběr souborů“ umožňuje vybrat uživatelem vytvořené soubory. Výběr souboru je 

proveden pomocí klasického dialogového okna umožňujícího otevření souborů. Po otevření 

vybraného souboru se do tabulky v dialogovém okně vloží absolutní cesta i s názvem 

vybraného souboru viz obr. 69. 

 

Obr. 69 Dialogové okno „Výběr datových souborů“ (vybraný soubor). 

Pomocí druhého tlačítka „Uložit“ je možno uložit všechny informace v tabulce. Třetí tlačítko 

„Ukončit“ uzavře dialogové okno a poslední tlačítko „!!! Smazat !!!“ odstraní všechny 

vložené soubory z tabulky. 

Prostřednictvím editoru kriteriální funkce a pomocí příkazů jazyka FORTRAN je možno 

vytvořené soubory propojit s programem. 
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Pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Vlastnosti soustavy   Optimalizační model   

Datové soubory“ je možno zobrazit dialogové okno „Editace datového souboru“ – obr. 70. 

 

Obr. 70 Dialogové okno „Editace datového souboru“. 

V dialogovém okně je možno jednoduše upravovat data ve vytvořeném souboru. V případě 

více vytvořených souborů probíhá úprava jednotlivých souborů postupně ve stejném pořadí, 

ve kterém jsou soubory seřazené v dialogovém okně „Výběr datových souborů“ – viz obr. 68. 

V horní části okna je uvedena úplná cesta s názvem právě upravovaného souboru. 

Ukončením editoru kriteriální funkce a po vložení všech hodnot do dialogového okna 

„Nastavení optimalizace“ zobrazeného na obr. 48 je možno spustit výpočet. Hodnoty 

vkládané do okna jsou shrnuty v tab. 20. Hodnoty ve sloupci „Nové pořadí“ vycházejí ze 

zápisu zdrojového kódu kriteriální funkce. Hodnoty ve sloupci „Násada (odhad)“ jsou 

odhadované hodnoty počátečních prvků vektoru neznámých. Hodnoty ve sloupci „Násada 

(MM)“ a hodnoty ve sloupci „Násada (DE)“ odpovídají řešení, při kterém jsou počáteční 

hodnoty prvků vektoru neznámých určeny mřížkovou metodou, respektive metodou 

diferenciální evoluce. Při použití mřížkové metody je parametr metody „Hustota mřížky“ 

roven hodnotě 10. Při použití metody diferenciální evoluce jsou jednotlivé parametry metody 

zvoleny následovně. Parametr „Počet generací“ je roven hodnotě 400, parametr „Počet 

jedinců v populaci“ je roven hodnotě 600, parametr „Mutační konstanta“ je roven hodnotě 0,6 

a parametr „Práh křížení“ je roven hodnotě 0,35. 
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Tab. 20 Nastavení optimalizace. 

Pořadí  

  = 

Číslo 

vrcholu 

  = 

Ústí do 

vrcholu 

Nové 

pořadí 

Násada 

(odhad) 

Násada 

(MM) 

Násada 

(DE) 

1      1 2 5 3,34 -2 -1 

2      2 5 1 1,98 -2 -1 

3      3 4 6 1,46 -2 -1 

4      4 5 2 1,49 -2 -1 

5      5 6 7 3,47 -2 -1 

6      6 7 3 3,88 -2 -1 

7      7 fo 8 3,88 -2 -1 

8      2 o1 4 1,43 -2 -1 

9    2 – 9 8,36 -2 -1 

10    4 – 10 0,87 -2 -1 

11    6 – 11 2,47 -2 -1 

12  ̌  2 – 12 18,16 -2 -1 

13  ̌  4 – 13 0,87 -2 -1 

14  ̌  6 – 14 5,73 -2 -1 

Výpočet se spouští pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Výpočet   Optimalizační model“. 

Doba trvání výpočtu závisí na složitosti systému (počet nádrží, počet odběratelů), počtu 

časových kroků, parametrech výpočtu optimalizačního modelu a na způsobu stanovení 

počátečních hodnot prvků vektoru neznámých. 

Přibližná doba trvání výpočtu uvažované úlohy optimálního rozvoje, v případě stanovení 

počátečních hodnot vektoru neznámých odhadem, je v jednotkách sekund. V případě použití 

mřížkové metody pro stanovení počátečních hodnot prvků vektoru neznámých je doba trvání 

výpočtu závislá na zvolené hustotě mřížky. Se vzrůstající hustotou mřížky a s celkovým 

počtem nezávisle proměnných nutný počet řešených variant mocnině roste. Při zvolené 

hustotě 10 je počet řešených variant roven        (  [(|  | | |)  ] |  |). Doba trvání výpočtu 

by na jednom počítači trvala měsíce. Pokud by hustota mřížky byla rovna hodnotě 2 

(nejhrubší dělení), tak by výpočet trval týdny (          variant). V případě použití 

diferenciální evoluce pro stanovení počátečních hodnot prvků vektoru neznámých je doba 

trvání výpočtu v desítkách sekund, podle zvolených parametrů metody. 

Časově nejvýhodnější se zdá být výpočet, ve kterém se počáteční hodnoty prvků vektoru 

neznámých odhadují. Proces samotného odhadnutí není snadný. Odhadované hodnoty musí 

být zpravidla blízké hodnotám hledaným (optimálním). Mřížkovou metodu je možno použít 

jen v případech, kdy řešení provádíme na kratším řešeném období (úloha optimálního řízení). 

Metoda diferenciální evoluce poskytuje relativně rychlý prostředek umožňující úspěšně nalézt 

optimální řešení i na delším řešeném období bez nutnosti provádět subjektivní odhad 

počátečních hodnot vektoru neznámých. 
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Po úspěšném provedení výpočtu je možno pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Výsledky 

  Optimalizační model“ zobrazit v dialogovém okně „Výsledky optimalizačního modelu“ 

dosažené výsledky řešení viz obr. 71. 

 

Obr. 71 Dialogové okno „Výsledky optimalizačního modelu“. 

V dialogovém okně jsou zobrazeny nalezené optimální hodnoty všech prvků vektoru 

neznámých  . V tabulce v levé části okna jsou zobrazeny pro jednotlivé časové kroky 

optimální hodnoty průtoků hranami grafu, hodnoty odběrů a hodnoty objemů vody ve všech 

nádržích systému. V tabulce, v pravé části okna, jsou zobrazeny počáteční velikosti zásobních 

objemů všech nádrží v systému. Objemy v tabulkách jsou v poměrných jednotkách v m
3
.s

-1
. 

Pro přepočet na m
3
 je nutné objemy v poměrných jednotkách vynásobit hodnotou zobrazenou 

v části okna „Trvání časového kroku v sekundách“. Uvedená hodnota odpovídá době trvání 

časového kroku    v sekundách. Pod tabulkou v levé části okna je zobrazena dosažená 

hodnota kriteriální funkce. Nalezené velikosti počátečních objemů je možno pomoci 

ovládacího tlačítka „Přenést objemy do simulačního modelu“ uložit pro pozdější použití. 

V případě řešení úlohy optimálního rozvoje pomocí simulačního modelu je možno v průběhu 

vytváření simulačního modelu nalezené počáteční objemy optimalizačním modelem zobrazit. 

Pomocí tlačítka „Tisk“ jsou výsledné hodnoty exportovány do HTML souboru. Výsledky v 

HTML souboru jsou následně automaticky zobrazeny v defaultním internetovém prohlížeči, 

ze kterého je možno výsledky vytisknout. Na obr. 72 jsou zobrazeny exportované hodnoty 

v internetovém prohlížeči. 
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Obr. 72 Výsledky optimalizačního modelu zobrazené v internetovém prohlížeči. 

Pro lepší přehlednost jsou výsledné hodnoty zobrazeny v tab. 21 a v tab. 22. Hodnoty 

v tabulkách odpovídají řešení, ve kterém jsou počáteční hodnoty vektoru neznámých 

stanoveny odhadem a pomocí diferenciální evoluce. Výsledného (optimálního) řešení je 

dosaženo při hodnotě kritéria           . 

Tab. 21 Výsledky optimalizačního modelu v m
3
.s

-1
 (1. část). 

 
  = 

Číslo 

vrcholu 

  = 

Ústí do 

vrcholu 
                        

     2 5 0,84 1,77 1,96 2,84 5,35 4,69 

     4 5 0,93 1,34 1,55 2,11 3,56 2,61 

     6 7 2,61 2,62 3,15 4,95 8,91 7,30 

     2 o1 1,45 1,48 1,40 1,40 1,44 1,45 

     1 2 2,29 3,25 3,36 4,24 6,79 6,14 

     3 4 0,91 1,36 1,55 2,11 3,56 2,61 

     5 6 1,77 3,11 3,51 4,95 8,91 7,30 

     7 fo 2,61 2,62 3,15 4,95 8,91 7,30 

   2 – 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 

   4 – 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

   6 – 4,89 5,37 5,73 5,73 5,73 5,73 

 ̌  2 – 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 

 ̌  4 – 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

 ̌  6 – 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 
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Tab. 22 Výsledky optimalizačního modelu v m
3
.s

-1
 (2. část). 

 

  = 

Číslo 

vrcholu 

  = 

Ústí do 

vrcholu 
                           

     2 5 2,00 0,99 1,30 0,70 0,66 0,65 

     4 5 1,41 1,05 0,97 0,79 0,80 0,73 

     6 7 3,41 2,70 2,76 2,67 2,62 2,83 

     2 o1 1,45 1,45 1,43 1,43 1,41 1,41 

     1 2 3,45 2,44 2,73 1,91 1,67 1,83 

     3 4 1,41 1,05 0,95 0,65 0,58 0,73 

     5 6 3,41 2,04 2,27 1,49 1,46 1,38 

     7 fo 3,41 2,70 2,76 2,67 2,62 2,83 

   2 – 18,16 18,16 18,16 17,94 17,54 17,31 

   4 – 0,95 0,95 0,93 0,79 0,57 0,57 

   6 – 5,73 5,07 4,58 3,39 2,24 0,79 

 ̌  2 – 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 

 ̌  4 – 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

 ̌  6 – 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 

Z výsledků řešené úlohy je získána optimální velikost neznámého ohodnocení  ̌ 
  

           . Hodnota neznámého ohodnocení odpovídá odhadované optimální velikosti 

zásobního objemu a objemu stálého nadržení navrhované nádrže Skryje         

          . Při uvažovaném              
  je pak              

 . 

5.3 Stanovení optimální velikosti zásobního objemu nádrže Skryje pomocí 

simulačního modelu 

K přesnému nalezení optimální velikosti zásobního objemu navrhované nádrže Skryje je 

použita úloha optimálního rozvoje, která je řešena pomocí simulačního modelu. Optimální 

velikost zásobního objemu nádrže Skryje je hledána v několika variantách, a to jak v reálné 

tak i umělé průtokové řadě průměrných měsíčních průtoků. Počet řešených variant vychází ze 

vzájemných kombinací zohledňující vliv ztrát vody z nádrží (zjednodušený a přesný výpočet), 

vliv mezipovodí a použití pravidel řízení odtoku vody z nádrží. K nalezení optimálního řešení 

každé varianty jsou použity všechny optimalizační metody simulačního modelu (metoda 

mřížková, metoda Monte Carlo, autorem modifikovaná gradientní metoda a metoda 

diferenciální evoluce). Varianty vycházející z kombinací zohledňující vzájemně jednotlivé 

vlivy jsou zobrazeny v tab. 23. Celkový počet řešených kombinací je pak 96. 
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Tab. 23 Řešené varianty vycházející 

z kombinací jednotlivých vlivů. 

Číslo 

varianty 
 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

1  ○ ○ ○ ○ 

2  ● ○ ○ ○ 

3  ○ ● ○ ○ 

4  ● ○ ● ○ 

5  ○ ● ● ○ 

6  ● ○ ● ● 

7  ○ ● ● ● 

8  ○ ○ ● ○ 

9  ○ ○ ● ● 

10  ○ ○ ○ ● 

11  ● ○ ○ ● 

12  ○ ● ○ ● 

Následně je do řešení zaveden vliv nejistot členů reálných průtokových řad. Řešení je 

provedeno ve spektru náhodných reálných a ve spektru náhodných umělých průtokových řad 

průměrných měsíčních průtoků. Každé spektrum tvoří 300 náhodně vygenerovaných 

průtokových řad. Výsledkem jsou soubory optimálních velikostí zásobních objemů nádrže 

Skryje. Oba soubory obsahují 300 prvků (optimálních velikostí zásobního objemu Skryje). 

Každý prvek je hledán pouze pro pátou variantu. Vybraná varianta uvažuje s přesným 

výpočtem ztrát vody z nádrží a s vlivem mezipovodí. Z důvodu bezpečnějšího návrhu se ve 

variantě neuvažuje s pravidly řízení viz podkapitola 4.1.7. K nalezení optimálního řešení je 

použita deterministická mřížková optimalizační metoda. Pro posouzení vlivu (velikosti) 

nejistot členů vstupní průtokové řady na hodnoty základních statistických charakteristik obou 

souborů zásobních objemů jsou soubory statisticky vyhodnoceny. 

Pro nalezení optimální velikosti zásobního objemu Skryje je nutné v GUI nejprve vytvořit 

vstupní data do simulačního modelu. Postup při vytváření vstupních dat je obdobný jako 

postup při vytváření vstupních dat do optimalizačního modelu, a který je podrobně uveden 

v předchozí podkapitole. 

Pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Soustava nádrží   Vytvořit“ je možno vytvořit nový 

subsystém nádrží, nebo pomocí „Soustava nádrží   Připojit“ je možno připojit již existující 

subsystém nádrží. Následně je možno v dialogovém okně „Volba modelu VS“ zobrazeném na 

obr. 18 provést výběr modelu vodohospodářské soustavy. Pro řešení uvedené úlohy je nutno 

vybrat simulační model (klávesová zkratka F1). V dalším kroku je nutno vybrat pracovní 

složku. Do pracovní složky se postupně ukládají všechny datové soubory popisující daný 

subsystém nádrží. Datové soubory v pracovní složce je možno v programu kdykoliv opětovně 

připojit (načíst). Výběr pracovní složky, respektive její vytvoření, je provedeno pomocí 

klasické dialogové nabídky „Vyhledat složku“ – viz obr. 19. Pracovní složku je doporučeno 
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umístit na systémový disk. Název pracovní složky není nějak omezen. Jestliže jsou již pro 

uvažovaný subsystém vytvořeny vstupní data pro optimalizační model, je pak vhodné vstupní 

data pro simulační model umístit do stejné pracovní složky. Pokud jsou vstupní data pro 

simulační model a optimalizační model umístěn do stejné pracovní složky je možno pomocí 

hlavní dialogové nabídky GUI „Soustava nádrží   S/O model“ mezi vytvořenými modely 

(metodami řešení) jednoduše přepínat. K přepnutí je také možno použít klávesovou zkratku 

CTRL+Z. Po určení pracovní složky je nutné do GUI vložit název modelu subsystému nádrží. 

Název je v GUI vkládán pomocí dialogového okna „Název soustavy nádrží“ – viz obr. 20. 

Po vložení názvu následuje dialogové okno „Nastavení výpočtu“ zobrazené na obr. 73. 

Dialogové okno „Nastavení výpočtu“ simulačního modelu je podobné jako dialogové okno 

„Nastavení výpočtu“ optimalizačního modelu – viz obr. 21. Dialogové okno umožňuje 

nastavit základní informace popisující subsystém nádrží a parametry výpočtu simulačního 

modelu. 

 

Obr. 73 Dialogové okno „Nastavení výpočtu“ – simulační model. 

Položka „Metoda výpočtu“ umožňuje pomocí ovládacího prvku vybrat metodu výpočtu. Pro 

provedení prosté simulace, která provede pouze simulaci chování systému při subjektivně 

zadaných parametrech je nutno vybrat „Simulace“. Pro nalezení optimální velikosti zásobního 

objemu je nutno vybrat „Optimalizace“. Při hledání optimálního řešení je nutné v položce 

„Metoda optimalizace“ pomocí ovládacího prvku vybrat typ optimalizační metody. 

K nalezení optimálního řešení je možno použít metodu mřížkovou „Mřížková“, metodu 

Monte Carlo „Monte Carlo“, autorem modifikovanou gradientní metodu „AMGM“ a metodu 

diferenciální evoluce „Diferenciální evoluce“. 
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Následující položka „Délka průt. řady (roky)“ určuje dobu trvání simulace. Hodnota je 

vkládána v letech a vychází z délky průtokové řady. Maximální hodnota je 11000 let. 

V případě uvažované úlohy je u reálné průtokové řady délka 56 let a u umělé průtokové řady 

10056 let. 

Položka „Počet nádrží“ určuje celkový počet nádrží v systému. Vložená hodnota odpovídá 

součtu navrhovaných nádrží |   | s nádržemi stávajícími |  |. V současnosti je možno 

uvažovat v systému nádrží s maximálně patnácti nádržemi. Celkový počet nádrží 

v uvažovaném subsystému nádrží je roven hodnotě 3. 

Počet vodních zdrojů | | a počet odběratelů | | v systému nádrží je určen položkami „Počet 

přítoků“, respektive „Počet odběrů“. V současnosti je možno uvažovat v systému nádrží s 

maximálně osmi vodními zdroji a v každém vrcholu grafu schematizovaného systému může 

být jeden odběratel. 

Následující položky je nutno vyplnit v případě, kdy je vybrána metoda výpočtu 

„Optimalizace“. Jednotlivé položky jsou parametry optimalizačních metod. 

Parametr „Počáteční velikost kritéria“ je společný parametr pro všechny optimalizační 

metody a jeho hodnotu určuje uživatel. Velikost hodnoty vychází ze smyslu řešené úlohy. 

Během samotného řešení je v každé variantě uživatelem vložená hodnota porovnávána 

s vypočítanou hodnotou kritéria. Pokud je vypočítaná hodnota kritéria menší (minimalizace), 

nebo větší (maximalizace) než hodnota vložená uživatelem, pak velikost hodnoty kritéria je 

rovna vypočítané hodnotě kritéria. Tento postup se opakuje tak dlouho, než je nalezena 

minimální, nebo maximální hodnota kritéria. 

V případě použití metody mřížkové je nutno vyplnit dva parametry. První parametr je 

„Přesnost řešení“. Parametr určuje požadovanou přesnost, se kterou jsou nalezeny optimální 

velikosti zásobních objemů. Přesnost řešení je doporučeno volit v intervalu 〈      〉. Druhý 

parametr je „Max. počet volání fce“. Parametr určuje počet změn neznámých ohodnocení 

grafu (hledané velikosti zásobních objemů) při neměnné hodnotě kritéria. Při překročení 

zadané hodnoty a nenalezení lepšího řešení je optimalizace zastavena. Hodnotu je vhodné 

volit v řádech stovek až tisíců. 

U metody Monte Carlo je nutno vyplnit parametr „Počet gen. čísel“. Parametr určuje počet 

pseudonáhodně generovaných hodnot neznámých ohodnocení grafu (hledané velikosti 

zásobních objemů). Hodnotu parametru je vhodné volit od tří set výše. 

Parametr „Počet subintervalů“ je nutno vyplnit v případě použití autorem modifikované 

gradientní metody. Vloženou hodnotou parametru jsou intervaly přípustných hodnot 

neznámých ohodnocení pravidelně rozděleny. Pravidelně rozdělená oblast přípustného řešení 

je následně s pevným krokem prohledávána. Po prohledání celé oblasti je nalezena oblast 

předpokládaného optimálního řešení (globálního extrému). Okolí předpokládaného extrému je 

následně prohledáváno pomocí výše popsaného algoritmu viz podkapitola 4.1.4.2.3. Hodnotu 

parametru je doporučeno volit v intervalu 〈     〉. 

Při použití diferenciální evoluce je nutno zvolit počet cyklů „Počet generací“, během kterých 

se šlechtí populace jedinců ve smyslu hodnot kriteriální funkce. Velikost množiny jedinců je 
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určena pomocí „Počet jedinců v populaci“. Pro provedení celé evoluce je ještě nutno zvolit 

hodnotu mutační konstanty „Mutační konstanta“ a hodnotu prahu křížení „Práh křížení“. 

Pomocí ovládacího prvku „Podzemní odtok“ je možno určit, zda v řešení bude nebo nebude 

uvažováno s účinkem vlivu mezipovodí. 

Pomocí ovládacího prvku „Ztráty z nádrže“ je možno určit, zda v řešení bude nebo nebude 

uvažováno s účinkem ztrát vody z nádrží. Při výpočtu uvažujícím s vlivem ztrát vody z nádrží 

je nutno vybrat způsob výpočtu ztrát. Pro zjednodušený výpočet je nutno pomocí ovládacího 

prvku vybrat „Zjednodušený výpočet“ a pro přesný výpočet „Přesný výpočet“. Výpočet ztrát 

vody výparem je možno provést s několika možnými zabezpečenostmi výparu. Změnu 

zabezpečenosti výparu je možno provést pomocí ovládacího prvku „Zabezpečenost výparu“. 

Pro každou zabezpečenost výparu je vyjádřena odpovídající závislost průměrného ročního 

výparu z vodní hladiny na nadmořské výšce. K výběru je několik předem definovaných 

zabezpečeností. Průběhy závislostí jednotlivých zabezpečeností je možno zobrazit pomocí 

ovládacího tlačítka. Tlačítko je umístěno vedle ovládacího prvku „Zabezpečenost výparu“. 

Dialogové okno „Zabezpečenosti ročního výparu z vodní hladiny“ s průběhy závislostí pro 

předem definované zabezpečenosti je stejné jako u optimalizačního modelu – viz obr. 54. 

V následující tab. 24 jsou shrnuty základní informace popisující uvažovaný subsystém nádrží 

a dobu trvání simulace. Zbývající parametry jednotlivých optimalizačních metod jsou 

zobrazeny níže před samotným řešením. 

Tab. 24 Doba trvání simulace a základní informace 

o uvažovaném subsystému nádrží. 

Délka průt. řady (roky) 

Počet nádrží Počet přítoků Počet odběrů Reálná 

řada 

Umělá 

řada 

56 10056 3 2 1 

Po vložení všech položek následuje dialogové okno „Parametry nádrží“ zobrazené na obr. 74. 
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Obr. 74 Dialogové okno „Parametry nádrží“. 

Do uvedeného okna se vkládají všechny parametry k jednotlivým nádržím v systému. Pro 

každou nádrž je automaticky vytvořena jedna záložka, ve které jsou shrnuty všechny 

parametry příslušné nádrže. Číslování jednotlivých nádrží v subsystému je ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Celkový počet položek v dialogovém okně závisí 

na zvoleném způsobu stanovení ztrát vody z nádrží. U každé nádrže v systému musí být vždy 

vyplněna položka „Stav nádrže“, položka „Objemy“ a položka „Nalepšený odtok z nádrže 

[m3/s]“. 

Položka „Stav nádrže“ umožňuje pomocí ovládacího prvku vybrat, zda se jedná o nádrž 

v systému již existující „Stávající“, nebo se jedná o nádrž nově navrhovanou „Navrhovaná“. 

Položka „Objemy“ umožňuje pomocí hodnoty vložené do „Vmax [m3]“ určit maximálně 

možnou velikost objemu vody ve stávající nádrži  ̌ 
 , nebo určit horní mez neznámého 

ohodnocení (maximálně přípustnou velikost zásobního objemu) u navrhované nádrže   
   . 

Pomocí hodnoty vložené do „Vmin [m3]“ je možno určit minimálně možnou velikost objemu 

vody ve stávající nádrži  ̂ 
 , nebo určit dolní mez neznámého ohodnocení (minimálně 

přípustnou velikost zásobního objemu) u navrhované nádrže   
   . Hodnota vložená do 

„Vpoč [m3]“ odpovídá počáteční podmínce   
 . Podmínka určuje počáteční plnění nádrže 

v časovém kroku    . V případě hledání optimální velikosti zásobního objemu nádrže 

optimalizační metodou je hodnota počátečního plnění vždy automaticky rovna maximálně 

možné velikosti objemu vody v nádrži. I přesto, že je hodnota počátečního plnění automaticky 

určena, je nutno do dialogového okna hodnotu vložit. V tomto případě je vhodné za hodnotu 
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počátečního plnění vložit hodnotu maximálně možného objemu vody v nádrži. V případě 

prosté simulace může uživatel za hodnotu počátečního plnění vložit libovolnou hodnotu ležící 

v intervalu 〈 ̂ 
   ̌ 
 〉. 

Hodnoty v položce „Nalepšený odtok z nádrže [m3/s]“ určují požadované průměrné měsíční 

odtoky z nádrže. Hodnoty jsou vkládány v m
3
.s

-1
 a mohou být v jednotlivých měsících roku 

různé. Pro konstantní rozložení požadovaných odtoků během roku je možno použít tlačítko 

„Konst.“. Hodnota vložena v „Listopad“ se po stisknutí tlačítka automaticky vloží i do 

ostatních měsíců. 

Při výpočtu uvažujícím s účinkem ztrát vody z nádrže je nutné vložit do příslušných položek 

dialogového okna odpovídající parametry. Položky v dialogovém okně jsou automaticky 

upravovány podle zvoleného způsobu stanovení ztrát vody z nádrží. 

U zjednodušeného výpočtu ztrát vody z nádrže jsou položky upraveny podle toho, zda se 

jedná o již stávající nádrž, nebo nově navrhovanou nádrž. U nádrže stávající jsou ztráty vody 

vztaženy k průměrné výšce vodní hladiny. Průměrná výška vodní hladiny odpovídá střednímu 

plnění zásobního objemu nádrže. Parametry k výpočtu ztrát jsou vkládány do položky 

„Parametry ovlivňující ztráty z nádrže“ viz obr. 75. 

 

Obr. 75 Dialogové okno „Parametry nádrží“ – zjednodušený výpočet ztrát (stávající nádrž). 

Paušální hodnota ztrát průsakem je vkládána do „Ztráty průsakem [l/s]“ a paušální hodnota 

ztrát netěsností uzávěrů je vkládána do „Ztráty netěsností uzávěru [l/s]“. Paušální hodnoty 

ztrát jsou vztaženy k průměrné nadmořské výšce a jsou vkládány v l.s
-1

. Průměrná roční ztráta 

výparem je určena na základě průměrné nadmořské výšky vodní hladiny v nádrži. Průměrná 
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nadmořská výška je vkládána do „Průměrná nadmořská výška vodní hladiny v nádrži [m n. 

m.]“. Pro určení ztrátového odtoku způsobeného výparem je nutno znát plochu vodní hladiny 

odpovídající průměrné nadmořské výšce. Plocha je vkládána v m
2
 do „Plocha vodní hladiny 

vztažená k průměrné nadmořské výšce [m2]“. Průměrná měsíční ztráta výparem je u obou 

způsobů stanovení ztrát určena na základě procentuálního rozdělení průměrného ročního 

výparu v jednotlivých měsících roku. Hodnoty procentuálního rozdělení ročního výparu jsou 

vkládány v % do položky „Procentuální rozdělení ročního výparu na měsíční výpar [%]“. 

Předem vložené hodnoty odpovídají průměrným hodnotám – viz tab. 1. 

U nádrže navrhované je hledaný objem  ̌ 
  neznámým ohodnocením grafu, a proto jsou 

celkové ztráty vody (výparem, průsakem, netěsností uzávěrů) vyjádřeny funkční závislostí 

    (      ̌ 
 ). Průběh závislosti je lineárně aproximován. Souřadnice jednotlivých bodů 

jsou vkládány do tabulky „Celkové ztráty vyjádřené Z = f (0.66Vz)“ viz obr. 76. 

 

Obr. 76 Dialogové okno „Parametry nádrží“ – zjednodušený výpočet ztrát (navrhovaná 

nádrž). 

Do sloupce tabulky „Z [m3.rok-1]“ jsou vkládány celkové ztráty vody v m
3
.rok

-1
. Do sloupce 

„0.66Vz [m3]“ jsou vkládány objemy v m
3
. Pomocí tlačítka „>> Graf >>“ je možno průběh 

lineárně aproximované závislosti graficky zobrazit. 

U přesného výpočtu ztrát vody z nádrže jsou položky pro jednotlivé nádrže upraveny do tří 

záložek. V každé záložce je jedna tabulka a jeden graf. Graf umožňuje provést vizuální 

kontrolu vložených hodnot. 



106 

První záložka „Ztráty výparem“ umožňuje do tabulky „Batygrafické čáry“ vložit souřadnice 

lineárně aproximovaných čar zatopených ploch   (  ) a zatopených objemů   (  ) viz obr. 

77. 

 

Obr. 77 Dialogové okno „Parametry nádrží“ – přesný výpočet ztrát (ztráty výparem). 

Tabulka má tři sloupce. Do sloupce „H [m n. m.]“ jsou vkládány nadmořské výšky v m n. m. 

Do sloupce „F [m2]“ jsou vkládány hodnoty zatopených ploch vodní hladiny v m
2
. Do 

sloupce „V [m3]“ jsou vkládány hodnoty zatopených objemů vody v nádrži v m
3
. Počet bodů, 

kterými jsou čáry tvořeny, není nějak limitován. Pomocí tlačítka „>> Graf >>“ je možno 

průběhy lineárně aproximovaných závislostí graficky zobrazit. 

Druhá záložka „Ztráty průsakem“ umožňuje do tabulky „Průsaková čára“ vložit souřadnice 

lineárně aproximované funkční závislosti   
   ( ̅ 

 ) viz obr. 78. 
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Obr. 78 Dialogové okno „Parametry nádrží“ – přesný výpočet ztrát (ztráty průsakem). 

Tabulka má dva sloupce. Do sloupce „H [m n. m.]“ jsou vkládány nadmořské výšky v m n. m. 

Do sloupce „Q [l/s]“ jsou vkládány hodnoty ztrátového odtoku způsobeného průsakem v l.s
-1

. 

Počet bodů, kterými je čára tvořena, není nějak limitován. Pomocí tlačítka „>> Graf >>“ je 

možno průběh lineárně aproximované závislosti graficky zobrazit. 

Třetí záložka „Ztráty netěsnosti výpustí“ umožňuje do tabulky „Čára netěsností výpustí“ 

vložit souřadnice lineárně aproximované funkční závislosti   
    ( ̅ 

 ) viz obr. 79. 
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Obr. 79 Dialogové okno „Parametry nádrží“ – přesný výpočet ztrát (ztráty netěsností 

výpustí). 

Tabulka má dva sloupce. Do sloupce „H [m n. m.]“ jsou vkládány nadmořské výšky v m n. m. 

Do sloupce „Q [l/s]“ jsou vkládány hodnoty ztrátového odtoku způsobeného netěsností 

uzávěrů v l.s
-1

. Počet bodů, kterými je čára tvořena, není nějak limitován. Pomocí tlačítka „>> 

Graf >>“ je možno průběh lineárně aproximované závislosti graficky zobrazit. 

Do dialogových oken na obr. 80 až obr. 82 jsou vloženy hodnoty odpovídající 

zjednodušenému výpočtu ztrát. Hodnoty vycházejí z tab. 4, tab. 5, tab. 6 a tab. 11. 
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Obr. 80 Vyplněné dialogové okno „Parametry nádrží“ – zjednodušený výpočet ztrát (stávající 

nádrž Vír). 

 

Obr. 81 Vyplněné dialogové okno „Parametry nádrží“ – zjednodušený výpočet ztrát 

(navrhovaná nádrž Skryje). 
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Obr. 82 Vyplněné dialogové okno „Parametry nádrží“ – zjednodušený výpočet ztrát (stávající 

nádrž Brno). 

Do záložek na obr. 83 až obr. 91 jsou vloženy hodnoty odpovídající přesnému výpočtu ztrát. 

Hodnoty vycházejí z tab. 7, tab. 8 a tab. 9. 

 

Obr. 83 Vyplněná záložka „Ztráty výparem“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž Vír). 
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Obr. 84 Vyplněná záložka „Ztráty průsakem“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž Vír). 

 

Obr. 85 Vyplněná záložka „Ztráty netěsností výpustí“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž 

Vír). 

 

Obr. 86 Vyplněná záložka „Ztráty výparem“ – přesný výpočet ztrát (navrhovaná nádrž 

Skryje). 

 

Obr. 87 Vyplněná záložka „Ztráty průsakem“ – přesný výpočet ztrát (navrhovaná nádrž 

Skryje). 
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Obr. 88 Vyplněná záložka „Ztráty netěsností výpustí“ – přesný výpočet ztrát (navrhovaná 

nádrž Skryje). 

 

Obr. 89 Vyplněná záložka „Ztráty výparem“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž Brno). 

 

Obr. 90 Vyplněná záložka „Ztráty průsakem“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž Brno). 

 

Obr. 91 Vyplněná záložka „Ztráty netěsností výpustí“ – přesný výpočet ztrát (stávající nádrž 

Brno). 
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Při vytváření vstupních hodnot do simulačního modelu je možno zobrazit hodnoty 

počátečních objemů, které byly nalezeny pomocí optimalizačního modelu. Nalezené velikosti 

počátečních objemů je možno zobrazit pomocí tlačítka „Navrh. objemy z opt. modelu“. 

Tlačítko je na obr. 92 umístěno vpravo dole. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, když jsou 

vstupní data pro simulační a optimalizační model umístěny ve stejné pracovní složce a pokud 

jsou nalezené počáteční objemy v optimalizačním modelu uloženy pomocí tlačítka „Přenést 

objemy do simulačního modelu“ – viz obr. 71. 

 

Obr. 92 Dialogové okno „Parametry nádrží“ (tlačítko „Navrh. objemy z opt. modelu“). 

V dialogovém okně „Navrhované objemy z optimalizačního modelu“ zobrazeném na obr. 93 

jsou zobrazeny počáteční velikosti objemů jednotlivých nádrží v subsystému. Hodnoty 

počátečních objemů jsou umístěny v tabulce. V prvním sloupci tabulky jsou čísla jednotlivých 

nádrží (číslování je shodné s předchozím číslováním nádrží). V druhém sloupci jsou hodnoty 

počátečních objemů v m
3
. Hodnoty odpovídají neznámým ohodnocením  ̌ 

 . 
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Obr. 93 Dialogové okno „Navrhované objemy z optimalizačního modelu“. 

Při existenci odběratelů vody v subsystému nádrží je možno pomocí dialogového okna 

„Hodnoty průměrných měsíčních odběrů“ zobrazeném na obr. 94 k jednotlivým vrcholům 

schematizovaného subsystému přiřadit příslušného odběratele. Dále je možno vložit meze 

maximálních odběrů, meze minimálních odběrů a požadovanou zabezpečenost odběru podle 

trvání. 

 

Obr. 94 Dialogové okno „Hodnoty průměrných měsíčních odběrů“. 

Hodnoty jsou vkládány do tabulky. Tabulka je automaticky generována a počet řádků je 

shodný s dvojnásobným počtem odběratelů v subsystému | |. Dva řádky odpovídají jednomu 

odběrateli. 

Každý odběratel má přidělené identifikační číslo, které je odběrateli přiděleno ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Identifikační číslo je vkládáno do prvního sloupce 

tabulky „Číslo odběru“. Přiřazení odběratele k vrcholu, ze kterého je realizován odběr, je 

provedeno vložením čísla příslušného vrcholu do sloupce „Umístění odběru“. Hodnoty 
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vložené do prvního a druhého sloupce tabulky se opakují vždy na dvou po sobě následujících 

řádcích (jeden odběratel). 

Do následujících sloupců jsou vkládány hodnoty maximálních a minimálních průměrných 

měsíčních odběrů příslušného odběratele během jednoho roku. Hodnoty jsou vkládány v m
3
.s

-

1
. Záhlaví řádků tabulky umožňují uživateli snadnější orientaci při vkládání hodnot. Na 

řádcích označených „Max.“ jsou vkládány meze maximálních odběrů a na řádcích 

označených „Min.“ jsou vkládány meze minimálních odběrů. 

Do posledního sloupce tabulky je vkládána požadovaná zabezpečenost příslušného odběru 

podle trvání. Hodnota zabezpečenosti je vkládána v % a je vložena do dvou po sobě 

následujících řádků (jeden odběratel). 

Hodnoty je možno do tabulky vložit ručně nebo načtením ze souboru. Načtení je možno 

provést z téměř jakéhokoliv souboru, ale musí být zachováno pevně dané formátování. 

Hodnoty v souboru musí být seřazeny do odpovídajícího počtu sloupců, tak jako v tabulce a 

jednotlivé sloupce musí být od sebe odděleny mezerou. Jeden řádek vždy odpovídá jednomu 

řádku v tabulce. Desetinný oddělovač číslic může být čárka, nebo tečka. Pravidla pro načítání 

hodnot ze souborů jsou stejné i pro ostatní dialogová okna. Samotné načtení hodnot ze 

souborů je možno provést pomocí tlačítka „Ze souboru“. Výběr souboru je proveden pomocí 

klasické dialogové nabídky „Vyber soubor s daty“. Vpravo od tlačítka „Ze souboru“ je 

zobrazena absolutní cesta k souboru, ze kterého je provedeno načtení. 

Tlačítkem „Vymazat řádky“ je možno smazat vybrané řádky. Výběr řádků je možno provést 

pomocí myši. 

Tlačítkem „Vymazat všechny hodnoty“ je možno smazat všechny hodnoty v tabulce. 

V dialogové nabídce okna jsou umístěny funkce uvedených tlačítek. Tlačítka jsou stejná pro 

většinu ostatních dialogových oken. 

Do dialogového okna na obr. 95 jsou vloženy hodnoty odpovídající uvažovanému subsystému 

nádrží. 

 

Obr. 95 Vyplněné dialogové okno „Hodnoty průměrných měsíčních odběrů“. 
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Vložené hodnoty vycházejí z předpokladu, že v subsystému je pouze jeden odběratel. Odběr 

je realizován z druhého vrcholu schematizovaného subsystému (nádrž Vír). Požadovaná 

zabezpečenost odběru podle trvání je 100%. Hodnoty maximálních požadovaných 

průměrných měsíčních odběrů vody z nádrže Vír vycházejí z tab. 10. Hodnoty minimálních 

průměrných měsíčních odběrů jsou během jednotlivých časových kroků konstantní a jsou 

rovny nule. 

Pomocí dialogového okna „Přítoky do soustavy“ zobrazeného na obr. 96 je možno 

k jednotlivým vrcholům schematizovaného subsystému přiřadit příslušný zdroj vody (přítok 

vody do subsystému). 

 

Obr. 96 Dialogové okno „Přítoky do soustavy“ – simulační model. 

Čísla vrcholů se vkládají do automaticky generované tabulky. Počet řádků je shodný s počtem 

vodních zdrojů v subsystému | |. Každý řádek odpovídá jednomu vodnímu zdroji. Každý 

vodní zdroj má přidělené identifikační číslo, které je vodnímu zdroji přiděleno ve směru toku 

vody systémem vždy od vnějšího vrcholu. Identifikační číslo je vkládáno do prvního sloupce 

tabulky „Číslo přítoku“. Přiřazení vodního zdroje k vrcholu, ve kterém je realizován přítok 

vody, je provedeno vložením čísla příslušného vrcholu do sloupce „Umístění přítoku“. Do 

dialogového okna na obr. 97 jsou vložena čísla vrcholů uvažovaného subsystému, ve kterých 

je realizován přítok vody. 
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Obr. 97 Vyplněné dialogové okno „Přítoky do soustavy“ – simulační model. 

V uvažovaném subsystému jsou dva vodní zdroje, které představují přítoky vody do nádrže 

Vír a do nádrže Skryje. Čísla vrcholů s přítoky vycházejí ze schematizovaného subsystému 

nádrží – viz obr. 16. 

Přítoky vody do subsystému jsou dány průměrnými měsíčními průtoky. Hodnoty průměrných 

měsíčních průtoků je možno vložit do dialogového okna „Hodnoty přítoků“ zobrazeného na 

obr. 98. 

 

Obr. 98 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ – simulační model. 

Pro každý přítok (zdroj vody) je automaticky vytvořena jedna záložka. Hodnoty průměrných 

průtoků jsou vkládány do tabulky. Hodnoty v jednotlivých sloupcích představují průměrné 

měsíční průtoky v m
3
.s

-1
 v daném měsíci. Řádek popisuje průtoky během jednoho roku. Počet 

řádků musí být vždy stejný s hodnotou, která se vkládá do dialogového okna „Nastavení 

výpočtu“ a položky „Délka průt. řady (roky)“. Hodnoty je možno do tabulky vložit ručně 

nebo načtením ze souboru. 



118 

Pravá část dialogového okna je v počátku neaktivní. Aktivuje se až v případě, kdy do řešení 

zavedeme vliv nejistot členů reálných průtokových řad. Toto řešení je podrobněji popsáno 

níže. 

Uvažovaný subsystém má dva vodní zdroje. Každému zdroji je přiřazena jedna reálná 

průtoková řada průměrných měsíčních průtoků o délce 56 let. Přítok (zdroj) vody do nádrže 

Vír reprezentuje průtoková řada, která je získaná měřením v měrném profilu Dalečín. Do 

dialogového okna na obr. 99 jsou načteny hodnoty průměrných měsíčních průtoků ze souboru 

„DALECIN.csv“. 

 

Obr. 99 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ – simulační model (načtena data – profil 

Dalečín). 

Průtoková řada získaná měřením v měrném profilu Skryje reprezentuje přítok vody do 

navrhované nádrže Skryje. Do dialogového okna na obr. 100 jsou načteny hodnoty 

průměrných měsíčních průtoků ze souboru „SKRYJE.csv“. 
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Obr. 100 Dialogové okno „Hodnoty přítoků“ – simulační model (načtena data – profil 

Skryje). 

Kódová čísla definující subsystém se vkládají do dialogového okna „Schematizace soustavy“ 

zobrazeného na obr. 101. Do okna se dále vkládá délka hran grafu     , minimální zůstatkový 

průtok hranami grafu, čísla nádrží, požadované zabezpečenosti ve sledovaných hranách grafu 

a významnosti jednotlivých nádrží. 

 

Obr. 101 Dialogové okno „Schematizace soustavy“ – simulační model. 
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Hodnoty jsou vkládány do tabulky. Počet řádků tabulky je určen celkovým počtem vodních 

zdrojů | | a celkovým počtem mezilehlých uzlů řízení | | ve schematizovaném subsystému. 

Každý řádek odpovídá jedné hraně grafu. Při vkládání hodnot do tabulky se nové řádky 

přidávají automaticky. 

Do prvního sloupce tabulky „Číslo vrcholu“ se vkládá číslo počátečního vrcholu hrany. 

Všechny hodnoty v prvním sloupci jsou seřazené vzestupně a čísla jednotlivých vrcholů se 

nesmí opakovat. 

Do sloupce „Ústí do vrcholu“ se vkládá číslo koncového vrcholu hrany. 

Sloupec „Délka“ umožňuje vložit délku hrany grafu v m. 

Sloupec „Min. průtok“ umožňuje vložit hodnotu minimálního zůstatkového průtoku v hraně 

grafu v m
3
.s

-1
. 

Pomocí sloupce „Číslo nádrže“ je každému vrcholu s nádrží přiřazeno identifikační číslo 

nádrže. Identifikační číslo je shodné s předchozím číslováním nádrží. 

Do sloupce „Zabezpečenost“ se vkládá požadovaná zabezpečenost podle trvání v %. 

Sloupec „Významnost nádrže“ určuje významnost nádrže v subsystému nádrží. Definování 

významnosti jednotlivých nádrží se uplatňuje při řízení systému zásobení vodou založeném na 

teorii stavů nádrží. Počet čísel významností nádrže je dán celkovým počtem nádrží, přičemž 

nejméně „významná“ má vždy číslo 1. Obecně nádrže s vyšší zabezpečeností mají vyšší číslo 

než s nižší zabezpečeností. Pokud jsou ve sloupci pouze hodnoty rovné nule, nebudou 

pravidla řízení odtoku vody z nádrží použita. 

U posledního vrcholu (řádku tabulky) schematizovaného subsystému musí být ve všech 

sloupcích kromě sloupce prvního vložena nula. 

Do dialogového okna na obr. 102 jsou vložené hodnoty odpovídající uvažovanému 

subsystému nádrží. Hodnoty vycházejí z tab. 3, tab. 4, tab. 5 a tab. 13. 
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Obr. 102 Vyplněné dialogové okno „Schematizace soustavy“ – simulační model. 

Při řešení uvažujícím s účinkem vlivu mezipovodí je nutná znalost řady neovlivněných 

průměrných měsíčních průtoků v posledním vrcholu schematizovaného subsystému. Hodnoty 

neovlivněných průtoků je možno vložit do dialogového okna „Hodnoty průměrných 

měsíčních odtoků ze soustavy“ zobrazeného na obr. 103. 

 

Obr. 103 Dialogové okno „Hodnoty průměrných měsíčních odtoků ze soustavy“. 

Hodnoty neovlivněných průtoků jsou vkládány do tabulky. Hodnoty v jednotlivých sloupcích 

představují neovlivněné průměrné měsíční průtoky v m
3
.s

-1
 v daném měsíci. Řádek popisuje 

neovlivněné průtoky během jednoho roku. Počet řádků musí být vždy stejný s hodnotou, která 
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se vkládá do dialogového okna „Nastavení výpočtu“ a položky „Délka průt. řady (roky)“. 

Hodnoty je možno do tabulky vložit ručně nebo načtením ze souboru. 

Pravá část dialogového okna je v počátku neaktivní. Aktivuje se až v případě, kdy do řešení 

zavedeme vliv nejistot členů reálných průtokových řad. Toto řešení je podrobněji popsáno 

níže. 

Do dialogového okna na obr. 104 jsou načteny hodnoty neovlivněných průměrných měsíčních 

průtoků ze souboru „BRNO.csv“. 

 

Obr. 104 Vyplněné dialogové okno „Hodnoty průměrných měsíčních odtoků ze soustavy“. 

Vložením všech nezbytných hodnot do předchozích dialogových oken jsou vytvořena všechna 

vstupní data do simulačního modelu. Uzavřením posledního dialogového okna se opět 

zpřístupní úvodní okno GUI – obr. 105. 
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Obr. 105 Úvodní okno GUI programu (po nakonfigurování) – simulační model. 

Rozložení úvodního okna GUI je obdobné jako při vytváření vstupních dat do 

optimalizačního modelu. V dolní části okna „Informace o soustavě nádrží a nastavení 

výpočtu“ jsou pro lepší přehlednost shrnuty základní informace popisující subsystém nádrží a 

parametry výpočtu simulačního modelu. Pomocí příslušného ovládacího prvku je možno 

načíst, nebo automaticky vykreslit schéma subsystému nádrží. V pravé části okna je místo pro 

textové poznámky uživatele. Na obr. 106 je zobrazeno úvodní okno GUI s automaticky 

vykresleným schématem subsystému nádrží a s vloženou textovou poznámkou. 
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Obr. 106 Úvodní okno GUI programu (vygenerované schéma, poznámka) – simulační model. 

Případnou změnu konfigurace subsystému nádrží a parametrů výpočtu simulačního modelu 

(vstupní data do simulačního modelu) je možno provést pomocí hlavní dialogové nabídky 

GUI „Vlastnosti soustavy   Simulační model“ viz obr. 107. 

 

Obr. 107 Hlavní dialogová nabídka GUI (Vlastnosti soustavy   Simulační model). 

Před spuštěním výpočtu je možno upravit zdrojový kód kriteriální funkce a zdrojový kód 

pravidel řízení odtoku vody z nádrží. Úprava zdrojového kódu je provedena v programovacím 

jazyce FORTRAN. Editor kriteriální funkce a pravidel řízení nádrží je možno zobrazit pomocí 

hlavní dialogové nabídky GUI „Editor   Kriteriální funkce a pravidel řízení nádrží – 

Simulační model“. 
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Funkce editoru jsou stejné s funkcemi editoru kriteriální funkce u optimalizačního modelu. Na 

obr. 108 a obr. 109 je zobrazen zdrojový kód kriteriální funkce simulačního modelu. Funkce 

je defaultně vyjádřena pomocí hydrologické zabezpečenosti dodávky vody odběratelům a 

hydrologické zabezpečenosti ve vybraných vnitřních hranách grafu – rovnice (12). Kriteriální 

funkce je ve zdrojovém kódu jazyka FORTRAN zapsána pomocí subrutiny „KFCE“. 

 

Obr. 108 Zdrojový kód kriteriální funkce (1. část) – simulační model. 

      SUBROUTINE KFCE(N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11, 

     *     N12,N13,N14,N15)       

      COMMON /ONE/ S(100),FF(100),WW(100), 

     *     W(100),H(100),Q(0:100),Y(100),U(100),QRN,WZ(100), 

     *     SOUCZ(20),DN(20),WZP(100),WXMIN(100), 

     *     VT(20),AT(10),PN(100),WS(100),JO(100),IO(100,6), 

     *     J(100),XL(100),N(100),O(100),LX(100), 

     *     IP(100,6),IC(100,6),IT1,IT2,IT4,ID,IT,KKK,NS1,IAA, 

     *     INAD(100),RR(100),TTT(100),ODTOK(20,12),ir,im,NWW, 

     *     VN(20,20),HN(20,20),HMIN(20),HMAX(20),JNX, 

     *     HDNA(20),SOUCV(20),SV(20),SOUCP(20),BP(20),VTMIN(20), 

     *     II1,KK1,INDP,IND1,NBS,JN,R5,K,WXMAX(100),VTMAX(20), 

     *     IPROF(100),QQ(10,11000,12),irok,NR,NRR,NW,ODB(20,12) 

      COMMON /TWO/ OPV(100,11000,12),QX(100,11000,12),tm(100), 

     *     tn(100),Pt(100),NWWW,NWOP,NWPT,INT(15),DELV(15),iINT, 

     *     PON(100),PO(100),N1O,N2O,N3O,N4O,N5O,N6O,N7O,N8O,N9O, 

     *     N10O,N11O,N12O,N13O,N14O,N15O,NWNAV,SET1,jINT(15),intVT(20), 

     *     jDELV(15),nVT(15),jVTMIN(15),jVTMAX(15),iVTMAX(15), 

     *     NNAH(15),SEED,RAND(15,100000),MCVTMAX(15),NWPD,VOP(100), 

     *     DEF(100),Pd(100),eV(15),gVT(15),JUMP, 

     *     DELVI(15),GRAD(15),SETG,jVT(15),gVTMAX(15),gVTMIN(15), 

     *     wayVT(15),PODM1,PODM2,PODM3,gN(15),NRRR,SET2, 

     *     QK(100,11000,12),DELQK(100,11000,12),QPOD(100,11000,12), 

     *     QXPOD(100,11000,12),SUMLX(100),EQX(100,11000,12), 

     *     zadVTMAX(15),zadVTMIN(15),zadVT(15),NRZ,SET3,zPRUS(100), 

     *     zNETES(100),prumNV(100),Hr(100),procMV(12),Hm(100,12), 

     *     prumVT(100),prumA(100),zVYPAR(100,12),VZTEOR(15),SETDG1, 

     *     QPRIT_0(100,11000,12),QPRIT_R(100,11000,12), 

     *     QMO(100,11000),delVk(100,11000,12),rDG(100,11000,12),SETDG2, 

     *     DGfi1(100),DGfi2(100,11000,12),oDG(100,12),tauKM,delOR, 

     *     tKM(100),kP,NWWWW,outV(15,11000,12),NCHECK,NUM,nGRAD, 

     *     CAL,SUMODB,SUMQQ,STAVNADR(15),snVTMAX(15),snVTMIN(15), 

     *     snVT(15),zadINAD(100),PI,gPI,EPS,jEPS,gEPS,psPI,DELPI,PV,PVN 

      COMMON /THREE/ VD(100,12),koefDG,defV,VYPDG,NDG,KCVN(100), 

     *     dgVT(15),oVD(15,12),stupRN(15),koefVN,koef2VN,minRN, 

     *     PRITdgVT(15),drODTOK(15),drOBJEM(15),existDelOBJ 

      COMMON /FOUR/ pocBatH(15),batH(15,100),batA(15,100), 

     *     batV(15,100),pocNetesH(15),wnetesH(15,100),wnetesQ(15,100), 

     *     pocPrusH(15),prusH(15,100),prusQ(15,100),metZtrat,zabVYP 

      COMMON /FIVE/ DODB(20,12),Q2,SODBER(100,11000,12), 

     *     PODBER(100,11000,12),outO(100,11000,12),tnO(100),tmO(100), 

     *     VOPO(100),DEFO(100),PtO(20),PdO(20),POO(20),PONO(20), 

     *     oR1(15,12),dg1VT(15) 

      COMMON /SIX/ Op_Qm(11000,12),VROp_Qm(11000,12),delT, 

     *     sumVROp_Qm(11000,12),AMAXsumVROp_Qm(11000),DG(100,11000,12), 

     *     oprKOEF(155,11000),VRVD(100,12),zalIO(155,6),R1(100,12) 

      COMMON /SEVEN/ DESIGNRES,pocBV(15),stV(15,20),stZ(15,20) 

      REAL BVTMAX(15) 

      INTEGER IBEST                  

      PI=0. 

      IBEST=0. 

      DO K=1,KK1 

       IF(PON(K).GT.0) THEN           

        PI=PI+((PON(K)/100)-(PO(K)/100))**2 

       ELSE 
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Obr. 109 Zdrojový kód kriteriální funkce (2. část) – simulační model. 

        PI=PI 

       END IF   

       IF(IO(K,1).GT.0) THEN 

        IF(PONO(IO(K,1)).GT.0) THEN           

         PI=PI+((PONO(IO(K,1))/100)-(POO(IO(K,1))/100))**2 

        ELSE 

         PI=PI 

        END IF 

       END IF 

      END DO 

      IF(PI.GE.EPS) THEN 

       EPS=EPS 

       IF(PI.EQ.EPS) THEN 

        DO K=1,JN 

         IF(VTMAX(K).LE.BVTMAX(K)) THEN 

          IBEST=IBEST+1 

         END IF 

        END DO 

        IF(IBEST.EQ.JN) THEN 

         DO K=1,JN 

          BVTMAX(K)=VTMAX(K)                  

         END DO 

         EPS=PI 

         N1O=N1 

         N2O=N2 

         N3O=N3 

         N4O=N4 

         N5O=N5 

         N6O=N6 

         N7O=N7 

         N8O=N8 

         N9O=N9 

         N10O=N10 

         N11O=N11 

         N12O=N12 

         N13O=N13 

         N14O=N14 

         N15O=N15 

        END IF 

       END IF 

      ELSE 

       EPS=PI 

       N1O=N1 

       N2O=N2 

       N3O=N3 

       N4O=N4 

       N5O=N5 

       N6O=N6 

       N7O=N7 

       N8O=N8 

       N9O=N9 

       N10O=N10 

       N11O=N11 

       N12O=N12 

       N13O=N13 

       N14O=N14 

       N15O=N15 

       DO K=1,JN 

        BVTMAX(K)=VTMAX(K) 

       END DO 

      END IF 

      RETURN 

      END 
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Proměnná „PI“ odpovídá hodnotě vypočteného kritéria  . 

Na obr. 110 a obr. 111 je zobrazen zdrojový kód pravidel řízení odtoku vody z nádrží. 

Defaultně je odtok vody z nádrží řízen na hodnoty nalepšených odtoků, nebo pomocí 

algoritmu řízení, který je založen na teorii stavů nádrží v systému. Úpravou subrutiny 

„RULES_CONTROL“ je možno pravidla řízení libovolně modifikovat. 

 

Obr. 110 Zdrojový kód pravidel řízení nádrží (1. část). 

      SUBROUTINE RULES_CONTROL(Q1,PR,OUTFLOW)       

      COMMON /ONE/ S(100),FF(100),WW(100), 

     *     W(100),H(100),Q(0:100),Y(100),U(100),QRN,WZ(100), 

     *     SOUCZ(20),DN(20),WZP(100),WXMIN(100), 

     *     VT(20),AT(10),PN(100),WS(100),JO(100),IO(100,6), 

     *     J(100),XL(100),N(100),O(100),LX(100), 

     *     IP(100,6),IC(100,6),IT1,IT2,IT4,ID,IT,KKK,NS1,IAA, 

     *     INAD(100),RR(100),TTT(100),ODTOK(20,12),ir,im,NWW, 

     *     VN(20,20),HN(20,20),HMIN(20),HMAX(20),JNX, 

     *     HDNA(20),SOUCV(20),SV(20),SOUCP(20),BP(20),VTMIN(20), 

     *     II1,KK1,INDP,IND1,NBS,JN,R5,K,WXMAX(100),VTMAX(20), 

     *     IPROF(100),QQ(10,11000,12),irok,NR,NRR,NW,ODB(20,12) 

      COMMON /TWO/ OPV(100,11000,12),QX(100,11000,12),tm(100), 

     *     tn(100),Pt(100),NWWW,NWOP,NWPT,INT(15),DELV(15),iINT, 

     *     PON(100),PO(100),N1O,N2O,N3O,N4O,N5O,N6O,N7O,N8O,N9O, 

     *     N10O,N11O,N12O,N13O,N14O,N15O,NWNAV,SET1,jINT(15),intVT(20), 

     *     jDELV(15),nVT(15),jVTMIN(15),jVTMAX(15),iVTMAX(15), 

     *     NNAH(15),SEED,RAND(15,100000),MCVTMAX(15),NWPD,VOP(100), 

     *     DEF(100),Pd(100),eV(15),gVT(15),JUMP, 

     *     DELVI(15),GRAD(15),SETG,jVT(15),gVTMAX(15),gVTMIN(15), 

     *     wayVT(15),PODM1,PODM2,PODM3,gN(15),NRRR,SET2, 

     *     QK(100,11000,12),DELQK(100,11000,12),QPOD(100,11000,12), 

     *     QXPOD(100,11000,12),SUMLX(100),EQX(100,11000,12), 

     *     zadVTMAX(15),zadVTMIN(15),zadVT(15),NRZ,SET3,zPRUS(100), 

     *     zNETES(100),prumNV(100),Hr(100),procMV(12),Hm(100,12), 

     *     prumVT(100),prumA(100),zVYPAR(100,12),VZTEOR(15),SETDG1, 

     *     QPRIT_0(100,11000,12),QPRIT_R(100,11000,12), 

     *     QMO(100,11000),delVk(100,11000,12),rDG(100,11000,12),SETDG2, 

     *     DGfi1(100),DGfi2(100,11000,12),oDG(100,12),tauKM,delOR, 

     *     tKM(100),kP,NWWWW,outV(15,11000,12),NCHECK,NUM,nGRAD, 

     *     CAL,SUMODB,SUMQQ,STAVNADR(15),snVTMAX(15),snVTMIN(15), 

     *     snVT(15),zadINAD(100),PI,gPI,EPS,jEPS,gEPS,psPI,DELPI,PV,PVN 

      COMMON /THREE/ VD(100,12),koefDG,defV,VYPDG,NDG,KCVN(100), 

     *     dgVT(15),oVD(15,12),stupRN(15),koefVN,koef2VN,minRN, 

     *     PRITdgVT(15),drODTOK(15),drOBJEM(15),existDelOBJ 

      COMMON /FOUR/ pocBatH(15),batH(15,100),batA(15,100), 

     *     batV(15,100),pocNetesH(15),wnetesH(15,100),wnetesQ(15,100), 

     *     pocPrusH(15),prusH(15,100),prusQ(15,100),metZtrat,zabVYP 

      COMMON /FIVE/ DODB(20,12),Q2,SODBER(100,11000,12), 

     *     PODBER(100,11000,12),outO(100,11000,12),tnO(100),tmO(100), 

     *     VOPO(100),DEFO(100),PtO(20),PdO(20),POO(20),PONO(20), 

     *     oR1(15,12),dg1VT(15) 

      COMMON /SIX/ Op_Qm(11000,12),VROp_Qm(11000,12),delT, 

     *     sumVROp_Qm(11000,12),AMAXsumVROp_Qm(11000),DG(100,11000,12), 

     *     oprKOEF(155,11000),VRVD(100,12),zalIO(155,6),R1(100,12) 

      COMMON /SEVEN/ DESIGNRES,pocBV(15),stV(15,20),stZ(15,20) 

      REAL Q1,INFLOW,OUTFLOW 

      INTEGER PR 

C 

      PR=0 ! PR=0 --> PRAVIDLA VYPNUTA, PR=1 --> PRAVIDLA ZAPNUTA 

      IF(PR.EQ.1) THEN ! PODMINKA OVERUJICI POUZITI PRAVIDEL RIZENI        

       IF(id.EQ.2) THEN ! PRAVIDLA PRO DRUHOU NADRZ 

        INFLOW=Q1+QPOD(K,ir,im) ! PRITOK VODY DO DRUHE NADRZE V m3/s 

        IF(VT(id).GE.(0.5*VTMAX(id))) THEN ! VT(id) OBJEM VODY V m3 
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Obr. 111 Zdrojový kód pravidel řízení nádrží (2. část). 

Po provedení všech změn ve zdrojovém kódu je možno upravenou část zdrojového kódu 

přeložit (zkompilovat) do strojového kódu. Zkompilování se provede stejně jako v editoru 

kriteriální funkce u optimalizačního modelu. 

Vložením všech požadovaných hodnot do jednotlivých dialogových oken je vše připraveno ke 

spuštění výpočtu. Parametry výpočtu vkládané pro jednotlivé metody optimalizace 

do dialogového okna „Nastavení optimalizace“ zobrazeného na obr. 73 jsou shrnuty v tab. 25. 

Tab. 25 Parametry optimalizačních metod. 

Parametr 
Mřížková 

metoda 

Monte Carlo 

metoda 
AMGM 

Metoda 

diferenciální 

evoluce 

Počáteční velikost 

kritéria 
1000 1000 1000 1000 

Přesnost řešení 20 — — — 

Max. počet volání fce 100000 — — — 

Počet pseudonáhodně 

generovaných čísel 
— 10000 — — 

Počet subintervalů — — 10 — 

Počet generací — — — 200 

Počet jedinců 

v populaci 
— — — 300 

Mutační konstanta — — — 0,1 

Práh křížení — — — 0,6 

Výpočet se spouští pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Výpočet   Simulační model“. 

Doba trvání výpočtu závisí na složitosti systému (počet nádrží, počet odběratelů), počtu 

časových kroků, zvolené optimalizační metodě a na nastavení jejích parametrů. 

Po úspěšném provedení výpočtu je možno pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Výsledky 

  Simulační model“ zobrazit výsledky – viz obr. 112. 

         OUTFLOW=1.2 ! ODTOK VODY Z DRUHE NADRZE 1.2 m3/s 

        ELSE 

         OUTFLOW=0.5 ! ODTOK VODY Z DRUHE NADRZE 0.5 m3/s 

        END IF 

       END IF 

      END IF 

C 

      RETURN 

      END 
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Obr. 112 Hlavní dialogová nabídka GUI (Výsledky   Simulační model). 

Výsledné hodnoty nalezeného optimálního řešení je možno v jednotlivých dialogových 

oknech zobrazit pomocí tabulky nebo grafu. Změna mezi tabelárním a grafickým zobrazením 

se provádí pomocí záložky „Tabulka“, respektive záložky „Graf“. Pomocí tlačítka „Tisk“ je 

možno výsledné hodnoty v tabulkách exportovat do HTML souboru. Výsledky v HTML 

souboru jsou následně automaticky zobrazeny v defaultním internetovém prohlížeči, ze 

kterého je možno provést tisk. Grafy je možné exportovat pomocí příkazu „Uložit obrázek 

jako…“ z kontextové nabídky grafu vyvolané pravým tlačítkem myši. Obrázek s grafem je 

možno uložit do několika grafických formátů. Na výběr je mezi pěti rastrovými formáty 

(*.png, *.gif, *.jpg, *.tiff, *.bmp) a jedním vektorovým formátem (*.emf). 

V dialogovém okně „Výsledné hodnoty průtoků“ jsou zobrazeny hodnoty průměrných 

měsíčních průtoků. Hodnoty průtoků je možno zobrazit pomocí tabulky – viz obr. 113 nebo 

pomocí grafu – viz obr. 114. 

 

Obr. 113 Dialogové okno „Výsledné hodnoty průtoků“ (tabulka). 
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Obr. 114 Dialogové okno „Výsledné hodnoty průtoků“ (graf). 

Hodnoty průtoků odpovídají průtokům v hraně grafu pod vybraným vrcholem. Obecně pak 

vybranému vrcholu č.   odpovídá průtok     
  hranou grafu      v časovém kroku   (viz kódová 

čísla definující uvažovaný subsystém – tab. 3). Volba vrcholu se provádí kliknutím levým 

tlačítkem myši na vybraný vrchol v ovládacím seznamu. Seznam je umístěn v levé části 

dialogového okna. Jeden řádek tabulky odpovídá vždy jednomu roku. Hodnoty průtoků jsou v 

m
3
.s

-1
. 

Obdobným způsobem je možno zobrazit v dialogovém okně „Výsledné hodnoty odběrů“ 

hodnoty průměrných měsíčních odběrů jednotlivých odběratelů – viz obr. 115 a obr. 116. 
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Obr. 115 Dialogové okno „Výsledné hodnoty odběrů“ (tabulka). 

 

Obr. 116 Dialogové okno „Výsledné hodnoty odběrů“ (graf). 

Polohy zásobních objemů vody v nádrži je možno zobrazit v dialogovém okně „Výsledné 

hodnoty objemů v nádrži“ – viz obr. 117 a obr. 118. 
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Obr. 117 Dialogové okno „Výsledné hodnoty objemů v nádrži“ (tabulka). 

 

Obr. 118 Dialogové okno „Výsledné hodnoty objemů v nádrži“ (graf). 

Výsledné hydrologické zabezpečenosti dodávky vody odběratelům vody a hydrologické 

zabezpečenosti jednotlivých hran grafu je možno zobrazit v dialogovém okně „Výsledné 

hodnoty zabezpečenosti odběrů“, respektive v dialogovém okně „Výsledné hodnoty 

zabezpečenosti“. V dialogových oknech je možno zobrazit hydrologickou zabezpečenost 

podle opakování, podle trvání a podle dodávky vody. Změna typu zabezpečeností se provádí 

pomocí záložek – viz obr. 120 až obr. 124. 
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Obr. 119 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti odběrů“ (zabezpečenost podle 

opakování). 

 

Obr. 120 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti odběrů“ (zabezpečenost podle 

trvání). 
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Obr. 121 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti odběrů“ (zabezpečenost podle 

dodávky vody). 

 

Obr. 122 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti“ (zabezpečenost podle 

opakování). 
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Obr. 123 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti“ (zabezpečenost podle trvání). 

 

Obr. 124 Dialogové okno „Výsledné hodnoty zabezpečenosti“ (zabezpečenost podle dodávky 

vody). 

Hledané optimální velikosti objemů navrhovaných nádrží s hodnotou dosaženého kritéria je 

možno zobrazit v dialogovém okně „Výsledky optimalizace“ zobrazeném na obr. 125. 
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Obr. 125 Dialogové okno „Výsledky optimalizace“. 

Velikosti objemů jsou v dialogovém okně zobrazeny pomocí tabulky. Hodnoty objemů 

v tabulce jsou v m
3
. V tabulce jsou zobrazeny objemy všech nádrží v subsystému. U 

stávajících nádrží je zásobní objem roven zadané hodnotě  ̌ 
  a u navrhovaných nádrží je 

roven hledanému neznámému ohodnocení  ̌ 
  (součet objemu stálého nadržení a 

navrhovaného zásobního objemu). 

Při opakovaných výpočtech, zohledňujících vliv nejistot členů reálných průtokových řad, je 

vhodné použít tlačítka z položky „Vstupy do statistiky“. Tlačítkem „Vytvořit množinu“ je 

vytvořen nový soubor, do kterého se pomocí tlačítka „Přidat do množiny“ vloží zobrazené 

hodnoty objemů (optimální velikosti objemů). Vložení nalezených hodnot objemů se provede 

opakovaně vždy po nalezení optimálního řešení pro každou průtokovou řadu z generovaného 

spektra průtokových řad. Tímto postupem se postupně získá soubor optimálních objemů. 

Do tab. 26 až tab. 33 jsou shrnuty výsledné hodnoty řešených variant. Jednotlivé varianty jsou 

prvně řešeny v reálné průtokové řadě a následně v umělé průtokové řadě. K řešení jsou 

postupně použity všechny optimalizační metody. 
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Tab. 26 Výsledné hodnoty – reálná průtoková řada, mřížková metoda. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 99,90 89,78 67,03 99,90 4586198 0,113050 

2 ● ○ ○ ○ 99,90 92,46 64,50 99,90 5067039 0,126165 

3 ○ ● ○ ○ 99,90 93,05 64,35 99,90 5547879 0,126539 

4 ● ○ ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 7626094 0,000021 

5 ○ ● ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 7994349 0,000021 

6 ● ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7872020 0,000018 

7 ○ ● ● ● 99,90 98,56 99,45 99,90 8181350 0,000017 

8 ○ ○ ● ○ 99,90 98,56 99,60 99,90 7626094 0,000018 

9 ○ ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7872020 0,000018 

10 ○ ○ ○ ● 99,90 94,24 88,89 99,90 27999996 0,013089 

11 ● ○ ○ ● 99,90 93,20 75,95 99,90 27999996 0,058286 

12 ○ ● ○ ● 99,90 92,76 59,44 99,90 27999996 0,163792 

Tab. 27 Výsledné hodnoty – reálná průtoková řada, Monte Carlo metoda. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 99,90 90,53 67,03 99,90 4798795 0,111799 

2 ● ○ ○ ○ 99,90 89,78 65,39 99,90 4575419 0,123970 

3 ○ ● ○ ○ 99,90 93,35 64,35 99,90 5607852 0,126221 

4 ● ○ ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 7629997 0,000021 

5 ○ ● ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 8008590 0,000021 

6 ● ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7872984 0,000018 

7 ○ ● ● ● 99,90 98,56 99,45 99,90 8182282 0,000017 

8 ○ ○ ● ○ 99,90 98,56 99,60 99,90 7629997 0,000018 

9 ○ ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7872984 0,000018 

10 ○ ○ ○ ● 99,90 93,05 86,21 99,90 27760512 0,020649 

11 ● ○ ○ ● 99,90 92,31 71,94 99,90 27578900 0,079804 

12 ○ ● ○ ● 99,90 91,26 59,44 99,90 27652300 0,165739 
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Tab. 28 Výsledné hodnoty – reálná průtoková řada, AMGM. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 99,90 89,34 67,03 99,90 4503719 0,113837 

2 ● ○ ○ ○ 99,90 89,49 65,39 99,90 4535513 0,124484 

3 ○ ● ○ ○ 99,90 93,05 64,35 99,90 5549106 0,126539 

4 ● ○ ● ○ 99,90 98,41 99,30 99,90 7617245 0,000021 

5 ○ ● ● ○ 99,90 98,41 99,30 99,90 7974489 0,000021 

6 ● ○ ● ● 99,90 98,41 99,60 99,90 7862946 0,000018 

7 ○ ● ● ● 99,90 98,56 99,45 99,90 8182000 0,000017 

8 ○ ○ ● ○ 99,90 98,41 99,60 99,90 7616946 0,000018 

9 ○ ○ ● ● 99,90 98,41 99,60 99,90 7862458 0,000018 

10 ○ ○ ○ ● 99,90 93,05 86,06 99,90 27752788 0,021050 

11 ● ○ ○ ● 99,90 92,16 71,94 99,90 27571812 0,079991 

12 ○ ● ○ ● 99,90 91,62 59,44 99,90 27653451 0,165231 

Tab. 29 Výsledné hodnoty – reálná průtoková řada, metoda diferenciální evoluce. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 99,90 90,68 67,03 99,90 4822618 0,111562 

2 ● ○ ○ ○ 99,90 89,78 65,39 99,90 4570916 0,123970 

3 ○ ● ○ ○ 99,90 93,35 64,35 99,90 5628514 0,126221 

4 ● ○ ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 7634164 0,000021 

5 ○ ● ● ○ 99,90 98,56 99,30 99,90 8005456 0,000021 

6 ● ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7897109 0,000018 

7 ○ ● ● ● 99,90 98,56 99,45 99,90 8192695 0,000017 

8 ○ ○ ● ○ 99,90 98,56 99,60 99,90 7642486 0,000018 

9 ○ ○ ● ● 99,90 98,56 99,60 99,90 7890085 0,000018 

10 ○ ○ ○ ● 99,90 93,05 86,21 99,90 27926088 0,020649 

11 ● ○ ○ ● 99,90 92,31 71,94 99,90 27882392 0,079804 

12 ○ ● ○ ● 99,90 91,56 59,44 99,90 27652487 0,165314 
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Tab. 30 Výsledné hodnoty – umělá průtoková řada, mřížková metoda. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 100,00 95,36 61,19 99,99 8251868 0,147777 

2 ● ○ ○ ○ 100,00 95,05 59,04 99,99 8157204 0,164916 

3 ○ ● ○ ○ 100,00 95,09 57,85 99,99 8759652 0,174660 

4 ● ○ ● ○ 100,00 98,65 98,15 99,99 9747816 0,000210 

5 ○ ● ● ○ 100,00 98,65 97,97 99,99 10461976 0,000261 

6 ● ○ ● ● 100,00 98,56 98,94 99,99 10389852 0,000057 

7 ○ ● ● ● 100,00 98,59 98,14 99,99 11201272 0,000211 

8 ○ ○ ● ○ 100,00 98,66 98,68 99,99 9758748 0,000095 

9 ○ ○ ● ● 100,00 98,54 99,19 99,99 10281664 0,000035 

10 ○ ○ ○ ● 100,00 88,88 71,75 99,99 27999996 0,086286 

11 ● ○ ○ ● 100,00 87,81 63,83 99,99 27999996 0,138688 

12 ○ ● ○ ● 100,00 81,51 53,28 99,99 27999996 0,242520 

Tab. 31 Výsledné hodnoty – umělá průtoková řada, Monte Carlo metoda. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 100,00 95,37 61,19 99,99 8254478 0,147770 

2 ● ○ ○ ○ 100,00 94,88 59,05 99,99 8107014 0,164956 

3 ○ ● ○ ○ 100,00 95,10 57,85 99,99 8761778 0,174653 

4 ● ○ ● ○ 100,00 98,69 98,15 99,99 9785982 0,000211 

5 ○ ● ● ○ 100,00 98,69 97,97 99,99 10492256 0,000263 

6 ● ○ ● ● 100,00 98,70 98,99 99,99 10565884 0,000055 

7 ○ ● ● ● 100,00 98,69 98,15 99,99 11327078 0,000211 

8 ○ ○ ● ○ 100,00 98,69 98,69 99,99 9785982 0,000094 

9 ○ ○ ● ● 100,00 98,60 99,21 99,99 10355464 0,000034 

10 ○ ○ ○ ● 100,00 88,88 71,76 99,99 27998600 0,086230 

11 ● ○ ○ ● 100,00 87,81 63,84 99,99 27996600 0,138616 

12 ○ ● ○ ● 100,00 81,51 53,28 99,99 27998700 0,242520 
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Tab. 32 Výsledné hodnoty – umělá průtoková řada, AMGM. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 100,00 94,95 61,22 99,99 8126400 0,147821 

2 ● ○ ○ ○ 100,00 94,56 59,08 99,99 8018400 0,164955 

3 ○ ● ○ ○ 100,00 95,09 57,85 99,99 8759530 0,174660 

4 ● ○ ● ○ 100,00 98,47 98,11 99,99 9597172 0,000218 

5 ○ ● ● ○ 100,00 98,58 97,96 99,99 10395894 0,000263 

6 ● ○ ● ● 100,00 98,56 98,94 99,99 10395038 0,000057 

7 ○ ● ● ● 100,00 98,57 98,14 99,99 11174648 0,000210 

8 ○ ○ ● ○ 100,00 98,47 98,65 99,99 9600800 0,000097 

9 ○ ○ ● ● 100,00 98,65 99,22 99,99 10400000 0,000035 

10 ○ ○ ○ ● 100,00 88,77 71,48 99,99 27797906 0,088004 

11 ● ○ ○ ● 100,00 87,27 63,50 99,99 27071410 0,142236 

12 ○ ● ○ ● 100,00 81,60 53,41 99,99 27999125 0,241015 

Tab. 33 Výsledné hodnoty – umělá průtoková řada, metoda diferenciální evoluce. 

Číslo 

varianty 

Zjednodušený 

výpočet 

ztrát 

Přesný 

výpočet 

ztrát 

Vliv 

mezi- 

povodí 

Pravidla 

řízení 

odtoku 

Zabezpečenosti hran grafu 

   [%] 
        

[m
3
] 

  
[-] 

                    

1 ○ ○ ○ ○ 100,00 95,36 61,19 99,99 8251766 0,147777 

2 ● ○ ○ ○ 100,00 94,93 59,05 99,99 8119750 0,164920 

3 ○ ● ○ ○ 100,00 95,13 57,85 99,99 8768644 0,174633 

4 ● ○ ● ○ 100,00 98,65 98,15 99,99 9748466 0,000210 

5 ○ ● ● ○ 100,00 98,69 97,97 99,99 10494120 0,000263 

6 ● ○ ● ● 100,00 98,69 98,98 99,99 10558596 0,000056 

7 ○ ● ● ● 100,00 98,79 98,17 99,99 11470652 0,000210 

8 ○ ○ ● ○ 100,00 98,66 98,68 99,99 9756144 0,000095 

9 ○ ○ ● ● 100,00 98,57 99,20 99,99 10313874 0,000035 

10 ○ ○ ○ ● 100,00 88,92 71,85 99,99 27997832 0,085655 

11 ● ○ ○ ● 100,00 87,84 63,87 99,99 27998286 0,138338 

12 ○ ● ○ ● 100,00 81,50 53,27 99,99 27997457 0,242646 

Při řešení uvažujícím s vlivem nejistot členů reálných průtokových řad je zpočátku nutno 

vygenerovat spektrum náhodných průtokových řad. Spektrum náhodných reálných a spektrum 

náhodných umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků je možno v GUI přímo 

vygenerovat nebo je možno dříve vygenerované řady importovat. 

Pomocí tlačítka „Generátor Qm“ – viz obr. 98 nebo pomocí hlavní dialogové nabídky GUI 

„Qm   Generátor Qm“ je možno zobrazit dialogové okno „Generátor reálných a umělých 

náhodných průtokových řad“. V dialogovém okně zobrazeném na obr. 126 probíhá 
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generování spekter náhodných průtokových řad. Dialogové okno se automaticky přizpůsobuje 

na základě počtu vodních zdrojů (přítoků) | | v subsystému. Generování probíhá po krocích a 

vychází z vlastního postupu generování průtokových řad v systému (metoda centrálních a 

satelitních stanic). V každém kroku jsou vygenerovány průtokové řady odpovídající dané 

stanici. 

 

Obr. 126 Dialogové okno „Generování reálných a umělých náhodných průtokových řad“. 

V prvním kroku jsou vždy generovány průtokové řady v centrální stanici. V dalších krocích 

jsou postupně generovány průtokové řady ve všech satelitních stanicích. Načtení reálné 

průtokové řady je možno provést pomocí tlačítka „Ze souboru“. Pravidla pro načtení průtoků 

ze souboru jsou stejná jako u předchozích dialogových oken. Načtená reálná průtoková řada 

průměrných měsíčních průtoků je zobrazena v dolní části dialogového okna. V případě 

centrální stanice jsou hodnoty neovlivněných průměrných měsíčních průtoků zobrazeny 

v tabulce „Hodnoty průměrných měsíčních odtoků ze soustavy“. V případě satelitních stanic 

jsou hodnoty průměrných měsíčních průtoků zobrazeny v tabulce „Hodnoty průměrných 

měsíčních přítoků do soustavy“. 

V položce „Nejistoty zadané jako“ je možno vybrat způsob určení nejistot členů reálných 

průtokových řad. Při výběru „Koeficient variace“ jsou nejistoty určeny pomocí koeficientu 

variace. Při výběru „Směrodatná odchylka“ jsou nejistoty určeny pomocí směrodatné 

odchylky. 

Pomocí ovládacího prvku „Počet opakování“ je možno určit počet náhodných průtokových 

řad ve spektru. 

V položce „Hodnoty nejistot v jednotlivých měsících“ jsou vkládány hodnoty nejistot členů 

reálných průtokových řad pro jednotlivé měsíce. Pokud jsou nejistoty určeny pomocí 

koeficientu variace, vkládané hodnoty jsou bezrozměrně. V případě, že jsou určeny pomocí 
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směrodatné odchylky, vkládané hodnoty jsou v m
3
.s

-1
. Pokud je velikost nejistot pro všechny 

měsíce roku stejná, je možno vložit hodnotu nejistoty pouze do měsíce listopad a pomocí 

tlačítka „Konst.“ hodnoty automaticky vložit do ostatních měsíců. 

Délka generovaných průtokových řad vychází z hodnoty, která se vkládá do dialogového okna 

„Nastavení výpočtu“ a položky „Délka průt. řady (roky)“ – viz obr. 73. V uvažované aplikaci 

je délka reálné průtokové řady 56 let a délka umělé průtokové řady je 10000 let. Do položky 

„Délka průt. řady (roky)“ je nutno vložit hodnotu 10056. 

Generování průtokových řad v centrální stanici se spouští pomocí tlačítka „Generovat 

průtokové řady pro centrální stanici“. Generování průtokových řad v satelitních stanicích se 

spouští pomocí tlačítka „Generovat průtokové řady pro satelitní stanici“. 

V případě uvažované aplikace je vygenerováno 300 náhodných reálných a 300 náhodných 

umělých průtokových řad. Nejistoty jsou vkládány pomocí koeficientu variace a jsou ve všech 

stanicích v jednotlivých měsících stejné. Při volbě velikosti nejistot v jednotlivých stanicích je 

brán v potaz dlouhodobý průměrný průtok a výsledky uvedené v disertační práci Martona. Pro 

měrný profil Brno je uvažováno s hodnotou nejistoty   (  )        . Pro měrný profil 

Dalečín je uvažováno s hodnotou   (  )         a pro měrný profil Skryje je uvažováno 

s hodnotou   (  )        . 

Na obr. 127 je zobrazeno dialogové okno před spuštěním generování průtokových řad pro 

centrální stanici. 

 

Obr. 127 Vyplněné dialogové okno „Generování reálných a umělých náhodných průtokových 

řad“ (1. krok generování). 

Na obr. 128 je zobrazeno dialogové okno před spuštěním generování průtokových řad pro 

satelitní stanici – měrný profil Dalečín. 
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Obr. 128 Vyplněné dialogové okno „Generování reálných a umělých náhodných průtokových 

řad“ (2. krok generování). 

Na obr. 129 je zobrazeno dialogové okno před spuštěním generování průtokových řad pro 

satelitní stanici – měrný profil Skryje. 

 

Obr. 129 Vyplněné dialogové okno „Generování reálných a umělých náhodných průtokových 

řad“ (3. krok generování). 
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Po úspěšném vygenerování spektra náhodných reálných a spektra náhodných umělých 

průtokových řad je možno opakovaně spouštět výpočet (hledání optimální velikosti zásobního 

objemu nádrže Skryje). V případě, že doba trvání simulace je stejná jako délka reálné 

průtokové řady (56 let), řešení se provádí v náhodných reálných průtokových řadách. Pokud 

doba trvání simulace je rovna délce umělé průtokové řadě (10056 let), řešení se provádí 

v náhodných umělých průtokových řadách. Vygenerované spektrum náhodných průtokových 

řad je uspořádáno do tabulky v pravé části dialogového okna „Hodnoty průtoků“ – viz obr. 

130. 

 

Obr. 130 Vyplněné dialogové okno „Hodnoty průtoků“ (náhodné průtokové řady). 

Každý řádek tabulky odpovídá jedné náhodné průtokové řadě. Změna průtokové řady se 

provádí pomocí levého tlačítka myši (dvojklikem na vybraný řádek v tabulce). V prvním 

sloupci tabulky „Načtená průtoková řada“ je pro snadnější orientaci vybraná průtoková řada 

označena. Druhý sloupec tabulky „Výpočet proveden“ může uživatel použít pro označení řad, 

ve kterých již bylo provedeno řešení. 

Dříve vygenerovaná spektra náhodných řad je možno v GUI importovat. Pomocí tlačítka 

„Import Qm“ – viz obr. 98 nebo pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Qm   Import Qm“ 

je možno zobrazit dialogové okno „Import reálných náhodných, nebo umělých náhodných 

průtokových řad“. V dialogovém okně zobrazeném na obr. 131 probíhá importování spektra 

náhodných reálných průtokových řad, nebo spektra náhodných umělých průtokových řad. 

Dialogové okno se automaticky přizpůsobuje na základě počtu vodních zdrojů (přítoků) | | v 

subsystému. Import probíhá po krocích. V každém kroku jsou importovány průtokové řady 

odpovídající dané stanici. 
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Obr. 131 Dialogové okno „Import reálných náhodných, nebo umělých náhodných 

průtokových řad“. 

V prvním kroku jsou vždy importovány průtokové řady v centrální stanici. V dalších krocích 

jsou postupně importovány průtokové řady ve všech satelitních stanicích. Načtení náhodných 

průtokových řad je možno provést pomocí tlačítka „Ze souboru“. Pravidla pro načtení spektra 

náhodných průtokových řad průměrných měsíčních průtoků ze souboru jsou stejná jako u 

předchozích dialogových oken. Ve vstupním souboru jsou jednotlivé náhodné průtokové řady 

průběžně seřazeny pod sebou. 

Pomocí ovládacího prvku „Počet opakování“ je možno určit počet náhodných průtokových 

řad v souboru. 

Délka náhodné průtokové řady vychází z hodnoty, která se vkládá do dialogového okna 

„Nastavení výpočtu“ a položky „Délka průt. řady (roky)“ – viz obr. 73. 

Importování náhodných průtokových řad v jednotlivých stanicích subsystému se spouští 

pomocí tlačítka „Importovat průtokové řady“. 

Po úspěšném vygenerování nebo importování náhodných průtokových řad je možno provést 

opakované vodohospodářské řešení (hledání optimální velikosti zásobního objemu nádrže 

Skryje). Po provedení opakovaného vodohospodářského řešení zásobní funkce dostaneme 

výběr náhodných realizací zásobního objemu      ,            . V případě uvažované 

aplikace je počet opakování    rovno hodnotě 300. Řešení je provedeno pouze pro pátou 

variantu, která uvažuje s přesným výpočtem ztrát vody z nádrží a s účinkem vlivu 

mezipovodí. K nalezení optimálního řešení je použita deterministická mřížková optimalizační 

metoda. Parametry mřížkové metody jsou stejné jako u předchozích řešení – viz tab. 25. 

Výsledný soubor optimálních objemů nádrže Skryje vypočítaný z náhodných reálných 

průtokových řad je zobrazen v tab. 34 a tab. 35. Soubor optimálních objemů nádrže Skryje 

vypočítaný z náhodných umělých průtokových řad je zobrazen v tab. 36 a tab. 37. 
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Tab. 34 Výsledný soubor optimálních objemů nádrže Skryje – náhodné reálné průtokové řady 

(1. část). 
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3
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[m
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] 
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3
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1 8136127 31 8192013 61 8101975 91 8020042 121 8124823 151 8159229 

2 8105279 32 8143128 62 8125269 92 8111288 122 8061659 152 8163484 

3 8102980 33 8091991 63 8117179 93 8103539 123 8091664 153 8106266 

4 8077089 34 8137537 64 7998487 94 8090974 124 8123581 154 8176349 

5 8176823 35 8186944 65 8071932 95 8144121 125 8201674 155 8103324 

6 8130249 36 8126424 66 8015501 96 8127550 126 8060789 156 8167743 

7 8053062 37 8132744 67 8091142 97 8093976 127 8026411 157 8110258 

8 8112758 38 8097093 68 8123731 98 8078382 128 8005212 158 8152722 

9 8117493 39 8117683 69 8174994 99 8146681 129 8079099 159 8069928 

10 8151672 40 8192722 70 8134094 100 8123520 130 8121595 160 8117076 

11 8117883 41 8182405 71 8174076 101 8128952 131 8129691 161 8151483 

12 8187264 42 8178118 72 8074283 102 8167401 132 8153314 162 8078888 

13 8031592 43 8078540 73 8130075 103 8118811 133 8077508 163 8162992 

14 8059015 44 8117237 74 8110938 104 8027310 134 7977400 164 8138674 

15 8115065 45 8172917 75 8176276 105 8143327 135 8161518 165 8111223 

16 8135656 46 8147593 76 8166776 106 8120758 136 8199298 166 8105598 

17 8108284 47 8112142 77 8223382 107 8103337 137 8095077 167 8188815 

18 8091805 48 8170758 78 8134020 108 8133659 138 8148304 168 8182174 

19 8117419 49 8115121 79 8189968 109 8111960 139 8116419 169 8135457 

20 8081739 50 8116968 80 8111003 110 8172049 140 8082146 170 8109017 

21 8132213 51 8189206 81 8145952 111 8053003 141 8131041 171 8145784 

22 8165101 52 8033490 82 8140180 112 8135540 142 8079768 172 8108692 

23 8124995 53 8155771 83 8060268 113 8006007 143 8117775 173 8098133 

24 8159052 54 8063694 84 8084480 114 8143386 144 8148261 174 8137763 

25 8042078 55 8172620 85 8034819 115 8076025 145 8201290 175 8064857 

26 8087874 56 8176355 86 8185895 116 8127607 146 8146764 176 8104951 

27 8122281 57 8143324 87 8035547 117 8108887 147 8122081 177 8069203 

28 8126571 58 8119376 88 8130104 118 8088585 148 8156804 178 8106762 

29 8196433 59 8027607 89 8082314 119 8063236 149 8196070 179 8089951 

30 8144706 60 8157472 90 8098654 120 8140467 150 8133049 180 8168645 
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Tab. 35 Výsledný soubor optimálních objemů nádrže Skryje – náhodné reálné průtokové řady 

(2. část). 
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181 8118822 201 8118466 221 8143000 241 8070331 261 8161648 281 8127813 

182 8058150 202 8141980 222 8119840 242 8067350 262 8093886 282 8000869 

183 8151834 203 8124157 223 8105953 243 8134975 263 8111996 283 8114001 

184 8150417 204 8185256 224 8124421 244 8091599 264 8149924 284 8097470 

185 8087961 205 8145708 225 8072391 245 8073958 265 7999234 285 8109595 

186 8082687 206 8193951 226 8133077 246 8113650 266 8119896 286 8124192 

187 8043431 207 8109313 227 8099593 247 8133780 267 8138037 287 8135376 

188 8178969 208 8148352 228 8139777 248 8081372 268 8166777 288 8144628 

189 8029946 209 8169057 229 8158053 249 8146479 269 8152522 289 8113560 

190 8117540 210 8084429 230 8100671 250 8098291 270 8105959 290 8086638 

191 8098219 211 8128899 231 8077097 251 8114921 271 8141862 291 8187708 

192 8135506 212 8089381 232 8124367 252 8137337 272 8136681 292 8098902 

193 8119663 213 8153754 233 8117065 253 8147036 273 8081828 293 8073638 

194 8140776 214 8175170 234 8182708 254 8058833 274 8172379 294 8182104 

195 8136674 215 8179587 235 8140660 255 8145083 275 8043649 295 8190143 

196 8013127 216 8129732 236 8171043 256 8106565 276 8088067 296 8122939 

197 8107269 217 8086325 237 8098297 257 8068899 277 8082160 297 8142797 

198 8181971 218 8143310 238 8091866 258 8130741 278 8082052 298 8178873 

199 8115832 219 8098519 239 8144513 259 8163750 279 8078815 299 8195545 

200 8100716 220 8149808 240 7992328 260 8079663 280 8074099 300 8066520 
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Tab. 36 Výsledný soubor optimálních objemů nádrže Skryje – náhodné umělé průtokové řady 

(1. část). 
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1 10461976 31 10522084 61 10413892 91 10780536 121 10630272 151 10828620 

2 10891452 32 10654316 62 10630272 92 10726440 122 10437936 152 10582188 

3 10570168 33 10582188 63 10702400 93 10546124 123 10780536 153 10606232 

4 10792560 34 10720432 64 10738460 94 10606232 124 10582188 154 10642292 

5 10618252 35 10702400 65 10522084 95 10449956 125 10630272 155 10714420 

6 10654316 36 10522084 66 10654316 96 10582188 126 10598576 156 10449956 

7 10522084 37 10630272 67 10780536 97 10474000 127 10912768 157 10341768 

8 10678356 38 10365808 68 10570168 98 10678356 128 10582188 158 10474000 

9 10594208 39 10498040 69 10606232 99 10780536 129 10437936 159 10630272 

10 10618252 40 10738460 70 10702400 100 10702400 130 10546124 160 10498040 

11 10522084 41 10780536 71 10582188 101 10546124 131 10762504 161 10498040 

12 10570168 42 10606232 72 10742828 102 10702400 132 10546124 162 10498040 

13 10630272 43 10419056 73 10570168 103 10687096 133 10720432 163 10594208 

14 10876704 44 10714420 74 10474000 104 10780536 134 10474000 164 10658684 

15 10522084 45 10498040 75 10474218 105 10654316 135 10654316 165 10582188 

16 10654316 46 10317724 76 10594208 106 10570168 136 10654316 166 10630272 

17 10738460 47 10546124 77 10582188 107 10317724 137 10678356 167 10634640 

18 10714420 48 10804580 78 10696392 108 10678356 138 10618252 168 10750484 

19 10582188 49 10738460 79 10606232 109 10762504 139 10683520 169 10696392 

20 10714420 50 10678356 80 10582188 110 10720432 140 10658684 170 10654316 

21 10546124 51 10526452 81 10442304 111 10630272 141 10317724 171 10750484 

22 10678356 52 10506780 82 10948832 112 10582188 142 10630272 172 10630272 

23 10570168 53 10654316 83 10738460 113 10630272 143 10654316 173 10582188 

24 10720432 54 10762504 84 10570168 114 10678356 144 10738460 174 10658684 

25 10654316 55 10522084 85 10876704 115 10365808 145 10437936 175 10389852 

26 10630272 56 10546124 86 10714420 116 10912768 146 10912768 176 10606232 

27 10654316 57 10726440 87 10702400 117 10522084 147 10185496 177 10720432 

28 10474000 58 10341768 88 10738460 118 10738460 148 10173476 178 10618252 

29 10570168 59 10498040 89 10498040 119 10474000 149 10654316 179 10606232 

30 10726440 60 10754852 90 10706768 120 10828620 150 10780536 180 10582188 
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Tab. 37 Výsledný soubor optimálních objemů nádrže Skryje – náhodné umělé průtokové řady 

(2. část). 
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181 10449956 201 10582188 221 10702400 241 10389852 261 10960852 281 10678356 

182 10654316 202 10606232 222 10582188 242 10937900 262 10726440 282 10691468 

183 10714420 203 10738460 223 10582188 243 10912768 263 10762504 283 10780536 

184 10449956 204 10900748 224 10780536 244 10582188 264 10341768 284 10720432 

185 10474000 205 10606232 225 10570168 245 10610600 265 10726440 285 10762504 

186 10702400 206 10881072 226 10630272 246 10654316 266 10682724 286 10546124 

187 10498040 207 10594208 227 10474000 247 10780536 267 10702400 287 10744476 

188 10618252 208 10738460 228 10582188 248 10582188 268 10522084 288 10449956 

189 10714420 209 10678356 229 10630272 249 10606232 269 10606232 289 10804580 

190 10792560 210 10606232 230 10449956 250 10606232 270 10900748 290 10341768 

191 10828620 211 10678356 231 10672348 251 10594208 271 10582188 291 10750484 

192 10365808 212 10546124 232 10546124 252 10630272 272 10714420 292 10738460 

193 10744476 213 10498040 233 10702400 253 10630272 273 10474000 293 10594208 

194 10606232 214 10754852 234 10960852 254 10389852 274 10437936 294 10767968 

195 10594208 215 10780536 235 10522084 255 10570168 275 10582188 295 10630272 

196 10449956 216 10630272 236 10720432 256 10582188 276 10449956 296 10984896 

197 10654316 217 10570168 237 10582188 257 10498040 277 10654316 297 10582188 

198 10714420 218 10570168 238 10550492 258 10582188 278 10606232 298 10582188 

199 10762504 219 10630272 239 10876704 259 10630272 279 10678356 299 10582188 

200 10702400 220 10461976 240 10630272 260 10714420 280 10730808 300 10365808 

Oba výsledné soubory je možno v GUI statisticky vyhodnotit. Vyhodnocení je možno provést 

v modulu statistika, který se otevře pomocí hlavní dialogové nabídky GUI „Statistika“. 

Před samotným otevřením modulu statistika je zobrazeno dialogové okno „Množina 

optimálních objemů“ – viz obr. 132. 
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Obr. 132 Dialogové okno „Množina optimálních objemů“. 

V dialogovém okně je formou tabulky zobrazen výsledný soubor optimálních objemů všech 

nádrží v subsystému. Hodnoty zásobních objemů jsou v m
3
. První a druhý sloupec tabulky je 

vždy stejný. Počet ostatních sloupců tabulky je daný počtem nádrží v subsystému. Každý 

řádek tabulky odpovídá jednomu optimálnímu řešení, které je provedeno v náhodné reálné 

nebo náhodné umělé průtokové řadě. Výsledné optimální objemy jsou do tabulky opakovaně 

vkládány vždy po provedení řešení pomocí tlačítka „Přidat do množiny“ – viz obr. 123. Do 

prvního sloupce „Datum“ a do druhého sloupce „Čas“ tabulky je vložen datum a čas, který 

odpovídá době provedení řešení. Oba sloupce umožňují uživateli snadnější orientaci mezi 

opakovaným řešením. Nevhodné řádky je možno pomocí tlačítka „Vymazat řádky“ z tabulky 

odstranit. 

Pomocí tlačítka „Statistika“ se zobrazí dialogové okno „Statistika“. V dialogovém okně je 

možno vypočítat statistické charakteristiky náhodných objemů a graficky vykreslit 

pravděpodobnostní funkce. Výpočet se spouští pomocí tlačítka „! Výpočet !“. Po úspěšném 

provedení výpočtu je nutné vypočítané hodnoty zpět načíst do dialogového okna. Načtení 

hodnot je možno provést pomocí tlačítka „Načtení výsledků“. 

Na obr. 133 je zobrazeno dialogové okno „Statistika“ po úspěšném provedení výpočtu a 

načtení výsledků. 
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Obr. 133 Dialogové okno „Statistika“ (rozdělení). 

Pomocí záložek „Rozdělení“ a „Čáry překročení“ je možno přepínat mezi grafickým 

zobrazením pravděpodobnostních funkcí. V záložce „Rozdělení“ je možno zobrazit průběhy 

normálního a Johnsonova rozdělení. Pomocí ovládacích prvků pod grafem je možno zobrazit 

pouze průběh vybraného rozdělení nebo obou rozdělení najednou. V záložce „Čáry 

překročení“ je možno zobrazit průběh empirické čáry překročení a průběhy teoretických čar 

pro normální a Johnsonovo rozdělení. Pomocí ovládacích prvků pod grafem je možno 

zobrazit pouze průběh vybrané čáry překročení nebo všechny čáry najednou – viz obr. 134. 

 

Obr. 134 Dialogové okno „Statistika“ (čáry překročení). 
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Stejným způsobem, který je popsán výše, je možno jednotlivé grafy exportovat. 

V pravé části dialogového okna jsou zobrazeny vypočtené statistické charakteristiky 

náhodných objemů vybrané nádrže. 

Pomocí položky „Odečtení hodnot z teoretických čar“ umístěné pod statistickými 

charakteristikami je možno pro libovolnou pravděpodobnost vloženou v % vypočítat 

odpovídající velikost objemu vybrané nádrže. 

Na obr. 135 až obr. 140 jsou zobrazena normální a Johnsonova rozdělení pravděpodobnosti a 

čáry překročení náhodných objemů nádrže Skryje, vypočtených z náhodných reálných a 

náhodných umělých průtokových řad. 

 

Obr. 135 Normální a Johnsonovo rozdělení pravděpodobnosti náhodných objemů nádrže 

Skryje – náhodné reálné průtokové řady. 
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Obr. 136 Empirická čára překročení a teoretická čára překročení normálního rozdělení 

náhodných objemů nádrže Skryje – náhodné reálné průtokové řady. 

 

Obr. 137 Empirická čára překročení a teoretická čára překročení Johnsonova rozdělení 

náhodných objemů nádrže Skryje – náhodné reálné průtokové řady. 
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Obr. 138 Normální a Johnsonovo rozdělení pravděpodobnosti náhodných objemů nádrže 

Skryje – náhodné umělé průtokové řady. 

 

Obr. 139 Empirická čára překročení a teoretická čára překročení normálního rozdělení 

náhodných objemů nádrže Skryje – náhodné umělé průtokové řady. 
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Obr. 140 Empirická čára překročení a teoretická čára překročení Johnsonova rozdělení 

náhodných objemů nádrže Skryje – náhodné umělé průtokové řady. 

V tab. 38 jsou shrnuty statistické charakteristiky (velikosti standardní a rozšířené nejistoty) 

náhodných objemů nádrže Skryje vypočtených z náhodných reálných a z náhodných umělých 

průtokových řad. 

Tab. 38 Statistické charakteristiky náhodných objemů nádrže Skryje. 

Náhodné 

průtokové 

řady 

 (       ) 

[m
3
] 

 (       
)   

          

[m
3
] 

            

[m
3
] 

  (       
)   

         
 

[%] 

           
 

[%] 

Reálné 8118565 44500 133500 0,55 1,65 

Umělé 10627347 133294 399882 1,25 3,75 
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6 Shrnutí výsledků 

Hlavním smyslem kapitoly Praktická aplikace bylo provést verifikaci vytvořeného programu 

na reálném subsystému zásobení vodou. Verifikace programu proběhla ve dvou krocích. 

V prvním kroku byla provedena verifikace optimalizačního modelu a v druhém kroku 

simulačního modelu. Dále bylo smyslem podrobně popsat všechny dostupné možnosti 

vytvořeného GUI. Postupně byla v GUI vytvořena vstupní data potřebná k řešení uvažované 

úlohy pomocí optimalizačního a simulačního modelu. Na základě dosažených výsledků 

(nalezených optimálních řešení) bylo možno vytvořený program verifikovat. 

Jak je uvedeno v kapitole 4, řešení úloh optimálního rozvoje je třeba provádět na velmi 

dlouhém období, zahrnujícím v reálných průtokových řadách desítky, v umělých pak stovky, 

tisíce až desetitisíce let. Použití optimalizačního modelu pro řešení úlohy optimálního rozvoje 

na velmi dlouhém období by bylo značně časově náročné. V takovém případě by muselo být 

sestaveno mnoho rovnic. Řešením těchto rovnic by byl limitní stav, který je v praxi 

nedostupný. Nalezené řešení by z provozního hlediska nic nepřineslo. S praktickým použitím 

optimalizačního modelu se především uvažuje při operativní řízení systému v reálném čase 

při existenci předpovědi přítoků vody do systému (řešení úlohy optimálního řízení). 

Z provozního hlediska nemá smysl řešení provádět na dlouhém časovém období, protože 

přesnost předpovědi značně klesá s délkou předpovědního období. Samotné předpovědi 

průtokových řad jsou v současnosti spíše ve stádiu vývoje a testování. 

Vytvořený algoritmus optimalizačního modelu v současnosti umožnuje provádět řešení na 

maximálním období     . Pokud si to praxe vyžádá, je možno tuto maximální hodnotu 

v budoucnu navýšit. I přes uvedené skutečnosti algoritmus optimalizačního modelu umožnuje 

na tomto krátkém období řešit i úlohu optimálního rozvoje (umožnuje nalézt optimální 

velikosti zásobních objemů nádrží). Je zřejmé, že ve složitých hydrologických poměrech 

existujících na území České republiky nemá smysl na tak krátkém období řešit úlohu 

optimálního rozvoje pomocí optimalizačního modelu. Smysluplné použití by nastalo 

v případě použití v zahraničí. Například v monzunových zemích, ve kterých existuje 

téměř pravidelný hydrologický cyklus, se vodohospodářské řešení běžně provádí ve fiktivním 

roce. Další možné použití je například v případě, kdy nad navrhovanou nádrží existuje jiná 

nádrž, ke které nejsou dostatečné informace, protože se nachází na cizím území – viz studie 

nádrže Bawanur (Starý, Menšík, Marton, 2011). V tomto případě je vhodné vodohospodářské 

řešení zásobní funkce nádrže provádět také ve fiktivním roce. 

Přes výše uvedené předpoklady použití optimalizačního modelu bylo rozhodnuto provést 

verifikaci optimalizačního modelu na úloze optimálního rozvoje systému zásobení vodou. 

Rozhodnutí bylo provedeno na základě skutečnosti, že úloha optimálního rozvoje je rozšířená 

úloha optimálního řízení. Hledaný vektor neznámých   je při řešení úlohy optimálního 

rozvoje rozšířen o neznámá ohodnocení (hledané velikosti zásobních objemů). Z toho pohledu 

je řešení úlohy optimálního rozvoje složitější a tudíž lze předpokládat, že pokud optimalizační 

model umožní úspěšně nalézt řešení úlohy optimálního rozvoje, tak umožní optimalizační 

model úspěšně nalézt i řešení úlohy optimálního řízení. Další skutečnost, která podpořila 

rozhodnutí provést verifikaci optimalizačního modelu na úloze optimálního rozvoje, je 

nedostupnost předpověděných průtoků. 
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Při řešení uvažované úlohy optimálního rozvoje optimalizačním modelem byla počáteční 

hodnota (násada) vektoru neznámých   pro ukázku stanovena všemi dostupnými způsoby. 

V případě stanovení počátečních hodnot vektoru neznámých odhadem byla doba trvání 

výpočtu uvažované úlohy v jednotkách sekund. Odhadnuté hodnoty musí být zpravidla blízké 

hodnotám hledaným (optimálním) jinak nelineární gradientní metoda může při hledání 

optimálního řešení sklouznout do „pasti“ lokálního extrému kriteriální funkce. V případě 

použití mřížkové metody je doba trvání výpočtu závislá na zvolené hustotě mřížky. Se 

vzrůstající hustotou mřížky a s celkovým počtem nezávisle proměnných nutný počet řešených 

variant mocnině roste. Pokud by hustota mřížky byla u uvažované úlohy rovna hodnotě 2 

(nejhrubší dělení), tak by výpočet trval týdny. Mřížkovou metodu je možno použít jen 

v případech, kdy řešení provádíme na kratším řešeném období (úloha optimálního řízení). 

V současnosti je mřížková metoda úspěšně otestována asi na       řešených variant. 

V případě použití diferenciální evoluce byla doba trvání výpočtu v desítkách sekund, podle 

zvolených parametrů metody. U řešené úlohy metoda diferenciální evoluce poskytla rychlý 

prostředek umožňující úspěšně nalézt optimální řešení bez nutnosti provádět subjektivní 

odhad počátečních hodnot vektoru neznámých. 

Nalezený vektor neznámých   – viz tab. 21 a tab. 22 je stejný v případě, kdy počáteční 

hodnoty vektoru neznámých byly stanoveny odhadem (viz podkapitola 4.2.1) a pomocí 

diferenciální evoluce. Použití mřížkové metody pro stanovení násady se ukázalo z časového 

důvodu nerealizovatelné. Výsledné (optimální) řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria 

          . Výsledná optimální velikost neznámého ohodnocení  ̌ 
  je rovna hodnotě 

          . Hodnota odpovídá součtu objemu stálého nadržení     a nalezené optimální 

velikosti zásobního objemu nádrže Skryje    . Stálé nadržení je rovno hodnotě            

a zásobní objem je pak roven hodnotě           . 

Po srovnání velikostí zásobního objemu nádrže Skryje navržené pomocí optimalizačního a 

simulačního modelu je zřejmé, že nalezená návrhová velikost zásobního objemu 

optimalizačním modelem je značně poddimenzovaná. Dosažený výsledek jednoznačně 

potvrzuje, že vodohospodářské řešení ve fiktivním roce není v hydrologických podmínkách 

České republiky možno provést. Současně je nutno brát v potaz, že fiktivní rok představuje 

odlišný hydrologický podklad než průtoková řada průměrných měsíčních průtoků, která je 

podkladem simulačního modelu. Dále je nutno uvažovat, že výsledkem optimalizačního 

modelu je limitní stav. 

Z nalezeného vektoru neznámých je zřejmé, že k úplnému vyprázdnění navrženého zásobního 

prostoru dojde v předposledním časovém kroku     . Během posledního časového kroku 

     zásobní objem zůstane prázdný (řešení v I. cyklu). Z tohoto důvodu bylo provedeno 

dodatečné dořešení ve II. cyklu, kdy průběh přítoku do nádrže byl zopakován jako v I. cyklu. 

Předpokladem bylo, že se nádrž během následujícího fiktivního roku (II. cyklu) dokáže 

naplnit. Vlastní řešení bylo zjednodušeno na simulaci chování samostatné nádrže Skryje. 

Řízení odtoku z nádrže během prvního cyklu je totožné s výsledky provedeného řešení 

pomocí optimalizačního modelu. V druhém cyklu je nádrž opět řízena na plánovaný odtok 

        
     . Z průběhu součtových čar uvedených na obr. 141 plyne, že k úplnému 

naplnění zásobního prostoru dojde ve druhém měsíci druhého cyklu. 
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Obr. 141 Ověření znovu naplnění zásobního prostoru v součtové čáře rozdílové. 

Verifikace simulačního modelu byla provedena ve dvanácti variantách. Počet řešených variant 

vychází ze vzájemných kombinací zohledňující vliv ztrát vody z nádrží (zjednodušený 

a přesný výpočet), vliv mezipovodí a použití pravidel řízení odtoku vody z nádrží (viz 

podkapitola 4.1.7). Pokud pravidla řízení nejsou použita, je řídící odtok vody z nádrží roven 

nalepšenému odtoku. Každá varianta byla řešena v reálné a umělé průtokové řadě průměrných 

měsíčních průtoků. K nalezení optimálního řešení (optimální velikost zásobního objemu 

nádrže Skryje) byly použity všechny čtyři optimalizační metody simulačního modelu. 

Celkový počet nutných řešení byl roven hodnotě   . 

Na základě srovnání optimálních velikostí zásobních objemů nádrže Skryje nalezených 

řešením každé uvažované varianty (viz tab. 23) je možné získat představu o velikosti účinku 

jednotlivých vlivů na navrhovanou (hledanou) velikost zásobního objemu nádrže Skryje. 

Před shrnutím dosažených výsledků je nutno uvést, že při popisu jednotlivých variant jsou 

brány v potaz výsledné zabezpečenosti podle trvání    v pozorovaných hranách grafu. 

Pozorované hrany grafu jsou hrany pod jednotlivými nádržemi (Vír –     , Skryje –      a 

Brno –     ) a hrana grafu s odběrem     . Dále je v každé řešené variantě brána v potaz 

nalezená (výsledná) hodnota optimální velikostí neznámého ohodnocení  ̌ 
 . Hodnota 

nalezeného neznámého ohodnocení je rovna součtu objemu stálého nadržení     a nalezené 

optimální velikosti zásobního objemu nádrže Skryje    . Velikost objemu stálého nadržení je 

rovna hodnotě           . Při porovnávání jednotlivých variant je také sledována výsledná 

hodnota dosaženého kritéria   optimálního řešení. V následující části jsou popsány výsledky 

jednotlivých variant. K nalezení optimálního řešení těchto variant byla použita mřížková 

metoda a byly použity reálné průtokové řady – viz tab. 26. 
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Pro všechny řešené varianty je v hranách grafu      a      dosažena zabezpečenost    

       . V hraně grafu      je dosažená zabezpečenost větší než byla zabezpečenost 

normativní (požadovaná)      
         . V hraně grafu s odběrem      je dosažená 

zabezpečenost menší než byla zabezpečenost normativní    
          . K výpočtu 

zabezpečeností byl použit empirický vztah odvozený Čegodajevem. Pokud by k výpočtu byl 

použit klasický matematický vztah pro výpočet pravděpodobnosti, tak by zabezpečenost 

dosahovala       a požadovaná zabezpečenost v hraně grafu s odběrem      by byla 

splněna. Dosažené zabezpečenosti v hranách grafu      a      jsou odlišné a jejich dosažené 

hodnoty jsou přímo závislé na dané variantě. 

1. varianta v řešení neuvažuje s výpočtem ztrát vody z nádrží, neuvažuje s vlivem 

mezipovodí a neuvažuje ani s řízením odtoku vody z nádrží. Výsledky zabezpečeností jsou 

              a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého 

ohodnocení je  ̌ 
                   

 . Výsledky byly nalezeny při hodnotě kritéria 

          . Hodnoty požadovaných zabezpečeností      
          a      

          

nejsou splněny. Protože je v hraně grafu      výrazněji více poruch než v hraně      stává se 

při hledání optimálního řešení 1. varianty zabezpečenost v hraně grafu      rozhodující. I přes 

výrazné zvětšení zásobního objemu v nádrži Skryje, které by umožnilo při dodržení      
  

        z nádrže vypouštět předepsanou hodnotu nalepšeného odtoku         
 , by 

nedošlo k výraznému zvětšení zabezpečenosti v hraně grafu      a tudíž by se ani výrazně 

nesnížila výsledná hodnota kritéria. Jak se bude možno přesvědčit níže, naopak tomu bude ve 

variantách, ve kterých bude odtok z nádrží řízen pomocí algoritmu. Z výsledků 1. varianty je 

patrno, že významný účinek na hledanou velikost zásobního objemu nádrže Skryje má vliv 

mezipovodí. Tuto skutečnost podporuje i jednoduše provedená bilance mezi celkovým 

naměřeným přítokem vody do subsystému a neovlivněným odtokem vody ze subsystému. 

K provedení bilance byly použity reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků o 

délce 56 let. Odtok vody ze subsystému byl o        větší než celkový přítok vody do 

subsystému. Velikost přítoku z mezipovodí, který tvoří z převážné většiny podzemní voda je 

významný a jak bude možno vidět v dalších variantách tak je pro splnění požadovaných 

zabezpečeností zcela zásadní. 

2. varianta na rozdíl od varianty první uvažuje v řešení se zjednodušeným výpočtem ztrát. 

Výsledné zabezpečenosti jsou               a              . Výsledná hodnota 

optimální velikosti neznámého ohodnocení je  ̌ 
              a optimálního řešení bylo 

dosaženo při hodnotě kritéria           . Při porovnání výsledků 2. varianty s 1. 

variantou je patrný účinek vlivu ztrát vody z nádrží. Vliv ztrát vody z nádrží zapříčinil 

zvětšení navrhovaného zásobního prostoru oproti předchozí variantě. Zvětšený zásobní 

prostor v nádrži Skryje způsobil mírné zvětšení zabezpečenosti v hraně grafu     . Naopak je 

tomu na hraně grafu     , kde vliv ztrát vody zapříčinil snížení zabezpečenosti o       . 

Významnost účinku vlivu ztrát vody z nádrží potvrzuje i velikost dosaženého kritéria 

optimálního řešení. U druhé varianty dosahuje kritérium větší hodnoty než u varianty první. 

3. varianta je téměř stejná jako varianta druhá. Rozdíl je jen ve způsobu výpočtu ztrát vody 

z nádrží. Ve 3. variantě jsou ztráty vody určeny přesným výpočtem. Výsledné zabezpečenosti 
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jsou               a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého 

ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria 

          . Při porovnání výsledků 3. varianty s 2. variantou je patrný rozdíl mezi 

způsobem výpočtu ztrát vody z nádrží. Při téměř stejné hodnotě dosaženého kritéria v druhé a 

třetí variantě je nutnost většího zásobního objemu v nádrži Skryje. Navržený zásobní objem je 

ve 3. variantě větší o           než ve 2. variantě. Větší zásobní objem v nádrži zapříčiní 

dosažení vetší zabezpečenosti v hraně grafu     . V hraně      je zabezpečenost vlivem 

přesného výpočtu ztrát menší o        než ve 2. variantě. 

4. varianta v řešení uvažuje s vlivem mezipovodí a se zjednodušeným výpočtem ztrát vody 

z nádrží. Výsledky 4. varianty přímo potvrzují, co již bylo předpokládáno u 1. varianty. Na 

nalezení optimálního řešení má největší účinek vliv mezipovodí. Výsledné zabezpečenosti 4. 

varianty jsou               a              . Výsledná hodnota optimální velikosti 

neznámého ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě 

kritéria           . Dosažené zabezpečenosti se téměř blíží požadovaným hodnotám 

zabezpečenosti. U variant uvažujících s účinkem vlivu mezipovodí je možno nalézt řešení, při 

kterém je hodnota dosaženého kritéria téměř nulová (asi pět tisíckrát menší než u variant bez 

vlivu mezipovodí). 

5. varianta uvažuje na rozdíl od varianty čtvrté s přesným výpočtem ztrát vody z nádrží. 

Výsledné zabezpečenosti jsou               a              . Výsledná hodnota 

optimální velikosti neznámého ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo 

dosaženo při hodnotě kritéria           . Dosažené výsledky 5. varianty se od výsledků 

čtvrté varianty liší pouze ve velikosti navržené velikosti zásobního objemu nádrže Skryje. 

Velikost zásobního objemu je o           vetší než ve 4. variantě. Toto zvětšení je 

zapříčiněno pouze rozdílným způsobem stanovení ztrát vody z nádrží. Přesnější výpočet ztrát 

vyžaduje větší nárok na zásobní prostor nádrže, tak jako tomu je obdobně mezi třetí a druhou 

variantou. 

6. varianta uvažuje v řešení se zjednodušeným výpočtem ztrát vody z nádrží, s účinkem vlivu 

mezipovodí a s řízením odtoku vody z nádrží. Výsledné zabezpečenosti jsou               

a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého ohodnocení je  ̌ 
  

           a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria           . Pro 

posouzení účinku řízení odtoku vody je nutno porovnat výsledky 6. varianty s variantou 

čtvrtou, ve které algoritmus řízení není použit. Řídící algoritmus umožnil při řešení v případě 

nutnosti navýšit nalepšený odtok z nádrže. Tato skutečnost se projevila v nutnosti zvětšení 

navrhovaného zásobního objemu nádrže Skryje. Zásobní objem je o           větší než 

navržený zásobní objem ve čtvrté variantě. Řízené navyšovaní nalepšených odtoků také 

umožnilo dosáhnout lepší zabezpečenosti v hraně grafu      a tím snížit hodnotu dosaženého 

kritéria. 

7. varianta se od šesté varianty liší pouze ve způsobu stanovení ztrát vody z nádrží. V 7. 

variantě jsou ztráty určeny přesným výpočtem. Výsledné zabezpečenosti 7. varianty jsou 

              a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého 

ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria 
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          . Synergie přesného výpočtu ztrát a řízení odtoku vody z nádrží vyvolala 

nutnost zvětšit navrhovaný zásobní objem nádrže Skryje. Zásobní objem je o           

větší než navržený zásobní objem v šesté variantě. V důsledku uvedeného je zabezpečenost 

v hraně grafu      téměř stejná jako požadovaná zabezpečenost a hodnota dosaženého kritéria 

je nepatrně nižší než je v šesté variantě. 

8. varianta uvažuje při řešení pouze s účinkem vlivu mezipovodí. Výsledné zabezpečenosti 8. 

varianty jsou               a              . Výsledná hodnota optimální velikosti 

neznámého ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě 

kritéria           . Varianta neuvažuje s účinkem vlivu ztrát vody z nádrží a proto je 

možno předpokládat, že navrhovaná velikost zásobního objemu nádrže Skryje by mohla být 

menší než ve čtvrté a páté variantě. Při porovnání výsledku osmé a čtvrté varianty je možno 

vidět, že zásobní objem ve čtvrté variantě je stejný jako ve variantě osmé. Účinek vlivu ztrát 

vody z nádrží se v tomto případě neprojevil přímo na velikosti zásobního objemu, ale na 

dosažené zabezpečenosti v hraně grafu     . Zabezpečenost ve čtvrté variantě je nižší než u 

varianty osmé. Rozdílnost zabezpečenosti se projevila na velikosti dosaženého kritéria. 

Hodnota dosaženého kritéria optimálního řešení je u čtvrté varianty větší než u varianty osmé. 

Naopak při porovnání výsledku osmé a páté varianty je možno vidět, že zásobní objem v páté 

variantě je větší než ve variantě osmé. Uvedený předpoklad je splněn. Přesný výpočet ztrát 

v páté variantě se projevil jak na menší zabezpečenost v hraně     , tak i na větším zásobním 

objemu nádrže Skryje. Hodnota dosaženého kritéria optimálního řešení je u páté varianty větší 

než u varianty osmé. 

9. varianta uvažuje při řešení s účinkem vlivu mezipovodí a s řízením odtoku vody z nádrží. 

Výsledné zabezpečenosti jsou               a              . Výsledná hodnota 

optimální velikosti neznámého ohodnocení je  ̌ 
             a optimálního řešení bylo 

dosaženo při hodnotě kritéria           . Dosažené výsledky jsou až na navrhovanou 

velikost zásobního objemu stejné s výsledky varianty osmé. Zásobní objem je o           

vetší než u osmé varianty. Zvětšení zásobního objemu je zapříčiněno algoritmem řízení a jeho 

snahou v případě nutnosti navýšit nalepšený odtok. Účinek řízení odtoku vody z nádrží je 

zřejmě minimální a ostatní výsledky ve variantě neovlivní. 

10. varianta uvažuje při řešení pouze s řízením odtoku vody z povodí. Výsledné 

zabezpečenosti jsou               a              . Výsledná hodnota optimální velikosti 

neznámého ohodnocení je  ̌ 
              a optimálního řešení bylo dosaženo při 

hodnotě kritéria           . Hodnoty požadovaných zabezpečeností      
          a 

     
          nejsou splněny. Navržená velikost zásobního objemu je možno považovat za 

maximálně možnou velikost   
   . Při porovnání dosažených výsledků s variantou první je 

patrný významný účinek řízení odtoku vody z nádrží. Řídící algoritmus navýšil nalepšený 

odtok z nádrže Skryje, tak aby bylo dosaženo co nejnižší hodnoty kritéria. Hodnota 

dosaženého kritéria v desáté variantě je téměř desetkrát menší než ve variantě první. 

11. varianta uvažuje stejně jako desátá varianta s řízením odtoku z nádrží a navíc se 

zjednodušeným výpočtem ztrát vody z nádrží. Výsledné zabezpečenosti 11. varianty jsou 

              a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého 
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ohodnocení je  ̌ 
              a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria 

          . Hodnoty požadovaných zabezpečeností nejsou jako u desáté varianty splněny. 

Navržená velikost zásobního objemu je maximálně možná. Výsledné zabezpečenosti jsou 

účinkem vlivu ztrát menší než v desáté variantě. Nižším hodnotám dosažených 

zabezpečeností odpovídá velikost kritéria. Hodnota dosaženého kritéria je větší než v desáté 

variantě. 

12. varianta uvažuje stejně jako desátá a jedenáctá varianta s řízením odtoku vody z nádrží a 

s přesným výpočtem ztrát vody z nádrží. Výsledné zabezpečenosti 12. varianty jsou       

        a              . Výsledná hodnota optimální velikosti neznámého ohodnocení je 

 ̌ 
              a optimálního řešení bylo dosaženo při hodnotě kritéria           . 

Hodnoty požadovaných zabezpečeností nejsou splněny jako u předchozích dvou variant. 

Navržená velikost zásobního objemu je maximálně možná. Výsledné zabezpečenosti jsou 

účinkem vlivu ztrát menší než v desáté variantě a z důvodu přesného výpočtu ztrát jsou i 

menší než v jedenácté variantě. Nižším hodnotám dosažených zabezpečeností odpovídá 

velikost kritéria. Hodnota dosaženého kritéria je větší než v desáté a jedenácté variantě. 

Dosažené výsledky jednotlivých variant jsou téměř stejné s výsledky variant, k jejichž 

nalezení optimálního řešení byly použity zbývající optimalizační metody – viz tab. 27, tab. 28 

a tab. 29. Nepatrná odlišnost mezi výsledky je způsobena způsobem hledání optimálního 

řešení. Způsob hledání plyne z vlastního principu optimalizační metody. Při vhodně 

zvolených parametrech optimalizačních metod je možno úspěšně nalézt optimální řešení 

všemi optimalizačními metodami. Při řešení v reálných průtokových řadách je doba potřebná 

k nalezení optimálního řešení přibližně stejná u všech optimalizačních metod. Doba výpočtu 

uvažované úlohy byla v řádech sekund. Pokud řešení uvažovalo s řízením odtoku vody 

z nádrží, doba výpočtu byla téměř dvojnásobně delší než doba výpočtu bez řízení. Pro ověření 

správnosti nalezení globálního extrému je obecně možno doporučit použití vždy aspoň dvou 

optimalizačních metod. 

V následující části je provedeno srovnání výsledků jednotlivých variant řešených v reálné a 

umělé průtokové řadě. Při porovnání velikostí zásobních objemů nádrže Skryje navržených 

z reálné a z umělé průtokové řady je na první pohled patrno, že zásobní objemy navržené 

z umělé průtokové řady jsou větší. Větší velikosti zásobních objemů jen potvrzují předpoklad 

spolehlivějšího návrhu, kterého je dosaženo v důsledku řešení provedeného v umělé 

průtokové řadě. Zásobní objemy jsou v jednotlivých variantách v průměru větší o     miliónů 

   než navržené zásobní objemy z reálné řady. 

Pro všechny varianty řešené v umělé průtokové řadě je v hraně grafu      dosažena 

zabezpečenost             a v hraně grafu      je dosažena zabezpečenost           . 

V hraně grafu      je dosažená zabezpečenost větší než byla zabezpečenost požadovaná 

     
         . V hraně grafu s odběrem      je dosažená zabezpečenost menší než byla 

zabezpečenost požadovaná    
          . Rozdíl mezi dosaženou a požadovanou 

zabezpečeností je nepatrný a je způsoben řešením v umělé průtokové řadě. 

Ve všech variantách, ve kterých není uvažováno při řešení s účinkem vlivu mezipovodí (1., 2., 

3., 10., 11, a 12. varianta) jsou výsledné zabezpečenosti v hranách grafu      a      menší než 
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jsou zabezpečenosti požadované      
          a      

         . V hraně grafu      je 

výrazněji více poruch než v hraně     . Z toho důvodu se při hledání optimálního řešení těchto 

variant stává zabezpečenost v hraně grafu      rozhodující. Tyto varianty jsou obdobou 

odpovídajících variant řešených v reálné průtokové řadě. Přes výrazné zvětšení zásobního 

objemu v nádrži Skryje, které by umožnilo při dodržení      
          z nádrže vypouštět 

předepsanou hodnotu nalepšeného odtoku         
 , by nedošlo k výraznému zvětšení 

zabezpečenosti v hraně grafu      a tudíž by se ani výrazně nesnížila výsledná hodnota 

kritéria. 

Naopak ve všech ostatních variantách, ve kterých je uvažováno při řešení s účinkem vlivu 

mezipovodí (4., 5., 6., 7., 8. a 9. varianta) je výsledná zabezpečenost v hraně grafu      větší 

než je zabezpečenost požadovaná. V hraně grafu      je výsledná zabezpečenost i v těchto 

variantách menší než je zabezpečenost požadovaná. Výsledná zabezpečenost v hraně grafu 

     se, ale s porovnáním s předchozími variantami výrazněji přibližuje zabezpečenosti 

požadované      
         . K dosažení požadované zabezpečenosti by musela být zvětšena 

předepsaná hodnota nalepšeného odtoku vody z nádrže Skryje. Ve variantách uvažujících 

s řízením odtoku vody z nádrží hodnota zabezpečenosti v hraně grafu      dosahuje téměř 

požadované zabezpečenosti. 

Hodnocení variant řešených jednotlivými optimalizačními metodami je téměř stejné, tak jako 

u řešení v reálné průtokové řadě. Při řešení v umělých průtokových řadách však může být 

doba potřebná k nalezení optimálního řešení značně rozdílná u jednotlivých optimalizačních 

metod. Dobu řešení je možno významně zkrátit vhodně zvolenými parametry optimalizačních 

metod. Doba výpočtu uvažované úlohy se pohybovala v hodinách. Při řízení odtoku vody 

z nádrží byla doba výpočtu téměř dvojnásobně delší než doba výpočtu bez řízení (řízení na 

plánovaný odtok). 

Na závěr praktické aplikace je do vodohospodářského řešení zaveden vliv nejistot členů 

reálných průtokových řad. Řešení bylo provedeno ve spektru náhodných reálných a ve spektru 

náhodných umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. Každé spektrum tvoří 

300 náhodně vygenerovaných průtokových řad. Po provedení opakovaného 

vodohospodářského řešení zásobní funkce byl získán náhodný výběr zásobních objemů 

nádrže Skryje. Náhodný výběr zásobních objemů, vypočtený z náhodných reálných a 

z náhodných umělých průtokových řad, byl zpracován do dvou souborů. Oba soubory 

obsahují 300 prvků (optimálních velikostí zásobního objemu Skryje) – viz tab. 34 až tab. 37. 

Každý prvek byl hledán pro pátou variantu. Vybraná varianta uvažuje s přesným výpočtem 

ztrát vody z nádrží, s vlivem mezipovodí a neuvažuje s řízením odtoku vody z nádrží. 

K nalezení optimálního řešení byla použita mřížková optimalizační metoda. 

Pro posouzení vlivu (velikosti) nejistot členů vstupní průtokové řady na hodnoty základních 

statistických charakteristik obou souborů zásobních objemů byly soubory statisticky 

vyhodnoceny. 
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Soubor náhodných objemů vypočtených z náhodných reálných průtokových řad je uveden 

v tab. 34, tab. 35 a má  (       )           
  a rozšířenou nejistotu            

           . 

Soubor náhodných objemů vypočtených z náhodných umělých průtokových řad je uveden 

v tab. 36, tab. 37 a má  (       )            
  a rozšířenou nejistotu            

           . Jak je možno vidět v tab. 36 a tab. 37, některé náhodné objemy vypočtené 

z náhodných umělých průtokových řad se opakují. Opakování zásobních objemů je 

způsobeno zvolenou optimalizační metodou. 

Hodnoty nejistot náhodných objemů stanovených z náhodných umělých průtokových řad jsou 

větší oproti nejistotám náhodných objemů stanovených z náhodných reálných průtokových 

řad. Hodnota nárůstu velikosti nejistoty náhodných objemů stanovených z náhodných 

umělých průtokových řad odpovídá zhruba trojnásobku nejistoty náhodných objemů 

stanovených z náhodných reálných průtokových řad. 

Vypočtené statistické charakteristiky ukazují, že vliv nejistot členů reálné průtokové řady na 

hodnoty zásobních objemů nádrží spolupracujících v soustavě nádrží by neměl být 

zanedbáván. Pokud bychom při návrhu nádrže chtěli úplně bezpečný návrh zásobního 

objemu, musela by být ke střední hodnotě zásobního objemu připočtena rozšířená nejistota 

typu  . 
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7 Závěr 

Disertační práce si klade za hlavní cíl vytvořit program pro automatizované řešení zásobní 

funkce vodohospodářských soustav. V zásadě je možno uvést, že stanovený cíl byl splněn. 

Vytvořený program umožňuje pomocí kódových čísel sestavit optimalizační a simulační 

model libovolného systému zásobení vodou. Pomocí optimalizačního modelu je možno řešit 

úlohy optimálního řízení a úlohy optimálního rozvoje. Pomocí simulačního modelu je možno 

na dlouhém období řešit úlohy optimálního rozvoje. 

Program je napsán v programovacím jazyce FORTRAN. FORTRAN je programovací jazyk 

navržený především pro vědecké výpočty a numerické aplikace. Jedna z jeho hlavní přednosti 

spočívá v úzké provázanosti s programovacím jazykem C++, u kterého je zajištěn neustále 

trvající vývoj. Další významnou předností je, že FORTRAN patří mezi programovací jazyky 

„nízké procesorové úrovně“. To znamená, že umožňuje provádět velmi rychlé výpočty. 

FORTRAN také zajišťuje kompatibilitu s dříve vytvořenými knihovnami v tomto jazyce, což 

je velmi podstatná skutečnost vzhledem ke značnému množství dříve zpracovaných programů 

a knihoven. 

Vytvořený program je možno ovládat pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. 

Grafické uživatelské rozhraní je vytvořeno ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 

2008 Express Edition za použití programovacího jazyka Microsoft Visual C#. Uživateli 

umožňuje jednoduše vytvořit (editovat) vstupní data do optimalizačního a simulačního 

modelu libovolného systému zásobení vodou. Po nakonfigurování systému a po spuštění 

výpočtu se ze vstupních dat automaticky sestaví řídící rovnice, které jsou řešeny 

optimalizačním nebo simulačním modelem. Hodnoty nalezeného optimálního řešení je možno 

přehledně zobrazovat formou tabulek a grafů. 

Optimalizační model nevyžaduje zadání pravidel řízení systému, řízené odtoky z nádrží jsou 

výsledkem optimalizace. Uvedená skutečnost umožňuje v praxi použít optimalizační model 

jako progresivní metodu řízení provozu zásobní funkce nádrže případně soustavy nádrží. 

K tomu je však potřeba kvalifikovaný odhad budoucích přítoků vody do nádrže. 

V současnosti jsou odpovídající předpovědní modely ve fázi vývoje a testování. 

Optimalizační model je možno použít i v případě, kdy se hledá nová struktura systému. Řešit 

úlohu optimálního rozvoje na krátkém období se může zdát zdánlivě nesmyslné, ale při 

možném použití programu v podmínkách téměř pravidelného hydrologického cyklu muže být 

tato možnost velmi výhodná. 

Simulační model může být v praxi použit k návrhu zásobních objemů nově navrhovaných 

nádrží nebo k přehodnocení zásobních objemů nádrží stávajících. Při vlastní simulaci chování 

systému je možno zohlednit vliv ztrát vody z nádrží (zjednodušený, přesný výpočet) a vliv 

mezipovodí (podzemní odtok). K řízení odtoku vody z nádrží je možno použít řízení na 

nalepšené odtoky nebo v praxi používané dispečerské grafy. 

Na základě disertační práce Martona byly v průběhu vývoje programu cíle práce dále 

rozšířeny o možnost provádět vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrží v průtokových 

řadách, jejichž členy jsou zatíženy vlivem nejistot. Součástí programu je generátor náhodných 

reálných a umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků ovlivněných nejistotami 

naměřených vstupů. Pro generování náhodných umělých průtokových řad z náhodných 
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reálných průtokových řad je v programu pro ukázku použit generátor LTAR. Součástí 

vytvořeného programu je algoritmus, který umožňuje generovat náhodné umělé průtokové 

řady v systému stanic. Algoritmus vychází z metody centrálních a satelitních stanic. 

Soubor optimálních náhodných realizací zásobních objemů, získaný opakovaným 

vodohospodářským řešením z náhodných reálných nebo z náhodných umělých průtokových 

řad, je možno v programu zpracovat do pravděpodobnostních funkcí a statistických 

charakteristik. Statistickým vyhodnocením je možno získat představu o velikosti vlivu nejistot 

členů reálné průtokové řady na hodnoty zásobních objemů nádrží spolupracujících v soustavě 

nádrží. 

Z logických výsledků dosažených v praktické aplikaci lze usoudit, že verifikace programu 

proběhla úspěšně. Program je funkční a je vytvořen v souladu s cílem disertační práce. 

Obecně vytvořený program může být v praxi použit pro vodohospodářské řešení zásobní 

funkce téměř libovolné reálné vodohospodářské soustavy. Vlastní univerzálnost programu je 

dále rozšířena o možnost zasáhnout prostřednictvím uživatelského rozhraní do příslušných 

částí zdrojového kódu. Otevřenost programu umožňuje u optimalizačního a simulačního 

modelu libovolně upravovat kriteriální funkci a u simulačního modelu libovolně upravovat 

pravidla řízení odtoku vody z nádrží. Pro provedení úprav je nutná elementární znalost 

programovacího jazyka FORTRAN. Úpravou kriteriální funkce tak může uživatel řešené 

úlohy značně modifikovat. Například po vhodné úpravě kriteriální funkce je možno program 

použít pro úlohy řešící hydroenergetikou funkci nádrží. V současné době je na rozšíření 

simulačního a optimalizačního modelu o hydroenergetickou funkci nádrží již pracováno. 

Program může být také použit pro pedagogické účely. V současné době probíhá výuka 

řešeného problému spíše na teoretické úrovni a to z důvodu složitosti a časové náročnosti 

řešení. Studenti během výuky mohou maximálně sestavit omezující podmínky typu rovnice a 

omezující podmínky typu nerovností a to pouze pro menší počet neznámých. Program umožní 

studentům snadněji pochopit teoretické základy úloh optimálního návrhu a řízení systému 

zásobení vodou a může také sloužit pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací. 

Disertabilnost práce je možno spatřovat ve vytvoření komplexního a univerzálního programu 

s grafickým uživatelským rozhraním, umožňujícího automatizované řešení zásobní funkce 

vodohospodářských soustav. Program z kódových čísel sestaví optimalizační, respektive 

simulační model libovolného systému zásobení vodou a na něm řeší úlohy optimálního řízení 

a optimálního rozvoje. Otevřenost programu umožňuje provádět úpravy kriteriální funkce, 

respektive program použít pro další účely. V programu je možno provádět řešení v nejistotou 

zatížených vstupních průtokových řadách a dosažené výsledky statisticky vyhodnotit. 

Součástí programu je generátor umělých průtokových řad s možností generování průtokových 

řad v systému stanic. V simulačním modelu je pro nalezení optimálního řešení možno použít 

vlastní autorem modifikovanou gradientní metodu. 

Náměty pro další řešení 

Simulační model v současnosti umožňuje nalézt optimální velikosti zásobních objemů 

jednotlivých nádrží. Snahou do budoucna bude, aby simulační model umožnil nalézt i jiná 
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neznámá ohodnocení grafu, například nalézt optimální velikost odběru jednotlivých 

odběratelů v systému. 

Program by rovněž v budoucnu mohl být použit při pořádání dispečerských her, pro získání 

potřebných návyků dispečera. Pro tento účel bude snaha program rozšířit o variantu 

dispečerské hry, které bude samozřejmě možno použít i pro školní výuku. 

Neovlivněné řady průměrných měsíčních průtoků jsou při výpočtu uvažujícím s vlivem 

mezipovodí vztaženy vždy k poslednímu vrcholu grafu schematizovaného systému. V 

budoucnu bude snaha o možnou volbu libovolného vnitřního vrcholu grafu. 

Výpočet souboru optimálních náhodných zásobních objemů nádrží z náhodných reálných 

nebo z náhodných umělých průtokových řad je i při současném výkonu počítačů značně 

časově náročný. Snaha do budoucna bude algoritmus programu paralelizovat. Následně bude 

možno provádět paralelní nebo distribuovaný výpočet. V případě paralelního výpočtu je 

samotný výpočet rozdělen na jednotlivá jádra CPU, GPU a v případě distribuovaného výpočtu 

je výpočet rozdělen mezi více počítačů do tzv. clusteru. Další možnou alternativou jak zkrátit 

dobu výpočtu bude s využitím superpočítačových center. 

Pro snadnější představu studentů budou v budoucnu jednotlivé kroky optimalizace 

interpretovány pomocí prostorového paprskového grafu. 

V případě přímé optimalizační metody je pro nalezení optimálního řešení optimalizačního 

modelu použita nelineární gradientní metoda. Snaha bude doplnit nelineární gradientní 

metodu o jinou optimalizační metodu, například metodu diferenciální evoluce. 

LTAR generátor umělých průtokových řad použitý v programu je pouze jeden z mnoha 

dostupných generátorů. Výběr vhodného generátoru je složitou záležitostí a často bývá vázán 

na konkrétní tok. Jeho výběr nebyl cílem disertační práce. V programu použitý generátor 

slouží hlavně pro ukázku s možným použitím ve výuce. V budoucnu bude nutno tuto oblast 

více prozkoumat a popřípadě program rozšířit o více generátorů. 

Další oblast, kterou bude nutno v budoucnu více prozkoumat, jsou metody generování 

umělých průtokových řad v systému stanic. V zahraničí se této oblasti věnovali například 

Kindler a Zuberek v pracích (Kindler, 1975; Kindler, Zuberek, 1976). V České republice je to 

oblast stále otevřená. V programu použitý algoritmus vychází z metody centrálních a 

satelitních stanic. Metoda je vhodná pouze tam, kde ve všech profilech existuje přibližně 

synchronní hydrologický režim (synchronní řady průtoků). Použitá metoda slouží především 

pro demonstrativní výpočty a pro pedagogické účely. Jednou z možných alternativ je metoda 

ortogonálních transformací, kterou využívá ČVUT Praha. Také je možno umělé průtokové 

řady vygenerovat pomocí jiného programu a následně vygenerované řady do programu 

importovat. 

Johnsonovo rozdělení pravděpodobnostní umožňuje při prokládání empirické čáry souboru 

náhodných zásobních objemů teoretickou čarou překročení zohlednit asymetrii. V praktické 

aplikaci bylo provedeno vyhodnocení pro 300 opakování. Lze předpokládat, že při větším 

počtu opakování (1000 až 10000) bude asymetrie téměř nulová a pro proložení empirické 

pravděpodobnostní čáry bude možno použít teoretickou čáru překročení normálního 

rozdělení. Tento předpoklad bude nutno v budoucnu ověřit. 
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V současnosti je možno provádět i vodohospodářské řešení v průtokových řadách, jejichž 

členy jsou zatíženy nejistotou. V budoucnu je možno obdobně řešení rozšířit i o batygrafické 

čáry nebo ztrátové křivky, jejichž průběhy budou vyjádřeny rovněž s nejistotami. 

Do budoucna tak nadále zůstává otevřená otázka vhodného způsobu začlenění nejistotou 

zatížených vstupů do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v kombinaci 

s požadovanou zabezpečeností nalepšeného odtoku. Zda k problému přistupovat obdobně jako 

u hydrologických vstupů (striktně dodržovat zabezpečenost řízených odtoků a z hustoty 

pravděpodobnosti zásobních objemů vybrat nejvyšší hodnotu – odpovídající rozšířené 

nejistotě typu malé a), což může vést ke zbytečnému předimenzování. Nebo naopak sjednotit 

požadavek na pravděpodobnost překročení výstupního zásobního objemu s hydrologickým 

rizikem (doplněk zabezpečenosti do 1), například přes geometrický součet a pracovat 

s celkovým rizikem selhání systému. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

   průtočná plocha ve vrcholu    [m
2
] 

 ( ) množina všech hran     , které předávají vodu    [1] 

 ( ) množina všech hran     , kterými odtéká voda z vrcholu    [1] 

 ( ) množina všech hran     , kterými přitéká voda z vrcholu    do systému [1] 

   plocha vodní hladiny nádrže ve vrcholu    [m
2
] 

 ̅ 
  

průměrná plocha vodní hladiny v nádrži ve vrcholu    v časovém 

kroku   
[m

2
] 

     hrana grafu vycházející z  -tého vrcholu a končící v  -tém vrcholu [1] 

    úhrn měsíčního výparu z volné hladiny nadrže ve vrcholu    [m] 

    úhrn ročního výparu z volné hladiny nádrže ve vrcholu    [m] 

  množina hran grafu [1] 

   nadmořská výška vodní hladiny nádrže ve vrcholu    [m n. m.] 

 ̅ 
  

průměrná nadmořská výška hladiny vody v nádrži ve vrcholu    

v časovém kroku   
[m n. m.] 

   hydraulický spád ve vrcholu    [1] 

   koeficient filtrace ve vrcholu    [m.s
-1

] 

     délka hrany grafu      [m] 

    -tý vrchol grafu [1] 

    -tý vrchol grafu [1] 

  množina vrcholů grafu [1] 

  počet řešených časových kroků [1] 

    množina nově navrhovaných uzlů řízení s akumulací [1] 

      náhodné realizace zásobního objemu, pro             [m
3
] 

  podmnožina odběratelů [1] 

   nalepšený odtok [m
3
.s

-1
] 

  hydrologická zabezpečenost [%] 

   normativní (požadovaná) hydrologická zabezpečenost [%] 

   hydrologická zabezpečenost podle dodávky vody [%] 

   hydrologická zabezpečenost podle opakování [%] 

   hydrologická zabezpečenost podle trvání [%] 

   počet generování [1] 

   dlouhodobý průměrný průtok [m
3
.s

-1
] 

   průměrný měsíční průtok [m
3
.s

-1
] 

    
  průtok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

    
  průtok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

 ̌   
  maximální průtok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

 ̂   
  minimální průtok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

    
  odběr hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

 ̌ 
  maximální odběr ve vrcholu    v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

 ̂ 
  minimální odběr ve vrcholu    v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

      
  podzemní přítok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

  
  hodnota přítok do vrcholu   v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 

    
  průtok hranou      v časovém kroku   [m

3
.s

-1
] 
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  podmnožina mezilehlých uzlů řízení [1] 

   podmnožina zahrnující pouze uzly s řízením (nádrže) [1] 

   podmnožina zahrnující pouze rozdělovací uzly [1] 

   průsak vody přehradním tělesem nádrže ve vrcholu    [m
3
.s

-1
] 

    zásobní objem nádrže ve vrcholu    [m
3
] 

    objem stálého nadržení nádrže ve vrcholu    [m
3
] 

     teoretická velikost zásobního objemu ve vrcholu    [m
3
] 

 ̅ 
  průměrné plnění nádrže ve vrcholu    v časovém kroku   [m

3
] 

  
  objem vody ve vrcholu    v časovém kroku   [m

3
] 

  
    objem vody v nádrži ve vrcholu    v časovém kroku     [m
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zabezpečenost 
[1] 

   zásobní objem nádrže [m
3
] 

  vektor neznámých [m
3
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-1
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  podmnožina vodních zdrojů [1] 
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  ztráty vody průsakem [m
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  (  
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   délka časového kroku [měsíc] 

  hodnota kritéria [1] 

  pořadí časových kroků [1] 

  ̌   ̂ horní a dolní mez příslušného intervalu  
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