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1  ÚVOD 

V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů [1] 

roste v současné době potřeba zapojení progresivních metod řízení provozu zásobní 

funkce nádrže. Snahou do budoucna je současné způsoby řízení doplnit o plně 

automatizované řízení založené na optimalizačním modelu. Optimalizační model 

však vyžaduje odhad budoucích přítoků vody do nádrže.  

Článek popisuje vytvořený předpovědní model pro vydávání střednědobých 

předpovědí průtoků povrchových toků vyvinutý v rámci disertační práce s názvem 

Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků, prováděnou v rámci 

prezenčního studia Ing. Jiřím Sázelem na Fakultě stavební, VUT Brno.  

Předpoklad využití vytvořeného modelu je optimalizace provozu 

vodohospodářské soustavy. Paralelně s výzkumem střednědobých předpovědí 

průtoků povrchových toků, byl prováděn výzkum zaměřený na automatizaci řešení 

zásobní funkce vodohospodářské soustavy [2], jehož předmětem je vytvoření 

software s názvem SOMVS [3], který umožní automatizovaně sestavit optimalizační 

a simulační model systému zásobení vodou a řešit na něm úlohy optimálního řízení 

a optimálního rozvoje. V průběhu vývoje předpovědního modelu byly také podrobně 

identifikovány vazby mezi odtokovými procesy povodí a metodou jejich 

předpovídání, které pomáhají k obecnému porozumění odtokových procesů povodí a 

vytváření jejich předpovědí. 

2  PŘEDPOVĚDNÍ METODA 

Předpovědní metoda vytváří předpověď nalezením historicky podobných situací, 

na základě grafické podobnosti aktuálních a historických záznamů. Zvolená metoda 

rozpozná podobnost podle polohy bodů historického a aktuálního záznamu a je 

pojmenovaná princip odchylek nebo model podobnosti. Pracuje s časovou řadou 

s měsíčním časovým krokem a k vytvoření předpovědi využívá průtokovou, 

srážkovou, teplotní časovou řadu. Předpovědní model vytváří bodovou předpověď.  

Aktuální záznam je měření pozorované před okamžikem vydávání předpovědi a 

historické záznamy jsou množinou měření pozorovaných v minulosti ve stejné 

oblasti, jako je aktuální záznam. Všechny body ležící před okamžikem vydávání 

předpovědi patří do tzv. porovnávané množiny (včetně okamžiku vydávání 

předpovědi). Body ležící za okamžikem vydávání předpovědi patří do předpovídané 

množiny, viz Obr. 1 
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Obr. 1 - Schéma předpovědi principem odchylek 

Matematická formulace předpovědi principem odchylek je následovná. Nechť je 

aktuální záznam dán vektorem 

  ( 1 ) 

kde n = počet vstupních měsíců (tj. počet bodů časové řady náležící do 

porovnávané množiny). Historické záznamy tvoří matici 

 

 

( 2 ) 

kde n = počet vstupních měsíců, v = počet výstupních měsíců (počet výstupních 

měsíců určuje množství bodů náležící do předpovídané množiny), m = počet 

historických záznamů. Nechť je dán vektor vah 

  ( 3 ) 

kde n = počet vstupních měsíců, wi ϵ < 0, 1 >. Váha v bodě vydávané předpovědi 

má vždy hodnotu rovnou jedné. Další hodnoty vah se zmenšují se vzdáleností od 

okamžiku vydávání předpovědi. Potom vzájemná podobnost aktuální a historické 

časové řady při vydávání předpovědi za použití modelu odchylek bude vyhodnocena 

podle kritéria 

 
 

( 4 ) 
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pro j = 1,2,…m. Čím je podobnost sj menší, tím je aktuální a historický záznam 

více podobný. Kritérium podobnosti sj je tedy postupně vypočítáno pro všechny 

historické záznamy. Ze všech vypočítaných hodnot sj je vybráno několik nejvíce 

podobných historicky podobných řad a jejich aritmetický průměr v oblasti 

porovnávané množiny představuje předpověď modelem podobnosti.  

Ve své nejjednodušší formě vytváří model podobnosti předpověď pomocí 

podobnosti časových řad průtoku. V předpovědních profilech na území České 

republiky vycházelo hodnocení přesnosti předpovědi vytvořené hledáním 

podobností pouze průtokových řad stejně nebo hůř jako odhad budoucích přítoků 

aritmetickým průměrem předchozích měření (koeficient determinace kolem nuly). 

S předpokladem zlepšení předpovědi modelem podobnosti byl model rozšířen o 

možnost hledat nejvíce podobný historický případ na základě podobnosti průtokové, 

srážkové a teplotní časové řady.  

Postup popsaný v předchozí kapitole je rozšířen o nalezení podobnosti pro 

všechny tři časové řady.  

 

( 5 ) 

Kde: qai, qhi – aktuální a historický záznam průtoku; sai ,shi – aktuální a 

historický záznam srážek; tai, thi – aktuální a historický záznam teplot; vp, vs, vt ϵ < 

0, 1 > – vliv průtokové, srážkové, teplotní časové řady na podobnost.  

3  KALIBRACE PŘEDPOVĚDNÍ METODY 

Model podobnosti má tři skupiny parametrů 

 PST (vp, vs, vt) – vliv podobnosti průtokové, srážkové, teplotní řady na 

určení nejvíce podobného historického případu 

 NPHP – počet nejvíce podobných historických případů hledaných 

modelem podobnosti pro vytvoření předpovědi  

 W (w1, …, wn) – váhy, určují vliv jednotlivých měření v porovnávané 

oblasti na stanovení podobnosti 

Protože je zkoumaný jev zatížen značnou náhodností, není použití 

optimalizačních metod k nalezení parametrů modelu podobnosti vhodné (dochází 

k nalezení lokálních extrémů). Proto jsou parametry modelu podobnosti hledány 

subjektivně na základě zobrazení mřížky výsledků pro všechny kombinace 

parametrů modelu podobnosti. S ohledem na 6 milionů kombinací parametrů 

modelu podobnosti představuje subjektivní volba parametrů modelu podobnosti 

časově náročný proces. Zkušenosti s hledáním vhodných parametrů na 6 

předpovědních profilech (viz Tab. 1) jsou popsané v sadě pravidel nazvaných 
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kalibrační vzory. Kalibrační vzory popisují vazbu mezi odtokovými poměry povodí 

předpovědního profilu a volbou parametrů modelu podobnosti a mohou být využity 

k volbě parametrů modelu podobnosti, která díky tomu není tak časově náročná. 

Jedna ze skutečností, které umožňuje zjednodušení kalibrace pomocí kalibračních 

vzorů je, že kalibrační parametry modelu podobnosti jsou dobře představitelné 

z hlediska zkoumaného jevu. Například skutečnost, že pro vytvoření předpovědi v 

jarních měsících má vliv změna parametru týkající se teploty, je mnohem lépe 

představitelná, než jak se projeví na výsledku změna jedné synapse neuronové sítě. 

Kalibrační vzory mohou být využity k jednodušší volbě parametrů modelu 

podobnosti, ale také představují detailní popis vztahů mezi odtokovými procesy 

povodí a modelem podobnosti. 

Řeka Profil Stát Délka 
dat  

Délka 
toku  

Sběrná 
plocha  

Průměrný 
průtok 

   [roky] [Km] [Km2] [m3/s] 

Dunaj Ceatal Rumunsko 88 2 860 817 000 6 500 

Rýn Lobith Nizozemí 76 1 233 170 000 2 000 

Umpqua Elkton USA 59 179 12 018 208 
Morava Strážnice ČR 47 151 9 145 60 

Jihlava Ptáčov ČR 42 91 963 5,5 

Oslava Oslavany ČR 48 97 861 3,5 
Tab. 1 – Předpovědní profily, na kterých byly stanoveny kalibrační vzory 

Ukázku ze souboru kalibračních vzorů lze nalézt v Tab. 2, kde je uvedena volba 

parametrů modelu podobnosti pro předpověď na jeden krok dopředu od okamžiku 

předpovědi v profilu Oslavany na řece Oslava. Povodí Oslava má velmi krátkou 

dobu odtoku, která je přibližně kolem jednoho týdne. Při časovém kroku řešení 

jeden měsíc to znamená, že odchylku průměrného měsíčního odtoku od normálu 

určuje množství srážky spadlé na povodí. Předpověď pomocí modelu podobnosti je 

tedy vytvořená nalezením podobných srážkových scénářů, což je patrné v Tab. 2 

podle volby parametru PST-srážka v zimních, jarních i letních měsících. Vliv 

teploty v povodí nad předpovědním profilem má vliv na vytvoření přesné 

předpovědi pouze v jarních měsících (březen, duben), kdy dochází k tání sněhové 

pokrývky v povodí. Volbu parametru NPHP lze zvolit podle dvou kritérií. Čím více 

jsou procesy v povodí zatíženy náhodností, tím vyšší je potřeba volit hodnotu 

parametru NPHP. To velmi úzce souvisí se skutečností, že volba parametru NPHP 

přesně opisuje tvar průběhu aritmetického průměru v jednotlivých měsících všech 

realizací měřených průtoků a hodnota NPHP jde podle průměru zvolit. Volba 

parametru W je pro všechny měsíce stejná. Jeho zápis v tabulce znamená, že 

podobnost je posuzována v okamžiku vydávání předpovědi má hodnotu váhy rovné 

1 (viz wi rovnice ( 4 )) a v bodě nastalém jeden krok před okamžikem předpovědi 

váhu rovné 0,4. Z volby parametru W je vidět, že pro nalezení nejvíce podobných 

historických případů není potřeba příliš dlouhé porovnávané období.   
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Měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PST-průtok 0.3 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.5 1 1 1 0.4 
PST-srážka 0.7 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 0.5 0 0 0 0.6 

PST-
teplota 0.2 0.2 0.7 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0.2 

NPHP 5 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
W (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) (0.4, 1) 

Tab. 2 – Volba parametrů modelu podobnosti pro profil Oslavany na řece Oslava 

4  UKÁZKA APLIKACE PRO ŘÍZENÍ NÁDRŽE 

Ukázka aplikace modelu podobnosti pro zvýšení efektivity řízení vodní nádrže je 

provedena pro fiktivní nádrž umístěnou v profilu Oslavany na řece Oslava. Tato 

fiktivní nádrž má stejné parametry jako nádrž Mostiště ležící na horním toku řeky 

Oslavy. 

Pro řízení provozu nádrže je použit software SOMVS, který řeší úlohu pomocí 

adaptivního simulačního modelu s optimalizací řízení. Jako lokální a globální 

kriteriální funkce jsou použity rovnice  

 

 

( 6 ) 

 

 

( 7 ) 

Kde:  

Op Součet nalepšeného odtoku z nádrže a odběru z nádrže 
Os Skutečný odtok vody z nádrže (představuje pokrytí hodnoty 

Op) 
τ = 1, 2, … 

n, … N 
N – počet kroků vytvářené předpovědi, tj. počet prvků množiny 

předpovídaných bodů  
T = 2, 3, … 

t, … L 
L – počet kroků, ve kterých je prováděna simulace provozu 

nádrže 
 

Celkové řešení je prováděno v L krocích globálního modelu (globální kroky jsou 

měsíce). V každém kroku globálního modelu je hledán optimální plán vypouštění 

vody z nádrže, tj. hledáno minimální πlok, T. Rozdíl mezi plánem a skutečně nastalým 

stavem je hodnocen globální kriteriální funkcí.  

Pro profil Oslavany jsou k dispozici 48 let dlouhé záznamy měření průtoků, 

srážek a teplot. Adaptivní řízení je prováděno na 11 letech posledně měřených dat ve 

120 adaptivních krocích (tj. 10 let krát 12 měsíců). Historicky podobné případy jsou 

hledány modelem podobnosti v období 37 let od počátku veškerých záznamů. 



 10 

Parametry modelů podobnosti jsou nastaveny podle kalibračních vzorů popsaných 

v předchozí kapitole. 

Pro řešení je vytvořena hypotetická situace, v rámci které je zvolena hodnota 

odtoku Op = 4,0 m
3
/s, která je záměrně vyšší než by byla pravděpodobně volena u 

nádrže s parametry nádrže Mostiště a průměrným ročním přítokem 3,5 m
3
/s. Zájem 

je vytvořit napjatou hydrologickou situaci ke zřetelnějšímu rozpoznání výhodnosti 

předpovědi.   

Pro předpověď je zvoleno následující schéma: 

 Předpověď je vytvářena na 7 kroků dopředu od okamžiku vytváření 

předpovědi 

 Hodnoty předpovědi v předpovědních krocích 2 až 7 od okamžiku 

vytváření předpovědi jsou vytvořeny modem (tj. hodnotou nejvyšší četnosti 

výskytu jevu) pro příslušné měsíce. 

 V okamžicích vytváření předpovědi duben až prosinec je první krok 

předpovědi vytvořen modelem podobnosti. 

 Jakékoliv předpovědi pro měsíce únor až duben (buď první krok 

předpovědi, nebo jakýkoliv jiný) je vytvořen aritmetickým průměrem pro 

příslušný měsíc. 

Pro body vzdálené dva a více kroků od okamžiku předpovědi je velmi obtížné 

dosažení lepší přesnosti předpovědi než předpověď statisticky pravděpodobnou 

hodnotou (jako je třeba aritmetický průměr nebo modus) – toto je zvlášť patrné u 

profilů ležících na území České republiky. Z toho důvodu jsou předpovědi v krocích 

2 až 7 od okamžiku vytváření předpovědi nahrazeny modem nebo aritmetickým 

průměrem. Modus je volen v měsících květen až leden, kde histogram četnosti 

indikuje polohu nejvíce pravděpodobného výskytu průtoku v oblasti modu. Naopak 

aritmetický průměr je zvolen v měsících únor až duben, kde histogram četnosti 

indikuje nejvíce pravděpodobné hodnoty průtoku kolem aritmetického průměru. 

Pro předpověď prvního kroku před okamžikem předpovědi na měsíce květen až 

leden je použit model podobnosti. V měsících únor až duben jsou odtokové procesy 

v povodí tak náhodné, že použití modelu podobnosti nepřispívá k efektivnějšímu 

hospodaření nádrže. Tudíž je vhodnější prohlásit, že předpověď na jeden krok 

dopředu v únoru až dubnu není přesná a nahradit ji aritmetickým průměrem. 

Následující tabulka ukazuje shrnutí efektivity hospodaření nádrže v profilu 

Oslavany s využitím nejjednoduššího způsobu řízení nádrže (na prvním řádku) a 

různých způsobů předpovědí (na dalších řádcích). 
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Č. Model π 
Rozdíl 

k prvnímu 
řádku 

Rozdíl 
k předchozí
mu řádku 

1 Řízení na plánovaný odtok 1230   

2 Předpověď aritmetickým průměrem  1214 16 16 
3 Předpověď pomocí modu  1211 19 3 

4 
Předpověď pomocí modus a aritmetického 
průměru 

1206 24 5 

5 Předpověď s využitím modelu podobnosti 1198 32 8 
6 Předpověď s využitím reálných dat 1118 112 80 

Tab. 3 – Shrnutí efektivity hospodaření nádrže 

1. Řízení na plánovaný odtok je nejjednodušší způsob řízení vodní nádrže 

(pokud je v nádrži dostatek vody, je vypouštěn nalepšený odtok, jinak 

nastává porucha).  

2. V případě metody předpovědi aritmetickým průměrem jsou všechny 

hodnoty v předpovídané množině dat tvořeny aritmetickým průměrem pro 

příslušný měsíc.  

3. V případě metody předpovědi modem jsou všechny hodnoty v 

předpovídané množině dat tvořeny modem pro příslušný měsíc.  

4. V případě předpovědi pomocí modu a aritmetického průměru jsou 

předpovědi v měsících květen až leden tvořeny modem a v případě měsíců 

únor až duben tvořeny aritmetickým průměrem.   

5. Jedná se o předpovědní schéma popsané výše v kapitole  

6. Předpověď, kde jsou pro všechny hodnoty v předpovídané množině dat 

poskytnuty skutečně měřené hodnoty průtoku. Žádná předpověď nemůže 

dosáhnout lepší efektivity hospodaření než s využitím skutečně měřených 

průtoků.  

Z tabulky je zřejmé, že jakákoliv zmíněná metoda předpovědi je vhodnější než 

řízení na plánovaný odtok. Předpověď aritmetickým průměrem poskytuje 

srovnatelnou předpověď, jako je předpověď pomocí modu. Rozdíl mezi nimi lze 

považovat za malý. Kombinace metod předpovědi pomocí aritmetického průměru a 

modu poskytuje více efektivní hospodaření s nádrží. 

Nejefektivnější hospodaření zajišťuje předpověď s využitím modelu podobnosti, 

který dosahuje hodnoty π = 1198. V porovnání s ryze statistickou předpovědí 

pomocí aritmetického průměru a modu na řádku 4 je vidět, že doplnění tohoto 

modelu o předpovědi modelem podobnosti na jeden krok dopředu zvyšuje efektivitu 

hospodaření nádrže a použití modelu podobnosti má své opodstatnění. 

Rozdíl mezi zlepšením mezi ryze statistickým modelem modus a aritmetického 

průměru a modelem využívající model podobnosti je 8 (rozdíl k řízení na nalepšený 

odtok je 36). I když se rozdíl mezi modely může zdát nízký, interval předpovědi 

modelem podobnosti je krátký a použití modelu podobnosti je omezeno v jarních 

měsících, je nutno podotknout, že předpovídaný profil Oslavany na řece Oslava má 
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velice nejednoznačné odtokové poměry a vytváření předpovědi v tomto profilu je 

velmi obtížné. Je předpokládáno, že na všech dalších profilech s jednoznačnějšími 

odtokovými poměry bude předpověď modelem podobnosti způsobovat efektivnější 

hospodaření nádrže (vyšší rozdíl v π oproti statistickým modelům nebo řízení na 

plánovaný odtok) a bude využívat delší předpovědní interval (ne pouze díky 

předpovědi na jeden krok dopředu), bez vynechání použití v některých měsících. 

Ověření výše popsaného předpokladu je otázkou dalšího výzkumu zaměřeného na 

aplikaci modelu podobnosti pro řízení provozu nádrže nebo vodohospodářské 

soustavy.  

5  ZÁVĚR 

Model podobnosti představuje jednu z nových alternativ k vytváření 

střednědobých předpovědí průtoků povrchových toků. Je speciálně vyvinutý pro tuto 

aplikaci, což může být jeho výhodou oproti jiným obecně použitelným modelům. 

V průběhu vytváření a aplikace modelu podobnosti byly podrobně prozkoumány 

vazby mezi zkoumaným jevem a modelem podobnosti, což napomáhá k porozumění 

odtokových procesů povodí s měsíčním časovým krokem a jejich předpovědi. 

Aplikování modelu podobnosti pro řízení vodní nádrže vede ke zvýšení efektivnosti 

jejího provozu.  
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8  ABSTRAKT/ABSTRACT 

Práce se zabývá vytvořením předpovědního modelu pro vydávání střednědobých 

předpovědí povrchových toků. Vytvořený model vytváří předpověď na základě 

nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu je 

demonstrována pro řízení jedné izolované nádrže v profilu Oslavany na řece Oslava. 

 

Thesis is aimed on creation of prediction model for releasing medium-term water 

stream flow forecasts. Created model create forecasts based on principal of finding 

most similar historical case. Usefulness of forecasting model is demonstrated for 

operation of one isolated reservoir in gauge profile Oslavany on river Oslava.   

 


