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Theme of the contribution is the linear regression analysis of the relation between the value 
of the mean annual runoff (dependent variable) and nine parameters of the elements of the 
natural landscape structure of the drainage area (independent variables) in the frame of the 
selective set of 141 drainage areas of Slovakia. Quantified regression model complies with 
the conditions of normál distribution of the residues and the absence of their mutual 
correlation. But it does not comply with the condition of mutual linear independence of the 
independent variables. For that reason they were orthogonalized by the creation of new 
variables - the principál components. Out of them the first six were used for the estimation 
of standardized dependent variable. By a regressive transformation of parameters c 
corresponding to the selected principál components, the co-efficients b of the originál 
independent variables were estimated. The model can, besides the estimation of the values 
of the mean annual runoff for the drainages, without the need of the hydrological observa- 
tions, also express the correct conclusions on the effect of the selected independent variables 
on the spatial variability of the values of the mean annual runoff.

Odhad rôznych hodnôt hydrologickej odozvy pre povodia, v ktorých sa neusku
točňujú hydrologieké pozorovania, patrí medzi základné problémy, riešením ktorých sa 
zaoberá hydrogeografícký výskum povrchových tokov [7],

Na základe analýzy práe možno vyčleniť tri základné prístupy k riešeniu uvedeného 
problému.

Prvý a možno povedať, že klasický prístup je založený na fyzickogeografickej regio- 
nalizácii krajiny a platnosti predpokladu, že povodiam, ktoré sa vyskytujú v rámci 
určitého fyzickogeografického regiónu zodpovedá približne rovnaká hodnota hydro- 
logjekej odozvy povodia. Táto hodnota môže byť určená buď ako priemerná hodnota 
zo všetkých povodí daného fyzickogeografického regiónu, v ktorých sa uskutočňuje

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49,814 73 Bratislava.
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hydrologické pozorovanie, alebo môže byť určená len na základe jedného, a to repre
zentatívneho povodia. Takýmto spôsobom získaná hodnota je potom priradená k 
ostatným povodiam fyzickogeografického regiónu, v ktorých sa neuskutočňuje hydro
logické pozorovanie.

Druhý prístup je založený na určení regresného vzťahu medzi hydrologickou odozvou 
a parametrami zložiek prírodnej krajinnej štruktúry povodia v rámci výberového súboru 
povodí. Pre povodia bez hydrologického pozorovania sa hydrologická odozva určí na 
základe zisteného regresného vzťahu a ich pre tento vzťah významných fyzicko- 
geografických parametrov.

Tretí prístup simuluje hodnoty hydrologickej odozvy povodia na základe determi
nistických modelov, v ktorých sa vzájomne kombinujú rovnice vyjadrujúce rôzne formy 
pohybu vody v povodí s rovnicou zachovania hmoty a energie.

V predkladanej práci sa k riešeniu problému odhadu hodnôt hydrologickej odozvy 
povodí bez hydrologických pozorovcuií pristupuje na základe viacrozmerného regresné
ho modelu. Stručný prehľad regresných modelov odhadujúcich hodnoty maximálnych, 
minimálnych a priemerných prietokov na základe fyzickogeografických parametrov 
povodí je uvedený v práci [5]. Napriek tomu, že regresné modely sú pomerne často 
používaným nástrojom na odhad hodnôt hydrologickej odozvy, väčšina prác je zame
raná len na tú časť regresnej analýzy, ktorá sa zaoberá zistením takej kombinácie súboru 
vysvetľujúcich premenných, ktorá poskytne čo najlepší odhad hodnôt hydrologickej 
odozvy. Druhej časti regresnej analýzy, a to stanoveniu podielu vysvetľujúcich 
premenných na regresnom odhade vysvetľovanej premennej a overov2uiiu predpokla
dov, ktoré musí regresný model spĺňať, aby bolo možné považovať zistené výsledky za 
korektné, sa už pozornosť venuje pomerne zriedkavo.

Cieľom predkladanej práce je analýza vzťahu medzi priemernou ročnou hodnotou 
odtokovej výšky a vybranými charakteristikami prvkov prírodnej krajinnej štruktúry 
povodia, v rámci výberového súboru 141 povodí Slovenska, metódou viacrozmernej 
regresnej a korelačnej analýzy. Výsledkom korelačno-regresnej analýzy je lineárny 
model odhadu hodnôt priemernej ročnej odtokovej výšky a poznatky o vplyve vybraných 
charakteristík prvkov prírodnej krajinnej štruktúry povodia na priestorovú variabilitu 
hodnôt priemernej ročnej odtokovej v^ky.

METÓDA PRÁCE

Vzťah medzi priemernou ročnou hodnotou odtokovej výšky (vysvetľovaná 
premenná) a charakteristikami prvkov prírodnej krajinnej štruktúry povodia 
(vysvetľujúce premenné) je vyjadrený lineárnym regresným modelom

y = Xb + u, (1)
kde
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y - stĺpcový vektor vysvetľovanej premennej,
X - matica vysvetľujúcich premenných, 
b - stĺpcový vektor parametrov modelu, 
u - stĺpcový vektor náhodnej zložky modelu.

Odhad hodnôt vektora b a y bol uskutočnený na základe vzťahov

b = (X^Xj-^X^y, (2)
kde

X - matica vysveďujúcich premenných, 
x - transponovaná matica k matici X, 
(X^X)'^ - inverzná matica

y = Xb,
Pre vektor y potom platí, že

(3)

y = Xb + e. (4)
kde

e - vektor rezíduí.
Zistenie miery vystihnutia celkovej variabihty vysvetľovanej premennej regresným 

modelom (3), určenie percentuálneho podielu jednothvých vysvetľujúcich premenných 
na celkovom rozptyle vysvetľovanej premennej a overenie štatistickej významnosti 
parametrov modelu a modelu ako celku sa uskutočnilo na základe vzťahov uvedených 
v práci [1].

Odhad parametrov b modelu (1), ako aj zistenie štatistickej významnosti jednothvých 
vysvetľujúcich premenných a modelu ako celku je založený na predpoklade, že kvanti
fikovaný regresný model (3) spĺňa tieto podmienky:

a) podmienené rozdelenia rezíduí majú nulovú strednú hodnotu a konštantný 
rozptyl,

b) rezíduá nie sú vo vzájomnej priestorovej korelácii,
c) vysvetľujúce premenné sú navzájom lineárne nezávislé.
Z nich je posúdené splnenie podmienok uvedených v bodoch a) a c). Testovanie 

priestorovej autokorelácie rezíduí predstavuje pomerne zložitý problém a splnenie 
podmienky b) sa v príspevku exaktne neoverovalo. Z toho dôvodu zistenú mieru 
vystihnutia celkovej variability vysvetľovanej premennej regresným modelom a 
percentuálne hodnoty podielu jednothvých vysvetľujúcich premeimých na celkovom 
rozptyle vysvetľovanej premennej možno považovať za korektné len v spojení s tvrde
ním, že platí predpoklad o neexistencu autokorelácie medzi rezíduami.

Podmienka a) je splnená, ak e má normálne rozdelenie. Porovnanie distribučného 
grafu e s grafom normálneho rozdelenia bolo uskutočnené testom.
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Pri testovaní lineárnej nezávislosti vysveďujúcich premenných bola použitá metóda 
Farra a Glaubera, ktorá vychádza z korelačnej matice vysvetľujúcich premenných. 
Podobne je opísaná napr. v prácach [1,2],

Výskyt multikolinearity spôsobuje zvýšenie hodnôt^rvkov inverznej matice (X^X)"^, 
ktoré potom spôsobujú zvýšenie hodnôt parametrov bi a ich štandardných odchýlok. V 
dôsledku toho sa znižuje spoľahlivosť hodnôt tk, testu štatistickej významnosti para
metrov bi a korektnosť posúdenia vplyvu vysvetľujúcich premenných pre odhad 
vysvetľovanej premennej. Jednou z metód, ktorú možno využiť na obmedzenie 
skresľujúceho vplyvu multikolinearity vysveďujúcich premeimých je metóda hlavných 
komponentov. Táto metóda zachováva pôvodnú informáciu vysvetľujúcich 
premenných, ale transformuje ich do vektorov, ktoré sú navzájom nezávislé, pretože sú 
ortogonálně a sú usporiadané podľa veľkosti ich podielu na rozptyle pôvodných 
premenných. Tieto vektory sa nazývajú hlavné komponenty. Rovnica na ich výpočet má 
tvar

Z = XoH , (5)
kde

Z - matica hlavných komponentov rozmeru n x k,
Xo- matica normovaných vysveďujúcich premenných,
H - matica vlastných vektorov ku korelačnej matici.
Podľa

Pj =-ŕ • 100 ‘ k (6)

kde
Aj - vlastné hodnoty korelačnej matice, 
k - celkový počet hlavných komponentov, 

bol určený percentuálny podiel hlavných komponentov na celkovom rozptyle 
pôvodného súboru premenných. Čím väčšia je multikolinearita vysvetľujúcich 
premenných, tým väčší podiel z ich celkového rozptylu sa bude koncentrovať v prvých 
m hlavných komponentoch. Na základe vybraných lineárne nezávislých hlavných 
komponentov boli potom spätnou transformáciou odhadnuté hodnoty pareunetrov b. 
Konkrétne transformačné rovnice pozri v práci [1].

POUŽITÉ ÚDAJE

Vysveďujúcimi premennými v regresnej rovnici (1) sú nasledovné charakteristiky 
prvkov prírodnej krajinnej štruktúry povodia:

- priemerný úhrn zrážok spadnutých na povodie za obdobie 1976-1985 (xi),
- priepustnosť pôdno-substrátového komplexu (ppsk) (x2).
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- plocha povodia (xa),
- percento zalesnenia (x4),
- maximálna nadmorská výška povodia (mnvp) (xs),
- sklon povodia (xó),
- relatívna v^ka povodia (rvp) (xy),
- tvar povodia (xs),
- hustota riečnej siete (X9).

Základné štatistické údaje o vybraných vysvetľujúcich premenných sú uvedené v 
tab. 1.

Tab. 1. Základné štatistické údaje o vybranom súbore premenných

Premenná Priemer Štand.
odchýlka

Rozptyl Koef.
rozptylu

Odt 76-85 499 259.30 67237.1 51.94

Zraz 76-85 893 174.98 30618.7 19.58

Plocha 47 39.88 1590.4 84.51

Lesnatosť 67 23.29 542.6 34.99

Mnvp 1312 516.77 267053 39.38

Sklon 0.0808 0.0471 2.22E'^ 58.30

Rvp 813 382.23 146103 47.03

Tvar 0.729 0.182 0.33 24.99

Hustota r.s. 1.22 0.36 0.127 29.10

V tých povodiach, v ktorých bolo viac zrážkomerných staníc a ich rozmiestnenie 
dobre vystihuje výškové rozpätie povodia, úhrn zrážok, ktoré spadnú na povodie za 
príslušné obdobie, bol určený ako priemer z týchto staníc. V povodiach s jednou alebo 
viacerými zrážkovými stanicami, ktoré \^ak nie sú vhodne rozmiestnené vzhľadom na 
výškové rozpätie povodia, bol úhrn zrážok určený tak, že priemerný úhrn zrážok za 
príslušné obdobie len z tej jednej, resp. zo stanice, ktorá má najvyššiu nadmorskú výšku 
bol ešte upravený vzhľadom na nadmorskú výšku povodia. Priepustnosť pôdno-substrá
tového komplexu bola vyjadrená poradovými číslami 1-8 (1 - najmenej priepustný, 8 - 
najviac priepustný). Základné poradie bolo determinované textúrou pôdy, ktorá pre 
jednotlivé povodia bola určená na základe vzťahu medzi horninou a jej zodpovedajúcou 
textúrou podľa [8]. Týmto spôsobom stanovené poradie bolo ďalej ešte modifikované 
vzhľadom na minerálnu silu, štruktúru a pórovitosť pôd. Tieto vlastnosti pôdy podobne 
ako textúra majú silnú väzbu na horninu. Ak je povodie heterogénne z hľadiska
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priepustnosti pôdno-substrátového komplexu, tak jeho poradové číslo bolo určené 
váženým aritmetiekým priemerom. Sklon povodia bol určený ako pomer relatívnej výšky 
povodia k dĺžke riečnej doliny a tvar povodia ako pomer ploehy povodia k druhej 
moenine strany štvorca, ktorého obvod sa rovná obvodu povodia. Vysvetľovanou 
premennou je priemerná ročná odtoková výška, ktorá bola určená na základe hydro
logického radu 1976-1985.

Regresný model (3) poskytuje prostredníctvom koeficientov bi informáciu o intenzi
te vplyvu, ktorý môže byť negatívny alebo pozitívny pri jednothvých vysvetľujúcich 
premenných na odhad vysvetľovanej premennej. Posúdenie logickej opodstatnenosti 
negatívnej alebo pozitívnej závislosti je založené na poznatkoch získaných dedukciou, 
ktorá sa opiera o koncepciu odtoku Hewletta a Hibberta [4] tzv. "variable source area 
concept".

Jadro uvedenej koncepcie tvorí poznatok, že voda v riečnom systéme je výsledkom 
horizontálneho podpovrchového prúdenia z plôch povodia, ktoré sa vyznačujú nízkou 
retenčnou kapacitou. Množstvo vody v riečnom systéme bude potom závisieť od veľkosti 
nasýtených plôch a od výdatnosti podpovrchového prúdenia. Z uvedenej koncepcie 
potom vyplýva pozitívny smer korelačnej závislosti medzi priemernou odtokovou výškou 
a vysvetľujúcimi premennými xi, xz, X4, xs, X6, x?, xg, X9 a negatívny smer korelačnej 
závislosti na xg.

Pozitívny smer vplyvu znamená, že hodnota priemernej ročnej odtokovej výšky je 
priamo úmerná hodnote vysvetľujúcej premennej a pri negatívnom smere je nepriamo 
úmerná.

Vzťah medzi vysvetľovanou premenou a vybranými vysvetľujúcimi premennými bol 
analyzovaný v rámci výberového súboru 141 povodí. V práci analyzovaný výberový súbor 
je zámerným výberom, pretože do výberového súboru povodí sa môžu dostať len tie 
povodia, v ktorých sa uskutočňujú hydrologické pozorovania. Prijatie rôznych obmedze
ní, logických a vecných predpokladov, ako aj uplatnenie subjektívneho názoru vybe
rajúceho však môže spôsobiť, že výber sa stane atypickým, nereprezentatívnym a 
výsledky z takýchto výberov môžu viesť k skresleným záverom o základnom súbore. 
Preto sa štatistika k záverom o základnom súbore na základe zámerného výberu stavia 
dosť nedôverčivo. Pripúšťa však, že i zo zámerných výberov sa môže dôjsť ku korektným 
informáciám o základnom súbore. V snahe zabrániť atypickosti výberového súboru 
povodí bol tento súbor zostavený tak, aby zohľadňoval pestrosť fyzickogeografických 
pomerov Slovenska. Vybrané povodia identifikujú vodomerné profily na obr. 1 (pozri 
prílohu).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Kvantifikovaný regresný model (3) má tvar

y = -608,18 + 1,25x1 -l- 1,73x2-0,66x3- 1,37x4 + 0,05x5 -I- 246,63x6-0,07x7-1 
-1 47,96x8 -1 41,37x9. (7)
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štatistický test významnosti udáva, že z regresných koeficientov sú významné len tie, 
ktoré zodpovedajú priemernému úhrnu zrážok, ploche povodia a lesnatosti. Hodnota 
koeficientu determinácie je 0,756, čo značí, že z celkového rozptylu vysvetľovanej 
premennej regresný model objasňuje 76 %. Štatistická významnosť modelu ako celku 
je vysoká. Veličina F má hodnotu 45,15 a pravdepodobnosť z£imietnutia správnej nulovej 
hypotézy je nulová. Koeficient mnohonásobnej korelácie má hodnotu 0,869 a 
štandardná chyba odhadu 132,354. Podiel jednothvých vysvetľujúcich premenných na 
objasnení rozptylu priemernej odtokovej v^ky je uvedený v tab. 2.

Tab, 2. Podiel jednotlivých vysvetľujúcich premenných na objasnení rozptylu priemernej ročnej odtokovej
výšky

Vysvetľujúca premenná % objasneného rozptylu
»

A B*

Úhrn zrážok (XI) 51.34 20.16

Ppsk (X2) 0.24 11.81

Plocha (X3) 6.18 3.36

Lesnatosť (X4) 21.38 3.61

Mnvp (X5) 6.62 15.06

Sklon (X6) 2.72 15.45

Rvp (X7) 7.03 11.76

Tvar (X8) 2.04 9.83

Hustota riečnej siete (X9) 3.44 8.98

A - pred obmedzením vplyvu multikolinearity vysvetľujúcich premenných 
B - po obmedzení vplyvu multikolinearity vysvetľujúcich premenných

Aby sa tieto poznatky mohh považovať za korektné, je potrebné overiť, či kvanti
fikovaný regresný model (3) neporušil podmienky, na ktorých je založený odhad 
regresných koeficientov bi, testovanie ich významnosti, ako aj testovanie významnosti 
modelu ako celku.

Podmienku nulovej strednej hodnoty a konštantného rozptylu náhodnej premennej 
model spĺňa, pretože test ihoáyx^ na hladine významnosti ao,oi potvrdzuje, že rozde
lenie rezíduí má normálne rozdelenie. Kvantifikovaný regresný model (3) nespĺňa však
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podmienku vzájomnej nezávislosti vysvetľujúcich premenných. Empirická hodnota;(;^R 
má hodnotu 555,6 a keďže platí, že 

> X^O.05,
potom sa zamieta nulová hypotéza H : | R | =1. Determinant korelačnej matice sa 
rovná hodnote 1 vtedy, ak vysvetľujúce premenné sú navzájom ortogonálně.

Z vysvetľujúcich premenných sú nositeľmi multikolinearity s výnimkou hustoty 
riečnej siete všetky ostatné vysvetľujúce premenné. Ich testovacie vehčiny Fi na hladine 
významnosti ao.05 zamietajú nulovú hypotézu H ; R i = 0. Hodnoty Fj pre jednotlivé 
vysvetľujúce premeimé sú uvedené v tab. 3.

Tab 3. Hodnoty testovacej veličiny F

Vysvetľujúca premenná Hodnota F

XI 34.380

X2 5.589

X3 13.660

X4 2.571

X5 159.796

X6 26.401

X7 110.662

X8 5.470

X9 1.775

Vzájomné vzťahy medzi vysvetľujúcimi premennými, ktoré sú nositeľmi multi
kolinearity, sú vyjadrené pomocou parciálnych koeficientov korelácie (tab. 4). Z testo
vania ich štatistickej významnosti vyplýva, že zdrojom multikolinearity v súbore 
vysvetľujúcich premeimých sú vzájomné vzťahy medzi 

XI a X2, X4, X5, X8,
X2 a X3, X5, xg,
X3 a X6, X7,
X5 a X6, X7, 
xeaxg,
X7aX8.

Výsledky metódy hlavných komponentov odstraňujúcich multikolinearitu 
vysvetľujúcich premenných sú takéto:
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Tab. 4. Matica parciálnych koeficientov korelácie

XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

XI 1.00 -0.32 -0.02 0.19 0.46 -0.03 -0.03 0.23 0.15

X2 -0.32 1.00 -0.23 0.07 0.17 0.03 0.01 0.19 0.14

X3 -0.02 -0.23 1.00 -0.13 -0.09 -0.50 0.30 0.15 0.13

X4 0.19 0.07 -0.13 1.00 -0.16 0.05 0.09 0.09 0.18

X5 0.46 0.17 -0.09 -0.16 1.00 0.30 0.79 -0.03 0.00

X6 -0.03 0.03 -0.50 0.05 0,30 1.00 -0.01 0.29 0.03

X7 -0.03 0.01 0.30 0.09 0.79 -0.01 1.00 -0.21 -0.08

X8 0.23 0.19 0.15 0.09 -0.03 0.29 -0.21 1.00 -0.16

X9 0.15 0.14 0.13 0.18 0.00 0.03 -0.08 -0.16 1.00

1. hlavný komponent
2. hlavný komponent
3. hlavný komponent
4. hlavný komponent
5. hlavný komponent

34,02 %, 6. hlavný komponent = 7,37 %,
20,12 %, 7. hlavný komponent = 3,47 %,
12,91 %, 8. hlavný komponent = 2,25 %,
10,59 %, 9. hlavný komponent = 0,65 %.
8,61 %,

Prvé dva hlavné komponenty objasňujú len 54 % z rozptylu pôvodných vysvetľujúcich 
premenných a nenastala teda výrazná asi 90 % koncentrácia rozptylu pôvodných 
premenných v prvých dvoch hlavných komponentoch, ktorá zabezpečuje, že skreslenosf/S
odhadu koeficientov bi, ku ktorej dochádza v dôsledku redukcie hlavných kompo
nentov je vyvážená zvýšenou výdatnosťou odhadu. Približne 90 % koncentrácie rozptylu 
pôvodných vysvetľujúcich premenných zabezpečuje až prvých šesť hlavných kompo
nentov.

Regresná rovnica, ktorej hodnoty koeficientov bi boh odhadnuté na základe 
lineárne nezávislých prvých šiestich hlavných komponentov, má tvar

Y = -300,36 + 0,43x1 - 29,51x2 - 0,31x3 - 0,57x4 + 0,11x5 + 
+ 1215,42x6 -t- 0,11x7 + 200,00x8 + 93,53x9. (8)

Pre regresný odhad priemernej ročnej odtokovej výšky sú štatisticky významné tieto 
vysvetľujúce premenné:
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XI - úhrn zrážok,
X2 - priepustnosť pôdno-substrátového komplexu,
X6 - sklon povodia,
X8 - tvar povodia,
X9 - hustota riečnej siete.
Percentuálny podiel vysvetľujúcich premenných na rozptyle vysvetľovanej 

premennej je uvedený v tab. 2.

DISKUSIA

Zo získaných výsledkov viacrozmernej regresnej a korelačnej analýzy vyplýva:
a) vysoký stupeň závislosti priemernej ročnej odtokovej v^ky na vybranom súbore 

parametrov zložiek prírodnej krajiimej štruktúry povodia,
b) po obmedzení skresľujúceho účinku multikolinearity vysvetľujúcich premenných 

ani jeden parameter nevykazuje dominantný vplyv na objasnení rozptylu priemernej 
odtokovej výšky, teda na objasnení jej priestorovej variability.

Z uvažovaných parametrov je zanedbateľný vplyv plochy povodia a lesnatosti, čo 
zodpovedá priebehu odtokového procesu. Zrážky sú transformované vlastnosťami 
pôdnosubstrátového komplexu do odtoku, ktorý je ďalej transformovaný sklonom a 
hustotou riečnej siete a jej tvarom. Dominantný vplyv úhrnu zrážok na objasnení 
celkového rozptylu priemernej ročnej odtokovej výšky by bol opodstatnený len za 
predpokladu približnej podobnosti parametrov, ktoré majú vplyv na transformačný 
účinok pôdnosubstrátového komplexu, sklonu povodia, hustoty a tvaru riečnej siete, čo 
pre analyzovaný výberový súbor povodí neplatí. Platnosťou uvedeného predpokladu 
možno zdôvodniť existenciu dominantného vplyvu úhrnu zrážok a priemernej 
nadmorskej výšky povodia na odhad priemernej ročnej odtokovej výšky (koeficient 
viacrozmernej korelácie má hodnotu 0,99, vyjadrujúci regresný vzťah, ktorý odvodil 
Kašpárek a Kolářová [4] pre povodia Labe.

Po obmedzení vplyvu multikolinearity vysvetľujúcich premenných sa zanedbateľným 
stal i vplyv lesnatosti na priestorovú variabihtu hodnôt priemernej ročnej odtokovej 
výšky. Názory na vplyv lesa na množstvo odtoku v našich podmienkach nie sú jednotné. 
Napríklad Valtyni [10] na základe svojich výskumov dospel k záveru, že v našich 
podmienkach zmenšenie lesnatosti povodia vyvoláva zväčšenie odtoku a naopak. Iného 
názoru je Valčičák [9], ktorý uvádza, že v našich klimatických podmienkach môže byť 
vplyv lesa na odtok rozdielny, v závislosti od geologických a klimatických podmienok. 
Najväčší je vo flyšovej oblasti východného Slovenska, zväčšenie lesnatosti z 0 % na 10 % 
znamenalo zvýšenie priemerného odtoku o 34 mm. V oblasti fl>^a Oravy a Kysúc bol 
zistený len malý vplyv lesa na zvýšenie priemerného ročného odtoku a v oblasti kryšta- 
licko-druhohomých hornín bol zistený záporný vplyv lesa na vodnosť tokov. Podľa
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Valčičáka les v porovnaní s inými činiteľmi len málo ovplyvňuje priemerný ročný odtok. 
Toto tvrdenie podporuje i výsledok regresnej analýzy.

Diskutabilný zostáva smer vplyvu priepustnosti pôdnosubstrátového komplexu. 
Regresný koeficient v [7] udáva pozitívny smer vzájomného vzťahu bez štatistickej 
význartmosti. Po obmedzení multikohnearity vysvetľujúcich premenných sa vzťah stáva 
negatívnym a štatisticky významným. Pôvodne sa pri určovaní smeru závislosti medzi 
ppsk a priemernou ročnou odtokovou výškou vychádzalo z predpokladu, že rozhodujúci 
podiel na celkovej ročnej odtokovej výške má základný odtok [6]. Z takéhoto predpokla
du sa potom vyvodil záver, že čím je pôda priepustnejšia, tým menšie množstvo zrážkovej 
vody je schopná zadržať kapilárnymi silami, v dôsledku čoho zostáva väčší podiel 
zrážkovej vody, ktorý sa podieľa na tvorbe genetických foriem odtoku, ktoré sú súčasťou 
základného odtoku. Záporná hodnota regresného koeficientu v [8] však podporuje 
predpoklad o prevládajúcom podiele priameho odtoku na celkovom odtoku. To však 
vzhľadom na výsledky dosiahnuté v práci [6] nie je opodstatnené. Logickejšia sa však 
zdá taká interpretácia negatívnej závislosti, ktorá hovorí, že v povodiach s menej 
priepustným pôdnosubstrátovým komplexom sú lepšie podmienky pre vznik nasýtených 
plôch, ktoré sú rozhodujúce pre tvorbu akejkoľvek formy odtoku.
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REGRESSION MODEL OF THE MEAN ANNUAL RUNOFF FOR THE 
TERRITORY OF SLOVAKIA

Estimation of different hydrological values of the drainage areas where there were not realized the 
hydrological observations and hierarchy of the components of the natural landscape from the point of view 
of their effect on spatial variability of the hydrological values belong to the basic problems of the regional 
spatial analysis of surface flows.

The aim of the presented work is the regression analysis of the relation between the mean annual runoff 
and selected characteristics of the elements of the natural landscape structure of the drainage area in the 
frame of the selective set of 141 drainage areas of Slovakia. Result of regression analysis is a linear regression 
model that beside the regression estimation of the mean annual runoff also facilitates the expression of 
correct conclusions on the effect of selected characters of the elements of the natural landscape structure 
in the drainage area, on the spatial variability of the values of the mean annual runoff in the territory of 
Slovakia.

Value of the mean annual runoff was determined on the basis of theyears 1976-1985. As parameters of 
regression model, the following characteristics of the elements of the natural landscape structure in the 
drainage area were chosen: total precipitation, permeability of soil-substrate complex, drainage area, forest 
percentage, maximum altitude above sea level of the drainage area, relative altitude of the drainage area, 
inclination of the drainage area, density of the river net, the shape of the drainage area. Results of regression 
analysis are quoted in Tables 1 and 2. Quantified regression model complies with the condition of zero mean 
value and the constant dispersion of residues (Table 3) as well as the condition of mutual independence of 
the auto-correlation of residues. But it does not comply with the condition of the mutual independence of 
the parameters of regression model. In order to limit the confusing effect of multiple co-linearity a method 
of principál components was used. By means of the first six principál components using the regression 
equation values of the standardized mean annual runoff were estimated. Then the co-efficients of the 
originál parameters of the regression model were estimated by reverse transformation of co-efficients 
corresponding to the selected principál components.

After the restriction of the biasing effect of multiple co-linearity the proportion of the individual selected 
characteristics of the elements of the natural landscape structure of the drainage area on the regression 
estimate of the mean annual runoff is as follows: total precipitations (20%), permeability of soil-substrate 
complex (12%), drainage area (3%), forest percentage (4%), maximum sea level altitude (15%), inclination 
of the drainage area (15%), relative altitude of the drainage area (12%), shape of the drainage area (10%) 
and the density of the river net (9%).
Fig. 1. Spatial distribution of selected water-measuring profiles.
Table 1. Basic statistical data on selected set of variables.
Table 2. Proportion of the individual independent variables in the enlightment of the range of the mean 
annual runoff.
Table 3. Values of the testing constant F.
Table 4. Matrix of partial correlation co-efficients

Translatedby H. Contrerasová
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