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Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let
2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení
z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego-
rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí
radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy
různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles-
kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální
nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho
náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč-
ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří.

Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo-
dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost
predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90
minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími
prediktory jednotlivých metod dálkové detekce jsou: 1) maximální počet výbojů
v 5 minutách a jeho náhlý nárůst, 2) výška radiolokačních odrazivostí a rozloha
identifikovaného jádra odrazivosti a 3) minimální jasová teplota v kanálu 10,8 µm.
Podobné proměnné byly vybrány také elastickou sítí, která dokáže současně zpra-
covat i malé datové soubory a navzájem korelované proměnné. Další testování
modelů a potřebné úpravy by mohly přinést přímé využití výsledků této práce
v nowcastingu a zlepšení procesů vydávání výstrah v reálném čase.

Klíčová slova: bleskový výboj, radar, družice, nebezpečný jev, regresní model
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Abstract: Evolution of 60 isolated convective storms from 2016 and 2017, which
formed in the region of Central Europe, is studied by means of multi-sensor
observations. According to the reports from the European Severe Weather Da-
tabase, two categories of storms are classified: severe and non-severe. Based on
radar, lightning and satellite measurements, trends of storm characteristics are
analyzed to ascertain their typical behavior. Lightning stroke rates and their
change could well warn about the ability of the storm to become severe, therefore
a Lightning jump algorithm was proposed within this work. From individual case
studies follows that methods of remote sensing offer comprehensive information
about convective storm life-cycles.

In order to objectively determine crucial variables for estimating the storm se-
verity, logistic regression models and regularized regressions (elastic net) are
employed. In total 53 variables from the first 30, 60 and 90 minutes of the moni-
tored storm lifetime are used to show their predictive skill. Results of the models
indicate that the essential predictors of particular remote sensing are: 1) maxi-
mum number of strokes per 5 minutes and its sudden increase, 2) radar echo-tops
and area of identified reflectivity cores and 3) minimum brightness temperatures
in the 10.8 µm spectral band. Similar variables were also selected by the elastic
net, which can handle sparse data and correlated variables. Further training of
the models and their operational adaptations have a potential to bring direct use
of these results for nowcasting and improve a real-time warning process.
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Úvod
Krátkodobá předpověď (tzv. nowcasting) konvektivních bouří je v současné

době jedním z nejnáročnějších úkolů pro meteorology v provozu. Přestože dnešní
numerické předpovědní modely poskytují detailní informace o vhodných podmín-
kách pro vznik a vývoj bouří několik hodin až několik dní předem, určení konkrét-
ního místa a času vzniku bouře a odhad jejího následného vývoje zůstává i dnes
složitou úlohou. Vzhledem k rychlému vývoji bouří a potenciálu působit škody
na majetku, problémy v dopravě či dokonce ztráty na životech, je správná reakce
meteorologů předpovědní a výstražné služby na danou situaci spolu s včasným
varováním klíčová.

Důležitým zdrojem informací o aktuálním výskytu a vývoji bouří jsou metody
dálkové detekce. Meteorologické služby většiny vyspělých států včetně Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mají k dispozici měření z družic, radarů
a sítě detektorů blesků ve vysokém prostorovém i časovém rozlišení — většinou
s krokem do několika kilometrů a minimálně každých 5 minut. V předpovědní
praxi jsou však tato nezávislá měření využívána společně jen v omezené míře.
Na předpovědních pracovištích ČHMÚ v současné době chybí komplexní nowcas-
tingový systém, který by poskytoval údaje ze všech těchto distančních metod sou-
časně a kvantitativně. V této práci proto hledáme vhodné kombinace naměřených
údajů využitelné pro nowcasting konvektivních bouří. Naším dlouhodobým cílem
je schopnost objektivně odhadnout nebezpečnost konvektivní bouře v reálném
čase již v jejím počátečním stadiu.

Dynamika a mikrofyzikální složení konvektivních bouří úzce souvisí s elek-
trifikací oblaků. Společným činitelem těchto procesů jsou mj. výstupné proudy
v konvektivním oblaku, jejichž důsledky můžeme pozorovat právě metodami dál-
kové detekce. Projevem nejvyšších partií výstupných proudů na horní hranici
oblačnosti konvektivních bouří jsou tzv. přestřelující vrcholy, které značí polohu
aktivních jader bouře a jsou spojovány s dalšími jevy pozorovanými pomocí dru-
žic. Také oblačná elektřina a blesky závisí na výstupných proudech, které do
oblaku dodávají potřebnou vlhkost a následně se v nich formují oblačné částice
(vodní kapky a ledové krystalky). Svou intenzitou pak ovlivňují růst oblačných
částic a jejich rozložení v oblaku, tím také přerozdělení a velikost elektrického
náboje. Důsledkem je elektrická aktivita konvektivních bouří, kterou monitorují
systémy detekce a lokalizace blesků. Pomocí radarových dat získáváme informaci
o vnitřní struktuře bouře. Tato měření mohou mj. nepřímo odhalit výrazné zesla-
bení silných výstupných proudů a nebezpečí s tím spojené na zemském povrchu.

Impozantní vzhled i nebezpečnost bouřkové oblačnosti už odpradávna přita-
hovali zvědavost a iniciovali snahu o pochopení tohoto majestátního úkazu, avšak
až od druhé poloviny 20. století se prosazují a vyvíjejí možnosti distančního po-
zorování atmosféry. Pomocí metod dálkové detekce je možné sledovat celý životní
cyklus konvektivní bouře, tj. od prostředí, ve kterém bouře teprve vznikne, přes
počáteční stadium Cumulu, stadium zralosti Cumulonimbu až po rozpad bouře.
Abychom byli schopni úspěšně předpovídat vývoj konvektivních bouří, musíme
nejprve porozumět zákonitostem jejich vzniku a vývoje.
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Cílem této práce je shrnout základní informace o vlastnostech bouří ve střední
Evropě, pozorovaných metodami dálkové detekce, pro účely nově vznikajícího
nowcastingového systému ČHMÚ. Ze zkušeností meteorologů předpovědní služby
je zřejmé, že není zapotřebí vytvářet nové operativní produkty — informací je
k dispozici dostatek a v časové tísni zpravidla není na další produkty prostor.
Žádoucí je zpřesňování poskytovaných údajů v reálném čase a jejich efektivní
kombinace v několika souhrnných produktech, které by meteorologům poskytly
důvěryhodný a přehledný zdroj informací pro zásadní rozhodnutí, nejlépe for-
mou pravděpodobnosti. K tomuto účelu v této práci testujeme možnosti využití
regresních modelů, jejichž výstupy přináší zajímavé a nové výsledky.

Tato disertační práce je rozdělena do sedmi kapitol. Nejprve si stručně předsta-
víme jednotlivé metody dálkové detekce spolu se sledovanými charakteristikami
a vlastnostmi konvektivních bouří. Kapitola 2 nás seznámí s nowcastingem a sou-
časnými metodami používanými u nás i v zahraničí. Kapitola 3 ukáže metody
a postupy zpracování dat, kapitola 4 vysvětlí přístup regresních modelů využi-
tých k odhadu nebezpečnosti bouří. Kapitoly 5 a 6 obsahují původní výsledky
této práce. Popis databáze konvektivních bouří a souvislosti jednotlivých měření
vzhledem k výskytu nebezpečných jevů jsou obsaženy v kapitole 5, kapitola 6
ukazuje výstupy jednotlivých regresních modelů. Poslední kapitola 7 je pak věno-
vána diskuzi všech získaných výsledků i jejich limitů a nabízí možnosti budoucího
uplatnění v předpovědní praxi.
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Seznam použitých zkratek
AVHRR radiometr polárních družic NOAA a Metop

(Advanced Very High Resolution Radiometer)
BT jasová teplota (Brightness Temperature)
BWER uzavřená oblast snížené radiolokační odrazivosti

(Bounded Weak Echo Region)
CALIPSO družice NASA a Francouzské vesmírné agentury

(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation)
Cb oblak druhu Cumulonimbus
CC mezioblačný výboj (angl. Cloud-to-Cloud)
CELDN blesková detekční síť střední Evropy, součást EUCLID

(Central European Lightning Detection Network)
CG výboj blesku do země (angl. Cloud-to-Groud)
CG+ kladný výboj blesku do země
CG− záporný výboj blesku do země
CIMSS americký Spolupracující ústav pro výzkum využívající meteorologické

družice, společné pracoviště Wisconsinské univerzity, NASA a NOAA
(Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, University
of Wisconsin, Madison)

CPR oblačný radar na družici CloudSat (Cloud Profiling Radar)
Cu oblak druhu Cumulus
CZRAD označení české sítě meteorologických radarů provozované ČHMÚ
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ENR elastická síť (Elastic Net Regression)
ESSL Evropská laboratoř pro výzkum silných bouří

(European Severe Storms Laboratory)
ESWD Evropská databáze nebezpečných jevů, provozovaná ESSL

(European Severe Weather Database)
EUCLID evropská síť detekce blesků (European Cooperation for Lightning

Detection)
EUMETSAT Evropská organizace pro využití meteorologických družic (European

Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites)
GOES americká geostacionární družice organizace NOAA

(Geostationary Operational Environmental Satellite)
HHO horní hranice oblačnosti
HRV kanál přístroje SEVIRI ve viditelném pásmu s vysokým rozlišením

(High Resolution Visible)
JPSS nová generace polárních družic USA (Joint Polar Satellite System)
IR označení infračervené části spektra (Infra-Red)
KR kvartilové rozpětí (rozdíl mezi 75. a 25. kvantilem), šířka intervalu,

v němž leží 50 % prostředních hodnot uspořádaného souboru
LJ náhlý nárůst počtu bleskových výbojů, tzv. bleskový skok

(Lightning Jump)
MAX_Z pole maximální radiolokační odrazivosti
MODIS radiometr družic Terra a Aqua

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
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MSG družice Meteosat druhé generace (Meteosat Second Generation)
MTG družice Meteosat třetí generace (Meteosat Third Generation)
NASA americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku

(National Aeronautics and Space Administration)
NIR označení blízkého IR spektra (Near Infra-Red)
NOAA americký Národní úřad pro oceány a atmosféru

(National Oceanic and Atmospheric Administration)
NWC SAF SAF (Satellite Applications Facility) pro velmi krátkodobou

předpověď – nowcasting
NWP numerická předpověď počasí (Numerical Weather Prediction)
OR poměr šancí(Odds Ratio)
OT přestřelující vrchol (Overshooting Top)
RC jádro radiolokační odrazivosti určené algoritmem CELLTRACK

(Reflectivity Core)
RGB kompozitní snímek vytvořený kombinací kanálů v různých

barvách (Red, Green, Blue)
RSS družicové snímání s kratším časovým intervalem - standardně 5 minut;

u budoucích družic MTG 2,5 minuty, zatím jen experimentálně
(Rapid Scan Service)

SEVIRI radiometr družic MSG
(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager)

Suomi-NPP polární družice organizací NOAA a NASA (Suomi National
Polar-orbiting Partnership), která byla pojmenována na počest
profesora Vernera E. Suomi, zakladatele družicové meteorologie
na Wisconsinské univerzitě v Madisonu

TLE přechodné světelné úkazy (Transient Luminous Events)
UTC koordinovaný světový čas (Universal Time Coordinated)
VIIRS radiometr družice Suomi-NPP

(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite)
VIS označení viditelné části spektra (angl. Vvisible)
WER oblast snížené radiolokační odrazivosti (Weak Echo Region)
WMO Světová meteorologická organizace

(World Meteorological Organization)
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Seznam použitých symbolů
α parametr elastické sítě
β regresní koeficient
λ parametr elastické sítě
p hodnota statistické významnosti (p-value)
P pravděpodobnost vycházející z logistického regresního modelu
rS Spearmanův korelační koeficient
rP Pearsonův korelační koeficient
R název statistického software
σ standardní odchylka počítaná v algoritmu pro LJ
x vysvětlující proměnná v regresním modelu
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1. Konvektivní bouře a jejich
dálková detekce

Vertikálně mohutné konvektivní oblaky druhu Cumulonimbus (Cb) často do-
provázejí extrémní meteorologické jevy, které činí tento atmosférický úkaz poten-
ciálně velmi nebezpečným. Mezi tyto jevy patří především silná krupobití, pří-
valové srážky, silné nárazy větru či tornáda. Podstatnou součástí konvektivních
bouří je blesková aktivita. Jak uvádí Meteorologický slovník výkladový a ter-
minologický (dále jen eMS, 2017), termín „konvektivní bouře“ (angl. convective
storm) označuje souhrn konvektivních procesů a jevů, jež probíhají při vývoji
oblaků druhu Cb. Bouře však bývá často označována jako „bouřka“, což je po-
jem vycházející z meteorologických pozorování na pozemních stanicích a podle
eMS (2017) značí pouze soubor elektrických, optických a akustických jevů, které
doprovázejí elektrické výboje a jsou součástí konvektivních bouří. V této práci
budeme toto názvosloví dodržovat, slovem „bouře“ budeme mít vždy na mysli
konvektivní bouři.

Pro popis životního cyklu bouří využijeme klasický koncepční model kon-
vektivní buňky, tedy Byers-Brahamovu klasifikaci z roku 1949 (např. Doswell,
2001; Řezáčová a kol., 2007), doplněnou o čtvrté stadium podle Zajac a Weaver
(2002) s využitím nových poznatků o elektrifikaci oblaku (např. Mattos a kol.,
2017; Price, 2013). Konvektivní buňka tedy z hlediska dynamiky a mikrofyziky
prochází těmito stadii života (viz obr. 1.1):

Stadium mělkého Cumulu

V tomto stadiu převládá slabý výstupný proud (angl. updraft), jehož vertikální
rozsah odpovídá vertikálnímu rozsahu oblaku. Výstupný proud je místem přesy-
cení a oblačných kapek. Velká část kapek zůstává v kapalném stavu i ve výškách,
v nichž teplota klesá pod 0 °C. Nad izotermou -10 °C se začínají tvořit ledové
krystalky, zatím nedochází k tvorbě elektrického náboje. Na radaru jsou pozoro-
vány první slabé odrazy.

Stadium rostoucího Cumulu

Stále převažuje silnější výstupný proud, který transportuje vlhký a teplý vzduch
z přízemních hladin do výšky, ale ve středních hladinách oblaku se začíná tvořit
sestupný proud (angl. downdraft)1. Dochází ke vzniku a dalšímu růstu vodních
kapek a ve vyšších hladinách k růstu ledových krystalků. Malé krystalky stoupají
vzhůru, větší klesají dolů a zachytávají přechlazenou vodu. Tvoří se tak první
krupky. Ve středních hladinách oblaku se generuje náboj, kladné centrum náboje
je spojeno s ledovými krystalky, které se polarizují, zatímco záporné centrum
souvisí s krupkami. Vzniká tak elektrické pole a objevují se první bleskové vý-
boje, většinou jen v rámci oblaku. Na zemském povrchu pod oblakem se začíná

1Sestupný proud vzniká tím, že kapky nebo ledové krystalky dosáhnou velikost, kdy jejich
pádová rychlost převýší rychlost výstupného proudu, a začínají padat k zemi jako srážkové
částice. Tyto částice padající z chladných horních hladin strhávají okolní vzduch a v oblasti
nenasyceného vzduchu pod oblakem se vypařují, což vede k ochlazení sestupujícího vzduchu.
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indukovat kladný náboj.

Stadium zralosti

Toto stadium je charakteristické současným výskytem výstupného a kompenzač-
ního sestupného proudu spojeného s vypadáváním srážek. Divergence vzestup-
ného proudu v horních hladinách bouře vytváří horizontálně rozsáhlou kovadlinu,
která je protažená přibližně ve směru relativního výškového proudění vzhledem
k postupu bouře. Dochází k dalšímu vzniku a advekci elektrického náboje, na
zemském povrchu pod oblakem se indukuje kladný náboj. Vytváří se tak silné
elektrické pole a objevují se výboje mezi oblakem a zemí, většinou nesoucí zá-
porný náboj. Větší ledové krystaly dál narůstají zachytáváním přechlazené vody,
vznikají krupky a kroupy. Tání a výpar krupek v nižších hladinách oblaku pod-
poruje sestupný proud, který později dosahuje zemského povrchu a roztéká se
směrem od oblaku, čímž může odříznout přísun vtékajícího teplého a vlhkého
vzduchu do buňky. Dojde tak k zániku vzestupného proudu a buňka přechází do
stadia rozpadu.

Stadium rozpadu

V závěrečné fázi životního cyklu bouře se objevují slabé výstupné i sestupné
proudy, převládají však sestupné pohyby. Netvoří se nové srážkové částice, ty
existující vypadávají ve formě srážek. Nový náboj se nevytváří, ale advekce náboje
pokračuje. Na zemském povrchu pod kovadlinou bouře se indukuje záporný náboj,
objevují se výboje do země nesoucí kladný náboj. Sestupné proudy postupně
slábnou, nakonec zůstává pouze nesrážkový zbytek oblaku (většinou ve formě
cirrovité oblačnosti, která může přetrvávat ještě poměrně dlouho).

Typická doba života konvektivní buňky je 30 až 50 minut, ve výjimečných
případech i několik hodin, přičemž konvektivní bouře může být tvořena jednou
(jednoduchá cela, supercela) nebo více konvektivními buňkami (multicela), které
se vyvíjejí ve vzájemné interakci (více např. viz Řezáčová a kol., 2007). Většina
bouří ve střední Evropě sestává z více jednoduchých cel v různém vývojovém
stadiu. Vzhledem k tomu, že konvektivní bouře během svého vývoje prochází
různými změnami, její zařazení do dané kategorie se vztahuje pouze k určitému
časovému intervalu životního cyklu bouře.

Je dobré mít na paměti, že jednotlivé konvektivní buňky dokážeme rozlišit
pomocí radarových měření jako několik jader vysoké radiolokační odrazivosti,
avšak na družicových snímcích mohou mít jednu společnou kovadlinu (ukázka
porovnání např. Řezáčová et al., 2007 nebo obr. 2.1). Horní část jednotlivých
výstupných proudů na družicových snímcích pozorujeme v případě multicel jako
větší počet přestřelujících vrcholů. Výše zmíněné skutečnosti a zjednodušení nás
mj. v prvním kroku vedly ke studiu pouze izolovaných konvektivních buněk, po-
drobněji viz část 3.4.

Metody předpovědi konvektivních bouří jsou založeny na zhodnocení fyzi-
kálního stavu atmosféry s přihlédnutím k podmínkám2 nutným pro vznik Cb

2Všeobecné poznatky o podmínkách pro vznik bouří z hlediska synoptické situace a z hlediska
stability ovzduší, dynamika konvektivního oblaku i klasifikace konvektivních bouří podle jejich
struktury byly podrobně popsány v diplomové práci autorky (Valachová, 2009).
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Obr. 1.1: Schematické znázornění čtyř stádií života konvektivní buňky, vertikální řez
oblakem. Kontura oblaku je znázorněna šedou linkou, výstupný a sestupný proud ze-
lenou šipkou. Centrum kladného náboje je reprezentováno červeným znaménkem „+“,
naopak záporný náboj modrým znaménkem „−“. Blesková aktivita je naznačena žlutým
bleskovým výbojem. Časový vývoj a rozložení radarové odrazivosti je zjednodušeně zob-
razeno zelenou, žlutou a červenou plochou zhruba odpovídající obvykle používané škále.
Mikrofyzikální složení oblaku je ukázáno tyrkysovou barvou (viz legenda). Upraveno
dle Řezáčová a kol. (2007), Zajac a Weaver (2002), Price (2013) a Mattos a kol. (2017).

(teplotní zvrstvení atmosféry a instabilita, rozložení vlhkosti, střih větru, synop-
tické podmínky, orografie apod.). Pro aktuální monitoring a velmi krátkodobou
předpověď bouří pak slouží metody dálkové detekce (více viz kapitola 2), jež patří
k základním způsobům, jak pozorovat konvektivní bouře. Důvodem je dostatečně
jemné časové i prostorové rozlišení získaných dat a jejich využitelnost v téměř
reálném čase, což je v případě rychle se vyvíjejících jevů nezbytné. V této ka-
pitole se proto budeme dále zabývat konkrétními projevy bouří pozorovanými
pomocí jednotlivých metod dálkové detekce. Podrobně popíšeme možnosti dat
ze sítě detektorů blesků (podkapitola 1.1, jejíž části byly publikovány v článku
Valachová, 2015), radarové charakteristiky bouří (část 1.2) i družicová pozorování
jevů na horní hranici oblačnosti (podkapitola 1.3), jejich stručnou historii a vy-
užití pro předpověď bouří u nás i ve světě. Podrobný popis metodiky získávání
a zpracovávání dat pro účely této práce jsou pak popsány v kapitole 3.

V minulosti se konvektivní bouře obvykle pozorovaly a zpracovávaly jednotli-
vými metodami dálkové detekce nezávisle (např. McCann, 1983; Williams a kol.,
1989). Proto jsou pozorované jevy konvektivních bouří uvedeny v souvislosti s me-
todou, pomocí které jsou obvykle pozorovány. V současné době se výzkum zamě-
řuje na kombinace dat různých přístrojů distančních měření, aby se plně využil
jejich potenciál pro nowcasting konvektivních bouří (Bedka a kol., 2015; Cintineo
a kol., 2014; Chronis a kol., 2015; Wapler, 2017). Pro lepší porozumění procesům
probíhajících v konvektivní bouři během jejího životního cyklu jsou i v této práci
všechny pozorované jevy a charakteristiky bouří studovány komplexně, s pomocí
všech pozorovacích metod využitých v této práci (viz část 5.4).
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1.1 Data z detektorů blesků
Pozemní detekce blesků je založena na principu zachycení změn elektromagne-

tického pole vyvolané bleskovým výbojem. Detekční systémy se však mezi sebou
liší v závislosti na používaných frekvencích i výrobcích jednotlivých čidel. Síť
operativně využívaná meteorology ČHMÚ je popsána v části 3.1. Data ze sys-
tému detekce a lokalizace bleskových výbojů se na předpovědních pracovištích
ČHMÚ z prognostického hlediska uplatňují pouze jako indikátor bouřkové čin-
nosti. Zobrazují se jako vrstva přes 5minutová radarová data nebo samostatně po
10 minutách s 90minutovou historií, nejsou však dále zpracovávána kvantitativně.
Tato data však mají mnohem širší uplatnění. Lze je totiž využít nejen k moni-
torování elektrické aktivity bouře v průběhu jejího životního cyklu, počet a typ
výbojů nepřímo poukazují také na změny probíhající v mikrofyzikálním složení
a dynamice konvektivního oblaku (např. Carey a Rutledge, 1998; Schultz a kol.,
2011; Bedka a kol., 2015; Chronis a kol., 2015; Mattos a kol., 2017; Valachová,
2015), příp. celého systému konvektivních bouří (Makowski a kol., 2013). Blesková
data tak mohou výrazně přispět ke zlepšení nowcastingu konvektivních bouří.

Počátky výzkumů a teorií vzniku bouřkové elektřiny sahají do 20. let minulého
století a jsou založeny na četných pozorováních, měřeních a výpočtech (Wilson,
1929; Simpson a Scrase, 1937). V druhé polovině 20. století pak bylo provedeno
mnoho experimentů a byla navržena řada teorií zabývajících se atmosférickou
elektřinou. Jedním z prvních, kdo se podrobněji zabýval rolí konvekce v souvislosti
s elektrifikací bouře, byl Vonnegut (1953), který později navázal na svá pozorování
studiemi vztahu mezi elektřinou a tornády v rámci konvektivních bouří (Vonne-
gut a Moore, 1958; Vonnegut, 1960). V práci Vonnegut (1963) byla provedena
přehledná diskuze tehdejších poznatků o procesu elektrifikace bouří, avšak vztah
mezi náboji oblaku a bleskovými výboji jako první analyzoval Kasemir (1960).
Během následujících tří desetiletí se tyto znalosti rozšířily také o pozorování me-
teorologických radarů podpořená balonovými a letadlovými měřeními (Williams,
2001). Dále byly studovány souvislosti elektrifikace s dynamikou a mikrofyzikou
bouřkového oblaku. Např. Zipser a Lutz (1994) uvádí, že pro silnou elektrifikaci
musí rychlost výstupného proudu v oblaku blízko hladiny nulové izotermy pře-
sahovat 6 m/s. Sherwood a kol. (2006) na základě družicových údajů TRMM
(Tropical Rainfall Measuring Mission) ukázali, že koncentrace krup významně
korelují s bleskovou aktivitou a že množství blesků souvisí s množstvím malých
ledových částic (o velikosti menší než 30 µm) v horní části oblaku. V posledních
letech se pozornost soustředí zejména na podrobná mapování elektrických pro-
cesů v oblaku a trojrozměrné lokalizace drah výbojů blesku (např. Elliott a kol.,
2012; Mattos a kol., 2017). Mnoho studií se také zabývá detekcí blesků pomocí
družic a jejich vyhodnocováním a porovnáním s detekcí pozemními čidly (např.
Thompson a kol., 2014). Přístroje detekující bleskovou aktivitu z geostacionární
dráhy jsou totiž novinkou (družice GOES-16 a její přístroj GLM – Geostatio-
nary Lightning Mapper, družice FY-4A a její přístroj LMI – Lightning Mapping
Imager), podobný přístroj bude i na budoucí, třetí generaci družic Meteosat (LI
– Lightning Imager).
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1.1.1 Typ jednotlivých výbojů
Blesk je tvořen jedním nebo více dílčími výboji; zhruba polovina všech blesků

směřujících do země obsahuje pouze jeden dílčí výboj, zatímco druhá polovina
dva a více dílčích výbojů (eMS, 2017). Výboj blesku, jímž se neutralizují ná-
boje opačné polarity téhož oblaku nebo různých oblaků, je nejčastějším výbojem
blesku a označuje se zkratkou CC (z angl. Cloud to Cloud). Výbojem blesku CG
(z angl. Cloud to Ground) se neutralizují náboje opačné polarity mezi oblakem
a zemí. Poměr mezi počtem výbojů CC a CG je u nás 5:1 až 2:1 (eMS, 2017),
podle Williams (2001) má obecně tento poměr tendenci růst s velikostí bouře
a její elektrickou aktivitou. Výboje mezi oblakem a zemí můžeme podle eMS
(2017) rozlišit na 4 základní typy: s vůdčím výbojem šířícím se ze záporného
náboje oblaku k zemi (CG−); s vůdčím výbojem šířícím se z kladného náboje
oblaku k zemi (CG+) a výboje vznikající na vysokém objektu na zemi a šířící se
do oblaku, které se od prvních dvou liší pouze směrem větvení.

Jak je vidět z koncepčního modelu konvektivní buňky (obr. 1.1), CG+ pro-
bíhají obvykle mezi horním kladným centrem náboje a zemí v pozdějším stadiu
bouře. Tento typ výboje se často vyznačuje velkou silou úderu, neboť elektrický
výboj překonává relativně velkou vertikální vzdálenost a velký rozdíl v poli elek-
trického potenciálu. Tento typ výboje se připisuje i podružnému centru kladného
náboje, které se za vhodných podmínek vytváří v oblasti základny oblaku a je
vázáno na vypadávání srážek. U některých bouří bývá pozorována také opačná
polarita, kdy je kladné centrum náboje ve spodní části oblaku a bouře produkuje
výrazně více CG+ výbojů (např. Pineda a kol., 2016).

Podle Rakov a Uman (2003) nebo Zajac a Weaver (2002) platí, že CG+ výboje
nabývají relativně nejvyššího počtu vzhledem k ostatním typům výbojů v rozpa-
dajících se konvektivních bouřích a ve vrstevnatých oblastech mezoměřítkových
konvektivních systémů, příp. v chladné polovině roku. Několik studií také proká-
zalo, že CG+ převládají u supercelárních bouří ve stadiu, kdy se začínají formovat
nebezpečné doprovodné jevy, jako kroupy nebo tornáda (MacGorman a Burgess,
1994; Carey a Rutledge, 1998; Wiens a kol., 2005). Carey a Rutledge (1998) navíc
uvádí, že v případě nebezpečných bouří zůstávají obě polarity CG výbojů nízké
po poměrně dlouhou dobu životního cyklu bouře. Williams (2001) na základě
předchozích studií tyto hypotézy zobecňuje a ztotožňuje CG+ výboje s malými
rychlostmi vertikálních pohybů.

Na tomto místě alespoň zmíníme, že pozorování z raketoplánů z konce 80.
a počátku 90. let 20. století potvrdila novou kategorii výbojů generovaných kon-
vektivními bouřemi. Tyto výboje zasahují desítky kilometrů do stratosféry až
mezosféry a označují se jako tzv. přechodné světelné úkazy (angl. Transient Lumi-
nous Events, TLE), popsány byly např. v článku Popek a Bednář (2012). Výboje
mezi oblakem a vyššími vrstvami atmosféry pravděpodobně souvisí s napěťovými
poměry mezi zemským povrchem a ionosférou. V současné době se hledají možná
vysvětlení vztahů mezi TLE a CG nebo i CC výboji konvektivních bouří. Z po-
zorování totiž např. vyplývá, že tzv. skřítci (angl. sprites) se vyskytují bezpro-
středně po silném CG+ výboji (více informací viz Soula a kol., 2012). Přestože
se jedná o relativně nový a velmi zajímavý jev spojený s elektrickou aktivitou
konvektivních bouří, v této práci se tímto typem výbojů nezabýváme.
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1.1.2 Počet výbojů a jeho změny v čase
Počet bleskových výbojů poukazuje na bleskovou aktivitu dané bouře, proto

jsou zkoumány souvislosti frekvence výbojů s ostatními pozorovanými charak-
teristikami bouří. Na základě práce Vonnegut (1963) byl studován nelineární
vztah výšky bouře a množství bleskových výbojů, které bouře produkuje (Wil-
liams, 1985; Boccippio, 2002). Williams a kol. (1989) také studovali vztah mezi
vertikálním vývojem oblaku a převahou jednotlivých druhů výbojů. V pozdější
práci se Williams a kol. (1999) zabývali vztahem mezi nárůstem frekvence blesků
a velikostí krup, jimi zjištěná pozitivní korelace podporuje hypotézu fyzikálního
propojení silnější elektrifikace bouře se silnějšími výstupnými proudy a většími
kroupami. Také Schultz a kol. (2011) spojuje rostoucí bleskovou aktivitu se zesi-
lujícím výstupným proudem a považuje náhlé změny v počtu blesků za prekurzor
nebezpečnosti bouře. Bedka a kol. (2015) studovali vztah mezi maximem počtu
blesků a nejchladnější jasovou teplotou vrcholů bouře pozorovanou družicemi,
stejně jako souvislost mezi náhlým nárůstem blesků a nebezpečným počasím na
zemském povrchu. V mnoha životních cyklech bouří je pozorována pulsace bles-
kové aktivity, která pravděpodobně souvisí s intenzitou výstupných proudů (např.
Deierling a Petersen, 2008). V posledních letech jsou tyto změny počtu výbojů
v čase zkoumány také v Evropě, kde je Valachová (2015) nebo Wapler (2017)
dávají do souvislostí s výskytem nebezpečných doprovodných jevů.

Náhlý nárůst počtu bleskových výbojů nebo blesků v krátkém čase (v člán-
cích popisován jako nárůst řádově o desítky blesků za minutu během časového
intervalu v řádu několika málo minut) je známý jako tzv. bleskový skok (angl.
Lightning Jump, LJ). LJ bývá většinou zaznamenán před výskytem nebezpeč-
ného jevu (Williams a kol., 1999; Schultz a kol., 2009), proto může být příno-
sem pro nowcasting konvektivních bouří (např. Farnell a kol., 2017). Algoritmy
využívající LJ jsou založeny na pevných prahových hodnotách v počtu výbojů
(Schultz a kol., 2009) nebo jejich relativních změnách během životního cyklu
bouře (Wapler, 2017). Schultz a kol. (2011) a Chronis a kol. (2015) demonstrovali
využitelnost LJ algoritmu v praxi, proto je součástí této práce návrh LJ algoritmu
využitelného v operativě ČHMÚ (viz část 5.1.1).

1.2 Radarová data
Meteorologické radary (z angl. Radio Detection And Ranging) monitorují

konvektivní bouře vysíláním vysokoenergetických pulsů elektromagnetických vln
s vlnovou délkou řádu jednotek centimetrů. Následně přijímají tu část vyslaného
záření, která se odrazí nebo zpětně rozptýlí od oblačných a srážkových částic.
V závislosti na strategii snímání nám tedy radary poskytují trojrozměrnou in-
formaci o srážkové oblačnosti. Při studiu oblačných a srážkových procesů jsou
radarová měření nezastupitelná, tvoří totiž primární zdroj informací o vnitřní
struktuře oblačnosti. Jak je uvedeno v eMS (2017), pokud je radar dopplerov-
ský, umožňuje pomocí Dopplerova efektu ze změny frekvence přijatého signálu
vyhodnotit také radiální rychlost cíle a může být využit k výpočtu vertikálního
profilu proudění. Polarimetrický radar umožňuje současně vyhodnocovat odrazy
horizontálně a vertikálně polarizovaného záření, z těchto měření tak můžeme od-
vodit další charakteristiky (např. typ detekovaných částic). V současné době se
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radarová data obecně uplatňují zejména pro nowcasting, plošné odhady srážek a
v asimilaci dat do numerických předpovědních modelů (angl. Numerical Weather
Prediction, NWP). Více podrobností o principu radarových měření, jejich historii
a způsobech měření viz Řezáčová a kol. (2007), popis dat používaných v předpo-
vědní praxi ČHMÚ a pro účely této práce je v části 2.3 a 3.2.

V meteorologii našly radary své uplatnění po skončení druhé světové války,
do té doby se meteorologické cíle zobrazovaly spíše jako nežádoucí šum. První
detekce meteorologických cílů proběhla roku 1941 ve Velké Británii, v 50. letech
se ve Spojených státech začaly radary pravidelně využívat ke sledování bouřkové
oblačnosti. S vývojem techniky se také rozšiřovaly možnosti využití mikrovln,
postupně bylo možné měřit radiolokační (či radarovou) odrazivost [dBZ] a na
základě ní odhadnout intenzitu srážek. Podrobnější historie radarových měření
ve světě je uvedena např. v knize Atlas (1990). Na území ČR se radar pro meteo-
rologické účely začal využívat od konce 60. let 20. století (Řezáčová a kol., 2007),
kde prvních 20 let probíhala v Praze-Libuši radarová měření manuálně, pravidelně
od roku 1971. Digitalizace dat pomocí počítačů koncem 70. a počátkem 80. let
výrazně posunula radarová měření kupředu, digitalizace radarových měření v ČR
proběhla až roku 1992. V 90. letech byla v ČR vybudována dvě radarová stano-
viště – kóta Skalky na Drahanské vrchovině a kóta Praha v Brdské vrchovině (viz
obr. 2.1 a 3.1). Tímto vznikla česká národní radarová síť CZRAD. Operativní
skenovací strategie se od roku 2009 nezměnila (viz obr. 3.2), během roku 2015
však došlo k obměně obou provozních radarů. Více informací o nových radarech
i podrobnější historie radarových měření u nás jsou uvedeny v článku Novák a
Kyznarová (2016) a stručně popsány i v části 3.2.

Při studiu konvektivních bouří pomocí radarových měření jsou různé radarové
produkty spojovány s jejich intenzitou a nebezpečností. Typický vzhled konvek-
tivních bouří se vyznačuje výraznými jádry vyšší radiolokační odrazivosti, často
s buněčnou strukturou. Charakteristická je velká časová i prostorová proměnli-
vost těchto jader. Měření radiolokační odrazivosti v různých hladinách umožňuje
např. výpočet pravděpodobnosti výskytu krup a dalších užitečných charakteristik
(Greene a Clark, 1972; Waldvogel a kol., 1978; Witt a kol., 1998). Na přítomnost
krup může upozornit také typický tvar radiolokační odrazivosti – nereálný výstu-
pek za jádrem bouře směrem od radaru (angl. Three Body Scatter Spike neboli
Hail Spike). Konkrétní tvar radarové odrazivosti, jako je WER, BWER a tzv.
hook-echo, upozorňuje na přítomnost silného vzestupného proudu v oblaku (např.
Atlas, 1990; Doswell, 2001). Rozdělení bouře na dvě části (tzv. štěpení, angl.
splitting) se vzájemně opačně rotujícími vzestupnými proudy nebo odchýlený
směr pohybu bouře v porovnání s převládajícím směrem postupu bouří vypovídá
o vnitřní dynamice oblaku (více např. Řezáčová a kol., 2007). Jedna z přímých
metod rozpoznání supercelární bouře pomocí radarů je detekce tzv. mezocyklony
související s rotujícím výstupným proudem (Doswell, 2001), příklad využití ve
střední Evropě viz Wapler a kol. (2016).
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1.3 Družicová pozorování
V porovnání s ostatními metodami dálkové detekce se meteorologické dru-

žice uplatňují v mnoha oborech a činnostech (asimilace dat do NWP, sledování
klimatu, studium oceánů, čistota ovzduší, ekologie, monitorování živelných ka-
tastrof, astronomie a geofyzika, telekomunikace atd.), primárně však slouží pro
nepřetržité pozorování počasí, tedy pro účely předpovědní a výstražné služby, za-
bezpečení civilního letectví nebo armádních operací. Naopak k meteorologickým
účelům se využívají také nemeteorologické družice, např. ze zpoždění signálů z
družic GPS (Global Positioning System) v atmosféře můžeme odvodit teplotní a
vlhkostní profil atmosféry (např. De Hann, 2006). Konkrétní družice a přístroje,
jejichž data využíváme v této práci, jsou popsány v podkapitole 3.3.

Počátky družicové meteorologie sahají do poloviny minulého století, na teo-
retické úrovni se však první myšlenky objevují již ve 20. letech 20. století. První
snímek Země pořízený z vesmíru vyfotila v říjnu 1946 raketa V-2 z výšky 105 km3,
první umělá družice Země Sputnik-1 byla vypuštěna roku 1957. První experimen-
tální meteorologickou družicí se stala TIROS 1 (Television InfraRed Observational
Satellite, USA) vypuštěná v dubnu 1960 a umístěná na nízkou polární dráhu.
Přestože fungovala pouze 78 dní, prokázala proveditelnost a důležitost pozo-
rování oblačnosti a jiných meteorologických jevů z vesmíru. Na geostacionární
dráhu odstartovala první experimentální meteorologická družice ATS-1 (Appli-
cations Technology Satellite, USA) v roce 1966. Evropa vypustila svou první
meteorologickou družici Meteosat-1 roku 1977. Vývoj družic a jejich přístrojů jde
neustále kupředu. Nejnovějšími a nejmodernějšími družicemi na geostacionární
oběžné dráze Země jsou americké družice GOES-16 a GOES-17, vypuštěné v
listopadu 2016 a březnu 2018, japonské družice Himawari-8 a Himawari-9 (říjen
2014 a listopad 2016) a čínská družice FY-4A (prosinec 2016). Jde o geostacio-
nární meteorologické družice nejnovějších generací, které v řadě svých parame-
trů výrazně překonávají současné evropské Meteosaty druhé generace (Meteosat
Second Generation, MSG) a v mnoha ohledech se blíží budoucímu Meteosatu
třetí generace (Meteosat Third Generation, MTG), jehož start se momentálně
předpokládá nejdříve koncem roku 2021.

Pozorování z družic nám poskytují velmi detailní, byť nepřímé informace jak
o dynamickém vývoji bouří, tak o struktuře nebo mikrofyzice jejich horních hra-
nic oblačnosti (HHO). Většina současných operativních meteorologických družic
pracuje v režimu pasivního snímání elektromagnetického záření, tj. radiometr
družice přijímá záření přicházející ze zemského povrchu, oblačnosti i od plynných
složek atmosféry. Toto záření je buď odražené či rozptýlené sluneční záření nebo
tepelné vyzařování Země. Některé meteorologické družice jsou vybaveny aktiv-
ními přístroji (lidary a radary) měřící např. oblačné a srážkové částice, aerosoly
v atmosféře, či stav hladin moří a oceánů. Jsou tak vhodným doplňkem nejen pro
detailní studium oblačnosti.

Pro výzkum a dokumentaci konvektivních bouří byly družicové snímky pou-
žívány od samotných počátků existence meteorologických družic. Už v 70. letech
některé speciálně zaměřené studie naznačily, že existují parametry odvozené z
družicových pozorování, které často souvisí s intenzitou konvekce. Při sledování
konvektivních bouří pomocí družic získáváme detailní informace jak o oblacích

3https://www.airspacemag.com/space/the-first-photo-from-space-13721411/
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a jejich okolí, tak i o prostředí před jejich samotným vznikem. Družice navíc
umožňují pozorování konvektivní bouře po celý její životní cyklus, tedy od stadia
Cumulu až po zánik zbytku ledové kovadliny bouře. Přestože radiometry družic
„vidí“ zejména HHO bouře, jevy zde probíhající jsou důsledkem procesů a inter-
akcí, které se odehrávají uvnitř oblaku. Proto můžeme na základě družicových
pozorování odhadnout intenzitu dané bouře nebo její následný vývoj. Mimo to
neustále dochází k výraznému zlepšování jak prostorového, tak i časového rozli-
šení družicových přístrojů, zdokonalují se také techniky snímání a zpracovávání
naměřených dat. Družicová pozorování bouří tedy umožňují komplexní studium
procesů a jevů v HHO, jejich vzájemných souvislostí i vztah k vývojovému stádiu
bouře. Procesy odehrávající se v horních hladinách bouří jsou navíc důležité pro
objasnění vlivu konvektivních bouří na hladiny spodní stratosféry (viz část 1.3.4).

Mezi charakteristiky, které poukazují na potenciální nebezpečnost bouře, mů-
žeme zařadit výrazné přestřelující vrcholy nebo vlečky ve viditelném pásmu (angl.
visible, VIS) či studené prstence a studená U pozorované v poli jasové teploty
v pásmu tepelném (angl. infra-red, IR). Důležité je také sledovat mikrofyzikální
složení HHO a jeho změnu v průběhu životního cyklu bouře v blízkém infračerve-
ném pásmu (angl. near infra-red, NIR). V následujících částech práce sledované
jevy a stručnou historii jejich pozorování popíšeme detailněji, více podrobností
lze souhrnně nalézt v knize Řezáčová a kol. (2007) nebo v článku Setvák a kol.
(2008) či v práci Radová (2015), kde jsou mj. shrnuty všechny pravděpodobné
mechanismy vzniku různých jevů na HHO bouří.

1.3.1 Studené prstence a studená U
První družicové studie konvektivních bouří se zaměřovaly na jevy pozorova-

telné v poli jasové teploty (angl. Brightness Temperature, BT) v původně čer-
nobíle, později barevně zvýrazněném kanálu atmosférického okna, označovaném
jako IR-BT (viz část 3.3.2). Teplé oblasti částečně obklopené chladným vrškem
bouří, nazvané původně podle tvaru jako „enhanced-V“ a později „cold-U“, byly
poprvé dokumentovány v práci Mills a Astling (1977) následované dalšími články
(např. Adler a kol., 1981; McCann, 1983). Studené prstence (angl. cold rings),
tedy uzavřené teplé oblasti zcela obklopené studenou částí HHO, byly identifiko-
vány později (např. Setvák a kol., 2008, 2010). Navazující výzkum přinesl možná
vysvětlení pro studené prstence a studená U (např. Schlesinger, 1984; Adler a kol.,
1985; Heymsfield a kol., 1991; Setvák a kol., 2008, 2010) a transformaci studeného
prstence do tvaru U (Setvák a kol., 2008; Púčik a kol., 2013; Radová, 2015). Ně-
kteří z autorů také ukázali úzkou souvislost studených prstenců a U s extrémními
doprovodnými projevy počasí (McCann, 1983; Adler a kol., 1985; Brunner a kol.,
2007; Setvák a kol., 2010; Dworak a kol., 2012; Bedka a kol., 2015). Výše zmíněné
studie potvrzené také numerickým modelováním (Wang, 2007, 2009) prokázaly,
že vzhled HHO bouří v IR-BT je velmi citlivý na podmínky v horní troposféře
a spodní stratosféře. Nutnou podmínkou pro vznik studených prstenců a U jsou
zejména teplotní inverze nad tropopauzou a příp. střih větru ve vyšších hladinách
na úrovni vrcholu konvektivní bouře 4. Radová (2015) vysvětluje pozorovanou
morfologii studeného prstence a jeho vzhled v IR-BT pomocí kombinace postup-

4Síla proudění relativně vzhledem k bouři se může měnit např. i v souvislosti s pravostáčivým
pohybem bouře, viz Púčik a kol. (2013).
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ného klesání oblačných částic vynesených výstupnými pohyby a jejich návratu do
lokální tepelné rovnováhy, potvrzuje tedy hypotézu centrálního vyvýšeného dómu
za přítomnosti teplotní inverze. Pravděpodobným vysvětlením teplé oblasti uvnitř
studeného U je pak vyvýšená vlečka nad kovadlinou bouře nacházející se v teplejší
spodní stratosféře (tzv. maskování vlečkou, angl. plume masking mechanism), více
viz Setvák a kol. (2007) a část 1.3.4.

1.3.2 Přestřelující vrcholy
Přestřelující vrcholy (angl. overshooting tops, OTs) jsou výrazné útvary ve VIS

a/nebo IR, mající zpravidla charakter „bublin“ pronikajících okolní HHO bouře
do vyšších hladin (odtud jejich název). Zpravidla se nacházejí nad jádrem bouře
a jsou vázány na vrcholové partie výstupných proudů. Jejich výskyt a rozsah tedy
do určité míry vypovídá o intenzitě vzestupných proudů a tedy i o síle konvektivní
bouře. Některé OTs prorůstají až několik kilometrů (2 až 3 km) nad okolní rovno-
vážnou hladinu HHO bouře do spodní stratosféry. Na základě snímků z geostacio-
nárních družic se zdá, že typická doba života OT je v rozmezí 5 až 15 minut, avšak
pozorování je výrazně ovlivněno frekvencí snímání družice. Bedka a kol. (2015) na
snímcích v intervalu 1 min ukázal, že jeden konkrétní OT dané konvektivní bouře
přetrvával bez přestávky více než 30 minut. OTs často produkují gravitační vlny
(Wang, 2007) a jsou obecně spojovány s nebezpečnými bouřemi (např. Levizzani a
Setvák, 1996; Setvák a Doswell, 1991; Valachová a kol., 2013). Během 80. a 90. let
minulého století byla aktivita OTs porovnávána s rychlostí výstupných proudů,
resp. s celkovou intenzitou bouří (Negri, 1982; Heymsfield a kol., 1991). Později
se vyvíjely automatické detekční algoritmy (Radová, 2015) a výskyt OTs byl
spojován s nebezpečnými doprovodnými jevy na zemském povrchu (např. Bedka,
2011).

1.3.3 Minimální jasová teplota
Studovány byly také souvislosti OT s nejnižšími BT. V důsledku ochlazování

vzduchu během výstupu nad HHO (a nedostatku času na vyrovnání teploty s oko-
lím) bývají právě na vrcholech výstupných proudů naměřeny teploty až o 15 či
20 K nižší než je aktuální teplota tropopauzy (uvedené hodnoty platí pro mírné
zeměpisné šířky; Řezáčová a kol., 2007). Z některých studií (Setvák a kol., 2008;
Radová a kol., 2015) ale vyplývá, že ne každé teplotní minimum lze přisoudit
OT, resp. že ne každý OT pozorovaný ve VIS je výrazně chladnější než okolní
HHO bouře. Extrémní teplotní minima HHO tedy nemusí být nutně projevem
silných vzestupných proudů. Je nutné brát v úvahu i vliv prostorového rozlišení
přístroje (velikost pixelu) na naměřené hodnoty BT (viz část 3.3.1 nebo Valachová
a Radová, 2014).

Již Adler a Fenn (1979) ukázali, že rychlost růstu bouře a minimální BT jsou
korelovány se záznamy o nebezpečných jevech bouří. Roberts a Rutledge (2003)
zdůrazňují důležitost sledování rychlosti změny BT pro rozlišení mezi bouřemi se
slabými srážkami a nebezpečnými bouřemi se silnými přívalovými srážkami. Míra
ochlazování HHO bouří (angl. cooling rate) se používá k detekci a monitorování
vznikajících oblaků. Navíc Hartung a kol. (2013) demonstrovali prognostické vyu-
žití trendů BT, když ukázali, že konvektivní oblaky s nejsilnější mírou ochlazování
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(více než -20 K za 15 min pro určitou oblast) s větší pravděpodobností dosáhnou
během následující hodiny výrazné radarové odrazivosti v porovnání s oblaky,
které se ochlazují pomaleji (míň než -10 K za 15 min). Jako prahová hodnota pro
automatické nowcastingové metody (viz část 2.2) je volena intenzita ochlazování
-4 K za 15 min pro malou oblast (několik družicových pixelů) za předpokladu,
že rozdíl BT za 30 min je menší než rozdíl BT za 15 min (Hartung a kol., 2013;
Roberts a Rutledge, 2003). Nedávný výzkum také ukázal, že rychlost vertikálního
růstu bouře a rozpínání kovadliny v horizontálním směru jsou výrazně větší právě
u nebezpečných bouří (Cintineo a kol., 2013; Mecikalski a kol., 2016).

1.3.4 Drobné krystalky ledu a ledové vlečky
Zvýšené hodnoty odrazivosti na HHO bouří v tzv. mikrofyzikálních kanálech

o vlnových délkách 1,5 – 4,0 µm (NIR) bývají způsobeny přítomností většího
množství drobných ledových krystalků, které mohou indikovat intenzivnější vý-
stupné proudy v oblaku (Setvák a Doswell, 1991; Setvák a kol., 2003).

Díky zpravidla vyšší odrazivosti v pásmu kolem 3,7 µm byly objeveny vlečky
(angl. plumes) tvořené ledovými krystalky, které byly až později identifikovány
i ve VIS a IR. Poprvé byly popsány v práci Fujita (1982), detailněji pak v článcích
Setvák a Doswell (1991) nebo Levizzani a Setvák (1996). Mnoho studií zdůrazňuje,
že vlečky mohou být indikátorem nebezpečnosti bouře (např. Levizzani a Setvák,
1996; Setvák a kol., 2007; Bedka a kol., 2015).

Vlečky se vyskytují ve vyšších hladinách nad kovadlinou bouří ve směru výš-
kového proudění, svým tvarem připomínají kouřovou vlečku z komína nebo závoj.
Podle pozorovaných stínů vleček na družicových snímcích ve VIS je možné říct,
že jsou vertikálně oddělené od kovadliny bouří, což bylo potvrzeno i v práci Sokol
(2010) pomocí družicového radaru a oblačného lidaru. Vývoj vleček byl úspěšně
modelován Wangem (Wang, 2007, 2013), stále však není plně objasněn jejich
zdroj. Pozorování ukazují jejich vznik jak v souvislosti s OT (velmi malý zdroj
o velikosti kolem 1 km, který většinou neodpovídá nejstudenější oblasti HHO),
tak jako následek tzv. vyskakujících cirrů (angl. jumping cirrus; Fujita, 1982),
které se vyskytují nad závětrnou částí kovadliny bouře jako důsledek kolapsu
OT. Výsledky modelu oblaku popsané v knize Wang (2013) naznačují, že kolísání
intenzity výstupného proudu vyvolává vznik gravitačních vln, jejichž šíření a in-
terakce s okolím v horní části kovadliny bouře je provázena turbulencí. Lámání
těchto gravitačních vln (angl. storm top gravity wave breaking) je pak příčinou
vnesení vodní páry do spodní stratosféry a následné vytvoření cirrovité vlečky nad
kovadlinou bouře. Jako zdroj vleček jsou tedy pravděpodobné oba výše uvedené
zdroje.
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2. Metody nowcastingu
Základním požadavkem na národní meteorologickou službu je včasné vydávání

výstrah před nebezpečnými jevy, jako jsou např. silný vítr, mlhy, tvorba námrazy
či ledovky a v neposlední řadě také konvektivní bouře a s nimi spojené příva-
lové povodně, kroupy nebo tornáda. Tzv. nowcasting1, tedy velmi krátkodobá
předpověď v řádu několika málo hodin, představuje jednu z důležitých rolí v ob-
lasti krizového řízení státu a prevence rizik. Díky NWP modelům jsme schopni
s dostatečným časovým předstihem rozlišit den s potenciálním nebezpečím silné
konvekce ode dne s běžnými bouřemi bez vážnějších následků (např. Cintineo
a kol., 2014; Valachová, 2009). Avšak nowcasting v sobě zahrnuje jak sledování
aktuálního stavu počasí, tak odhad následujícího vývoje s důrazem na včasná
varování pro konkrétní oblast, která mohou alespoň z části zamezit význačným
škodám či dokonce ztrátě na životech.

Délka předpovědi nowcastingu se v závislosti na používané metodě a před-
povídané veličině liší. Za nowcasting bývá nejčastěji považována předpověď na
následující 2 až 3 hodiny, většinou se jedná o interval 0 až 6 hodin (WMO, 2017),
někdy bývá součástí ještě upřesnění na dobu až 12 hodin. Vzhledem k tomuto re-
lativně krátkému období je základní podmínkou nowcastingu jeho rychlá a častá
aktualizace, dostatečná rychlost výpočtu a bezodkladná distribuce uživatelům
či následným nowcastingovým systémům (WMO, 2017; Novák, 2007). Vhodná
je také jednoduchá a přehledná forma prezentace výsledků. Proto je nowcasting
založen především na metodách dálkové detekce, jejichž informace se kombinují
s údaji ze zahuštěné sítě automatických meteorologických stanic a s výstupy NWP
modelů (eMS, 2017).

Zaměříme-li se pouze na nowcasting konvektivních bouří, klíčovým zdrojem
jeho nepřesností bývá zejména rychlý nelineární vývoj bouřkové oblačnosti, která
je velmi nerovnoměrně rozložená a proměnlivá v čase. Spolehlivost nowcastingu
tedy většinou s časem rychle klesá, v delším časovém horizontu bývají přesnější
modely NWP (Novák a kol., 2009). Pro krátkodobou předpověď jsou využívány
více či méně složité postupy, které jsou zahrnuty v nowcastingových systémech.
Úspěšnost takové předpovědi pak závisí na její délce a použité metodě, resp. její
vhodnosti k aktuální meteorologické situaci.

V této kapitole si představíme stručnou historii vývoje metod nowcastingu
konvektivních bouří (část 2.1) a popíšeme v současné době nejvyužívanější sys-
témy u nás i v zahraničí (podkapitoly 2.2 a 2.3). Speciální pozornost bude věno-
vána algoritmu CELLTRACK, jehož výsledky využíváme v této práci a budeme
při tom vycházet především z práce Kyznarová (2009).

2.1 Od extrapolace po modelování
Metody nowcastingu určené pro předpověď konvektivních bouří můžeme roz-

dělit do tří kategorií: plošná extrapolace, detekce a sledování konvektivních buněk
1Výraz „nowcasting“ původně definoval Keith Browning během prvního symposia o now-

castingu (Browning, 1981). Ani tvůrci Meteorologického slovníku (eMS, 2017) nenašli pro toto
slovo českou obdobu, proto s ním bude v této práci zacházeno jako s českým slovem tak, jak je
v oboru meteorologie běžné.
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(angl. cell tracking) nebo specializované modely. Častá je i kombinace těchto me-
tod spolu s dalšími expertními systémy, které v následujících částech popíšeme
detailněji.

Extrapolační metody jsou často využívány pro svoji jednoduchost a rych-
lost, v krátkém časovém horizontu poskytují velmi dobré výsledky. Pro posun
radarových odrazů či oblačných družicových pixelů (výjimečně i pole bleskových
výbojů) slouží odhady předchozího vývoje (porovnání několika po sobě jdoucích
snímků) nebo proudění vypočítané NWP modelem, přičemž výpočet pohybového
pole je nejdůležitější a nejkritičtější částí těchto metod. Extrapolace není schopna
zachytit vznik nových či zánik doznívajících konvektivních buněk. Navíc hlazení
pohybového pole a obvyklé využití zpětných trajektorií může způsobit selhání ex-
trapolace, pokud se nějaká konvektivní bouře pohybuje výrazně odlišným směrem
než okolní buňky (např. supercela).

Rozvoj výpočetní techniky v 90. letech minulého století umožnil mj. automati-
zované sledování konvektivních bouří ve větším měřítku. Používané algoritmy
se částečně liší s ohledem na způsob identifikace jader bouře a zeměpisnou oblast,
pro kterou jsou navrženy a využívány. Počátečním stavem pro předpověď je de-
tekce buněk na základě radarových, bleskových nebo družicových dat. V případě
radarových dat bývá pro určení sledovaného jádra vysoké odrazivosti stanovena
prahová hodnota radiolokační odrazivosti (příp. také objemu či plochy radaro-
vého cíle). Tato metoda umožňuje sledovat jádro odrazivosti (angl. Reflectivity
Core, RC) v průběhu životního cyklu a z naměřených hodnot vypočítávat různé
charakteristiky (viz část 2.3 a podkapitola 3.2). Obdobně tomu je pro družicová
pozorování (podkapitola 2.2), méně používané a rozšířené pro data z detekce
blesků. Pohyb a vývoj každého bouřkového jádra je pak sledován a dále předpo-
vídán v čase.

Zlepšování meteorologických předpovědí jde ruku v ruce se stále dokonalejšími
matematickými modely NWP a s kvalitnějšími a rychleji dostupnými vstupními
daty, která model pro výpočet potřebuje. Pro předpověď konvektivních bouří je
žádoucí využití NWP modelů s vysokým prostorovým i časovým rozlišením, které
jsou schopny alespoň část procesů v bouřích zachytit. Pro průběžnou korekci
modelového výpočtu se využívá asimilace naměřených dat. Rozdíl mezi extra-
polačními technikami a výstupy NWP se sice v posledním desetiletí zmenšuje,
ale vzhledem ke složitým procesům vedoucím ke vzniku organizované konvekce je
téměř nemožné očekávat od NWP modelu přesnou časovou i prostorovou lokali-
zaci konvektivních bouří.

Expertní systémy většinou kombinují extrapolaci naměřených polí s dalšími
zdroji dat a koncepčními modely, kterými se snaží předpovědět také vznik, vývoj
a zánik např. bouřkové oblačnosti. V tomto případě se také využívá přístupu
„fuzzy logiky“ (např. Fuzzy logic Alhorithm for Storm Tracking, FAST; Jung
a Lee, 2015) nebo následného statistického post-processingu, který využívá ak-
tuálních i extrapolovaných hodnot spolu s prognostickými daty z NWP modelu
(viz část 2.2). Pro identifikaci oblastí vzniku nové oblačnosti jsou velmi důležité
informace z pozemních pozorování a aerologických stanic (údaje o konvergenci
proudění, vlhkosti, vertikálním teplotním gradientu apod.). Expertní systémy,
jež pracují s výhodami výše zmíněných metod, jsou vyvíjeny s cílem dosáhnout
optimálních výsledků pro předpověď vývoje konvektivních bouří.

V posledních letech se pro předpověď bouří nebo automatickou detekci po-
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zorovaných jevů využívá tzv. strojové učení (angl. machine learning), které se
úzce prolíná se statistikou a tzv. dobýváním znalostí (angl. data mining). Jednou
z metod strojového učení jsou regresní modely, jež využíváme i v této práci (viz
kapitola 4). Logistický regresní model byl použit např. v článku Mecikalski a kol.
(2016) pro předpověď nebezpečnosti bouře na základě družicových pozorování
oblaků druhu Cu. Radová (2015) využila metodu strojového učení AdaBoost pro
automatickou detekci přestřelujících vrcholů založenou na družicových datech,
která může být součástí nowcastingového systému. Metody strojového učení se
však pro předpověď počasí využívají již delší dobu, v podstatě do této kategorie
patří také např. parametrizace používané v NWP modelech.

2.2 Nowcasting ve světě
Konvektivní bouře patří ve Spojených státech amerických k nejnebezpečněj-

ším přírodním jevům vůbec, proto je jim zde dlouhodobě věnována značná po-
zornost a vědecké úsilí. To se promítá i ve vývoji sofistikovaných nowcastingových
aplikací. Ani Evropa nezůstává pozadu a v mnohém se nechává americkými sys-
témy inspirovat. Odlišné klimatické a orografické podmínky (např. vliv Alp) spolu
s různými způsoby měření dat však zpravidla vedou k vývoji specializovaných sys-
témů v rámci jednotlivých států, většina zemí vyvíjí nowcastingové systémy pro
své vlastní potřeby. Přehled jednotlivých nowcastingových algoritmů je uveden
v publikaci WMO (2017), zde zmíníme pouze některé z nich.

Jedním z prvních systémů založených na radarových datech je TREC ((Trac-
king Radar Echoes by Correlation; Rinehart a Garvey, 1978). V rámci plošné
extrapolace radarových cílů je vektor posunu vypočten ze změny polohy RC na
dvou po sobě jdoucích radarových snímcích, kdy je jako kritérium podobnosti
použita maximální vzájemná korelace. K získání vektoru posunu RC může být
využito také pole proudění z NWP modelu. Měřené srážkové pole je pak na zá-
kladě získaného vektoru posunuto jako celek, nebo je rozděleno na několik dílčích
částí a extrapolováno podle vlastního vektoru posunu. Na tento princip navazu-
jící, modernější COTREC (COntinuity of TREC vectors) je dnes využíván u
nás (2.3) i v jiných státech jako součást různých systémů, více viz Novák (2007)
a Novák a kol. (2009).

Mezi známé a používané automatické algoritmy sledující jádra radiolokační
odrazivosti (RC) patří americký TITAN (Thunderstorm Identification Tracking
Analysis and Nowcasting; Dixon a Wiener, 1993) nebo SCIT (Storm Cell Iden-
tification and Tracking; Johnson a kol., 1998), který je součástí operativního
systému WDSS-II (Warning Decision Support System – Integrated Information).
Tyto algoritmy definují RC jako souvislou oblast vysoké radarové odrazivosti
(s různými prahovými hodnotami), která přesahuje stanovenou minimální veli-
kost. V Evropě je poměrně úspěšný německý TRACE3D (Handwerker, 2002),
jenž v rámci každé oblasti určené pomocí jednoduchého prahu odrazivosti hledá
její maximální hodnotu, pomocí níž je RC následně definováno. Švýcarský TRT
(Thundertorm Radar Tracking; Hering a kol., 2004) identifikuje RC na základě
přizpůsobivého prahu odrazivosti, proto dokáže detekovat a sledovat konvektivní
buňky v různém vývojovém stadiu. Žádný z výše zmíněných systémů však ne-
dokáže předpovědět iniciaci konvekce, mají jen limitované schopnosti předpovědi
růstu a rozpadu bouří (Wilson a kol., 2010).
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Příkladem expertních systémů je GANDOLF (Pierce a kol., 2006), auto-
matizovaný nowcasting konvektivních srážek ve Velké Británii. Tento systém na
základě objemových radarových dat, IR a VIS kanálů družice MSG a předpovědí
NWP s jemným rozlišením identifikuje jednotlivé bouřkové buňky a ve spojení
s koncepčním modelem konvektivních procesů předpovídá pohyb a vývoj konvek-
tivních srážek až na 3 hodiny dopředu. Kombinace NWP a extrapolační metody
využívá systém INCA (Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis;
Haiden a kol., 2011). Analyzovaná a předpovídaná pole zahrnují teplotu, vlhkost,
vítr, množství a typ srážek, oblačnost a globální záření. Po uplynutí 2 až 6 hodin
je předpověď sloučena s regionálním NWP modelem s využitím předdefinovaných
váhových funkcí, s délkou předpovědi tedy narůstá váha předpovědi NWP modelu
a pro předpověď delší jak 6 hodin už v tomto modelu extrapolace není uvažována
vůbec.

Americký Auto-Nowcaster (ANC, Mueller a kol., 2003) patří mezi kom-
plexní systémy využívající více nowcastingových metod, jako jsou radarová, dru-
žicová a staniční měření, model NWP, fuzzy logika a také interaktivní vstup
meteorologa. Pomocí detekce přízemní konvergence, instability atmosféry a střihu
větru s využitím koncepčních modelů ANC predikuje pravděpodobnost vzniku a
vývoje konvektivních bouří. NowCastMIX je německý komplexní expertní sys-
tém (Bahnke, 2013), který mj. využívá post-processing i fuzzy logiku. NowCast-
MIX je operativní součástí poloautomatického výstražného systému AutoWARN
(navrhované výstrahy může meteorolog kontrolovat a upravovat).

V rámci zachycení vyvíjející se oblačnosti byly vyvinuty objektivní algoritmy
využívající geostacionární družicová data, jako např. CI (Convective Initiation;
Mecikalski a Bedka, 2006) nebo SATCAST (Satellite Analysis and Tracing Sys-
tem), který využívá také informace ze směru a rychlosti větrů odvozených z dru-
žicových pozorování (angl. Atmospheric Motion Vectors). Algoritmus UWCI-
CTC (University of Wisconsin Convective Initiation-Cloud-Top Cooling), který
lze využívat po celý den (nezahrnuje VIS), využívá výpočet míry ochlazování
vrcholu oblaku (angl. Cloud-Top Cooling rate) průměrované přes malou oblast
(angl. box averaging) odvozené z geostacionární družice GOES (Sieglaff a kol.,
2013; Mecikalski a kol., 2016). Tento algoritmus byl navržen tak, aby zachytil
počáteční stadium Cu, růst daného oblaku až po ledovatění HHO a zralé stadium
Cb. Kombinace tohoto algoritmu s radarovými daty je popsána v článku Har-
tung a kol. (2013). Dalším přístupem je algoritmus Cb-TRAM (Cumulonimbus
Tracking and Monitoring; Zinner a kol., 2008), který zahrnuje VIS a IR záření
spolu s informacemi z modelu pro nowcasting vývoje oblačnosti nad střední Ev-
ropou. Komplexní operativní systém zahrnující jak data z družic, NWP modelů
a radarová měření, tak klimatologii a orografii, představuje švýcarský algoritmus
COALITION (Context and Scale Oriented Thunderstorm Satellite Predictors
Development; Nisi a kol., 2014).

Významné družicové produkty určené pro nowcasting konvektivních bouří
nejen v Evropě jsou součástí tzv. nowcastingového SAFu (SAF on Support to
Nowcasting & Very Short Range Forecasting, NWC SAF), který je jedním ze
sítě operativních SAF (Satellite Aplication Facilities) organizace EUMETSAT.
NWC SAF je vyvíjen jak pro geostacionární družice MSG, tak pro družice
s polární drahou letu. Frekvence a rozlišení výstupů NWC SAF tedy odpovídá
parametrům dané družice. Na detekci konvektivních bouří či systémů je zaměřen
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produkt RDT (Rapid Developing Thunderstorms), který dokáže popsat jejich
charakteristiku, jako je vektor pohybu, stupeň vývoje, výška HHO, detekci OT
a další. Dalším produktem je CI (Convection Initiation) využívající zejména data
z geostacionární družice, který poskytuje pravděpodobnost, že se oblačný pixel
se v následujících 30 minutách stane bouří. Podrobné informace o NWC SAF
a jednotlivých operativních produktech lze nalézt na www.nwcsaf.org.

V USA ve spolupráci NOAA a CIMSS vznikl model ProbSevere, který kom-
binuje radarová, družicová i blesková data společně s výstupy z NWP a na základě
statistického modelu (naive Bayesian classifier) počítá pravděpodobnost, že bude
bouře doprovázena nebezpečným jevem v následujících 60, nově 90 minutách
(Cintineo a kol., 2014, 2018). Tento přístup spolu s osobními diskuzemi s autory
modelu byli mj. inspirací pro předkládanou práci. V nejnovějším článku Cintineo
a kol. (2018) uvádí, že ProbSevere sice není tak úspěšný jako výstrahy vydá-
vané národní meteorologickou službou, ale poskytuje informaci s větším časovým
předstihem (angl. lead time) a podle zpětné vazby meteorologů v provozu jim
výsledky modelu dodávají jistotu při vydávání výstrah.

Na rozdíl od různých NWP modelů nedochází v případě nowcastingových
systémů k jejich vzájemnému porovnávání tak často, protože používaná data
a výstupy nejsou kompatibilní. Navíc jsou systémy vytvářeny a optimalizovány
pro konkrétní území, místní klimatologické podmínky a k daným účelům. Jedním
z projektů porovnávajících celkem 9 nowcastingových systémů byl „The Syd-
ney 2000 World Weather Research Programme Forecast Demonstration Project“
(Wilson a kol., 2004), který probíhal během Olympijských her v Sydney v roce
2000. Tento experiment byl zopakován roku 2008 v Pekingu v rámci projektu
„The Beijing 2008 Forecast Demonstration Project“ (Wilson a kol., 2010). V sou-
časné době se nowcastingové systémy z různých zemí každoročně testují např.
během školení meteorologů Evropské laboratoře pro výzkum silných bouří (ESSL
Testbed2).

2.3 Nowcasting v České republice
V ČR slouží jako základ pro operativní nowcastingový systém radarová data,

jedním z dalších vstupů jsou údaje ze sítě detekce blesků, kanály družic nebo vý-
stupy z regionálního NWP modelu Aladin (např. pole proudění v hladině 700 hPa
je používáno jako první odhad pohybového pole pro extrapolaci, viz Novák, 2007).
Identifikace konvektivních buněk jako jader vysoké radiolokační odrazivosti, je-
jich sledování a extrapolace jejich pohybu jsou v ČHMÚ operativně prováděny
pomocí algoritmu CELLTRACK, který byl vyvinut v rámci práce Kyznarová
(2009) a jehož modifikaci využíváme také pro tuto studii (podrobněji viz část
3.2). Pro identifikaci RC je využíván vertikální průmět maximální radarové odra-
zivosti (MAX_Z) s prahem 44 dBZ a minimální plochou 2×2 km. Pohybové pole
je určeno metodou COTREC v kombinaci s historií polohy RC. Pro jednotlivá
RC jsou následně vypočteny různé charakteristiky (např. poloha a rozloha jádra,
maximální odrazivost, výška radarového echa nebo i počet bleskových výbojů),
seznam proměnných použitých v této práci je uveden v tab. B.2.

Produkty nowcastingu pro území ČR jsou pro veřejnost zobrazeny na strán-
2www.essl.org/cms/essl-testbed/
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kách ČHMÚ3, k dispozici jsou i v rámci mobilních aplikací. Pro operativní účely
ČHMÚ byl RNDr. Petrem Novákem, Ph.D. vyvinut internetový prohlížeč JSMe-
teoView (viz obr. 2.1), který je jedním ze základních informačních prostředků
předpovědních pracovišť ČHMÚ. Zobrazuje radarová data ze sítě CZRAD spolu
s daty ze sítě detekce blesků (dříve CELDN, nyní LINET). Extrapolační před-
pověď MAX_Z je založena na metodě COTREC a pro sledování jednotlivých
RC je využita metoda CELLTRACK, kdy černé značky znázorňují polohy RC
v minulosti až do aktuálního času s krokem 10 minut, prázdné kroužky pak
znázorňují 30minutové předpovědi polohy RC určené extrapolací (neukázáno).
Software JSMeteoView umožňuje zobrazit také data z družice MSG, předpověď
srážek z lokálního NWP modelu Aladin nebo synoptická pozorování. Pro sledo-
vání překročení srážkových úhrnů byl vyvinut také JSWarnView, který zahrnuje
informace z adjustovaných radarových odhadů, počet bleskových výbojů a prav-
děpodobnost výskyt krup. Z družicových dat je navíc k dispozici NWC SAF,
který bohužel zatím není na předpovědních pracovištích využíván operativně.

V současné době se v ČHMÚ vyvíjí nový nowcastingový systém, který by
umožňoval meteorologům v reálném čase sledovat vlastnosti RC konvektivních
bouří a jejich změnu v čase. Na základě zkušeností by pak měl poskytnout infor-
mace o nebezpečnosti pozorované bouře či její krátkodobou předpověď. Prvním
krokem k tomuto systému byla disertační práce Kyznarová (2009) a diplomová
práce Uhlíková (2016). Předkládaná disertační práce by měla ukázat vhodné ve-
ličiny pro budoucí operativní zpracovávání dat metod dálkové detekce pro now-
casting konvektivních bouří.

3http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html
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Obr. 2.1: Ukázka konvektivních bouří ze 7. července (levý sloupec) a 10. července
(pravý sloupec) 2017 na území ČR v operativní aplikaci JSMeteoView (ČHMÚ). Na-
hoře jsou snímky MSG (produkt VIS-IR), uprostřed maximální radiolokační odrazivost
MAX_Z a dole data ze sítě CELDN, kde červený kříž značí polohu radaru Skalky (obr.
vlevo) a Brdy (obr. vpravo). Aplikace také umožňuje sloučení jednotlivých vrstev a
jejich animaci v čase. Zdroj dat: ČHMÚ a EUMETSAT
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3. Metody a postupy při
zpracování dat

Zkušenosti meteorologů předpovědních pracovišť, dříve provedené případové
studie (Valachová, 2015; Setvák a kol., 2014; Valachová a kol., 2013; Púčik a kol.,
2013) a reálně funkční metody nowcastingu používané v zahraničí nás vedly
k otázce, jak by bylo možné lépe využít metody dálkové detekce u nás, v podmín-
kách ČHMÚ. Je možné dostupnými metodami pozorovat rozdíly mezi obyčejnou a
nebezpečnou konvektivní bouří? Lze odhalit potenciál nebezpečné bouře už v prv-
ních stádiích jejího vývoje? Jaké údaje z distančních měření jsou nejdůležitější
pro určení nebezpečnosti bouře?

Tato kapitola v sobě zahrnuje podrobný popis a vysvětlení jednotlivých kroků
při zpracování dat použitých v této práci. Nejprve si v detailu popíšeme měření
a zpracovávání dat konkrétních metod dálkové detekce (podkapitoly 3.1 – 3.3,
část podkapitoly 3.1 byla publikována v článku Valachová, 2015). Budeme se
konkrétně zabývat také jednotlivými přístroji a upozorníme na slabiny těchto
měření. Nakonec vysvětlíme způsob výběru a označení jednotlivých případů kon-
vektivních bouří (podkapitola 3.4), jejich využití je pak popsáno v kapitole 4.

3.1 Zpracování dat detekce blesků
V ČHMÚ byla od roku 1999 využívána středoevropská síť pro detekci a lo-

kalizaci bleskových výbojů CELDN (Central European Lightning Detection Net-
work), provozována společností Siemens AG, která je součástí celoevropského
sdružení EUCLID (EUropean Cooperation for LIghtning Detection). Více po-
drobností o síti EUCLID viz Schulz a kol. (2016), doména sítě CELDN je znázor-
něna v obr. 3.1. Historie a dlouhodobé charakteristiky detekce blesků nad naším
územím byly popsány Novák a Kyznarová (2011, 2017).

Informace z detekčních senzorů jsou zpracovávány v reálném čase a každému
zaznamenanému výboji je určena jeho poloha v zeměpisných souřadnicích (LAT
a LON), čas výskytu s přesností na milisekundy [ms], typ výboje (CC nebo CG),
polarita bleskového výboje (kladný výboj do země CG+ nebo záporný výboj do
země CG−) a odhad špičkové hodnoty proudu [kA] (angl. stroke peak current, tj.
maximální hodnota elektrického proudu, který kanálem blesku protékal). CELDN
měří v pásmu velmi dlouhých vln, což je vhodné zejména pro detekci CG výbojů
na velké ploše (v rámci států, kontinentu) a z části i pro detekci CC výbojů (eMS,
2017). Podle studie Schulz a kol. (2016) se účinnost detekce výboje zvyšuje s ve-
likostí špičkového proudu. Na základě studie Novák (2012) a Schulz a kol. (2016)
lze předpokládat, že CG výboje jsou ve střední Evropě detekovány s účinností
85 % nebo vyšší, přesnost lokalizace výbojů je lepší než 500 m a nejistota určení
špičkového proudu se odhaduje řádově na desítky procent (Novák a Kyznarová,
2011). Účinnost detekce CC výbojů byla dříve odhadována asi na 5 až 30 % v zá-
vislosti na druhu čidla (Novák, 2012), kvalita dat sítě CELDN se však postupnou
výměnou a přidáváním nových čidel mění. Na základě pozorování a údajů uvádě-
ných v literatuře (např. Rakov a Uman, 2003; eMS, 2017) jsou nyní CC výboje
zaznamenávány s větší pravděpodobností, úspěšnost detekce CC výbojů a poměr
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Obr. 3.1: Doména bleskové detekční sítě CELDN (šedá plocha) a radarové sítě
CZRAD, kde kruhy znázorňují maximální dosahy radarů, jejichž poloha je vyznačena
křížkem. Zdroj: H. Kyznarová, ČHMÚ

CC a CG výbojů se tedy liší v rámci jednotlivých let. Konkrétní hodnoty úspěš-
nosti detekce CC výbojů nejsou uváděny, verifikace zaznamenání CC výbojů je
totiž obtížná. Nabízí se pouze porovnání údajů z různých detekčních sítí (např.
Novák, 2012).

Detekční síť CELDN neposkytuje informace o shlukování výbojů do jednot-
livých blesků (Diendorfer, 2007) a operativně se v předpovědních pracovištích
ČHMÚ nepoužívá žádný takový algoritmus. Zobrazují se pouze typ a poloha jed-
notlivých zaznamenaných výbojů v JSMeteoView (viz obr. 2.1). Proto se v této
práci na rozdíl od jiných studií (Bedka a kol., 2015; Chronis a kol., 2015; Meyer
a kol., 2013; Schultz a kol., 2011) pracuje pouze s jednotlivými výboji tak, jak
byly naměřeny touto detekční sítí. Podobně jako v práci Wapler (2017) se zdá
využití počtu všech výbojů namísto počtu blesků vhodné a přiměřené. Jedním
z cílů této práce je totiž detailní rozbor bleskové aktivity jednotlivých konvektiv-
ních bouří, pro něhož jsou důležité pouze relativní změny daných charakteristik
v průběhu životního cyklu bouře a fyzikální podstata jevu. Porovnání výsledků
s jinými detekčními sítěmi či oblastmi není záměrem této práce. Navíc rozdíl
mezi shlukováním jednotlivých výbojů do blesků a studiem samostatných výbojů
je podle Williams a kol. (1999) spíš otázkou citlivosti detekční sítě a vzdálenosti
daného výboje od měřícího čidla.

Data z detektorů blesků k jednotlivým případům byla získávána z databáze
ČHMÚ. Zobrazení a statistické zpracování dat CELDN bylo provedeno pomocí
volně dostupného statistického softwaru R (R Core Team, 2017). Časově a prosto-
rově předvybraná izolovaná bouře (viz 3.4) byla objektivně určena pomocí funkce
Hierarchical Clustering1, příklad výběru je na obr. 3.3. Počet výbojů a jejich

1https://www.r-bloggers.com/hierarchical-clustering-in-r-2/, metoda single
nebo ward.D
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špičková hodnota proudu byla sečtena v rámci 5minutových časových intervalů
(operativně jsou ve stejném intervalu dostupná radarová i družicová data). Ča-
sový vývoj jednotlivých výbojů každé bouře je zobrazován jak v souřadnicích
LAT a LON, kde jsou barevně odlišeny 15minutové intervaly (pro přehlednost
a možnost sledovat postup bouře), příp. typ výboje (obr. 5.3), tak pomocí his-
togramů, kde jsou studovány změny v počtu výbojů v 5minutových intervalech
(obr. 5.11 a 5.12). Tyto grafy jsou pak doplněny o zaznamenaný výskyt krup
či tornáda (přibližná poloha i časové rozmezí), jevy pozorované družicí na HHO
bouře v konkrétních časech, průběh minimální jasové teploty v IR-BT i výšky
radiolokační odrazivosti.

3.2 Zpracování radarových dat
Původně bylo zamýšleno zpracovávat radarová data ze širšího území a za delší

časové období, ale narazili jsme na několik překážek. Radarová data z ostatních
zemí Evropy jsou sice v rámci mezinárodní výměny dat v ČHMÚ dostupná, ale
s větším zpožděním než česká data. Rychlost předávání dat je však pro nowcasting
klíčová. Navíc kvalita a způsob měření jednotlivých radarů evropského kompozitu
se různí a měření probíhá s časovým krokem 5 až 10 minut. Proto byla tato studie
omezena pouze na území Střední Evropy. Jak již bylo zmíněno v části 1.2, během
roku 2015 proběhla postupná výměna provozních radarů sítě CZRAD, kdy došlo
k jejich modernizaci (Novák a Kyznarová, 2016). Od roku 2016 máme radarová
data ve vyšší kvalitě, což bylo jedním z důvodů, proč pro vzájemné porovnávání
konvektivních bouří v této práci volíme pouze případy z roku 2016 a 2017.

Česká radarová síť CZRAD se skládá ze dvou dopplerovských polarimetric-
kých radarů měřících v pásmu C (vlnová délka asi 5 cm), které pokrývají celou
oblast ČR i její bezprostřední okolí (obr. 3.1). Tyto dva radary měří atmosféru s
azimutálním rozlišením 1 ° a prostorovým krokem 200 až 400 m v závislosti na
výšce elevačního úhlu radaru. Od roku 2009 se měří ve 12 elevacích (obr. 3.2)
každých 5 minut. Pro převod takto získaných objemových radarových dat do
kartézských souřadnic je v ČHMÚ používána gnómonická projekce se středem v
Praze-Libuši (50,004 ° s. š., 14,454 ° v. d.), standardní rozlišení dat je pak 1×1
km v horizontálním a 0,5 km ve vertikálním směru. Pro radiolokační odrazivost je
využíváno celkem 256 stupňů dBZ (hodnoty od -32 dBZ s krokem 0,5 dBZ spolu s
informací o nedetekovaných odrazech a chybějících datech). Technické parametry
radarů a další informace jsou konkrétně popsány v Novák a Kyznarová (2016).

3.2.1 Limity radarových měření
Při zpracovávání radarových dat je třeba brát do úvahy možné nepřesnosti

vyplývající z principu měření:

1. Výška radarového paprsku i v nejnižších elevacích se vzdáleností od radaru
roste (viz obr. 3.2 a Novák a Kyznarová, 2016). Ve větších vzdálenostech
tedy radar „nevidí“ spodní části bouří. Naopak blízko radaru jsou pro radar
„neviditelné“ cíle nacházející se nad maximálním elevačním úhlem. Částečně
jsou tato měření CZRAD doplňována sloučením informací z druhého radaru.
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Obr. 3.2: Závislost výšky jednotlivých snímaných hladin na vzdálenosti od radaru pro
operativní měřicí schema radaru Skalky. Růžovou barvou je osa radarového paprsku,
šedou barvou je znázorněno rozšiřování radarového paprsku s rostoucí vzdáleností od
radaru. Zdroj: P. Novák, ČHMÚ

Pro výpočet výšky radarového paprsku se navíc používá předpoklad stan-
dardní atmosférické refrakce, přičemž skutečné šíření radarového paprsku
je ovlivněno aktuálním vertikálním zvrstvením, které se od standardní at-
mosféry může lišit.

2. Výška vrcholu bouře určená radarovým měřením se od skutečné výšky ob-
laku může lišit z důvodu rozšiřování radarového paprsku a interpolace mezi
jednotlivými elevacemi. Naměřená odrazivost ve spodní části paprsku je
totiž přiřazena výšce osy daného paprsku a výška oblaku tak může být
i o několik kilometrů nadhodnocena (Setvák a kol., 2010; Kyznarová, 2009).

3. Silné srážky mezi radarem a studovanou bouří mohou způsobit útlum pa-
prsku, který vede k podhodnocení odrazivosti a příp. i její výšky. Radarový
paprsek CZRAD může být částečně blokován pohraničními horami, jedná
se zejména o radar Skalky a území Polska za pohořím Jeseníků.

4. Minimální operativně zobrazovaná hodnota radiolokační odrazivosti je
4 dBZ, přičemž nejvyšší část oblaku může mít i nižší odrazivost (využívají se
při interpolaci). Pro detailní studium jednotlivých případů tedy využíváme
odrazivosti od -10 dBZ do 70 dBZ s krokem 5 dBZ s vědomím, že odrazivost
4 dBZ je radar schopen detekovat do vzdálenosti zhruba 260 km od radaru,
zatímco -7 dBZ zhruba jen 100 km od radaru (osobní konzultace s P. Nová-
kem). Odrazivost -10 dBZ má tedy smysl počítat pouze pro bouře vzdálené
jen desítky km od radaru, jinak jsou hodnoty pouze artefaktem zpracování
(interpolace odrazivosti podél vertikální osy z jednotlivých elevací). Navíc
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v případě výskytu radarových cílů o vysoké odrazivosti je nutno uvažovat
také vliv bočních laloků antény, které mohou vytvářet poměrně slabé falešné
cíle.

Obecnější rozbor chyb a omezení radarových dat spolu s dalšími informacemi lze
nalézt v práci Kyznarová (2009) nebo v článcích Setvák a kol. (2010) či Novák a
Kyznarová (2016).

3.2.2 Postup při zpracování radarových dat
V této studii dopplerovské ani polarimetrické možnosti našich nových radarů

plně nevyužíváme. Skenovací strategie CZRAD je optimalizována pro získávání
objemových dat. Dopplerovský mód probíhá jen jednou za 10 minut, nové polari-
metrické možnosti našich radarů jsou na Radarovém oddělení ČHMÚ testovány.
V současné době tedy probíhá verifikace dopplerovských i polarimetrických dat
a příprava jejich operativního využití. V této práci tedy využíváme pouze ra-
darových produktů založených především na radiolokační odrazivosti, které jsou
vybrány pro konkrétní jádra vysoké radiolokační odrazivosti (RC) detekované
algoritmem CELLTRACK (viz část 2.3 nebo Kyznarová, 2009). Na základě rada-
rových dat je určen konvektivní mód jednotlivých bouří (jednoduchá cela, multi-
cela nebo supercela), viz tab. A.1. Při určení supercel vycházíme mj. z databáze
supercel Amatérské meteorologické společnosti2.

Algoritmus CELLTRACK poskytuje mj. informace k jednotlivým detekova-
ným RC, a to souřadnice těžiště detekovaného RC (LAT a LON) a další parametry
odvozené z radarových produktů (viz příloha B. CELLTRACK sice umožňuje sle-
dování jednotlivých RC v čase, zahrnující i historii procesů štěpení a slučování,
ale pro výběr jednotlivých izolovaných bouří jsme (podobně jako v případě dat
z detektorů blesků, část 3.1) použili funkci tzv. klastrování v programu R. Jed-
notlivé klastry jsou vytvářeny na základě polohy a času (blesková data) a také
na velikosti, objemu a maximální odrazivosti RC. Jen ve výjimečných případech
jsou klastry upraveny ještě manuálně. Příklad výběru konkrétní bouře i s ukázkou
rozlišení pomocí jednotlivých klastrů (různé barvy) viz obr. 3.3.

Prahová hodnota pro identifikaci RC byla snížena z původních 44 dBZ na 30
dBZ, aby bylo možné bouři pozorovat po delší časové období už od jejího dřívěj-
šího stadia. S touto změnou bylo nutné rozlohu RC omezit na 1000 km2. Testována
byla také prahová hodnota 20 dBZ, jako RC však byly identifikovány také vrs-
tevnaté srážky a souřadnice těžiště RC se příliš odchylovaly od jader nejvyšších
odrazivostí v konvektivní buňce. Pokud se v průběhu vývoje bouře přechodně ob-
jevilo více buněk detekovaných algoritmem CELLTRACK, byla uvažována vždy
buňka s největší plochou (proměnná AREA, viz tab. B.2). V databázi (příloha
A) je taková bouře označena jako multicela. Maxima a průměry všech radarových
proměnných pak byly v této práci dále zpracovávány (viz kapitola 4 a část 6.2),
jejich časový průběh je zobrazen v obr. 5.8.

2www.amsos.cz a http://www.bourky.com/databaze-supercel
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Obr. 3.3: Ukázka výběru konkrétního případu bouře v datech CELDN (vlevo)
a CZRAD (vpravo). V obou případech je vybraná bouře CZ-Chvalsiny znázorněna
červenou barvou. Vlevo jsou polohy všech výbojů zaznamenaných na daném území v
určeném časovém intervalu. Vpravo jsou spolu se všemi středy jader odrazivostí iden-
tifikovaných pomocí CELLTRACK v daném území a časovém období zobrazeny také
výboje dané bouře (žluté tečky), jež jsou v levém obrázku červeně.

3.3 Zpracování družicových dat
V rámci této práce využíváme data pořízená v režimu 5minutového3 snímání

(tzv. Rapid Scan Service, RSS) geostacionární družicí MSG v některých případech
doplněné o snímky z družic s polární drahou letu. Polární družice sice zdaleka ne-
mají tak vysoké časové rozlišení jako družice geostacionární, ale jejich prostorové
rozlišení je výrazně lepší, poskytují tak velmi detailní informace např. o HHO
bouří.

Dále, pokud je to možné, je kromě vzhledu HHO bouře zkoumána také její
vertikální struktura pomocí družic CloudSat a CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar
and Infrared Pathfinder Satellite Observation), které letí těsně za družicí Aqua
jako součást formace A-Train (Sokol a Setvák, 2009; Sokol, 2010; Setvák a kol.,
2010) a na své palubě nesou oblačný radar (CloudSat) a lidar (CALIPSO). Po-
drobnosti o těchto přístrojích a zobrazování jejich dat lze nalézt v práci Kuma
(2010). Vzhledem k většímu počtu přístrojů je možno získat komplexnější infor-
maci o struktuře horních hladin bouře, přestože časový rozdíl mezi přelety v rámci
několika minut může být pro studium jevů na HHO bouří příliš velký (viz např.
Valachová a kol., 2013).

3.3.1 Prostorové rozlišení družicových přístrojů a para-
laxa

Geometrické (prostorové) rozlišení přístroje má velký vliv na to, co jsme a
nejsme schopni danou družicí pozorovat. Rozlišovací schopnost přístroje udává
nejmenší vzdálenost, na jakou mohou být dva radiometricky výrazné objekty
blízko k sobě, aby je ještě bylo možné na družicovém snímku vzájemně odlišit
(eMS, 2017). Bezprostředně souvisí s velikostí družicového pixelu, která se zpra-

3Některé případové studie z roku 2012 a 2013 (viz Valachová, 2015) byly provedeny také
pomocí experimentálního 2,5minutového snímání (více např. Setvák, 2015). Podobné časové
rozlišení je plánováno pro operativní provoz budoucích družic MTG.
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Obr. 3.4: Schéma znázorňující změnu prostorového rozlišení přístroje SEVIRI se vzdá-
leností od nadiru. Červeně je zobrazen měřený pixel. Vlevo: v popředí družice MSG,
zdroj obrázku: EUMETSAT. Vpravo: modře zemský povrch, černý puntík naznačuje
polohu družice MSG, zcela vpravo porovnání družicového pixelu při pohledu shora, kde
dole je rozlišení v nadiru družice, nahoře rozlišení v oblasti střední Evropy.

vidla udává pro nadir družice (poddružicový bod) a je v rámci snímku proměnlivá
– zhoršuje se s rostoucí vzdáleností od nadiru. Samotná velikost pixelu v nadiru
závisí na parametrech konkrétního přístroje (radiometru) a na výšce oběžné dráhy
družice.

Americké družice Suomi-NPP (National Polar-orbiting Partnership) a družice
sétrie JPSS (Joint Polar Satellite System) s přístrojem VIIRS (Visible Infrared
Imaging Radiometer Suite) pořizují v poddružicovém bodě snímky s rozlišením
750 m, v pěti kanálech dokonce až 375 m (tzv. Image bands). Americké, dnes již
starší družice Terra a Aqua s přístrojem MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) ve dvou VIS kanálech snímají Zemi s rozlišením dokonce 250
m a dosavadní družice NOAA (do NOAA-19) a Metop se starším přístrojem
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) snímky s rozlišením při-
bližně 1 km. Naproti tomu geostacionární družice MSG s přístrojem SEVIRI
(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) poskytuje pro oblast střední
Evropy snímky s rozlišením přibližně 3,5×6 km (viz schéma na obr. 3.4), v ka-
nálu HRV (High Resolution Visible) 1×2 km (obr. 3.5), kde delší rozměr platí pro
směr sever-jih. Vysoké prostorové rozlišení polárních družic je však vykoupeno
dlouhými časovými intervaly mezi jednotlivými přelety, každý snímek ukazuje
pouze situaci zachycenou v daném okamžiku bez informace o jejím předchozím
či následném vývoji. Přístroj VIIRS je již koncipován tak, aby ke zhoršování
geometrického rozlišení s rostoucí vzdáleností od nadiru nedocházelo, snímky z
tohoto přístroje tak mají výše zmíněné rozlišení (750 nebo 375 m) v celém roz-
sahu snímků. Více informací o vlivu rozlišení družic na pozorování bouří lze nalézt
v článku Valachová a Radová (2014).

Vyšší rozlišení přístrojů zejména v případě jasové teploty BT poskytuje nejen
lepší informaci o struktuře jevů na HHO, ale i přesnější hodnoty teploty lokálních
minim a maxim (viz obr. 3.6). Důvodem je fakt, že nižší prostorové rozlišení vede
k výraznějšímu shlazení pole BT (průměrování BT v důsledku větších pixelů),
podrobněji viz Setvák a Levizzani (1992) nebo Setvák a kol. (2007). Díky rozli-
šení daného přístroje může rozdíl mezi naměřenými jasovými teplotami dosahovat
i více než 10 K (např. Valachová a Radová, 2014). Takový rozdíl může mít mj.
nezanedbatelný vliv na výsledky algoritmů automatické detekce jevů na HHO
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Obr. 3.5: Ukázka rozdílného prostorového rozlišení družicových přístrojů ve VIS, ne-
bezpečné bouře nad Německem a slabších bouří nad Šumavou (20. 6. 2013, 12:25 UTC).
Vlevo: snímek přístroje SEVIRI (družice MSG; rozlišení 1×2 km), vpravo: snímek pří-
stroje VIIRS (družice Suomi-NPP; rozlišení 375 m). Podrobnosti k případu bouře a další
vysvětlení viz článek Valachová (2015).

založených na mezních hodnotách BT (Bedka a kol., 2010; Mikuš Jurković a
Strelec Mahović, 2013; Radová, 2015). S lepším rozlišením rovněž lépe vynikají
rozdíly mezi přestřelujícím vrcholem a jinými jevy na HHO bouří, jako jsou např.
začínající vlečky, tzv. jumping cirry nebo gravitační vlny. Vysoké rozlišení VIIRS
kanálů v oblasti NIR záření (rozlišení 375 m, příp. 750 m) navíc umožňuje detail-
něji studovat také mikrofyzikální složení HHO.

S šikmým úhlem snímání družice souvisí také tzv. paralaxa, což je zdánlivý
posun reálné pozice oblačnosti vzhledem k zemskému povrchu (např. posun bouře
nad Novohradskými horami na obr. 3.5). Tento posun závisí na výšce oblačnosti
nad zemským povrchem (větší pro Cb než pro nízkou oblačnost), zeměpisné po-
loze oblačnosti a relativní pozici družice (čím blíže k nadiru družice, tím menší
paralaxa). Paralaxa vzniká na snímcích z geostacionárních i polárních družic. V
našich zeměpisných šířkách při pohledu z MSG činí paralaxa pro oblaky vysoké
10 km posun i více než 15 km severovýchodním směrem. Více informací lze nalézt
např. v článku Radová a Seidl (2007) nebo v disertaci Radová (2015).

Na srovnávání dat z jednotlivých družic, příp. družicových snímků s jinými
daty mohou mít kromě rozlišení a paralaxového posunu vliv i další faktory. Je
třeba brát v úvahu rozdíl časů snímání dané oblasti, neboť různé družice nesnímají
stejné místo ve stejný okamžik. Čas snímků použitých v této práci byl volen tak,
aby časový posun mezi srovnávanými údaji byl co nejmenší. Je důležité si také
uvědomit, že srovnávané kanály různých družic měří sice na velmi podobném,
avšak ne zcela identickém rozsahu vlnových délek. Vliv na naměřené hodnoty BT
může mít i způsob kalibrace jednotlivých přístrojů (více např. NASA4) nebo me-
toda interpolace naměřených hodnot při přemapování snímků do zvolené výsledné
projekce (proto byla data v této práci zobrazována v nativní projekci).

3.3.2 Zobrazování družicových dat
Kanál družice MSG o střední vlnové délce 10,8 µm poskytuje snímky v tepel-

ném pásmu atmosférického okna (dále označován jako IR 10.8), kde při tradičním
4isccp.giss.nasa.gov/scc.html
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Obr. 3.6: Ukázka rozdílného prostorového rozlišení družicových přístrojů v IR-BT (ba-
revně zvýrazněny jsou jasové teploty v rozmezí 190 až 230 K). Na snímku je zachycena
prstencová bouře v severní Itálii zachycená přístrojem SEVIRI (družice MSG; rozlišení
3×6 km; vlevo) a VIIRS (družice Suomi-NPP; rozlišení 375 m; vpravo). Podrobnosti
k případu bouře a další vysvětlení viz Valachová a Radová (2014).

černobílém zobrazení jsou teplé oblasti tmavé (zemský povrch) a chladné oblasti
světlé až bílé (oblačnost vysokého patra). K rozlišení nejchladnějších (tradičně
bílých) partií snímků se zpravidla používají barvy (viz obr. 3.7). Tímto barev-
ným zvýrazněním kanálu IR 10.8 vzniká produkt IR-BT, ve kterém pozoru-
jeme studené prstence a studená U (viz část 1.3.1). Červená barva je použita
pro nejchladnější partie oblaku především z toho důvodu, že červenou si lidský
mozek obvykle pojí s nějakým nebezpečím (v případě bouří reprezentovaným
nejvyššími partiemi bouří nad jejich jádrem). Navíc je toto zobrazení ve shodě
s fyzikou, kdy podle Wienova zákona platí, že čím je teplota vyzařujícího objektu
vyšší, tím vyzařuje na kratších vlnových délkách, čemuž mj. odpovídá i barva
hvězd. Tato barevná škála, navržená RNDr. Martinem Setvákem, CSc., je od
roku 2007 podporována organizací EUMETSAT, která ji doporučuje jako jedno
ze standardních zobrazení v družicové meteorologii.

Obr. 3.7: Operativní snímky kanálu IR 10.8 družice MSG. Vlevo: kanál v tradičním
černobílém zobrazení, vpravo: stejný snímek s barevně zvýrazněnou oblačností o teplotě
v rozmezí 240 K (-33 °C) až 200 K (-73 °C).
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Za účelem využití informací z více spektrálních kanálů pro stanovení základ-
ních charakteristik oblačnosti se využívají tzv. RGB kompozitní snímky. Jed-
notlivým kanálům, příp. matematickým kombinacím dvou či více kanálů se při-
řadí jedna z barev (Red, Green, Blue) a jejich sloučením vznikne snímek, který
zvýrazní určité požadované charakteristiky. Podrobněji k jednotlivým kanálům
MSG5, operativně používaným „standardním“ RGB produktům6 a jejich inter-
pretaci viz stránky EUMETSAT7. Pro studium konvektivních bouří ve střední
Evropě pak využíváme tzv. Strom RGB produkt doplněný o samostatný tzv.
mikrofyzikální kanál IR 3.9.

Pro studium HHO bouří a jejich monitorování se často produkt IR-BT kom-
binuje se snímkem HRV a vzniká tak tzv. sendvičový produkt (angl. sandwich
product), který poskytuje informaci o teplotní i vertikální struktuře HHO bouří
současně (více viz Setvák a kol., 2012). Tyto produkty jsou však kvůli využití
HRV kanálu dostupné pouze v denních hodinách. Podobným způsobem je zobra-
zeno i mikrofyzikální složení HHO, kdy je přes snímek HRV přeložen tzv. Storm
RGB produkt, snímky tak díky vrženým stínům zdánlivě získají trojrozměrnou
strukturu. V současné době se v ČHMÚ operativně využívají sendvičové produkty
v kombinaci s IR-BT a RGB produkty Storm, 24h-MF a Snow.

3.3.3 Postup při zpracování družicových dat
Jednotlivé družicové snímky byly vytvořeny volně dostupným vizualizačním

softwarem McIDAS-V 8 a komerčním grafickým softwarem Adobe Photoshop
CS5. Profily z družic CloudSat a CALIPSO pomocí softwaru ccplot9 (Kuma,
2010). Vývoj studovaných bouří z pohledu družice MSG je v rámci této práce nej-
prve pozorován na sekvencích snímků HRV a IR-BT, kde je pro každý termín mě-
ření ručně odečtena nejnižší BT kovadliny studované bouře (tj. hodnota nejchlad-
nějšího pixelu dané bouře, značeno jako minIRBT, viz příloha B). Pro účely po-
rovnání míry ochlazování HHO bouře byly spočítány změny minIRBT v čase, a to
pro interval 5 min (SAT.coolrate5), pohyblivý 15 min interval (SAT.coolrate15)
a změna minIRBT v průběhu prvních 30 minut od okamžiku, kdy nejnižší BT
HHO bouře klesla pod 240 K (SAT.coolrate30).

Následně byly na sendvičových produktech, příp. i v samostatném HRV a IR-
BT, pro každou studovanou bouři subjektivně detekovány OT, studené prstence
či U a vlečka, rovněž byla zaznamenána doba výskytu těchto jevů. Pro detekci
malých ledových krystalků a čas jejich výskytu byl využit Storm RGB produkt,
ve kterém jsou drobné ledové částice zobrazeny výraznými odstíny žluté (větší
příspěvek zelené složky, jež je tvořena rozdílem kanálů IR 3.9 a IR 10.8). Inter-
pretace vzhledu HHO na tomto produktu není vždy jednoznačná, protože žlutou
barvou mohou být zvýrazněny nejen oblasti s vyšší intenzitou odražené složky
záření v IR 3.9, ale také velmi chladné pixely v kanále IR 10.8. Proto je vzhled
HHO bouře ověřován také pomocí samotného kanálu IR 3.9.

Výskyt studovaných jevů na HHO bouří byl určován pro každý z uvede-
ných případů subjektivně, automatické detekční metody totiž mohou mít vysoký

5http://oiswww.eumetsat.org/WEBOPS/msg_interpretation/msg_channels.php
6oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB
7www.eumetsat.int
8www.ssec.wisc.edu/mcidas/software/v
9www.ccplot.org
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počet chybných detekcí (Radová a kol., 2015; Radová, 2015), nejsou tak příliš
vhodné pro jednotlivé případové studie. Výskyt význačných jevů na HHO a vývoj
minIRBT je zaznamenán do grafů společně s histogramem počtu výbojů jednot-
livých bouří a průběhem echoTOP 4 dBZ a 30 dBZ (viz obr. 5.11 a 5.12). Je
tak možné zkoumat souvislosti daných charakteristik s bleskovou aktivitou bouře
a odhadem jejího vertikálního rozsahu.

3.4 Případy konvektivních bouří ve střední Ev-
ropě

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, v rámci Evropy – kromě dru-
žicových pozorování – neexistuje jednotný systém distančních pozorování, využí-
vající stejný princip měření pro celou tuto oblast. Proto v této práci využíváme
pouze dálkové metody, které jsou operativně k dispozici v pro českou národní me-
teorologickou službu (ČHMÚ). Oblast studie je omezena rozsahem středoevropské
bleskové detekční sítě CELDN a dosahem radarů CZRAD (obr. 3.1), který před-
stavuje největší omezení. Proto jsou do práce zahrnuty pouze bouře nad střední
Evropou.

Aby bylo možné zodpovědět otázky položené na začátku této kapitoly, bylo
nutné sesbírat dostatečný počet případů konvektivních bouří, které bychom mohli
navzájem objektivně porovnávat. Původním záměrem bylo využít automatický
detekční systém CELLTRACK (popsán v části 2.3) pro získání radarových, bles-
kových i družicových měření. Systém však operativně detekuje pouze jádra odra-
zivosti s prahovou hodnotou 44 dBZ, pro nižší prahovou hodnotu není dostatečně
odladěn. Proto jsme ve spolupráci s autorkou algoritmu RNDr. Hanou Kyzna-
rovou, Ph.D. CELLTRACK modifikovali a využili „pouze“ pro získání všech ra-
darových charakteristik (viz příloha B). Ostatní data distančních měření byla
k jednotlivým vybraným případům přiřazována ručně.

Manuální přístup dovoluje výběr pouze izolovaných konvektivních bouří, což
umožňuje jednoznačné přiřazení všech výbojů i kovadliny oblaku, pozorované
na družicových snímcích, konkrétní bouři. Aby výběr konvektivních bouří nebyl
subjektivně ovlivněn, bylo rozhodnuto studovat každou izolovanou bouři, která
se vyskytla během celé jedné konvektivní sezony. Kromě časové náročnosti ruč-
ního zpracování velkého objemu dat je dalším důvodem výzkumu případů pouze
z jednoho léta také postupná změna kvality distančních měření (viz části 3.1
a 3.2). Limitů vyplývajících z takového zjednodušení jsem si vědoma, přesto snad
kvalitní zpracování jednotlivých případových studií a jejich výsledky vyrovná-
vají nevýhody takového přístupu. Diskuzi získaných výsledků spolu s návrhy na
zlepšení a dalšími potřebnými kroky směrem k operativnímu využití lze nalézt
v kapitole 7.

3.4.1 Výběr jednotlivých případů bouří
Výběrem pouze izolovaných konvektivních bouří můžeme studovat celý jejich

životní cyklus, předejdeme tak ovlivňování informací o bouři interakcí s jinými
bouřemi v okolí. Jako bouři jsme tedy v této práci uvažovali každou izolovanou
konvektivní buňku, která přesáhla prahovou hodnotu radiolokační odrazivosti
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30 dBZ v alespoň třech po sobě jdoucích termínech a v souvislosti s ní byly
během celého jejího životního cyklu zaznamenány alespoň 2 bleskové výboje.

Nejprve byly v období od 1. dubna do 30. září 2017 vybrány všechny dny, kdy
se v celé doméně CELDN (obr. 3.1) objevilo alespoň 5 bleskových výbojů. Těchto
96 dnů bylo zpracováno algoritmem CELLTRACK s nastavením prahové hod-
noty 30 dBZ pro identifikaci RC, aby byla bouře zachycena co nejdříve od jejího
vzniku. Následně byly všechny konvektivní bouře těchto dnů sledovány pomocí
všech metod dálkové detekce (data z archivu ČHMÚ v prohlížeči JSMeteoView)
v průběhu celého jejich životního cyklu s úmyslem vybrat pouze izolované bouře.
Další kroky získávání dat o jednotlivých bouřích jsou uvedeny v předchozích
podkapitolách 3.1 a 3.2. Za účelem rozšíření kategorie nebezpečných bouří pro
následné zpracování byly stejným způsobem analyzovány další dva dny roku 2016
(27. květen a 16. červen) s výskytem četných bouří, kdy byla dostupná veškerá
distanční měření. Po zpracování radarových a bleskových dat byly analyzovány
HHO vybraných bouří pomocí družic, viz část 3.3.

Nakonec byla každá vybraná bouře pojmenována podle země a většího města
nejblíže k místu jejího původu (např. CZ-Opava). Naměřená data byla uložena a
hodnoty pozorovaných parametrů byly zaznamenány do databáze. Seznam všech
bouří použitých v této práci je v tab. A.1.

3.4.2 Databáze nebezpečných jevů
Abychom dokázali vyhodnotit nebezpečnost bouře, potřebujeme znát infor-

mace o tom, co se na zemském povrchu skutečně stalo, tedy jaké projevy doprová-
zely jednotlivé bouře, jaký byl průběh počasí. Vzhledem k podstatě konvektivních
bouří jsou jimi zasažená území většinou relativně malé rozlohy, a proto je velká
pravděpodobnost, že nebezpečné doprovodné jevy nejsou zachyceny sítí meteo-
rologických stanic. Z tohoto důvodu byla pro určení jevů způsobených konkrétní
bouří během celého životního cyklu použita Evropská databáze nebezpečných
jevů (European Severe Weather Database, ESWD), kde jsou nebezpečné jevy
zaznamenané meteorologickými stanicemi rovněž obsaženy (ESWD, 2018).

Databáze ESWD (Dotzek a kol., 2009), provozovaná neziskovou organizací
ESSL (European Severe Storms Laboratory), shromažďuje a poskytuje detailní
informace o nebezpečných projevech počasí v rámci celé Evropy. Formulář
o výskytu nebezpečného jevu může vyplnit kdokoliv pomocí internetových strá-
nek www.eswd.eu. Každý zaznamenaný jev musí splňovat stanovená kritéria10,
např. kroupy o maximálním průměru alespoň 2 cm nebo menší kroupy, které
na zemském povrchu vytvoří vrstvu o tloušťce minimálně 2 cm. Každé hlášení
pak prochází pečlivou kontrolou kvality a je mu přiřazena míra věrohodnosti:
QC0 je přijatý, ale neověřený záznam; QC0+ věrohodný; QC1 potvrzený jiným
pozorovatelem a QC2 je plně potvrzený autorizovanou entitou. Každý záznam o
nebezpečném jevu je doplněn polohou (LAT a LON) a časem výskytu (s uvedením
možné nepřesnosti), detailním popisem daného jevu (např. maximální velikost po-
zorovaných krup) a příp. i fotografií či videem. Pro předkládanou studii využíváme
pouze hlášení, která byla alespoň částečně ověřena (QC0+ a vyšší) a kde časová
nejistota pozorování dosahuje maximálně 15 min. Přesto je každé hlášení ještě

10http://www.eswd.eu/cgi-bin/download_criteria.php?lang=en
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pro jistotu ověřeno na základě 5minutových radarových dat a až poté přiřazeno
konkrétní bouři.

Pro další statistické vyhodnocení konvektivních případů je jako nebezpečná
bouře (angl. severe storm) označena každá, u které byl zaznamenán nebezpečný
jev hlášený v ESWD, zatímco obyčejné bouře bez hlášených jevů jsou většinou
izolované krátkodobé konvektivní oblaky s bleskovými výboji. Nicméně to, že
v databázi není v daném místě a čase nahlášen výskyt nebezpečného jevu, nemusí
nutně znamenat, že bouře nebyla nebezpečná. Může se stát, že např. v průběhu
noci nebo v neobydlených oblastech nebyl nebezpečný jev nikým zaznamenán.
Tato skutečnost bohužel nemůže být ověřena, úprava na základě měření dálkových
metod by v tomto případě byla kontraproduktivní.

Stejně jako v článku Cintineo a kol. (2014) nevyužíváme hlášení o silných
nárazech větru, protože lokalizace prostorově rozsáhlého jevu a jeho přiřazení
konkrétní bouři je nejednoznačné. Kromě toho jsou krupobití, přívalové srážky
a tornádo jevy závislé na síle výstupného proudu bouře, poukazují tak na její
intenzitu a nebezpečnost. Hlášení o krupobití, která souvisí se studovanou bouří,
jsou doplněna do histogramů (viz obr. 5.11 a 5.12) a jejich poloha je zaznamenána
i v souvislosti s postupem bouře v čase a prostoru (obr. 5.3).
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4. Statistické zpracování dat
Při předpovědi konvektivních bouří je zásadní odhadnout míru nebezpečnosti

očekávaných či pozorovaných projevů. Předběžný odhad možné intenzity bouří
nám poskytují výstupy z NWP modelů, ale opravdovou výzvou pro každého me-
teorologa v dané situaci je rozhodnutí, který z právě se vyvíjejících oblaků bude
nejvíce nebezpečný a před kterým je nutno varovat. V provozu jsou k dispozici
distanční měření téměř v reálném čase každých 5 minut, proto je logickým krokem
využití statistiky založené na těchto pozorováních pro účely pravděpodobnostní
předpovědi nebezpečných bouří.

V této kapitole se stručně seznámíme s metodami regresní analýzy, jež jsou
využívány v situacích, kdy vysvětlujeme závislost jisté náhodné veličiny (závisle,
vysvětlované proměnné) na základě znalosti jedné nebo více jiných veličin, tzv.
regresorech (nezávisle, vysvětlujících proměnných). V rámci této práce jsme pro
nalezení vhodných nezávislých proměnných, které mají největší vliv na určení
nebezpečnosti bouře, využili metody strojového učení (angl. machine learning),
konkrétně metodu logistické regrese (část 4.1) a regularizované logistické regrese,
tzv. elastickou síť (část 4.2). Při statistickém zpracování dat používáme software
R a postupujeme podle obecného statistického návodu pro tvorbu regresních mo-
delů (Rybář, 2018). Využíváme také práce Zlámal (2013), která shrnuje poznatky
o logistické regresi, a dále článků Zou a Hastie (2005) a Makalic a Schmidt (2010),
které se věnují moderním metodám logistické regrese. Část této práce vznikla
v souvislosti s článkem Valachová a kol. (2018), který je v současné době připra-
vován.

4.1 Model logistické regrese
Binární logistická regrese slouží k odhadu pravděpodobnosti jevu na základě

určitých známých skutečností, které mohou výskyt jevu ovlivnit. Závisle pro-
měnná nabývá hodnot 0 a 1 (NE a ANO) a v našem případě znamená, jestli byla
bouře nebezpečná na základě jevů zaznamenaných v databázi ESWD (část 3.4.2).
Nezávisle proměnné jsou pak jednotlivá měření metod dálkové detekce, resp. jejich
vhodné kombinace. Výhoda logistické regrese spočívá v tom, že predikuje, s ja-
kou pravděpodobností se nějaká událost stane nebo nestane. Pro naše účely tedy
tato metoda udává pravděpodobnost nebezpečnosti bouře při daných hodnotách
naměřených dostupnými distančními pozorováními: radary, sítí detektorů blesků
a družicemi.

Metoda logistické regrese byla navržena v 60. letech 20. století jako alterna-
tiva k metodě nejmenších čtverců. Aplikace logistické regrese je častá zejména
v oblasti medicíny (např. riziko vzniku choroby) nebo ekonomie (např. schop-
nost klienta splácet úvěr). Využití logistické regrese v meteorologii se uplatňuje
např. pro odhad pravděpodobnosti výskytu průměrných měsíčních srážek v da-
ném území, riziko vzniku požárů na základě měřených meteorologických veličin
nebo jen odhad, zda bude zítra pršet. Logistickou regresi pro předpověď intenzity
konvektivních bouří použili např. Mecikalski a kol. (2015).
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Rovnice logistické regrese má tvar (Zlámal, 2013):

ln
(

P1

1 − P1

)
= β0 + β1x1 + ... + βmxm, (4.1)

kde β značí vektor regresních koeficientů, x je vysvětlující proměnná a m je jejich
počet. P1 je pravděpodobnost hodnoty 1 (tedy že je bouře nebezpečná), která se
vypočítá ze vzorce:

P1 = 1
1 + exp[−(β0 + β1x1 + ... + βmxm)] . (4.2)

Obecně může vektor nezávisle proměnných x obsahovat více proměnných,
a to jak spojitých (tzv. prediktory, např. minimální BT nebo maximální radarová
odrazivost), tak kategoriálních (tzv. faktory, např. konvektivní mód bouře nebo
výskyt studeného prstence).

Pro snazší interpretaci je zaveden pojem šance (angl. odds), která udává podíl
pravděpodobnosti výskytu jevu P1 k pravděpodobnosti, že jev nenastane P0:

odds1 = P1

P0
= P1

1 − P1
. (4.3)

Logistická regrese tedy v této práci modeluje logaritmickou šanci nebezpečné
bouře pomocí lineární kombinace prediktorů a vyjadřuje, kolikrát je vyšší prav-
děpodobnost toho, že je bouře nebezpečná, než pravděpodobnost toho, že nebude
pozorován nebezpečný jev. Poměr šancí (angl. odds ratio, OR) je pak roven:

OR = odds1

odds0
. (4.4)

Podíváme-li se na logaritmický podíl šancí nebezpečné bouře, jestliže se hod-
nota prediktoru xi zvýší o jednu jednotku, získáme podle Zlámal (2013) vztah:

ln
(

odds1(xi + 1)
odds1(xi)

)
= βi. (4.5)

Směrnice βi udává logaritmický poměr šancí toho, že jev nastane, když se hodnota
nezávisle proměnné xi zvýší o jednu jednotku za podmínek, že zbývající proměnné
jsou neměnné.

V této práci je vysvětlovaná proměnná, tedy nebezpečnost bouře, pro trénin-
kový soubor případů známa díky záznamům v ESWD (v terminologii strojového
učení tzv. učení s učitelem). V první fázi přípravy regresního modelu tedy byly
zpracovány vysvětlující proměnné, jejichž seznam je uveden v příloze B. Využili
jsme průměry, maxima a minima veličin naměřených metodami dálkové detekce,
a to jak pro celý životní cyklus bouří (viz kapitola 5), tak také pro prvních 30, 60
a 90 minut jejich života od okamžiku, kdy byly poprvé detekovány algoritmem
CELLTRACK (tzn. čas 0 min je začátek vztahující se k radarovým datům, ale
výboje a družicová měření se vyskytují před nebo až po tomto „začátku bouře“).
Všechny získané proměnné byly následně testovány jako možné prediktory pro
regresní modely, výsledky jsou popsány v kapitole 6.

Konkrétní kroky pro tvorbu regresních modelů v této práci jsou následovné:
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1. Testování závislosti nebezpečnosti bouře na jednotlivých proměnných (viz
příloha B), kdy základním kritériem pro postup proměnné do regresního
modelu je hodnota statistické významnosti p < 0,25 (Rybář, 2018). Tyto
závislosti jsou zjišťovány pomocí dvouvýběrového t-testu (parametrický)
a Mann-Whitneyova testu (neparametrický) v závislosti na rozdělení, které
bylo zjištěno graficky (tzv. krabicové grafy a histogramy) a následně pomocí
Shapiro-Wilkova testu normality (viz Paradox testů normality pro různé
počty dat v Rybář, 2018). Všechny hypotézy jsou oboustranné a testy jsou
provedené na 5% hladině významnosti (tj. 95% interval spolehlivosti).

2. Odstranění veličin, které obsahují příliš mnoho chybějících údajů (např.
RAD.TOP 65 dBZ). Zjištění vzájemných korelací (Spearmanův korelační
koeficient rS) nezávisle proměnných. Vložení veličin s p < 0,25 a se vzájem-
nou korelací rS < 0,8 do multivariantního regresního modelu.

3. Další vyřazení proměnných, které spolu korelují natolik, že ovlivňují koe-
ficienty modelu (tzv. multikolinearita), jež je provedeno porovnáním koefi-
cientů pro univariantní a multivariantní model (Zlámal, 2013). Vyřazeny
jsou ty proměnné, jejichž koeficient se řádově změní, změní znaménko nebo
neodpovídá očekávaným fyzikálním závislostem (např. s rostoucím POSH
by měla růst pravděpodobnost nebezpečné bouře).

4. Aplikace zpětné krokové metody z důvodu eliminace počtu proměnných ve
finálním modelu. Provedení testu významnosti regresních koeficientů, tedy
porovnání finálního modelu vůči nulovému modelu, a to testem poměrem
věrohodností (angl. likelihood ratio test) pomocí funkce lrtest z knihovny
lmtest. Tj. ověření, jestli mají použité proměnné opravdu příznivý vliv na
určení nebezpečnosti bouře. Redukovaný model by se měl statisticky vý-
znamně lišit od nulového modelu, naopak by se neměl statisticky významně
lišit od modelu původního.

5. Zobrazení koeficientů a jejich významnosti pro jednotlivé proměnné. Výpo-
čet kvality finálního modelu (podrobněji viz 4.3). Výpočet exp(β) a inter-
pretace výsledků finálního modelu jako poměr šancí OR.

Samotná konstrukce modelu je realizována v R pomocí funkce glm, což je
funkce pro zobecněné lineární modely (angl. Generalized Linear Model). Aby bylo
možné zjistit, které z veličin jednotlivých distančních měření mají největší vliv na
určení nebezpečnosti bouře, byly sestrojeny celkem 3 regresní modely zvlášť pro
jednotlivé metody dálkové detekce, současně byla testována možnost odhadovat
nebezpečnost bouře na základě měření v prvních 30, 60 a 90 minutách. Konkrétní
výstupy regresních modelů a jejich porovnání jsou uvedeny v kapitole 6.

Metoda logistické regrese neumožňuje použít všechny proměnné najednou
v jednom modelu z důvodu silné závislosti (rS > 0.8) mezi jednotlivými vy-
světlujícími proměnnými a malému souboru pozorování v porovnání s počtem
proměnných1. Proto bylo nutné najít jiné řešení, které je popsáno v následující
části 4.2.

1V praxi je nutné zajistit alespoň 10 pozorování na jeden stupeň volnosti (Rybář, 2018),
abychom zajistili správnou funkci logistického modelu (tzv. pravidlo deseti).
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4.2 Regularizovaná regrese
V posledních 30 letech se v rámci statistiky stále častěji objevují případy, kdy

máme k dispozici mnoho proměnných (řádově až desetitisíce), ale málo studova-
ných jevů nebo naměřených pozorování (řádově jen desítky), příkladem mohou
být genetické studie. V takových případech nelze model odhadovat standardními
statistickými metodami. To je rovněž případ naší databáze bouří, která obsa-
huje až 81 proměnných, ale k dispozici máme pouze 60 pozorování. Proto jsme
hledali jiný vhodný způsob, jak měření ze všech metod dálkové detekce vhodně
zkombinovat pro rozlišení nebezpečné bouře od zcela běžné letní bouřky.

Charakteristikami odhadů regresních koeficientů získaných pomocí penalizací
se zabývá mnoho současných statistických článků, teorie skrytá za používanými
metodami je však nad rámec této disertační práce. V posledních 10 letech jsou
penalizační metody vylepšovány nebo modifikovány. Vznikají tak nové přístupy,
které jsou testovány v praxi (např. obchod a bankovnictví). Vhodným a jednodu-
chým přístupem k řešení našeho problému je tzv. elastická síť (angl. Elastic Net
Regression, ENR).

Elastická síť je založena na regularizované lineární regresi, která kombinuje
metody LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) a Ridge
(známá také jako Tikhonovova regularizace nebo angl. weight decay), více viz
např. Zou a Hastie (2005). Výhodou této metody je možnost zahrnout všechna
dostupná měření najednou do jednoho regresního modelu bez ohledu na poměr
počtu měření a počet proměnných, a také nezávisle na vzájemné korelaci mezi
proměnnými. Metoda elastické sítě tedy umožňuje výběr relevantních proměn-
ných a odhad regresních koeficientů, které vedou ke stabilnímu řešení regresního
modelu i v naší studii, kdy počet případů bouří je menší, než počet naměřených
veličin.

Ke konstrukci daného modelu jsme použili knihovnu glmnet v R (Friedman
a kol., 2010), která umožňuje výpočet zobecněného lineárního modelu se začleně-
ním dvou penalizačních členů α a λ. Parametry α a λ určují míru penalizace veli-
kosti regresních koeficientů β a umožňují výběr významných prediktorů v modelu
tak, aby nedošlo k přeurčení modelu (angl. overfitting). Funkce cv.glmnet umož-
ňuje hledat optimální λ použitím tzv. křížové validace (angl. Cross Validation),
viz část 4.3. Oba parametry jsou obvykle vybírány tak, aby byla minimalizována
chyba modelu. V jednom případě byly parametry zvoleny jako kompromis mezi
počtem prediktorů a přesností modelu (viz část 6.4).

4.3 Vyhodnocení kvality modelů
Modely byly testovány pomocí tzv. křížové validace, tedy testování na bou-

řích, které nebyly součástí souboru treninkových případů. S ohledem na počet
všech bouří používáme LOOCV metodu (Leave-One-Out Cross Validation), kdy
je úspěšnost testována postupně na všech případech bouří tak, že jedna bouře je
vyřazena jako testovací a zbývající bouře jsou tréninkové. Jako výsledná úspěš-
nost je pak spočítána průměrná hodnota úspěšnosti jednotlivých modelů. Metoda
LOOCV je použita také v případě elastické sítě k nalezení optimálních parametrů
α a λ.

42



Optimální model je možné hledat také podle nejmenší hodnoty Akaikeho in-
formačního kritéria (AIC), které bere v úvahu současně kvalitu modelu i jeho
složitost (Zlámal, 2013). AIC poskytuje odhad relativní kvality modelu na pou-
žitém souboru dat a je vypočítáno přímo v R (viz 6.3).
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5. Databáze konvektivních bouří
Pro účely této studie byla vytvořena databáze konvektivních bouří nad střední

Evropou, přehled jednotlivých případů společně s mapou rozmístění bouří je v pří-
loze A. Celkově máme k dispozici 60 případů bouří, z nichž 16 je klasifikováno
jako nebezpečné, tj. v souvislosti s jejich výskytem byl detekován alespoň jeden
nebezpečný jev zaznamenaný v databázi ESWD. Je však nutno podotknout, že
pozorované chování a naměřené veličiny supercelární bouře D-Donauworth na-
značují potenciální nebezpečnost této bouře, přestože v ESWD nebyl žádný jev
zaznamenán. Naopak D-Grafenthal vyprodukovala silné srážky a způsobila lokální
povodeň, přestože další naměřené parametry její nebezpečnosti nenasvědčují. Nej-
intenzivnější ze všech případů je bouře A-Breitenfurt (obr. 5.10), jež byla podle
ESWD doprovázena tornádem o síle F1 a maximální průměr krup pozorovaných
blízko Vídně byl 8 cm.

Většina studovaných bouří trvala méně než 4 hodiny. Medián délky životního
cyklu jader odrazivosti (RC) pozorovaných algoritmem CELLTRACK je 130 min
(kvartilové rozpětí KR: 90 min) a délka bleskové aktivity je 77 min (KR: 90
min). Jedinou výjimkou byla dlouhotrvající supercelární bouře D-Erding, která
zasáhla také západní Čechy a trvala kolem 7 hodin (viz obr. 5.1 vlevo a tab. A.1).
Nejkratší bouře v databázi trvaly jen 45 minut.

Obr. 5.1: Délka trvání a časové rozložení všech konvektivních bouří pozorovaných
algoritmem CELLTRACK. Vlevo: délka trvání bouří, uprostřed: čas výskytu během
dne a vpravo: výskyt během roku. Nebezpečnost bouře je určena na základě záznamů
v ESWD, červenou jsou zobrazeny nebezpečné bouře a zelenou obyčejné bouře bez
zaznamenaného nebezpečného jevu.

Přestože spouštěcím mechanismem izolovaných bouří bývá většinou orografie
a termická konvekce (tzv. bouřky z tepla), pouze 8 ze všech studovaných bouří
nesouviselo se studenou frontou a 6 se jich vyskytlo na čáře instability (tzv. squall
line). Většina bouří se vytvořila v odpoledních hodinách, žádná z nebezpečných
bouří se neobjevila dopoledne (obr. 5.1 uprostřed). Rozdělení bouří v rámci mě-
síců v roce ukazuje obr. 5.1 vpravo nebo také mapa na obr. A.1.

V následujících částech této kapitoly si popíšeme výsledky pozorování bouří
jednotlivými metodami dálkové detekce zvlášť (5.1 – 5.3) a v části 5.4 se po-
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díváme na vzájemné kombinace těchto měření. Pro ukázku konkrétních případů
a jejich porovnání jsme zvolili dva reprezentativní příklady bouří (vědomi si při-
rozené variability jednotlivých případů), jejichž charakteristiky jsou zobrazeny
v jednotlivých grafech této kapitoly. Vlevo je zobrazována nebezpečná bouře CZ-
Luhacovice, jež vyprodukovala kroupy o průměru až 3 cm a také přívalové srážky
(až 80 mm za hodinu). Vpravo je ukázána dopolední déletrvající bouře CZ-Opava,
u které nebyl podle ESWD zaznamenán nebezpečný jev. Typický průběh sledova-
ných veličin nebezpečných a běžných bouří je pak naznačen v souhrnných grafech
společně s průměrnou hodnotou i mediánem všech případů z databáze.

5.1 Data z detektorů blesků a jejich využití
V souladu s ostatními studiemi (viz část 3.1) je pozorováno, že během života

konvektivních bouří převládají CC výboje nad CG výboji, zejména v prvních stá-
diích jejich životního cyklu. Ve stadiu mělkého a rostoucího Cu se objevují silné
výstupné proudy, které podle článku Goodman (2003) vynáší elektrický náboj do
vyšších hladin bouře a tím jsou upřednostňovány především CC výboje. První
CG výboje se většinou objevují později, medián časového rozdílu mezi prvním
výskytem CC a CG výboje je 5,8 min (KR: 13,6 min), což je v souladu s vý-
sledky Mattos a kol. (2017) i s dalšími v tomto článku vyjmenovanými dřívějšími
studiemi, kde je uveden průměrný rozdíl 6 minut a medián rozdílu asi 4 minuty.
CG+ výboje jsou četnější hlavně v pozdějším stadiu bouře, první CG+ výboje
se vyskytují až 28,9 min (KR: 30,7 min) po začátku bleskové aktivity bouří.
V posledním stadiu bouře frekvence všech bleskových výbojů klesá s celkovým
slábnutím bouře.

Z hlediska celkového počtu výbojů v 5min intervalech (LSD.max_5min, viz
seznam proměnných v tab. B.1) lze mezi obyčejnými a nebezpečnými bouřemi po-
zorovat signifikantní rozdíly (obr. 5.2 vlevo). Konkrétní hodnoty mediánů, jejich
rozdíl a p jsou uvedeny v 5.16. Jen bouře A-Breitenfurt doprovázená tornádem
v celkovém počtu překonala 400 výbojů. Z obr. 5.2 (vlevo) lze vyvodit, že pro
nebezpečné bouře je typičtější vyšší počet výbojů v 5min intervalech. Výjimkou
této hypotézy jsou bouře D-Donauworth bez zaznamenaného jevu (diskutována
na začátku této kapitoly) a nebezpečné bouře A-Arbesbach a D-Grafenthal, které
mají poměrně málo bleskových výbojů v jednotlivých časových intervalech.

Medián poměru CG výbojů k celkovému počtu všech výbojů jednotlivých
bouří(LSD.rate_CGall, viz příloha B) je 13,8 %, většinou se pohybuje v rozmezí
9,3 a 22,2 % (KR: 12,9 %). Podíváme-li se na všechny výboje v databázi nezá-
visle na přiřazení k dané bouři, je podíl CG ku všem výbojům 17,1 %. Pouze
v 5 bouřkových případech nebyl zaznamenán žádný CG výboj. V rámci CG vý-
bojů převládají CG−, z celkového počtu CG výbojů jednotlivých bouří je pouze
6,7 % kladných CG+ výbojů do země (7,5 % z celkových počtů nezávisle na jed-
notlivých případech bouří). Ve stadiu rozpadu některých bouří (pouze 6 ze všech
60 případů) převažují CG výboje. Williams a kol. (1989) přisuzuje vymizení CC
výbojů a převažující CG výboje v pozdějším stadiu konvektivních bouří vymizení
ledové složky z oblasti centrálního dipólu a sesedání velkého množství krupek pod
oblast hlavního centra záporného náboje.

Konkrétní příklad časového vývoje všech výbojů v 15min intervalech v rámci
jedné nebezpečné a jedné obyčejné bouře (horní část obr. 5.3) a prostorové rozlo-
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Obr. 5.2: Histogramy maximálního počtu všech výbojů (vlevo) a maximálního odhadu
špičkového proudu (vpravo) zaznamenané v rámci celého životního cyklu obyčejných
(zeleně) a nebezpečných (červeně) bouří. Mezi osami x a jejich škálou jsou vyznačeny
mediány (plná čára) a kvartilová rozpětí (šrafovaná oblast) pro obě kategorie bouří,
konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.16. Případy bouří označené šipkou jsou dis-
kutovány v textu.

žení jednotlivých typů výbojů (dolní část obr. 5.3) i s odhadem špičkového proudu
ukazuje výrazné rozdíly zejména v celkovém počtu výbojů. Zajímavé ale je, že
CG+ výboje se u CZ-Opava (vpravo) vyskytly pouze v počátečním stadiu bouře,
první z CG+ výbojů měly špičkový proud přes 50 kA.

Uvažujeme-li různé poměry jednotlivých typů výbojů, nepozorujeme signifi-
kantní rozdíl mezi nebezpečnými a obyčejnými bouřemi. Avšak mezi nebezpeč-
nými bouřemi na první pohled zaujme A-Breitenfurt s poměrně velkým množ-
stvím CG+ výbojů (22,1 % ze všech CG výbojů) po většinu jejího životního cyklu
(viz také obr. 5.4). V období od 14:25 do 14:55 UTC výrazně narůstá počet CG+
výbojů s odhadem špičkového proudu až 140 kA. Ve stejném časovém intervalu se
objevuje také maximum v počtu všech výbojů. Tornádo související s touto bouří
bylo zaznamenáno v 14:29 UTC, čímž můžeme podpořit tvrzení uvedené v 1.1.1.
Maximum v počtu CG− výbojů se objevilo až po 15:00 UTC, což je v souladu
s pozorováními Carey a Rutledge (1998).

Nejvyšší hodnoty špičkového proudu (proměnná LSD.max_curr, viz příloha
B) v rámci celé bouřkové databáze patří většinou CG+ výbojům. CC výboje
dosahují v našem souboru dat maximální hodnoty proudu 45 kA, zatímco CG−
135 kA a CG+ dokonce 223 kA. Výboje s hodnotou proudu menší než 2 kA jsou
velmi ojedinělé, což pravděpodobně souvisí s citlivostí detekční sítě.

Podíváme-li se na rozložení maximální hodnoty špičkového proudu všech typů
výbojů naměřené během celého životního cyklu všech 60 bouří (obr. 5.2 vpravo),
maximální hodnota 223 kA v případě slabé jarní bouře CZ-Bzenec se zdá být
podezřelá, přestože uvažujeme poměrně velkou nepřesnost tohoto odhadu (viz
část 3.1). V této bouři byly zaznamenány pouze tři CG výboje během 2 minut,
první s odhadem 76 kA, druhý 165 kA a třetí 223 kA, což jsou poměrně zřídkavé
hodnoty (např. Carey a Rutledge, 1998). Proto byla tato nejvyšší naměřená hod-
nota ověřena nezávislou sítí LINET a zdá se být v pořádku (osobní konzultace
s P. Novákem). Navíc výskyt výboje byl ve stejném místě a čase zaznamenán
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Obr. 5.3: Časový vývoj všech výbojů (nahoře) a prostorové rozložení jednotlivých
typů výbojů (dole) pro nebezpečnou (vlevo) a obyčejnou (vpravo) bouři. Černé kroužky
v horní části obrázku představují středy RC identifikované algoritmem CELLTRACK.
Černý plný trojúhelník u bouře CZ-Luhacovice značí polohu výskytu krupobití (o prů-
měru až 3 cm) zaznamenané v čase 15:35 UTC (časová nejistota ± 5 min) a druhý
trojúhelník krupobití, které se vyskytlo spolu s přívalovými srážkami v čase 16:30 UTC
(± 15 min).

také sítí Blitzortung1. Z tohoto důvodu tato hodnota z celkových statistik nebyla
vyloučena. Rozdíl mediánů maximální špičkové hodnoty proudu během celého
životního cyklu nebezpečných a běžných bouří je přesto signifikantní (viz tab.
5.16 na konci této kapitoly).

Počet výbojů se během životního cyklu bouří mění, v některých případech je
zaznamenána jejich pulzace, která pravděpodobně souvisí s kolísáním intenzity
výstupného proudu (viz část 1.1.2). U běžných bouří je díky malému počtu výbojů
vývoj spíše neuspořádaný (obr. 5.5 uprostřed). Histogramy počtu výbojů v 5min
intervalech jsou často bimodální nebo multimodální, což podle statistiky signali-
zuje, že data byla sloučena ze dvou nebo více rozdílných procesů. Časový rozestup

1http://cs.blitzortung.org/historical_maps.php?map=10
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mezi dvěma vrcholy histogramu se pohybuje mezi 20 a 50 minutami. Tento časový
interval by mohl odpovídat vývoji dvou po sobě následujících jednoduchých cel
v rámci jedné bouře. Tato pozorování jsou v souladu s články Valachová (2015)
a Wapler (2017), která navíc upozorňuje na nutnost předpovídat nejen samotný
výskyt nebezpečného jevu, ale také znovu-zesílení výstupného proudu.

V 47 případech konvektivních bouří nebylo zaznamenáno krupobití, přesto
Spearmanův (Pearsonův) korelační koeficient mezi maximálním počtem výbojů
a maximálním průměrem krup je 62,1 % (70,3 %). Tato pozitivní korelace ukazuje
na fyzikální propojení silných výstupných proudů s elektrifikací bouře a velkými
kroupami popsané v článku Williams a kol. (1999). Na rozdíl od některých studií
(MacGorman a Burgess, 1994; Carey a Rutledge, 1998; Wiens a kol., 2005) ne-
byla v rámci vybraných konvektivních bouří uvedených v databázi zaznamenána
zřejmá souvislost mezi CG+ výboji a výskytem krup.

Průběh proměnných odvoyených z měření sítě CELDN (viz tab. B.1) během
celého životního cyklu bouří je zobrazen na obr. 5.4. V 5min intervalech jsou
sečteny jak jednotlivé druhy výbojů (proměnná LSD.nstroke, LSD.nstroke_0
a LSD.nstroke_3), tak odhady jejich špičkového proudu (LSD.sum_curr atd.),
kde číslo 3 značí CC výboj a 0 označuje CG výboj. Počítáme také poměr CG
ke všem typům výbojů (LSD.rate_CGall) a CG ku CG+ (LSD.rate_CGpCG).
Vidíme, že v celkovém počtu převažují CC výboje (LSD.nstroke_3), vývoj cel-
kového počtu všech výbojů v 5min intervalech vypadá velmi podobně jako levý
horní graf obr. 5.4. Suma odhadů špičkových proudů jednotlivých výbojů odpo-
vídá celkovému počtu výbojů (neukázáno), proto tato proměnná nepřidává novou
informaci do dalšího zpracování.

5.1.1 Návrh LJ algoritmu
Jak je uvedeno v části 1.1.2, náhlý nárůst frekvence výbojů je obecně považo-

ván za jeden z prekurzorů nebezpečnosti bouře. Proto je v této práci na základě
případových studií navržen algoritmus pro operativní využití v ČHMÚ, který je
inspirován 2σ algoritmem popsaným v článku Schultz a kol. (2009) nebo Farnell
a kol. (2017). Protože prahovou hodnotu navrženou jinými studiemi s využitím
jiných sítí detekce blesků na odlišném území nelze jednoduše převzít, stanovili
a otestovali jsme práh 10 výbojů za 5 min, který odpovídá pozorovanému medi-
ánu maxim počtu výbojů u bouří bez zaznamenaného nebezpečného jevu (obr.
5.2 vlevo nebo tab. 5.16). Z databáze má celkem 33 bouří v maximu více jak
10 výbojů za 5 minut. Standardní odchylka σ počtu výbojů v 5min intervalech,
která ukazuje na neobvyklé chování průběhu počtu výbojů v rámci životního
cyklu bouře, byla počítána za předchozí 3 termíny, tedy 15 minut. Jako „bles-
kový skok“ (LJ) je pak označen nárůst, který byl větší než dvojnásobek σ. LJ je
počítán jako rozdíl počtu výbojů v těchto dvou časových intervalech normovaný
na dosud dosažené maximum počtu výbojů za 5 min. LJ tedy nabývá hodnot
mezi 0 a 1, přičemž LJ = 0 pokud LJ nebyl zaznamenán. Situace, kdy LJ = 1,
nemůže nastat, protože algoritmus se spouští až pokud je počet výbojů větší než
prahová hodnota, aby bylo zamezeno falešným LJ (např. nárůst z 2 na 10 výbojů
za 5 min u slabých bouří, viz obr. 5.5).

Pro další zpracování a vyhodnocování využíváme maximální hodnotu LJ a čas
jeho výskytu. Uvažujeme-li celý životní cyklus bouří, LJ byl zaznamenán celkem
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Obr. 5.4: Typický průběh proměnných naměřených a odvozených z dat sítě CELDN
během životních cyklů nebezpečných bouří (červeně) a běžných bouří bez zaznamena-
ného jevu v ESWD (zeleně). Medián všech případů je zobrazen plnou čarou, průměr
čárkovanou čarou. Barevné plochy odpovídají kvartilovému rozpětí KR všech případů z
obou kategorií. Tři svislé černé čáry značí prvních 30, 60 a 90 min sledovaných životních
cyklů bouří. Osy y nejsou kvůli přehlednosti jednotné. Výrazně zvýšený průměr v počtu
a součtu špičkových proudů CG+ výbojů kolem 90. minuty je způsoben právě bouří
A-Breitenfurt.

Obr. 5.5: Histogramy počtu všech výbojů v průběhu celého životního cyklu bouří
a časy detekovaných LJ (svislé čáry), kde je zvýrazněn nejvyšší z nich (fialová čára) pro
bouře CZ-Luhacovice (vlevo), CZ-Opava (uprostřed) a nejdéle trvající bouři v databázi
D-Erding (vpravo). Vyznačena je také prahová hodnota algoritmu, tedy 10 výbojů za
5 min (černá linka).

u 22 případů z celkových 60. Čím déle bouře trvá, tím více LJ je zaznamenáno (viz
příklady na obr. 5.5), což částečně souhlasí s prací Chronis a kol. (2015), který
ukázal, že bouře s nejméně jedním LJ trvají déle než bouře bez LJ. Nejvyšší LJ
byl detekován u CZ-Luhacovice s hodnotou 0,62 (obr. 5.5), medián velikostí LJ je
0,41 (KR: 0,13). Podle rozdílu mediánů nebezpečných a běžných bouří (5.16) se
zdá, že ani tak nezáleží na hodnotě LJ jako spíš na tom, jestli LJ byl nebo nebyl
v průběhu životního cyklu bouře zaznamenán. Nejvyšší LJ se obvykle objevuje
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67,9 min (KR: 31,3 min) po zaznamenání prvního bleskového výboje.
Většina studií se shoduje, že LJ se typicky objevuje několik minut před výsky-

tem nebezpečného jevu (viz část 1.1.2). Ve všech 13 případech bouří s hlášením
o krupobití se LJ objevil s 5minutovým předstihem (medián) před prvním výsky-
tem krup (KR: 26, konkrétně 10 min před až 16 minut po času uvedeném v hlášení
ESWD). Je však třeba připomenout, že je brán do úvahy pouze nejvyšší LJ a první
hlášení krup. Pro nedostatek případů se zaznamenanými kroupami nemůže být
přínos výskytu LJ z hlediska časového předstihu před výskytem krupobití potvr-
zen, ačkoli je možné jeho přítomnost využít pro předpověď celkové intenzity bouře
(viz část 6.1). Nevýhody tohoto LJ algoritmu jsou diskutovány v části 7.2.1.

5.2 Data z radarů a jejich využití
Z pohledu radarů je bouře aproximována algoritmem CELLTRACK jako po-

stup jader odrazivosti RC v prostoru s časovým krokem 5 minut. U rozsáhlej-
ších bouří (CZ-Chvalsiny, SK-Bratislava, A-Breitenfurt, D-Erding) v jednom či
dvou termínech údaje o RC chybí z důvodu překročení limitu proměnné AREA,
který byl stanoven na hodnotou 1000 km2. Ojedinělé náhlé skoky proměnných
RAD.AREA nebo RAD.VOL44 v čase během životního cyklu bouře mohou být
způsobeny slučováním nebo dělením konvektivních buněk.

Maximální radiolokační odrazivost (RAD.maxMAX_R) zaznamenaná během
celého životního cyklu nebezpečných a obyčejných bouří se také statisticky vý-
znamně liší, přestože rozdíl mediánů je jen 4,8 dBZ (viz tab. 5.16). Tyto obě re-
lativně vysoké hodnoty jsou pravděpodobně způsobeny úzkým výběrem případů,
v databázi bouří se nenachází žádné slabší přeháňky bez bleskových výbojů.

Obr. 5.6: Časový vývoj výšek radarové odrazivosti (RAD.TOPX, kde X jsou hodnoty
od -10 dBZ až po 70 dBZ) společně se standardně používaným echoTOPem 4 dBZ
(černá linka) pro bouři CZ-Luhacovice (vlevo) a CZ-Opava (vpravo). Žlutá svislá čára
značí začátek bleskové aktivity bouře, tedy čas prvního zaznamenaného výboje bouře.
Černá svislá čára označuje časy výskytu krupobití, jehož časová nejistota uvedená v hlá-
šení ESWD je 5, resp. 15 min.
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Nejvyšší zaznamenané výšky radiolokační odrazivosti u nebezpečných bouří
ojediněle přesahují i 20 km (věrohodnost takového měření je diskutována v části
3.2 i 7.2.2), kdežto výšky obyčejných bouří často nepřesahují 15 km. Rozdíl mezi
maximální RAD.TOP 4 dBZ pro obyčejné a nebezpečné bouře bývá v řádu kilo-
metrů (konkrétní hodnoty viz 5.16), 95% interval spolehlivosti tohoto rozdílu je
3,8 až 6,3 km. Vývoj maximálních výšek radarové odrazivosti v čase pro nebez-
pečnou a běžnou bouři (CZ-Luhacovice a CZ-Opava) je zobrazen na obr. 5.6.

Obr. 5.7: Časový vývoj pravděpodobností krup (nahoře) a proměnných VIL a MEHS
(dole) pro bouři CZ-Luhacovice (vlevo) a CZ-Opava (vpravo). Žlutá svislá čára značí
začátek bleskové aktivity bouře, tedy čas prvního zaznamenaného výboje bouře. Černá
svislá čára označuje čas výskytu krupobití (první s nejistotou 5 minut, druhé 15 minut).

V obr. 5.7 pozorujeme, že časový vývoj veličiny MEHS a POSH, které jsou
počítány z SHI, je velmi podobný. Podobný vývoj u většiny bouří je pozorován
také v případě POH a POSH, které spolu úzce souvisí. Časový průběh proměnné
VIL však neodpovídá očekáváním (viz obr. 5.7 dole). Veličina je velmi variabilní
v čase (podobné chování pozorovala také Uhlíková, 2016). Byly hledány souvis-
losti s ostatními pozorovanými veličinami, avšak maximální hodnota v daném
časovém intervalu se zdá být odpovídající předpokladům. Pro velké výkyvy VIL
v čase nebylo nalezeno rozumné fyzikální vysvětlení, příčina byla zkoumána také
ve skenovací strategii radarů a závislosti na vzdálenosti dané bouře od radaru.
Vysvětlení této variability se nakonec nacházelo v chybném operativním výpočtu
hodnot VIL z objemových dat, kdy je tato hodnota zcela náhodně v některých
termínech přepsána hodnotou VILD. Rozsah hodnot RAD.maxVIL pro všechny
případy bouří v databázi během celého životního cyklu bouří je od 4 do 80 kgm−2,
zatímco pro RAD.maxVILD jen 0,5 až 8,2 gm−3. Tento rozdíl tedy řádově od-
povídá pozorovaným změnám VIL. Maximální hodnoty RAD.maxVIL pravdě-
podobně odpovídají nebo jsou blízké skutečným hodnotám, výsledky bohužel
z časových důvodů pro upravenou hodnotu VIL zatím přepočítány nebyly.

Vztah mezi odhadem maximální velikosti krup (proměnné RAD.maxMEHS
a RAD.meanMEHS) a skutečně pozorovanou velikostí krup není potvrzen silnou
lineární závislostí, Spearmanův (Pearsonův) korelační koeficient s maxMESH je
58 % (55 %) a s meanMESH je 53 % (60 %). Aby bylo možné potvrdit souvislost
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Obr. 5.8: Typický průběh radarových parametrů během životních cyklů nebezpečných
bouří (červeně) a běžných bouří bez zaznamenaného jevu v ESWD (zeleně). Značení
stejné jako v obr. 5.4

indexu MEHS s velikostí krup nad naším územím, je zapotřebí více případových
studií se zaznamenaným krupobitím.

Během času, kdy jsou pozorované kroupy, je podle předpokladů zaznamenána
také vysoká odrazivost (podobně jako Wapler, 2017), ačkoli kroupy se vyskytly
v maximu této odrazivosti během životního cyklu bouře pouze asi v polovině
případů (8 ze 13 bouří s krupobitím). Pozorováními nebyl potvrzen ani očeká-
vaný výskyt krup bezprostředně po poklesu MAX_R_height (jen 6 ze 13 bouří
s krupobitím), v některých případech (např. D-Erding) tato výška výrazně kolí-
sala v průběhu větší části životního cyklu bouře.

Podíváme-li se na maximální hodnoty naměřených a spočtených radarových
veličin (jejich seznam viz příloha B) v průběhu životního cyklu jednotlivých bouří,
všechny mediány pro nebezpečné a obyčejné bouře se významně liší (tab. 5.16).
Radarové proměnné tedy přináší velmi důležité informace pro rozlišení nebezpeč-
ných bouří od těch obyčejných. Typický průběh devíti radarových veličin zvlášť
pro nebezpečné bouře a zvlášť pro běžné bouře bez nebezpečných jevů je zob-
razen na obr. 5.8. Z těchto grafů vyplývá, že v případě vývoje výšky echoTOP
(RAD.TOP) nebo velikosti plochy RC (RAD.AREA) jsou rozdíly mezi oběma
kategoriemi patrné už po prvních 30 minutách pozorování. Naopak průběhy vý-
šek maximální odrazivosti (RAD.MAX_R) nebo maximální hodnoty POSH se
v prvních stadiích životního cyklu bouří překrývají.

5.3 Data z družic a jejich využití
Nejpřínosnější informaci z družicových dat v této práci poskytuje produkt IR-

BT, protože je dostupný pro téměř všechny bouře během celého jejich životního
cyklu (není závislý na denním světle). Jen ve dvou případech (D-Pollenfeld a CZ-
Sany) nebylo možné pozorovat HHO bouří kvůli vrstvě ledových cirrů, jež se
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vyskytovala nad těmito bouřemi.
Pozorování HHO bouří prokázala, že jevy pozorované v poli IR-BT jsou vý-

znamným faktorem pro rozlišení nebezpečných bouří od běžných bouří bez za-
znamenaného nebezpečného jevu. Většina studených prstenců nebo studených U
byla pozorována na HHO nebezpečných bouří (70 % všech případů byly běžné
bouře bez pozorovaného jevu v IR-BT). Studené U bylo pozorováno u 9 ze 16
nebezpečných bouří (56 %), studený prstenec u 10 ze 16 nebezpečných bouří (63
%). Jen u tří nebezpečných bouří (D-Waldkraiburg, D-Grafenthal a CZ-Vodnany)
nebyl pozorován ani jeden z těchto jevů. Naopak studený prstenec se objevil na
HHO bouří D-Donauworth a CZ-Budejice, studené U bylo pozorováno na HHO
CZ-Litvinov, přestože ve spojitosti s těmito bouřemi nebyl zaznamenán nebez-
pečný jev.

Průběh jasové teploty nejchladnějšího pixelu HHO bouří (minIRBT, viz tab.
B.3) v čase je zobrazen na obr. 5.9 (vlevo). V čase před první detekcí RC al-
goritmem CELLTRACK (čas 0 min) jsou hodnoty v obr. 5.9 rozkolísané z dů-
vodu malého počtu pozorování. Po počátečním výraznějším poklesu se hodnota
minIRBT na HHO obvykle pohybuje pouze v rozmezí několika kelvinů. U 9 ze 42
obyčejných bouří hodnota minIRBT během celého životního cyklu neklesla pod
240 K. Nejvýraznější ochlazování minIRBT odpovídá období intenzivního růstu
oblaků, probíhá vždy v prvních zhruba 30 minutách životního cyklu bouří. Míra
ochlazování se navíc pro nebezpečné a obyčejné bouře významně liší (tab. 5.16),
a to jak pro interval 5 min (SAT.dBT, obr. 5.9 vpravo), tak rovněž pro 15 min
(coolrate15, obr. 5.9 uprostřed) a 30 min (neukázáno z důvodu většího množství
chybějících dat). Medián časového rozdílu mezi minimem minIRBT a dobou, kdy
BT poprvé klesla pod 240 K, je 50 minut (KR: 43 min). V pozdějším stadiu bouře
již k ochlazování nedochází, ale v případě nebezpečných bouří se většinou nekoná
ani výrazné oteplování. Hodnota minIRBT byla ve stadiu rozpadu bouře zůstává
spíše neměnná, což zřejmě souvisí s pozorovaným zbytkem ledové kovadliny bouře
(viz kapitola 1).

Obr. 5.9: Typický průběh minIRBT (vlevo), míry ochlazování za 15 min (uprostřed)
a změny teploty za 5 min (vpravo) během životního cyklu nebezpečných (červeně)
a běžných bouří (zeleně) bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Značení stejné jako
v obr. 5.4 a 5.8

Ledová vlečka nad kovadlinou bouře byla pozorována pouze v 5 případech,
všechny tyto bouře byly nebezpečné (CZ-Chvalsiny, D-Erding, D-Rosenheim, A-
Breitenfurt a CZ-Luhacovice). V 10 případech (3 obyčejné a 7 nebezpečných
bouří) však detekce vlečky nebyla možná z důvodu výskytu bouře v pozdních
hodinách nebo vrstvy ledových Cirrů nad bouřemi. U všech 5 případů bouří pro-
dukujících vlečku byla pozorována transformace studeného prstence ve studené U
v poli IR-BT. Tyto bouře společně s CZ-Tisnov (vyskytovala se pozdě večer, bez
denního světla) jsou jediné, u kterých byly pozorovány oba tyto útvary během
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Obr. 5.10: Bouře A-Breitenfurt, která se vyskytla 10. července 2017. Snímek družice
MSG (přístroj SEVIRI) v čase 15:00 UTC. Vlevo: kanál HRV s hranicemi států Ra-
kouska, Slovenska a České republiky. Uprostřed: sendvičový produkt IR-BT s barevným
zvýrazněním teplot 200–240 K. Vpravo: sendvičový produkt Storm RGB.

jejich životního cyklu. Zdá se, že tato pozorování potvrzují souvislost studeného
U a vlečky a také vysvětlení vzhledu HHO v poli IR-BT mechanismem maskování
vlečkou (viz část 1.3.1). Příklad bouře A-Breitenfurt produkující vlečku na HHO
je na obr. 5.10.

Vlečky se objevují 10 až 50 minut po prvním zaznamenaném krupobití, v pří-
padě bouře D-Rosenheim zhruba v čase výskytu krup. Tato pozorování nejsou
v souladu s výsledky Bedka a kol. (2015), kde pozorují vznik vleček ve většině
případů před výskytem nebezpečného jevu s časovým předstihem 18 minut. Dů-
vod rozdílného pozorování může spočívat v malém souboru případů a v metodice
určování tohoto vztahu. Např. v případě bouře CZ-Luhacovice se vlečka vyskytla
30 min před druhým zaznamenaným krupobitím. Potvrzení této závislosti je třeba
provést na větším souborů případů bouří s vlečkou na HHO.

Během životního cyklu bouře byl nejchladnější pixel minIRBT kovadliny bouře
výrazný právě v době výskytu OT a četnějšího výskytu blesků. Pozorování HHO
bouří potvrzuje, že ne každé lokální minimum BT odpovídá výskytu konkrétního
OT. Lokální minima BT souvisí i s jinými jevy na HHO, jako např. začínající
vlečka nebo tzv. jumping cirry (více viz Setvák a kol., 2014). Také výskyt drob-
ných ledových částic na HHO bouří nemusí nutně souviset se silným výstupným
proudem bouře, jako je tomu pravděpodobně v případu bouře Munich v článku
Valachová (2015), kde zdroj drobných ledových částic zaniká právě při nárůstu
počtu výbojů v 5minutových intervalech, tedy při zesílení výstupného proudu. Ve
stadiu rozpadu bouří byl výskyt OT spíše ojedinělý a minIRBT většinou nevý-
razná, splývající s ostatními pixely v rámci kovadliny. Z celkového pohledu jsou
však minIRBT nebezpečných bouří ve srovnání s bouřemi bez zaznamenaného
jevu v ESWD výrazně chladnější (viz obr. 5.13).

5.4 Pozorování jednotlivých metod v souvislos-
tech

Každá konvektivní bouře je jedinečná, přesto jsou u nebezpečných i běžných
bouří ve střední Evropě pozorovány některé společné rysy. Blesková aktivita jed-
notlivých bouří obvykle začíná až po tom, co je konvektivní buňka poprvé iden-
tifikována algoritmem CELLTRACK (medián časového rozdílu je 13,0 min, KR:
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19,8 min), většinou v době, kdy je echoTOP ve výšce 10 km (KR: 2 km). Radarová
odrazivost MAX_R v době prvního výboje se v jednotlivých případech liší, což
souhlasí s poznatky v článku Sieglaff a kol. (2013). Za účelem studování pozoro-
vaných jevů během životního cyklu bouří ze všech distančních měření současně
jsou důležité charakteristiky vykresleny do jednoho společného grafu.

Zobrazený případ nebezpečné bouře (obr. 5.11) ukazuje výrazný nárůst všech
typů výbojů po 15:45 UTC. V době výskytu nejvyššího LJ se na HHO bouře
objevuje studený prstenec, o 15 min později je pozorována také vlečka nad ko-
vadlinou bouře. Studený prstenec se transformuje ve studené U o dalších 10 min
později. Výrazný nárůst bleskové aktivity je doprovázen také četným výskytem
OTs, maximum počtu všech výbojů se však objevuje až 10 min po výskytu prv-
ního krupobití. Toto maximum (86 výbojů za 5 min) časově odpovídá maximu
echoTOP, které dosahuje výšky 20,4 km, a minimu minIRBT s hodnotou 209,5 K.
Další výrazný nárůst v počtu výbojů je zaznamenán po 16:25 UTC, kdy se ob-
jevuje první výraznější maximum v počtu CG výbojů. V této době na HHO
zaniká studené U a objevují se další kroupy doprovázené přívalovými srážkami.
Během prvního maxima v počtu výbojů a mezi oběma hlášeními o výskytu krup
jsou na HHO bouře pozorovány malé ledové částice ve Storm RGB produktu,
které poukazují na silný vzestupný proud v oblaku a pravděpodobně nesouvisí
s vlečkou. Poslední nárůst v počtu výbojů přichází po 17:30 UTC, v tomto čase
převažují CG výboje.

V případě bouře CZ-Opava (obr. 5.12), u které nebyl zaznamenán nebezpečný
doprovodný jev, je maximum počtu výbojů rovno 13 výbojům za 5 min. Průběh
minIRBT ani echoTOP 4 a 30 dBZ zdá se neodpovídá vývoji bleskové aktivity
bouře. Tato pozorování jsou v souladu s jinými studiemi jako např. Williams a kol.
(1989) a Wapler (2017).

Pozorované trendy výšky echoTOP 30 dBZ jsou většinou velmi podobné prů-
běhu počtu všech výbojů v 5minutových intervalech (viz obr. 5.11). Také průběh
minIRBT v jednotlivých případech bouří dobře koreluje s výškou echoTOP 4 dBZ
(medián rP = -0,67, KR: 0,30), ale už ne tak dobře s průběhem MAX_R (rP = -
0,40, KR: 0,52). Navíc extrémní hodnoty v průběhu životních cyklů bouří týkající
se minIRBT, echoTOP (RAD.TOP) a maxima v počtu výbojů (LSD.max_5min)
jsou vysoce korelovány (rS > 0,80), viz bodový diagram na obr. 5.13. Závislost
minIRBT na počtu výbojů v 5minutových intervalech a také na výšce echoTOP
a maxim odrazivosti je znázorněna na obr. 5.14. Tyto závislosti nejsou lineární.

V rámci pozorování jednotlivých případů konvektivních bouří byla zkoumána
také souvislost pulsů počtu výbojů s výskytem přestřelujících vrcholů (OT). Ty
jsou totiž tvořeny výstupným proudem, který v nejvyšších partiích bouře díky
zachování dostatečné kinetické energie proniká skrz rovnovážnou hladinu HHO.
Četnější výskyt OT je ve všech zde uvedených případech pozorován v době, kdy
byla bouře v rámci bleskové aktivity velmi aktivní, ale zřejmá závislost mezi jed-
notlivými píky v pulsaci počtu výbojů a výskytem OT nebyla nalezena. Tyto jevy
nastaly současně asi jen v polovině případů všech bouří. Je důležité si uvědomit,
že blesková aktivita bouří a celkový počet výbojů souvisí s celou konvektivní
bouří, příp. bouřkovým systémem. V bouřích se pravděpodobně vyskytovalo více
vzestupných proudů, které ovlivňují jak výskyt OT na HHO, tak elektrickou
aktivitu bouří.

Výskyt dalších jevů pozorovaných na HHO bouří, často spojovaných s je-
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Obr. 5.11: Sloučená informace z měření všech metod dálkové detekce bouře CZ-
Luhacovice, u které byly zaznamenány kroupy (svislé černé čáry značí čas výskytu krup,
nejistota určení času je naznačena šrafovanou oblastí). V horní části grafu je průběh
minIRBT (modrá) a výšky echoTOP 4 a 30 dBZ (červená a hnědá čára). V prostřední
části grafu jsou zaznamenána pozorování z družice MSG (viz legenda) a svislá žlutá
čára značí čas výskytu prvního výboje. V dolní části grafu je zobrazen průběh bleskové
aktivity bouří, kde šedé sloupce představují počet všech výbojů v 5min intervalu. Žlutou
linkou je naznačen vývoj CC výbojů, červenou CG+ a modrou CG− výbojů. Fialové
svislé čáry představují čas detekovaných LJ.

jich nebezpečností, je časově blízký lokálním maximům v bleskové aktivitě (jako
příklad viz obr. 5.11). Ledové vlečky nad kovadlinou bouře se kromě D-Erding
objevují v blízkosti času maximálního počtu blesků za 5 minut. To je v souladu s
článkem Bedka a kol. (2015), kde je zmíněno, že vlečky se vyskytují v době ma-
ximálního vertikálního vývoje bouře a pravděpodobně v době nejvyšší intenzity
výstupného proudu.

Vztah mezi výškou oblaku (zhruba reprezentovanou pomocí echoTOP) a maxi-
mem v počtu výbojů je nelineární (viz obr. 5.14 vlevo), což je v souladu s Williams
(1985), který navrhl, že počet blesků je funkcí páté mocniny výšky bouře. Po-
dobná závislost je pozorována také pro MAX_R (obr. 5.14 uprostřed). Vztah mezi
max_5min a MAX_AREA (obr. 5.14vpravo) je téměř lineární, vidíme tedy, že
počet výbojů závisí nejen na intenzitě konvektivní bouře, ale také na její velikosti.

Obr. 5.15 vlevo zobrazuje závislost echoTOP a minIRBT pro všechny 5min
termíny v databázi ze všech bouří dohromady. Závislost výšky echoTOP na mini-
mální BT je podobná výsledkům (Kyznarová, 2009, str. 80). Vpravo na obr. 5.15
vidíme závislost počtu výbojů v 5min intervalech na aktuální výšce echoTOP
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Obr. 5.12: Sloučená informace z měření všech metod dálkové detekce bouře CZ-Opava
bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Vysvětlivky viz obr. 5.11, osy y obou obrázků
jsou ve stejném měřítku pro možné porovnání.

Obr. 5.13: Závislost minimální minIRBT v průběhu celého životního cyklu bouří
na maximální výšce echoTOP (vlevo), maximální radiolokační odrazivosti MAX_R
(uprostřed) a maximálním počtu výbojů v 5min intervalu (vpravo). Nebezpečné bouře
jsou znázorněny červeným trojúhelníkem a bouře bez zaznamenaného jevu zeleným
kroužkem.

bouře, graf je vykreslen ze všech dostupných termínů. Tento průběh závislosti
odpovídá průběhu pro maximální hodnoty zaznamenané během celého životního
cyklu bouře (obr. 5.14 vlevo).
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Obr. 5.14: Závislost maximálního počtu výbojů za 5 min v průběhu celého život-
ního cyklu bouří na maximální výšce echoTOP (vlevo), maximální radarové odrazi-
vosti MAX_R (uprostřed) a rozloze RC (vpravo). Nebezpečné bouře jsou znázorněny
červeným trojúhelníkem a bouře bez zaznamenaného jevu zeleným kroužkem.

Obr. 5.15: Hexagonální diagramy vyjadřující vztah mezi výškami echoTOP
a minIRBT (vlevo) či počtem výbojů (vpravo) u všech 5min měření všech 60 případů
bouří v databázi. Zaznamenané extrémní hodnoty během životního cyklu jednotlivých
bouří viz obr. 5.13 vlevo a 5.14 vlevo.

Porovnání mediánů naměřených veličin v průběhu celého života jednotlivých
bouří v závislosti na jejich nebezpečnosti je v tab. 5.16. K určení významnosti
těchto rozdílů byl použit Mann-Whitneyův test. Pokud určení nebezpečnosti
bouře nezávisí na konkrétní proměnné, mediány pro nebezpečné a obyčejné bouře
se významně neliší. Při zamítnutí nulové hypotézy (p < 0,05) tedy předpoklá-
dáme, že nebezpečnost bouře s danou proměnnou souvisí. Neparametrické testy
sice mají menší sílu (schopnost odhalit rozdíl) ve srovnání s parametrickými testy,
přesto jsou rozdíly na 5% hladině významnosti většinou signifikantní. Pouze rozdíl
maximálního odhadu špičkového proudu CG+ výbojů pro dané kategorie bouří
je pravděpodobně kvůli zřídkavému výskytu v slabších bouřkách nevýznamný.
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Obr. 5.16: Rozdíly mediánů proměnných mezi nebezpečnými a obyčejnými bouřemi,
kde p < 0.05 značí statisticky významný rozdíl (pro přehled je sloupec podbarven na
základě hodnoty, tmavě modrá značí statisticky velmi významný rozdíl, naopak žlutá
znamená, že rozdíl není statisticky průkazný). Pro určení závislosti nebezpečnosti bouře
na dané proměnné byl použit neparametrický Mann-Whitneyův test (viz část 4.1).
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6. Výsledky regresních modelů
Díky metodě logistické regrese (část 4.1) je možné objektivně stanovit, které

proměnné jsou rozhodující pro určení nebezpečnosti bouře. K dispozici máme
14 proměnných ze sítě detekce blesků (LSD), 36 proměnných naměřených ra-
dary (RAD) a 9 spojitých a kategoriálních proměnných z družicových pozorování
(SAT). Dalších 18 proměnných v databázi bouří je odvozeno z předchozích typů
pozorování (např. časový rozdíl mezi prvním CC a prvním CG výbojem, výskytem
krup a prvního OT) nebo se jedná o popisné charakteristiky (např. konvektivní
mód, délka trvání bouře), které nejsou využity v regresních modelech. Označení
a vysvětlení všech proměnných použitých v této práci je uvedeno v příloze B.

Z důvodů zmíněných na konci části 4.1 byly zkonstruovány tři nezávislé mo-
dely logistické regrese zahrnující pouze proměnné z radarových, bleskových nebo
družicových dat zvlášť. Následně byla vytvořena elastická síť ENR (část 4.2)
obsahující všechny tyto proměnné dohromady. Abychom prezentovali schopnost
těchto modelů předpovídat nebezpečnost bouře v prvních stadiích života, byly pro
každý regresní model využity proměnné pozorované pouze během prvních 30, 60
a 90 min sledování konvektivní bouře (tyto časové intervaly jsou naznačeny v obr.
5.4, 5.8 a 5.9).

V této kapitole si tedy nejprve popíšeme výsledky modelů pro jednotlivá
distanční měření spočtené ze souboru dat pro tři vybrané časové intervaly (část
6.1 až 6.3), následně ukážeme výsledky ENR (část 4.2). Výstupy modelů jsou po-
rovnány a zhodnoceny v části 6.5, diskuze a možné využití modelů v předpovědní
praxi je pak rozvedeno v kapitole 7.

6.1 Model zahrnující pouze blesková data
Informace o bouřích z dat sítě CELDN jsou obsaženy v celkem 14 proměnných

(tab. B.1), které ukazují počet výbojů, poměry výbojů, hodnotu LJ, maximální
odhady špičkových proudů i jejich sumu za 5 minut. Abychom mohli správně
interpretovat proměnnou LSD.LJ, která nabývá hodnot pouze mezi 0 a 1, je
třeba ji vynásobit 10, abychom dostali vztah 4.5 pro navýšení veličiny o jednu
jednotku. Žádná z proměnných LSD nesplňuje normální rozdělení, proto byl pro
testování závislosti na nebezpečnosti bouře použit Mann-Whitneyův test. Hod-
notu p > 0,25 měly v prvních 30 minutách pouze proměnné LSD.nstroke_0_pos
a LSD.rate_CGpCG, patrně z důvodu malého počtu CG+ výbojů v počátečním
stadiu bouří. V prvních 60 a 90 minutách dále nepostoupily oba dva poměry
výbojů (LSD.rate_CGall a LSD.rate_CGpCG), které patrně nemají na určení
nebezpečnosti bouře významný vliv (pro ukázku závislost některých vybraných
proměnných viz obr. 6.1). Statisticky signifikantní závislost byla tedy ve všech
časových intervalech potvrzena celkem u 12 proměnných na 5% hladině význam-
nosti.

Do regresních modelů dále postupují pouze proměnné, u nichž vzájemná závis-
lost rS < 0,80. Na základě korelační matice bylo do všech tří regresních modelů
vybráno pouze 5 proměnných. Porovnáním koeficientů a jejich změny (3. krok
v části 4.1) byly vyloučeny další 2 proměnné, jejichž proměnlivost lze vysvětlit
pomocí zbývajících proměnných v modelu. Do všech tří modelů nakonec postupují
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Obr. 6.1: Na diagonále jsou zobrazeny histogramy vybraných bleskových proměnných
pro prvních 90 minut sledování bouře (ne všechny vstupují do modelu). Spearmanův
korelační koeficient rS nad diagonálou, bodové diagramy závislosti dvou proměnných
s přímkou lineární regrese (červeně) pod diagonálou. Vysvětlení k jednotlivým proměn-
ným viz příloha B.

stejné proměnné: LSD.nstroke, LSD.LJ a LSD.max_curr_3. Ukázka výstupu mo-
delu před aplikací zpětné krokové metody v prvních 30 minutách životního cyklu
všech bouří:

## Call:
## glm(formula = sev.phenomena ~ ., family = "binomial",
## data = data.reg.1)
##
## Deviance Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -2.4690 -0.5930 -0.5758 0.3101 1.9780
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -1.803738 0.676398 -2.667 0.00766 **
## LSD.LJ 0.733269 0.293332 2.500 0.01243 *
## LSD.nstroke 0.011728 0.011591 1.012 0.31161
## LSD.max_curr_3 0.004553 0.043559 0.105 0.91676
## ---
## Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 69.590 on 59 degrees of freedom
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proměnná 30 min p 60 min p 90 min p
LSD.LJ 2,334 0,003 1,745 0,016 1,466 0,101
LSD.nstroke – – 1,021 0,071 1,028 0,019

Tab. 6.1: Výsledné OR logistické regrese vycházející pouze z dat sítě detektorů blesků
z prvních 30, 60 a 90 minut sledování bouří. Vysvětlení jednotlivých proměnných viz
příloha B.

## Residual deviance: 52.407 on 56 degrees of freedom
## AIC: 60.407
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4

Provedením zpětné krokové metody byly všechny původní modely obsahující
3 proměnné redukovány na model s jednou nebo dvěma proměnnými, výsledné
OR všech modelů jsou uvedeny v tab. 6.1.

Výstupy modelu v podobě OR lze interpretovat tak, že zvýšíme-li v prvních 30
minutách hodnotu LJ o 0,1, zvýší se nám šance na to, že bude bouře nebezpečná,
asi 2,3 krát. Stejné navýšení v intervalu 60 a 90 min způsobí navýšení šance
1,7 krát a 1,5 krát s tím, že výsledek pro prvních 90 min není signifikantní.
Podobně zvýšení maximálního počtu všech výbojů v 5min intervalu o 1 zvedá
v prvních 60 min šanci na nebezpečnost bouře o 2 % (resp. 3 % v 90 min).

6.2 Model zahrnující pouze radarová data
Před samotným vytvořením logistických regresních modelů jsme odstranili

proměnné, kde chybělo více jak 9 údajů (např. RAD.TOP70 nebo RAD.TOP65),
ověřili jsme normalitu a prozkoumali závislost na nebezpečnosti bouře pomocí
Mann-Whitneyova testu. Statisticky významná závislost na nebezpečnosti bouře
se v případě prvních 30 a 60 minut potvrdila pouze u 34 proměnných na 5%
hladině významnosti, v případě prvních 90 minut u všech 36 proměnných.

Do modelu dále postupují pouze proměnné, u nichž byl rS < 0,8. Ze dvou
závislých proměnných je vždy vyřazena ta s menší hodnotou p z předchozího
testu nebo veličina méně používaná v běžné praxi (např. RAD.TOP-5 nebo
RAD.meanVILD). Na základě korelační matice byly tedy vybrány do regresního
modelu pouze 4 proměnné z prvních 30 minut, 6 proměnných z prvních 60 minut
a 7 proměnných z prvních 90 minut pozorování bouře (pro ukázku viz obr. 6.2).

Porovnáním koeficientů byly z důvodu multikolinearity vyloučeny další pro-
měnné, nakonec ve všech časových intervalech do finálního modelu po ověření
postupují pouze proměnné RAD.AREA, RAD.TOP a RAD.MAX_R_height,
v případě 30 min ještě navíc RAD.maxPOSH. Výstup před zpětnou krokovou
metodou z modelu využívající data z prvních 30 minut vypadá takto:

## Call:
## glm(formula = sev.phenomena ~ ., family = "binomial",
## data = data.reg.1)
##
## Deviance Residuals:
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Obr. 6.2: Na diagonále jsou zobrazeny histogramy vybraných radarových parametrů,
které vstupují do modelu pro prvních 90 minut sledování bouře. Spearmanův korelační
koeficient rS nad diagonálou, bodové diagramy závislosti dvou proměnných s přímkou
lineární regrese (červeně) pod diagonálou. Vysvětlení k jednotlivým proměnným viz
příloha B.

## Min 1Q Median 3Q Max
## -2.7654 -0.5615 -0.3908 0.2818 2.3986
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -6.2136844 2.0954903 -2.965 0.00302 **
## RAD.AREA 0.0098750 0.0051219 1.928 0.05386 .
## RAD.TOP 0.0002398 0.0001709 1.403 0.16058
## RAD.maxPOSH -0.0140120 0.0182827 -0.766 0.44343
## RAD.MAX_R_height 0.0001977 0.0002372 0.834 0.40451
## ---
## Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 69.590 on 59 degrees of freedom
## Residual deviance: 50.091 on 55 degrees of freedom
## AIC: 60.091
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5

Po aplikaci zpětné krokové metody zůstaly ve všech třech modelech pouze dvě
proměnné, výsledný OR je zobrazen v tab. 6.2.

Výška echoTOP 4 dBZ (RAD.TOP) se ukázala jako jedna z důležitých pro-
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proměnná 30 min p 60 min p 90 min p
RAD.AREA 1,008 0,062 1,005 0,094 – –
RAD.TOP 1,000 0,163 1,000 0,026 1,001 0,015
RAD.MAX_R_height – – – – 1,001 0,026

Tab. 6.2: Výsledné OR logistické regrese vycházející pouze z radarových dat z prvních
30, 60 a 90 minut sledování bouří. Vysvětlení jednotlivých proměnných viz příloha B.

měnných při rozlišení nebezpečnosti bouře pro všechny časové intervaly. V prvních
30 a 60 min bouří je důležitá také plocha RC (RAD.AREA), ale neprokázala se
být statisticky signifikantní (p > 0,05). Později (v prvních 90 min) je rozhodující
maximální výška největších odrazivostí v jádru bouře (RAD.MAX_R_height).
Poměry šancí OR jsou u všech proměnných velmi blízké 1. Výsledky jsou signifi-
kantní pouze pro výšky odrazivostí RAD.TOP a RAD.MAX_R_height v prvních
60 a 90 minutách.

6.3 Model zahrnující pouze družicová data
Kategoriální proměnné (např. SAT.coldO, viz příloha B.3) nakonec nebyly

v regresních modelech použity. Pro jejich zpracování je nutno využít kontingenč-
ních tabulek a testování pomocí Chí-kvadrát testu. Protože tento test patří mezi
asymptotické testy, je možné jej použít jen při velkém rozsahu výběru případů.
Ke shodě s limitním rozdělením se podle Anděl (1998) nebo Rybář (2018) vy-
žaduje, aby všechny teoretické četnosti byly větší než 5, což v našem případě
není splněno (databáze případů neobsahuje např. 5 případů bouří bez pozorova-
ného nebezpečného jevu, které by na HHO produkovaly studené U). Vzhledem
k rozdělení četností pro jednotlivé proměnné (viz tab. 6.3) nepřichází v úvahu
ani možnost sloučení některých sloupců, proto tyto proměnné nejsou zahrnuty
v dalších výpočtech.

coldO coldU plume smallice
ESWD 0 1 0 1 0 1 0 1

0 41 1 40 2 37 0 33 3
1 7 9 6 10 8 5 2 9

Tab. 6.3: Kategoriální proměnné SAT, kontingenční tabulky. Řádky představují výskyt
nebezpečného jevu v ESWD (1 pro nebezpečnou bouři) a sloupce informaci, jestli byl
daný jev na HHO bouře pozorován. Celkem bylo družicovým přístrojem pozorováno 58
bouří, ale některé z nich se vyskytly až v pozdějších večerních hodinách, proto nebylo
možné rozhodnout, jestli se vlečka (10 případů) nebo malé ledové částice (13 případů)
na HHO bouře skutečně vyskytly.

Vzhledem k tomu, že v reálném čase není možné určit, jak dlouho bude
výskyt jevu na HHO bouře trvat, z prognostického hlediska tyto proměnné nelze
v regresním modelu využít (např. SAT.time_coldO). Proto je možné z celkem
9 proměnných pro vstup do regresních modelů využít pouze SAT.minIRBT,
SAT.coolrate15 a SAT.dBT. Protože ne všechny bouře byly pozorovány v 5minu-
tovém intervalu a navíc jsou SAT.coolrate15 a SAT.dBT vysoce korelované, do
všech regresních modelů nakonec vstupují pouze dvě proměnné SAT.minIRBT
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proměnná 30 min p 60 min p 90 min p
SAT.BT 0,879 0,004 0,817 0,004 0,586 0,008

Tab. 6.4: Výsledné OR logistické regrese vycházející pouze z družicových dat z prvních
30, 60 a 90 minut sledování bouří. Vysvětlení jednotlivých proměnných viz příloha B.

a SAT.coolrate15. Ve všech časových intervalech je minIRBT určujícím predikto-
rem, hodnoty OR jsou uvedeny v tab. 6.4.

Z důvodů chybějících informací u dvou bouří jsou modely vystavěny jen na
základě 58 případů, za prvních 30 minut dokonce některé bouře ještě nebyly v poli
IR-BT výrazné, proto model pro prvních 30 min počítá jen s 47 pozorováními.
To je pravděpodobně příčinou nižší kvality těchto modelů (viz 6.3).

Výsledné parametry rovnice logistické regrese pro prvních 30 min dle vztahu
4.5 říkají, že zvýší-li se hodnota minIRBT o 1 K, sníží se šance na nebezpečnost
bouře asi 0,9 krát. Neboli (pokud tento poměr převrátíme) minIRBT snížená
o 1 K navýší šanci nebezpečnosti bouře o 13 %. V případě prvních 90 min sledování
bouře naroste šance 1,7 krát při snížení minIRBT o 1 K. Všechny výstupy modelů
jsou statisticky signifikantní.

6.4 Model zahrnující všechna data dohromady
V důsledku chybějících hodnot je ENR vystavěna ze souboru maximálně 52

bouří mající úplné informace o hodnotách veličin. V modelu ENR byly pou-
žity všechny proměnné závislé na nebezpečnosti bouře (Mann-Whitneyův test a
p < 0,25), konkrétně pro prvních 30 min je využito 12 LSD, 29 RAD a 1 SAT
proměnných, pro 60 min 12 LSD, 34 RAD a 3 SAT a pro 90 min 12 LSD, 32
RAD a 2 SAT.

V případě prvních 90 min byly navíc vyloučeny radarové veličiny, jejichž vý-
sledné koeficienty v modelu neodpovídaly očekávaným fyzikálním závislostem.
U proměnných RAD.meanVILD, RAD.meanVIL, RAD.maxVILD, RAD.maxVIL
a RAD.MAX_R se totiž se zvyšující hodnotou mírně snižovala pravděpodobnost
nebezpečnosti bouře. Tento negativní vliv je pravděpodobně důsledkem malého
souboru pozorování a nejednoznačného rozdělení mezi obyčejnými a nebezpeč-
nými bouřemi. V datovém souboru se naví nachází chybějící hodnoty, jejich počet
pro jednotlivé proměnné v modelu ES pro prvních 90 minut sledování bouře shr-
nuje tab. 6.5. Proměnné RAD.TOP65 a RAD.TOP70 nebyly použity v žádném
z modelů pro velký počet chybějících dat. Proměnné, kde je více jak 9 chybějících
případů jsou z dalšího modelování vyloučeny.

Na základě případů bouří s proměnnými platnými pro prvních 30, 60 a 90 mi-
nut byly vytvořeny tři modely ENR. Parametry α a λ byly zvoleny tak, aby vedly
k nejmenší chybě a nejvyšší přesnosti modelu. Jen v případě prvních 60 min byl
upřednostněn model s menším počtem výsledných koeficientů na úkor vyšší chyby
modelu. Konkrétní hodnoty těchto penalizačních parametrů jsou spolu s výsled-
nými OR uvedeny v tab. 6.6.
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proměnná počet chybějících hodnot
RAD.TOP50 4
RAD.TOP55 12
RAD.TOP60 30
SAT.BT 2
SAT.dBT 6
SAT.coolrate15 2

Tab. 6.5: Chybějící hodnoty v souboru dat pro všechny proměnné z prvních 90 minut
sledovaného života bouří. Z proměnných SAT chybí případy dvou bouří pod vrstvou
cirrů a 6 bouří bylo družicí snímáno pouze každých 15 minut.

Prediktory 30 min 60 min 90 min

RAD.AREA 1,001 – –
RAD.MAX_R_height – – 1,001

RAD.TOP20 – 1,000 –
RAD.TOP25 – 1,000 1,000
RAD.TOP30 – 1,000 1,000
RAD.TOP35 – 1,000 –
RAD.TOP40 – 1,000 –

LSD.LJ 1,250 1,270 –
LSD.nstroke – – 1,001

LSD.nstroke_0 – – 1,015
LSD.nstroke_3 – – 1,001

LSD.sum_curr_0_pos – – 0,994
SAT.BT 0,973 – 0,927

α 0,90 0,90 0,99
λ 0,12 0,12 0,02

Tab. 6.6: Výsledné OR vypočítané pomocí ENR pro tři různé časové intervaly, po-
cházející z dat všech metod dálkové detekce. Vysvětlení jednotlivých proměnných viz
příloha B.

6.5 Porovnání všech modelů a vyhodnocení vý-
sledků

Účelem regresních modelů v této práci je co možná nejúspornější popis závis-
losti nebezpečnosti bouře na prediktorech, tedy proměnných získaných z měření
metod dálkové detekce. Závislost nebezpečnosti bouře na jednotlivých predikto-
rech je uvedena v tabulkách. Porovnání výstupů jednotlivých modelů lze provést
na základě poměru šancí OR uvedených v těchto tabulkách. Výstupy ENR dávají
v prvních stadiích životního cyklu bouře při určování nebezpečnosti bouře velký
důraz na LJ spolu se SAT.BT a RAD.AREA podobně, jako jednotlivé modely
logistické regrese. V delších časových intervalech už více záleží na výškách rada-
rových odrazivostí a postupně má větší vliv také celkový počet výbojů.

Z důvodu malého počtu pozorovaných bouří byla úspěšnost jednotlivých mo-
delů určena na základě metody LOOCV (popsána v části 4.3). Konkrétní hodnoty
AIC určující kvalitu modelů jsou v 6.3.
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Obr. 6.3: Vyhodnocení kvality jednotlivých modelů na základě Akaikeho informačního
kriteria (AIC, vlevo) a metody LOOCV (Leave-One-Out Cross Validation, vpravo).
Jednotlivé sloupce představují modely vycházející z dat naměřených prvních 30, 60 a
90 min sledovaného období bouře. Červené podbarvení značí nejhorší, naopak zelená
nejlepší kvalitu modelu

Z 6.3 je zřejmé, že čím delší časový interval bouři pozorujeme, tím přesnější
má model výsledky. Nowcasting bouří založený na regresních modelech by tedy
byl pravděpodobně kompromisem mezi přesností a rychlostí odezvy na právě se
vyvíjející bouři. Z porovnání modelů na základě nejmenšího AIC nejlépe vychází
model založený pouze na minIRBT, což může být způsobeno nízkým počtem
prediktorů, navíc je tento model v prvních 30 a 60 minutách nejméně přesný.
Důvodem může být menší soubor bouří (k dispozici pouze 48 případů pro prvních
30 minut), na kterém je model vystavěn a právě nízký počet prediktorů. ENR
se zdá být v prvních 30 minutách porovnatelná s ostatními modely, v delších
časových intervalech však s větší úspěšností předpovídá nebezpečnost bouře na
daném souboru dat.

Výsledky regresních modelů dávají příslib na možné využití měření metod
dálkové detekce k předpovědi nebezpečnosti bouře už v jejím počátečním stadiu.
Cesta k operativnímu využití těchto modelů je však dlouhá a vede přes automa-
tizaci uvedených postupů. Možné limity a potřebná zpřesnění a zobecnění jsou
podrobněji diskutována v následující kapitole 7.
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7. Závěrečná diskuze
Meteorologové v operativním provozu často spoléhají na data metod dálkové

detekce, aby zhodnotili potenciální nebezpečnost právě se vyvíjející konvektivní
bouře. Na základě aktuálně dostupných údajů se musí rozhodnout, zda je nutné na
danou bouři vydat výstrahu, aby poskytli Integrovanému záchrannému systému
i veřejnosti dostatečný čas k přípravě na samotnou bouři, příp. jejích následků.
Pochopení životních cyklů nebezpečných i zcela běžných konvektivních bouří vy-
skytujících se na našem území je klíčové jak pro rozeznání možné budoucí inten-
zity bouře, tak pro snížení případných chybně vydaných výstrah během slábnutí
konvektivních bouří. Předkládaná práce je pouze jedním z kroků k efektivnějšímu
využití informací z distančních měření. Další potřebné kroky k aplikaci získaných
výsledků v provozu předpovědní služby jsou diskutovány v části 7.3.

7.1 Shrnutí dosažených výsledků
V této práci byly studovány fyzikální i statistické vztahy mezi měřenými cha-

rakteristikami konvektivních bouří. Byla využita data ze sítě detektorů blesků
CELDN, radarů CZRAD a družicového přístroje SEVIRI spolu s informacemi
o výskytu nebezpečného jevu v oblasti střední Evropy. Nebezpečné i běžné kon-
vektivní bouře byly analyzovány z hlediska jejich časového vývoje s využitím
všech metod dálkové detekce, jež jsou operativně dostupné každých 5 minut.
Propojení těchto dat (kapitola 5) ukazuje, že tyto informace se navzájem doplňují
a poskytují komplexní obraz o tom, co se v bouři právě odehrává.

Z hlediska všech proměnných v průběhu celého životního cyklu bouří, které
využíváme v této práci (příloha B), se zdají být pro rozlišení mezi nebezpečnou
a obyčejnou bouří nejdůležitější všechny radarové parametry spolu s informací
o počtu výbojů v 5min intervalech a minimální BT na HHO bouří (tab. 5.16).
Statistické zpracování hodnot sledovaných veličin v prvních 30, 60 a 90 minutách
sledování bouře (kapitola 6) navíc potvrzuje hypotézu o tom, že nebezpečnost
konvektivní bouře lze na základě distančních měření odhadnout už v prvních
stadiích jejich životního cyklu.

Z výstupů regresních modelů vyplývá, že jedním z velmi důležitých prediktorů
nebezpečnosti bouře je počet bleskových výbojů v 5min intervalech a jejich náhlý
nárůst v čase. Proto byl otestován nově navržený algoritmus pro detekci tzv. bles-
kových skoků (část 5.1.1), který se ve výstupech z regresních modelů projevoval
jako důležitý prediktor. Kvantitativní informace o počtu výbojů a jejich změny v
čase by tedy mohly upozornit na silné bouře už v jejich prvních stadiích životního
cyklu a podpořit tak včasnější varování před nebezpečnými doprovodnými jevy
bouří.

Radarová měření velmi dobře vystihují potenciální nebezpečnost bouře, infor-
mace získané z těchto měření jsou však silně korelované, proto je nelze všechny
najednou zahrnout do modelů logistické regrese. Z výsledků uvedených v kapi-
tole 6 však vyplývá, že údaje o ploše sledovaného RC a výška echoTOP 4 dBZ
(příp. echoTOP 30 dBZ nebo výška středu nejvyšších odrazivostí) by byla velmi
přínosnou informací pro nowcasting intenzity konvektivních bouří. Na obr. 5.8 je
pod sebou zobrazen typický časový průběh výšky echoTOP 4 dBZ (RAD.TOP) a
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maximální odrazivosti v RC (RAD.MAX_R), které spolu silně korelují. Na rozdíl
od odrazivosti se překvapivě výška echoTOP pro nebezpečné a obyčejné bouře
signifikantně liší už v prvních 30 minutách sledování bouře, pravděpodobně proto
maximální odrazivost nebyla vyhodnocena jako důležitý prediktor.

Při studiu multispektrálních charakteristik HHO bouří byly studovány ty-
pické znaky nebezpečných bouří a jejich souvislost s ostatními jevy pozorova-
nými radary a detektory blesků (část 5.4). Zdá se, že jevy pozorované na HHO
bouří (vlečky, studené prstence a U) mají souvislost se změnami v průběhu po-
čtu výbojů v 5min intervalech. Kromě toho se míra ochlazování BT statisticky
významně liší pro nebezpečné a obyčejné bouře, proto bývá v některých algorit-
mech v počátku vývoje bouře úspěšně užívána k identifikaci rychle se vyvíjejících
oblaků. Podle výstupů regresních modelů se však samotná hodnota BT jeví pro
určení nebezpečnosti bouře důležitější.

Kapitoly 5 a 6 nabízí přínosné informace pro nowcasting konvektivních bouří,
avšak výsledky prezentované v této práci vycházejí z konkrétních dat dálkové
detekce v oblasti střední Evropy, nelze je tedy aplikovat na jiná území. Také
využití jiných systémů (např. blesková detekční síť LINET) nemusí přinášet stejné
závěry. Důležité je rovněž uvědomění si nedostatků, které jsou v tomto přístupu
obsaženy a popsány v následující části práce.

7.2 Limity výsledků práce
Nejproblematičtějším aspektem této práce je relativně malý soubor studova-

ných konvektivních bouří, způsobený dosahem dostupných měření na poměrně
malou oblast České republiky a jejího nejbližšího okolí a také změnou kvality do-
stupných dat v čase. Potřeba izolovanosti bouří byla značně omezující při výběru
vhodných případů. Dalším omezením byly také výpadky některých dat (např.
chybějící radarová data 6. 6. 2017 mezi 17:10 a 17:45 UTC nebo 16. 6. 2017 data
jen z jednoho radaru, pravidelné odstávky služby RSS, výpadky dat CELDN).
Vzhledem k částečně náhodnému a subjektivnímu výběru izolovaných bouří se
zdaleka nejedná o všechny bouře, které se v létě nad střední Evropou vyskytly.
Přesto databáze bouří zahrnuje poměrně reprezentativní vzorek konvektivních
bouří různé intenzity, vývoje a charakteristik (např. viz obr. 5.1 nebo příloha A).

Nebezpečnost bouře je určena pouze na základě informací z hlášení v databázi
ESWD. Avšak ne každý nebezpečný jev je zaznamenán, navíc časová nepřesnost
určení výskytu nebezpečného jevu z databáze ESWD až 15 minut může být vý-
znamná při porovnání s měřeními, která jsou realizována s krokem 5 minut. Tyto
skutečnosti mohou mít negativní vliv na studium vztahů naměřených veličin a
výskytu nebezpečného jevu nebo dokonce na samotné určení nebezpečnosti bouře
a tedy na vystavění regresních modelů. Přesto je ESWD v současné době jedním
z nejlepších zdrojů informací o tom, co se při výskytu konvektivní bouře odehrálo
na zemském povrchu.

Přestože byla vyvinuta snaha o co nejčasnější a nejdelší sledování každé kon-
vektivní bouře, její vývoj není zachycen všemi metodami dálkové detekce. U ra-
darových pozorování obvykle chybí začátek a konec vývoje konvektivní buňky,
protože odrazivosti v oblasti RC nedosahují zvoleného prahu 30 dBZ. Ačkoli pro
studium jednotlivých případů využíváme 5min měření, tento interval nemusí za-
chytit všechny procesy a rychlé změny probíhající v oblaku bouře, jak ukázal
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např. Cintineo et al. (2013) pomocí 1min pozorování konvektivních bouří družicí
GOES. Kromě časového rozlišení může pozorované veličiny negativně ovlivnit
také nedostatečné prostorové rozlišení.

V této práci nebyly brány do úvahy všechny faktory, které mohou ovlivnit ži-
votní cyklus konvektivních bouří, jako je např. prostředí, ve kterém bouře vznikají
(teplotní zvrstvení, střih větru, vlhkost apod.) nebo vliv terénu.

Kvalita samotných dat dálkové detekce byla stručně diskutována už v kapitole
3, v dalších částech shrneme nedostatky a zjednodušení při využívání jednotlivých
distančních měření v této práci.

7.2.1 Slabé stránky využití dat detekce blesků v této práci
Elektrická aktivita a počty jednotlivých typů výbojů se v této práci vzta-

hují na konvektivní bouři jako celek, resp. shluky několika konvektivních buněk.
V těchto bouřích mohlo existovat několik dominantních výstupných proudů, což
může mít vliv na zobrazené průběhy počtu výbojů. Při studiu konkrétní bouře
a porovnání s jinými případy je důležité uvažovat její rozlohu a počet výbojů
vztahovat k ploše zasaženého území (hustota výbojů na km2). Při sledování po-
čtů výbojů v 5min intervalech a výpočtu LJ pomocí navrženého algoritmu je
nutné brát v úvahu možnost ovlivnění sledovaných průběhů v závislosti na šířce
časového intervalu. Jinak vypadá průběh počtu výbojů v intervalu např. 2 a 10
minut. Navíc se bude lišit celkový počet výbojů a počet blesků.

Nevýhodou navrženého LJ algoritmu (část 5.1.1) je neschopnost detekovat LJ
v prvních 15 minutách bleskové aktivity konvektivní bouře, kdy ještě není k dis-
pozici hodnota σ, která se počítá za posledních 15 minut (např. CZ-Prachatice2).
Druhým případem, kdy není náhlý nárůst výbojů správně detekován, je počáteční
velká variabilita v počtu výbojů za 5 min, kdy je např. v případě D-Falkenberg a
A-Horn σ větší než 20 a výrazný nárůst výbojů rozdíl 2σ nepřekoná. Na druhou
stranu algoritmus správně neoznačí jako LJ postupný nárůst počtu výbojů, jako
tomu je v případě A-Breitenfurt. Navíc uvažování nejvyššího LJ namísto prvního
LJ může negativně ovlivnit určení vztahu LJ a výskytu krup, jako tomu bylo např.
u D-Riesa, kdy se první LJ objevil o 90 min dříve. Výše zmíněné záležitosti však
mohou být omezující při použití jakéhokoli operativního algoritmu pro detekci
LJ v reálném čase.

Zastoupení CG výbojů v celkovém počtu detekovaných výbojů (celkem 17 %
CG výbojů a 83 % CC výbojů) je poměrně malé ve srovnání s jinými studiemi.
Např. Novák a Kyznarová (2017) uvádí, že CG výboje tvoří 61 % a CC výboje
39 % všech naměřených výbojů na území ČR v období 2002-2016. Je ale třeba
brát na vědomí postupnou modernizaci detekční sítě CELDN, resp. jejích senzorů,
kdy postupem času roste úspěšnost detekce CC výbojů (viz část 3.1). Dále svou
roli hraje i fakt, že v této práci se počty jednotlivých typů výbojů týkají pouze
úzkého výběru případů izolovaných bouří, které se vyskytly od dubna do září.
Tyto poměry tedy nelze vzájemně jednoduše porovnávat.

Operativní příjem dat detekční sítě CELDN v ČHMÚ začal roku 2002 a byl
oficiálně ukončen 30. září 2017. Ve výběrovém řízení na nového poskytovatele bles-
kových dat byla vybrána firma nowcast GmbH, provozovatel detekční sítě LINET
(LIghtning detection NETwork). Více informací o této síti viz Betz a kol. (2009),
porovnání sítě CELDN a LINET na území České republiky během jedné konvek-
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tivní sezóny provedl Novák (2012). Smlouva s novým poskytovatelem vstoupila
v účinnost 8. února 2018, nyní jsou data LINET využívána operativně. ČHMÚ
má pro vnitřní potřebu k dispozici také archivní data sítě LINET, výsledky této
práce proto bude možné přepočítat a uzpůsobit novému systému.

7.2.2 Slabé stránky využití radarových měření v této
práci

Důvody pro kolísání výšky echoTOP 4 dBZ mohou být fyzikální (např. rychlý
vývoj bouře), ale významná část těchto změn je pravděpodobně způsobena zpra-
cováním radarových měření (viz část 3.2). Případy, kdy se výška echoTOP 4
dBZ nachází nad hranicí 20 km, jsou ojedinělé a tato výška bývá zaznamenána
jen v jednom termínu měření. Kvůli příliš širokému radarovému paprsku ve větší
vzdálenosti od radaru a interpolování dat je tato naměřená výška s největší prav-
děpodobností nereálná (artefakt měření a jeho zpracování). Přesto vrcholy těchto
bouří nejspíš prorůstají tropopauzou.

Výpočet některých radarových produktů (VILD, MEHS, POSH apod.) je za-
ložen na informacích sondážního měření ze stanice Praha-Libuš ve 12 UTC toho
dne, což není optimální z hlediska časové ani prostorové reprezentativnosti tako-
vého měření pro jednotlivé případy konvektivních bouří. Bylo zvažováno využití
dat z NWP modelu Aladin (např. výška nulové izotermy), jež by mohlo lépe
vystihnout aktuální podmínky v atmosféře, ale algoritmus CELLTRACK není
zatím na takové zpracování připraven.

Samotná výška bouře reprezentovaná výškou echoTOP závisí na výšce tropo-
pauzy. Z předchozích případových studií i pozorování je známo, že za studenou
frontou dochází k tzv. propadu tropopauzy (angl. tropopause folding). Za silnou
studenou frontou může výška tropopauzy klesnout o několik km1, výška bouří pak
může být v jiné vzduchové hmotě nižší nezávisle na nebezpečnosti bouře (příkla-
dem jsou např. bouře popsané v článku Púčik a kol., 2013). Tato skutečnost je
dalším důvodem k využití NWP dat pro zpřesnění a vysvětlení pozorovaných
veličin připravovaných v článku Valachová a kol. (2018).

7.2.3 Slabé stránky využití družicových dat v této práci
V případě družicových pozorování se pro studium míry ochlazování kovad-

liny bouře většinou využívá průměrná hodnota pro menší oblast (obvykle několik
pixelů snímku, viz část 2.2) společně s výškou tropopauzy (Bedka a kol., 2015;
Cintineo a kol., 2013; Hartung a kol., 2013; Mecikalski a kol., 2016), přičemž v
této studii se zaměřujeme pouze na jeden nejchladnější pixel jednotlivých kovad-
lin bouře. Konkrétní hodnota nejchladnějšího pixelu je sice ovlivněna rozlišením
družice (viz část 3.3.1), ale odpovídá konkrétní studované bouři a ne několika
konvektivním oblakům jako v případě průměrování.

Pozorování jednotlivých případů bouří na družicových snímcích ukázalo, že
rozlišení SEVIRI není pro detailní studium HHO dostatečné, přestože byl vy-
užit také kanál HRV. Určování jevů na HHO bouří bylo subjektivní, někdy i
nejednoznačné. Kolem poledne se na HHO bouří vzhledem k vysoké výšce Slunce

1Podle předběžných výstupů z NWP modelu Aladin klesla dynamická tropopauza dne 10.
6. 2017 (bouře A-Wien) až na hodnoty jen kolem 6 km.
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nad obzorem nevyskytují výraznější stíny, které by ve VIS zvýraznily jednotlivé
útvary na HHO bouře a pomohly tak v detekci OT nebo vleček. Některé bouře
trvaly až do nočních hodin, nebyly proto po celou dobu jejich životního cyklu k
dispozici sendvičové produkty ani Storm RGB produkt. Přestože byly vybrány
pouze izolované případy bouří, v některých případech se v pozdějším stadiu bouře
kovadlina spojila s jinými kovadlinami, bylo pak problematické určit minIRBT,
které s pozorovanou bouří souviselo (např. CZ-Vodnany). To však neovlivnilo
žádný průběh minIRBT v prvních 90 minutách sledování bouře a na výsledky
regresních modelů to nemá vliv.

Vzhledem k množství veličin odvozených z družicových pozorování využitých
v regresních modelech (kapitola 6.3) by této práci prospělo rozšíření množství
družicových parametrů, např. pomocí automatického detekčního systému jako je
NWC SAF. Dalšími přínosnými informacemi by mohly být rychlost růstu kovad-
liny bouře a míra ledovatění HHO podobně, jako je tomu v modelu ProbSevere
(Cintineo a kol., 2014), o kterém je zmínka v části 2.2.

7.2.4 Slabé stránky využití regresních modelů v této práci
Samotnému výpočtu regresních modelů předcházel výběr vhodných veličin,

kdy se kladl důraz na možnost jejich operativního využití. Regresní modely pro
jednotlivé druhy distančních měření byly odvozeny jen pro několik vybraných
proměnných, přesto byly v poměrně dobré shodě s výstupy modelu elastické sítě
ENR (tab. 6.1, 6.2 a 6.3 spolu s 4.2), jež zahrnovala všechny dostupné proměnné
současně. Ačkoli do modelů vstupovaly pouze proměnné, které jsou podle Mann-
Whitneyova testu závislé na nebezpečnosti bouře (p < 0.25), původní výstupy
ENR pro prvních 90 min sledování bouře u některých radarových proměnných
neodpovídaly fyzikálním závislostem. Při detailnějším zkoumání bylo zjištěno, že
hodnoty proměnných jsou v rámci rozlišení na obyčejné a nebezpečné bouře spíše
náhodné a proto byly z dalšího modelování vyloučeny (viz 6.4).

Metody používané v této práci v sobě zahrnují omezení a předpoklady, které
nemusí být nutně splněny. Za nebezpečnou považujeme pouze bouři, u které byl
zaznamenán nebezpečný jev v ESWD, modely tedy učíme a validujeme na zá-
kladě této databáze. Ta však může obsahovat chyby a nemusí být úplná (viz část
3.4.2). Navíc hlášení o lokální povodni nemusí nutně znamenat intenzivní bouři,
u přívalových srážek je nutné uvažovat i jejich impakt. Kromě toho jsou mo-
dely založeny na maximálních, resp. minimálních hodnotách naměřených veličin
v průběhu daného časového intervalu, které nemusí správně vystihovat povahu
dané konvektivní bouře. Je zřejmé, že více případů zejména nebezpečných bouří
by zlepšilo kvalitu a reprezentativnost všech modelů.

Při interpretaci výsledků regresních modelů je třeba brát v úvahu, že loga-
ritmická šance nebezpečné bouře závisí lineárně na prediktorech, OR odvozený
z modelu tedy nezávisí na absolutní hodnotě prediktoru ve srovnávaných kate-
goriích bouře, ale závisí pouze na rozdílu těchto prediktorů, viz Rybář (2018) a
5.16.

Logistický model má být založen na vhodném výběru jevů z celé populace,
je tedy nutné zajistit dostatečný počet pozorování pro obě studované kategorie
bouří. V literatuře je uvedeno alespoň 15 případů (Anděl, 1998), což je v této stu-
dii i s nebezpečnými bouřemi z roku 2016 splněno. Dále je dobré zajistit rovnováhu
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mezi počtem nebezpečných a obyčejných bouří, což bohužel z praktických důvodů
splněno není. V souboru konvektivních bouří této studie je zřejmá nerovnováha,
která může vést k systematické chybě regresního modelu (koeficient konstantního
posunu; Rybář, 2018). Navíc tzv. pravidlo deseti (viz část 4.2) platí v případě,
že jsou dostatečné výsledky modelu jako 0 a 1 (pravděpodobnost 0 % nebo 100
% nebezpečné bouře). Chceme-li výsledky v řádu desítek procent, musíme mít
řádově mnohem více tréninkových případů. Např. pro využití 40 prediktorů a vý-
sledky s přesností na 10 % potřebujeme 4000 tréninkových případů konvektivních
bouří.

7.3 Možnosti využití výsledků v předpovědní
praxi

Kapitola 5 je pilotní studií, která prokazuje konkrétní závislost měření dálko-
vých detekčních metod na nebezpečnosti bouře, kdežto kapitola 6 nabízí možné
využití regresních modelů pro nowcasting intenzity bouří na základě těchto
distančních měření už v jejich počátečním stadiu. Využití těchto výsledků v před-
povědní praxi však předchází ještě mnoho přizpůsobení, úprav a testování.

Nejdůležitějším krokem k operativnímu využívání těchto výsledků je jistě au-
tomatické rozpoznávání konvektivních bouří v reálném čase pomocí všech metod
dálkové detekce. Pro automatizaci prezentovaného postupu je v první řadě třeba
upravit kritérium pro identifikaci jader radiolokační odrazivosti, protože už v
rámci práce Kyznarová (2009) byly testovány nižší prahové hodnoty odrazivosti
algoritmu CELLTRACK s menší úspěšností detekce jader bouří na reálných da-
tech. Proto by bylo vhodné pro identifikaci jednotlivých RC konvektivních bouří
použít sofistikovanější podmínku, než jen jednoduchý práh odrazivosti (jako např.
TRACE3D zmíněný v části 2.2), aby bylo možné bouře sledovat už v ranějších
stadiích jejich vývoje. Z hlediska družicových dat lze využít informace např. z de-
tekčního algoritmu RDT, který je součástí NWC SAF (viz část 2.2).

Tato studie sice byla zaměřena pouze na izolované bouře, ale i multicely v pr-
votním stadiu obvykle začínají nejprve jako izolované konvektivní buňky a až po
několika desítkách minut se vytváří další buňky. Výsledky této práce by se tak
s určitým zjednodušením a po ověření na rozsáhlejším souboru případů mohly
využít i pro operativní provoz.

Velký potenciál k dalšímu vylepšování nowcastingu bouří pomocí metod dál-
kové detekce má také zařazení výstupů z NWP modelů, ať už v samotném detekč-
ním algoritmu (např. výška tropopauzy) nebo jako další zdroj informací (např. in-
formace o instabilitě atmosféry, vlhkosti, přízemní konvergenci). Další předpoklad
zlepšování nowcastingových metod závisí na zkvalitňování distančních měření, a
to jak na lepším prostorovém a časovém rozlišením, tak např. na využití obou
polarizací radarů nebo dalších dat dostupných z nové generace geostacionárních
družic MTG (detekce blesků, vertikální profily atmosféry).

Na závěr ještě zdůrazníme, že výstupem nowcastingového systému by ne-
měla být jen jedna konkrétní hodnota nebo pouze procenta pravděpodobnosti.
Meteorolog předpovědní služby potřebuje znát příčinu zobrazovaných údajů a
rozumět tomu, co se v bouři právě odehrává. Cílem automatizovaných nowcas-
tingových metod není profesionální meteorology nahradit, ale poskytnout jim
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kvalitní podklady pro efektivní rozhodování při vydávání výstražných informací.
Nový nowcastingový systém by proto měl zahrnovat přehled o aktuálně naměře-
ných veličinách spolu s jejich vývojem (informace z předchozích termínů měření,
ideálně v grafické podobě). Pro nowcasting intenzity konvektivních bouří jsou
přínosné zejména informace o počtu výbojů v 5min intervalech (příp. hustota
výbojů nebo jejich náhlý nárůst – LJ), dále pak vertikální rozvoj bouřkového ob-
laku (reprezentovaný např. pomocí echoTOP 4 dBZ) a rovněž se vyplatí sledovat
vývoj minIRBT na HHO bouře. Poznatky získané z detailního studia vlastností
jednotlivých bouří by mohly pomoci ke stanovení prahových hodnot sledovaných
veličin pro nová kriteria výstražných informací na silné bouře, jejichž změna je
na předpovědních pracovištích ČHMÚ plánována.
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Závěr
Cílem této práce bylo nalezení a ověření dostupných možností využití metod

dálkové detekce pro nowcasting konvektivních bouří v České republice. K tomuto
účelu byla vytvořena databáze 60 izolovaných případů konvektivních bouří, která
zahrnuje 44 bouří bez zaznamenaných výraznějších projevů na zemském povrchu
a 16 intenzivních bouří doprovázených nebezpečnými jevy, jako jsou velké kroupy,
přívalové srážky nebo tornádo.

Konvektivní bouře byly sledovány pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě
detektorů blesků, které poskytují nezávislé informace o jejich životním cyklu
v téměř reálném čase. Byl zkoumán jak průběh jednotlivých měřených či dopo-
čítaných veličin, tak jejich vzájemná souvislost a vztah k výskytu nebezpečného
jevu (kapitola 5).

Využitím regresních modelů bylo ukázáno, že distanční měření poměrně dobře
odlišují bouře s nebezpečnými doprovodnými jevy od bouří, které nejsou ve svých
projevech intenzivní, již v prvních 30, 60 i 90 minutách sledovaného života bouře
(kapitola 6). Z výsledků této práce vyplývá, že pro určení nebezpečnosti bouře
v jejím počátečním stadiu (prvních 30 minut) jsou zásadní:

• počet bleskových výbojů a jejich náhlý nárůst v čase

• minimální jasová teplota kovadliny bouře v kanále IR 10.8

• velikost plochy jádra radiolokační odrazivosti

• vertikální vývoj bouře přibližně odhadnutý výškou radiolokačních odrazi-
vostí.

Podobné proměnné byly výstupem regresních modelů i pro prvních 60 a 90
minut monitorovaného životního cyklu bouří (viz kapitola 6). S rostoucí výškou
radiolokačních odrazivostí, větší plochou jádra této odrazivosti a větším počtem
výbojů v 5minutových intervalech se podle regresních modelů zvyšuje pravdě-
podobnost nebezpečnosti bouře, naopak vyšší jasová teplota (teplejší nejvyšší
vrcholy bouře) tuto pravděpodobnost snižuje. Tyto závěry jsou v souladu se zná-
mými i pozorovanými skutečnostmi z předchozích výzkumů.

Na základě sledování vybraných izolovaných bouří ve střední Evropě může
být výskyt některých dálkově pozorovaných vlastností potvrzen jako indikátor
nebezpečné bouře. Z charakteristik pozorovaných družicovými přístroji sem patří
vlečka nad kovadlinou bouře a studený prstenec či U v poli IR-BT. Z dat sítě
detektorů blesků můžeme u nebezpečných bouří pozorovat náhlý nárůst v počtu
bleskových výbojů (tzv. bleskový skok), nově navržený algoritmus detekující tyto
výrazné změny prokázal schopnost predikovat silné bouře (podkapitola 6.1). Ra-
darové charakteristiky velmi dobře vystihují intenzitu dané bouře a zejména výšky
radiolokačních odrazivostí dokážou dobře rozlišit mezi nebezpečnou a obyčejnou
bouří. V této práci však nebyla nalezena konkrétní souvislost některé pozorované
charakteristiky s následným výskytem krup na zemském povrchu.

Přesnost regresních modelů v určení nebezpečnosti bouře na základě daného
souboru případů se pohybuje v rozmezí 75 až 90 % (viz obr. 6.3), s rostoucím časo-
vým intervalem pozorování roste také kvalita modelů. Nejpřesnější byla elastická
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síť, avšak ve srovnání s logistickou regresí v prvních 90 minutách sledování bouře
kombinuje příliš mnoho proměnných (tab. 6.6). Další prověřování a zvyšování
kvality modelů je nutné provést na podstatně rozsáhlejším souboru konvektivních
bouří.

Výsledky této studie přispívají k diskuzím v rámci aktuálních témat v ob-
lasti nowcastingu a rozšiřují stav poznání problematiky konvektivních bouří ve
střední Evropě. Mohou rovněž zpřesnit operativní produkty odvozené z dat dál-
kové detekce nebo doplnit koncepční modely konvektivních bouří, jejichž přesnost
je důležitá nejen v oblasti nowcastingu (kapitola 2), ale i v aplikacích nume-
rického modelování různých měřítek. Hlubší porozumění chování konvektivních
bouří a souvislostí spojených s jejich mikrofyzikou, dynamikou a výskytem ne-
bezpečných doprovodných jevů může pomoci zlepšit nowcasting bouří a zkvalitnit
rozhodovací procesy při vydávání výstrah, což přispěje k ochraně lidských životů
i majetku.

Tato disertační práce je pouze jedním z prvních kroků k operativnímu kvan-
titativnímu využívání dat dálkové detekce v České republice. Bude následovat
zpracování dalších případů izolovaných bouří pro ověření získaných výsledků a na-
vázání na analýzy obsažené v této práci. Předpokládá se také zahrnutí dalších
proměnných do regresních modelů, a to jak různé kombinace proměnných a jejich
změny v čase, tak údaje z NWP modelu Aladin (např. výška tropopauzy a výška
nulové izotermy nebo instabilita, vlhkost a střih větru). Přestože automatizace
prezentovaného postupu s sebou přinese jisté nepřesnosti, pro nowcasting inten-
zity konvektivních bouří v reálném čase je nevyhnutelná. Spolu s automatickou
detekcí konvektivních buněk by měl nový nowcastingový systém zahrnovat také
historii vývoje sledovaných veličin každé pozorované buňky (nejlépe graficky) a na
základě výše zmíněných proměnných také předpokládanou pravděpodobnost ne-
bezpečnosti bouře.
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Přehled případů
konvektivních bouří
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Obr. A.1: Mapa jednotlivých případů konvektivních bouří, nahoře všechny bouře bez
zaznamenaného jevu v ESWD, dole nebezpečné bouře doprovázené jevem zaznamena-
ným v ESWD. Zobrazeny jsou všechny bleskové výboje každé bouře, barvy představují
měsíc v roce (viz legenda).
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název datum začátek konec LAT LON konv. mód hail [cm] precip
A-Arbesbach 2016-05-27 11:40 14:00 48.44 15.18 supercell 3.0 0
CZ-Chvalsiny 2016-05-27 12:30 16:00 48.67 14.65 supercell 5.0 0
CZ-Tisnov 2016-05-27 16:30 21:00 49.09 17.18 supercell 2.0 1
D-Roth 2016-05-27 14:45 18:15 49.24 11.49 single 0.0 0
D-Waldkraiburg 2016-06-16 13:45 17:30 48.69 13.22 supercell 3.0 0
PL-Dzierzoniow 2016-06-16 15:00 17:00 50.88 16.71 single 0.0 0
CZ-Rokycany 2017-04-02 17:00 20:20 49.72 13.51 multicell 0.0 0
CZ-Bzenec 2017-04-05 14:50 17:55 48.96 17.40 multicell 0.0 0
D-Zwiesel 2017-04-10 15:05 17:40 48.95 13.60 single 0.0 0
CZ-TrhoveSviny 2017-05-12 17:50 20:40 48.83 14.86 single 0.0 0
D-Hauzenberg 2017-05-12 10:25 12:50 48.60 13.69 single 0.0 0
D-Erding 2017-05-19 11:50 20:40 48.95 12.34 supercell 3.0 1
CZ-Veseli 2017-05-23 06:10 07:55 48.92 17.44 multicell 0.0 0
D-Grafenthal 2017-05-29 12:35 15:30 50.48 11.38 multicell 0.0 1
PL-Zagan 2017-05-29 06:45 08:45 51.45 15.71 multicell 0.0 0
CZ-NovaVes 2017-05-30 07:10 10:10 50.66 13.68 single 0.0 0
CZ-Stachy 2017-05-30 08:10 12:25 49.15 13.70 single 0.0 0
A-Falkenstein 2017-05-31 10:05 13:10 48.59 17.02 single 0.0 0
A-Ganserndorf 2017-05-31 09:50 13:25 48.31 16.87 single 0.0 0
D-Freyung 2017-06-02 15:40 18:30 48.86 13.47 single 0.0 0
CZ-Svihov 2017-06-03 12:05 13:30 49.54 13.24 single 0.0 0
CZ-Hodonin 2017-06-06 12:10 15:25 49.10 17.25 single 0.0 0
CZ-Holice 2017-06-06 10:40 15:35 50.33 16.35 supercell 2.0 1
CZ-Vodnany 2017-06-06 11:00 14:15 49.31 14.40 supercell 4.0 0
CZ-Usti 2017-06-07 15:00 17:35 50.71 14.26 multicell 0.0 0
CZ-Litvinov 2017-06-09 18:25 22:20 51.06 14.31 supercell 0.0 0
D-Pollenfeld 2017-06-09 13:40 14:50 48.99 11.45 single 0.0 0
A-Wien 2017-06-10 10:50 13:15 48.11 16.52 multicell 0.0 0
CZ-Breclav 2017-06-10 15:50 17:05 48.65 16.92 single 0.0 0
D-Munchen 2017-06-15 18:40 21:05 48.35 11.58 single 0.0 0
CZ-Trebon 2017-06-21 15:45 17:15 48.95 14.85 single 0.0 0
D-Falkenberg 2017-06-22 20:40 22:45 49.81 12.88 supercell 5.0 0
D-Rosenheim 2017-06-27 15:45 20:45 48.08 12.35 single 2.0 0
CZ-Nyrsko 2017-06-30 16:50 19:15 49.32 13.36 single 0.0 0
CZ-Prachatice1 2017-07-06 11:50 13:25 48.81 14.32 single 0.0 0
CZ-Prachatice2 2017-07-06 13:00 15:40 48.86 14.21 single 0.0 0
CZ-Letovice 2017-07-07 13:45 15:55 49.36 16.63 single 0.0 0
D-Donauworth 2017-07-07 16:35 20:30 48.91 11.98 supercell 0.0 0
D-Pausa 2017-07-07 19:50 21:55 50.45 12.61 single 0.0 0
PL-Wegliniec 2017-07-07 15:35 19:00 50.85 15.99 supercell 4.0 0
CZ-Klinovec 2017-07-08 10:50 14:30 50.22 13.59 single 0.0 0
CZ-Opava 2017-07-08 07:45 11:30 49.60 18.33 supercell 0.0 0
A-Breitenfurt 2017-07-10 12:55 17:30 48.19 16.48 supercell 8.0 1
CZ-Netolice 2017-07-10 12:20 15:30 49.13 14.70 supercell 0.0 0
D-Nossen 2017-07-14 16:20 21:00 50.97 13.84 multicell 0.0 0
CZ-Belcice 2017-07-19 13:50 16:00 49.48 13.96 single 0.0 0
CZ-Budejice 2017-07-22 11:15 13:50 49.01 14.76 single 0.0 0
CZ-Luhacovice 2017-07-22 13:55 18:00 49.16 17.98 multicell 3.0 1
SK-Bratislava 2017-07-22 13:30 17:10 48.40 17.35 multicell 0.0 1
A-Poysdorf 2017-07-28 09:55 14:40 48.43 17.51 single 0.0 0
A-Horn 2017-08-04 15:25 18:35 48.81 16.20 single 0.0 0
PL-Brenna 2017-08-10 13:00 16:30 49.79 19.01 single 6.5 0
A-Ebenthal 2017-08-16 12:15 16:00 48.47 16.97 multicell 0.0 0
D-Riesa 2017-08-18 12:00 16:20 51.56 14.21 multicell 0.0 0
CZ-Milevsko 2017-08-26 16:50 20:15 49.42 14.75 multicell 0.0 1
D-Marienberg 2017-08-26 15:35 18:00 50.66 13.40 single 0.0 0
PL-Jastrzebie 2017-08-27 12:50 15:45 49.95 18.81 single 0.0 0
PL-Tychy 2017-08-27 13:55 16:10 50.01 19.29 single 0.0 0
CZ-Sany 2017-09-17 15:10 16:30 50.12 15.27 multicell 0.0 0
CZ-Pohorelice 2017-09-18 12:30 14:40 48.94 16.60 multicell 0.0 0

Tab. A.1: Přehled případů konvektivních bouří, kde LAT a LON představují pomyslný
střed trajektorie bouře sledované algoritmem CELLTRACK. Vysvětlivky v části 3.4.
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B.
Přehled proměnných
použitých v modelech

kód v R jednotka vysvětlení
nstroke – počet všech výbojů v 5min intervalu
nstroke_0 – počet všech CG výbojů v 5min intervalu
nstroke_0_pos – počet všech CG+ výbojů v 5min intervalu
nstroke_0_neg – počet všech CG− výbojů v 5min intervalu
nstroke_3 – počet všech CC výbojů v 5min intervalu
max_curr_0 kA maximální hodnota špičkového proudu CG výbojů
max_curr_3 kA maximální hodnota špičkového proudu CC výbojů
sum_curr_0 kA suma špičkových proudů CG výbojů v 5min intervalu
sum_curr_3 kA suma špičkových proudů CC výbojů v 5min intervalu
rate_CGall – poměr počtu CG výbojů ku všem výbojům v 5 min
rate_CGpCG – poměr počtu CG+ výbojů ku všem CG výbojům v 5 min
maxLJ – nejvyšší bleskový skok (viz 5.1.1)

Tab. B.1: Proměnné získané a vypočtené z informací o detekci a lokalizaci jednotlivých
bleskových výbojů sítí CELDN

Jednotlivým jádrům vysoké radiolokační odrazivosti (RC) byly algoritmem
CELLTRACK z dostupných radarových produktů (operativně počítány v ČHMÚ
z objemových měření) přiřazeny proměnné v tab. B.2, které byly použity v modelu
RAD (odtud název RAD.proměnná viz část 6.2).

Není-li u proměnné RAD.TOP uvedeno číslo, je tím myšlena výška standard-
ních 4 dBZ a naopak např. RAD.TOP30 značí výšku 30 dBZ. RAD.TOP65 a
RAD.TOP70 v modelech nakonec nebyly použity pro velké množství chybějících
dat. Všechny výše uvedené proměnné jsou počítány v rámci plochy detekované
RC, CELLTRACK počítá jejich maximální, resp. střední hodnotu (např. maxVIL,
resp. meanVIL).
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kód v R jednotka vysvětlení
AREA km2 plocha RC ohraničená odrazivostí 30 dBZ
VOL km3 objem RC s odrazivostí větší než 4 dBZ

(implicitní hodnota)
VOL44 km3 suma pixelů v oblasti RC ohraničené odrazivostí

44 dBZ (původní prahová hodnota CELLTRACK)
TOPX m n. m. nejvyšší detekovaná výška radarové odrazivosti

X dBZ (v intervalu od −10 do 70 dBZ)
MAX_R dBZ hodnota maximální odrazivost detekovaná v RC
MAX_R_height m n. m. střed výšky oblasti s nejvyšší odrazivostí v RC
VIL kg/m2 vertikálně integrovaná voda podle Greene a Clark (1972)

(Vertically Integrated Liquid)
VILD g/m3 VIL vážený výškou TOP 4 dBZ v RC (VILdensity)
VIL_SUM kg/m2 suma VIL
SHI – index nebezpečných krup podle Witt a kol. (1998)

(Severe Hail Index)
POH % pravděpodobnost krup podle Waldvogel a kol. (1978)

(Probability of Hail), původně s názvem HP (Hail Probability)
POSH % pravděpodobnost nebezpečných krup podle Witt a kol. (1998)

(Probability of Severe Hail)
MEHS mm maximální odhadovaná velikost krup podle Witt a kol. (1998)

(Maximum Estimated Hail Size)

Tab. B.2: Proměnné vypočtené z radarové odrazivosti (horní část) a proměnné vy-
počtené z odrazivosti v kombinaci s výškou izotermy 0 a −20 °C získané ze sondážního
měření ze stanice Praha-Libuš ve 12 UTC (spodní část).

kód v R jednotka vysvětlení
minIRBT K hodnota BT nejchladnějšího pixelu kovadliny bouře
dBT K změna minIRBT za 5 min
coolrate15 K míra ochlazování minIRBT za 15 min (pohyblivý časový

interval, uvažována je vždy nejnižší hodnota)
coldO výskyt studeného prstence
coldU výskyt studeného U
plume výskyt vlečky na HHO bouře
smallice výskyt malých ledových částic na HHO bouře
time_coldO min délka výskytu studeného prstence na HHO bouře
time_coldU min délka výskytu studeného U na HHO bouře
time_plume min délka výskytu vlečky na HHO bouře
time_smallice min délka výskytu malých ledových částic na HHO bouře

Tab. B.3: Proměnné získané z dat družice MSG, nahoře proměnné využité v regresních
modelech (SAT), uprostřed kategoriální proměnné a dole informace o délce výskytu jevu
pozorovaného na HHO bouře.
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