
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Tatsiana Bardachova

Intenzita tepelného ostrova měst v měnícím se klimatu

Katedra fyziky atmosféry

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.

Studijní program: Fyzika

Studijní obor: Obecná fyzika

Praha 2018



Chěla bych poděkovat  vedoucímu práce Mgr.  Petrovi Huszárovi,  Ph.D. za 

vypsání bakalářské práce a za odborné vedení, za rady při zpracování této práce a za 

pomoc při gramatické kontrole. Dále děkuji všem členům katedry fyziky atmosféry 

za  vytvoření  přívětivého  prostředí.  V  neposlední  řadě  děkuji  za  podporu  svým 

rodičům a kamarádům.



Prohlašuji,  že  jsem  tuto  bakalářskou  práci  vypracovala samostatně  a  výhradně 
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

Beru  na  vědomí,  že  se  na  moji  práci  vztahují  práva  a  povinnosti  vyplývající 
ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 
že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako 
školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne 20.7.2018          Tatsiana Bardachova



Název práce: Intenzita tepelného ostrova měst v měnícím se klimatu

Autor: Tatsiana Bardachova

Katedra / Ústav: Katedra fyziky atmosféry

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Peter Huszár, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry

Abstrakt:  V předkládané bakalářské práci je provedena analýza teploty, specifické 
vlhkosti, výšky mezní vrstvy, senzibilního tepla, rychlosti a směru větru pro období 
2001-2010,  2041-2050  a  2090-2099  na  území  střední  Evropy.  Zdrojem dat  jsou 
regionální  klimatický  model  RegCM  verze  4.4  a  model  pro  popis  procesů  na 
zemském  povrchu  CLM  verze  4.5  rozšířený  o  model  městské  zástavby  CLMU. 
Cílem analýzy  je  charakterizace  vlivů  městských  ekosystémů  na  meteorologické 
podmínky  a  jejich  vývoj  s  časem.  Analýza  je  provedena  na  základě  porovnání 
denních  chodů  a  rozdílů  hodnot  pro  město  a  jeho  okolí  u  vybraných 
meteorologických  parametrů.  Pro  teplotu  vzduchu  je  navíc  udělána  analýza 
histogramů rozložení teplot. V rámci této práce je provedeno srovnání modelových 
výstupů s reálným měřením pro Prahu za období 2005-2010. Výsledky ukázaly řadu 
zákonitostí  ohledně  odlišností  meteorologických  parametrů  v urbanistických  a 
rurálních oblastech. 

Klíčová slova: klima, tepelný ostrov měst, regionální klimatické modely, urbanizace



Title: Urban heat island intesity in a changing climate

Author: Tatsiana Bardachova

Department: Department of Atmospheric Physics

Supervisor: Mgr. Peter Huszár, Ph.D., Department of Atmospheric Physics

Abstract: This bachelor thesis analyzes air temperature, specific humidity, height of 
boundary level, sensitive heat, speed and direction of wind in central Europe for the 
time periods  from the  year  2001 to 2010,  2041 to 2050 and 2090 to 2099.  The 
sources of data are the regional climate model RegCM version 4.4 and the model of 
the land surface CLM version 5.5 extended with the urban model CLMU. The goal 
of  the  analysis  is  to  determine  the  influence  of  the  urban  ecosystems  on  the 
meteorological conditions and to describe its development over time. The analysis is 
performed based on comparison of the diurnal cycles and examination of differences 
in values of a selection of meteorological  parameters within and outside the city 
borders.  In  addition,  this  thesis  provides  an  analysis  of  temperature  distribution 
histograms and compares the model output with the empirical data obtained from 
measurements performed in Prague during the years 2005 to 2010. The results reveal 
the existance of correlations between values of certain meteorological parameters in 
urban an rural areas.

Keywords: climate, urban heat island, regional climate models, urbanization



Obsah

Úvod............................................................................................................................ 1

1. Vliv měst na meteorologické podmínky............................................................. 3

1.1. Ubranistický ekosystém............................................................................. 3

1.2. Rozdíl meteorologických podmínek mezi městem a jeho okolím............. 6

1.3. Městský tepelný ostrov.............................................................................. 7

2. Experimentální postup........................................................................................ 9

2.1. Model RegCM........................................................................................... 9

2.2. Použitá data.............................................................................................. 10

3. Analýza modelovaných dat............................................................................... 11

3.1. Současný stav.......................................................................................... 12

3.1.1. Plošné rozložení vlivu městského prostředí na meteorologické
podmínky pro roky 2001-2010.......................................................... 12

3.1.2. Průběhy meteorologických parametrů pro roky 2001-2010.............. 13

3.1.3. Denní chody pro roky 2001-2010...................................................... 28

3.1.4. Histogramy rozložení teplot pro centrum města a jeho okolí pro roky
2001-2010.......................................................................................... 32

3.1.5. Srovnání modelovaných hodnot s reálnými měřeními pro současnou
dobu.................................................................................................... 36

3.1.6. Shrnutí................................................................................................ 37

3.2. Změny v budoucnosti............................................................................. 40

3.2.1. Plošné změny teploty vzduchu pro roky 2041-2050 a 2090-2099.... 40

3.2.2. Průběhy meteorologických parametrů pro roky 2041-2050 a 
2090-2099.......................................................................................... 41

3.2.3. Denní chody pro roky 2041-2050 a 2090-2099................................. 49

3.2.4. Histogramy rozložení teplot pro centrum města a jeho okolí pro roky
2041-2050 a 2090-2099..................................................................... 53



3.2.5. Shrnutí................................................................................................ 56

Závěr......................................................................................................................... 57

Seznám použité literatury........................................................................................58

Seznam tabulek.........................................................................................................59

Seznam odrázků........................................................................................................60

Seznam použitých zkratek.......................................................................................64

Přílohy........................................................................................................................65



Úvod

S příchodem zemědělské  a  průmyslové  revoluce  na  konci  18.  století   proces 

urbanizace začal svůj prudký růst a k současné době dospěl k globálním rozsahům. 

V roce 2007 počet obyvatel planety žijících ve městech poprvé v historii překročil 

50% a tento podíl stále stoupá. Podle prognóz by míra urbanizace do roku 2030 měla 

přesáhnout hranici 75% [1]. 

Ukazuje  se,  že  městská zástavba ovlivňuje  řadu meteorologických parametrů, 

např.  teplotu  a  vlhkost  vzduchu,  rychlost  větru,  výšku  mezní  vrstvy  atd. 

Pro urbanizované oblasti na rozdíl od rurálního okolí je charakteristická větší plocha 

aktivního pvrchu, složitější  geometrie  objektů na nich stojících a jejich vertikální 

převáha,  větší  příspěvek  znečištění  ovzduší,  zejména  z  topení  a  dopravy.  Jako 

důsledek  se  umělý  městský  povrch  od  přírodního  povrchu  značně  liší  svými 

mechanickými, radiačními, tepelnými a hydraulickými vlastnostmi [2]. 

Ve výzkumu klimatu  městského prostředí  převládají  dva  směry,  z nichž první 

studuje toky a lokální zvýšení  CO2  (angl. -  Urban  CO2  Dome) a druhý se 

zabývá tepelným ostrovem města (angl. - Urban Heat Island, UHI), který označuje 

přebytek tepla v urbanizovaných oblastech [3]. Nicméně, jak ukazuje velké množství 

studií,  většina  efektů  vyvolaných  působením města  na  meteorologické  podmínky 

souvisí mezi sebou a mají být zkoumané ve spojené soustavě, jejiž základem je efekt 

městského tepelného ostrova [4].

Vývoj města, spokojenost a zdraví obyvatel i územní plánování ve městě jsou 

značně závislé na jeho klimatických podmínkách. V souvislosti s rychlým rozvojem 

urbanistických oblastí je důležité studovat nejen současný stav klimatu měst, ale i 

jeho  vývoj  v budoucnosti.  Pro  výzkum  městského  klimatu  je  široce  použivané 

počítačové  modelování.  Bez  ohledu  na  neustále  zdokonalování  dnešních 

numerických  modelů   (vč.  zvyšování  jejich  horizontálního  rozlišení)  pro 

předpovídání počasí a regionálních klimatických modelů nejsme schopní náležitým 

způsobem  numericky  popsat  realní  vliv  městského  povrchu  na  meteorologické 

podmínky  a  klima.  Proto  se  pro  popis  meteorologických  efektů  v  městských 

oblastech používají tzv. modely městské zástavby (angl. -  Urban Canopy Models, 
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UCMs)  sloužící  pro  popis  meteorologických  procesů  charakteristických  pro 

urbanistické prostředí [4].

Cílem této bakalářské práce je charakterizace vlivů městské zástavby na klima 

pro města střední Evropy pro současné období (2001-2010) ze zvláštním zaměřením 

na tvorbu městského tepelného ostrova a analýza výstupů modelu RegCM, jímž byly 

tyto vlivy modelovány na regionální úrovni. A také na základě modelových výstupů 

stanovit možné změny řady meteorologických parametrů pro budoucí období 2041-

2050 a 2090-2099.

V  první  kapitole  se  obecně  seznámíme  s vlivem  měst  na  meteorologické 

podmínky a efektem městského tepelného ostrova. Druhá kapitola práce pojednává o 

použitých  datech  a  modelech,  které  byly  jejich  zdroji.  Další  dvě  kapitoly  jsou 

věnovány  samotné  analýze  modelovaných  dat  (kapitola  3  se  zabývá  současným 

stavem klimatu zvolených měst, kapitola 4 změnami v budoucnosti).
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1. Vliv měst na meteorologické podmínky

Dnešní  globální  tendence  růstu  populace  planety  a  urbanizace  má  podstatné 

účinky na životné prostředí a klima. Města přispívají ke změnám klimatu a složení 

atmosféry  v lokálním,  regionálním  a  dokonce  i  globálním  rozsahu.  Urbanistické 

efekty  na  životné  prostředí  se  v menším nebo  větším  stupni  vyskytují  v každém 

městě. Městská klima je skvělý příklad neúmyslné klimatické modifikace – přímý 

nebo  nepřímý  vliv  lidské  činnosti  na  atmosféru  a  další  biologické  a  fyzikální 

komponenty ekosystémů. 

1.1. Urbanistický ekosystém

Urbanistický  ekosystém  se  skladá  z atmosféry,  biosféry,  hydrosféry,  litosféry, 

pedosféry a systému zástavby. Město se považuje za sjednocený otevřený systém, 

kde  živé  organismy  interagují  se  svým  fyzikálním  prostředím.  Tento  systém  je 

„otevřený“  pro  import  a  export  jak  energie,  tak  i  materiálu.  Do  města  dodávají 

elektřinu, palivo, vodu a potraviny, kde ony se používají na výrobu průmyslového 

zboží  a  podržení  potřeb živých orgamismů.  Jako vedlejší  produkt  města  generují 

odpad včetně pevných látek, znečištěné vody a látek znečišťujících ovzduší. Daný 

koncept se nazývá urbanistický metabolismus. Z celé řady environmentálních zátěží 

jež  města  představují  je  vliv  na  atmosféru  se  považuje  za  nejdůležitější  a 

nejdalekosáhlejší [5,6]. 

Městský povrch má významný vliv na klima mezní vrstvy a výměnu energie, 

hmoty  a  hybnosti  mezí  ní  a  povrchem.  Příčinou  tohoto  působení  je  role,  kterou 

zemský  povrch  hraje  v absorpci,  reflexi  a  emisi  radiace;  transformaci  energie  a 

hmoty; intercepci srážek a částic znečisťujících ovzduší; odchýlení proudů vzduchu a 

zpomalení rychlosti větru. Změna jedné charakteristiky urbanistického systému často 

vyvolává modifikaci více dalších komponent.

Městský rozvoj je schopný modifikovat tvar reliéfu (geomorfologii) a způsobit 

úplnou  proměnu  složení  a  zvrstvení  půdy  výchozí  urbanistické  oblasti.  Porušení 

horní vrstvy půdy ničí její přírodní strukturu. Důsledkem těchto procesů je značné 

změny  v plodnosti  a  hydrologii  země  daného  městského  ekosystému.  U  malých 

ekosystémů někdy může dojít k jejich úplnému zničení [5].
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Hydrologický  režim  se  důrazně  přerušuje  pokud  na  území  jsou  stavené 

nepropustné  materiály  jako  například  asfaltové  a  betonové  cesty,  parkoviště  a 

budovy, které způsobují ucpávání povrchu a významnou redukci proniknutí vody do 

hlubších vrstev půdy. I když půda neni úplně ucpáná, porušení reliéfu kazí charakter 

a tempo pozemního a podpovrchového odtoku, které způsobí snížení prosakování 

vody  do  hlubších  vrstev  a  zvýšení  rychlosti  a  množství  odtoku.  Nedostatek 

proniknutí  vody do hloubky země vysušuje  půdu a redukuje  množství  podzemní 

vody.  Všechny tyto změny mají  za následek zhoršování  kvality  vody,  mimo jiné 

dochází ke zvýšení kalnosti, většímu obsahu chemických a biologických znečištění, 

zvýšení teploty vody [5].

Co se týče působení urbanistických oblasti na městskou biosféru, jejich rozvoj 

přispívá  k  procesu  zmenšení  množství  vegetace,  které  spolu  se znečištěním 

ekosystému  vede  ke  ztrátě  přírodních  habitatů  a  zdrojů  stravování  řady  živých 

organizmů.

Urbanistické  systémy lze  široce  charakterizovat  pomocí  jejich  forem (angl.  – 

urban form) a funkcí (angl. – urban function) [5]. Jak formy tak funkce mají vliv na 

atmosféru prostřednictvím fyzikálních nebo chemických působení. 

Za formy se považují látky, ze kterých se skládají elementy měst (např. budovy, 

cesty a vegetace), pokrývka zemského povrchu (např. zastavéný, dlážděný, porostlý 

vegetací nebo vodní povrch) a geometrická struktura města, která je charakterizovaná 

velikosti  budov a vzdálenosti  mezi  nimi,  šířkou a  délkou ulic  a  pod..  Přírodní  a 

stavební  látky  určují  radiační,  teplotní  a  vláhové  vlastnosti  povrchu  ekosystému, 

tudiž  jeho  schopnosti  absorbovat,  odrážet  a  emitovat  radiaci  a  vsakovat, 

transportovat a zadržovat teplo a vodu, a tedy bezprostředně ovlivňují chod radiační, 

tepelné a vodní bilance ve městě. Geometrická struktura města je důležitá ze dvou 

hledisek:  v  meřítku  celého  města  pomáhá  určit  jeho  albedo  a  aerodynamickou 

drsnost, v měřítku jednotlivých budov a ulic stanovuje charakter radiační výměny a 

proudění vzduchu [5]. 

Geometrie  města  má  jistou  hierarchii.  Nejmenší  jednotka  městské  krajiny  je 

plocha (angl. –  facet) jako například stěna, střecha, cesta, lístek nebo rybník, které 

mají  jisté  vlastnosti  včetně  materiálu,  sklonění  a  rozmíštění  v prostoru.  Plochy 

můžou být kombinované a vytvářet městské elementy jako například budova nebo 
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strom. Kombinace elementů vytváří městské prvky jako koridory (angl. –  conyons, 

struktury  vytvářené  shodným rozmíštěním ulic  a  budovy jenž  je  lemují)  a  bloky 

(např.  městská čtvrť,  závod, park nebo les).  Opakování  městských prvků po celé 

urbanistické  oblasti  produkuje  městské  klimatické  efekty.  Představa  městských 

oblastí  jako  systém  uličních  koridorů  a  bloků  je  ve  výzkumních  pracích  docela 

běžná.  Závažnost  uličních  koridorů  spočívá  v jejich  podstatné  roli  pro  takové 

charakteristiky  městského  klimatu  jako  přístup  radiace,  proudění  větru,  tepelný 

přenos  a  disperze  polutantů  z  dopravních  prostředků.  Ve  srovnání  s rovinným 

přírodním povrchem má městský  povrch  díký  své  značné  členitosti  větší  aktivní 

plochu a tim je množství dopadajícího záření na jednotku plochy menší. Co se týče 

vlivu městských bloků, jejich systém může být docela rozmanitý a jednotlivé bloky 

se mohou značne lišit svými fyzikálními vlastnostmi a při dost velkých rozměrech 

jsou bloky schopné generovat lokalizované systémy brízové cirkulace (angl.- breeze 

circulation;  např.  v  parcích)  nebo  oblačnost  (např.  průmyslové  komplexy 

vypouštějící značné množství vodní páry) [5].

Mezi urbanistické funkce se řadí využívání půdy, industriální procesy, doprava 

atd.  Urbanistické  funkce  těsně  souvisí  s  pojmem  městského  metabolismu.  S 

metabolickým cyklem zacházejí z pohledu různých časových škál, nejvíc zjevný ale 

je rytmus pracovního dne a pracovního týdne, které modulují impulzy dopravního 

ruchu, domácí spotřeby vody, topení a ochlazování místností, průmyslové činnosti 

atd.  Tyto  rytmy  vytvářejí  fluktuaci,  které  mají  být  započítané  do  přírodního 

slunečního cyklu. Působení antropogenních emisí může být přímé a nepřímé. Mezi 

přímé účinky jsou ztráty tepla budovami a automobily, které ohřívají ovzduší kolem, 

nebo  výhoz  páry  chladicími  věžemi,  která  vede  ke  kondenzaci  a  tvorbu  oblaků. 

Nepřímé účinky zahrnují procesy, kde se znečisťující částice vměšují do radiačního 

přenosu v atmosféře, tvorbu kondanzačních jader nebo emise skleníkových plynů, 

které modifikují  radiační bilanci [5].

Ukazuje se, že modifikace povrchového tvaru reliéfu a radiačních, teplotních a 

vláhových  vlastností  povrchu  ekosystému;  přerušení  hydrologického  režimu  a 

zhoršování  kvality  vody;  zmenšení  množství  vegetace;  změna  albeda  povrchu, 

aerodynamické drsnosti a proudění vzduchu; obsah polutantů a jiné jevy typické pro 

urbanistické systémy způsobují změny radiační, tepelné a vodní bilance ekosystému, 

které jsou odpovědné za velký počet pozorovaných městských klimatických efektů.
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1.2. Rozdíl  meteorologických  podmínek  mezi  městem  a  jeho 

okolím

Formálně  lze  městské  klima  a  městské  účinky  na  klima  definovat  pomocí 

koncepční  struktury  Lowry  (1977),  která  rozděluje  urbanistická  a  neurbanistická 

působení  při  studiu  městského  klimatu  [5].  Naměřená  hodnota  meteorologické 

proměnný V M (takové jako teplota vzduchu, vlhkost, rychlost větru atd) se určuje 

jako součet tří komponent:

                                                        V M=V B+V L+V H ,                                             (1)

kde  V B  je  pozaďová  hodnota  této  proměnné  na  rovinné  ploše  příslušející 

makroklimatu daného regionu,  V L  je  úprava k  V B  příslušející  reliéfu nebo 

lokálním efektům  a  V H  je  úprava  k  V B  příslušející  efektům  způsobeným 

lidskou  činnosti  včetně  urbanistických  efektů.  Pro  urbanistické  oblasti působení 

lidské činnosti je zjevné a proto  V H  hrá v rovnici (1) velice důležitou roli.  V 

rurálních oblastech  je V H   rovněž rozpoznatelné,  protože tyto oblasti  pociťují 

antropogenní  účinky  prostřednictvím  malých  zastavěných  celků  (vesnice)  a 

pozemkových úprav (např. zemědělství, lesnictví). Pro přírodní oblasti, kde lidský 

vliv neni očividný,  se V H  považuje za nulový.

Nejvíc běžný přístup ke studiu urbanistických jevů a rozdílů mezi městem a jeho 

okolím  je  stanovení  rozdíly  mezi  hodnotámi  meteorologických  proměnných  pro 

“typickou”  urbanistickou  (U)  a  rurální  (R)  oblast.  Tudíž  rozdíl  mezi  V M ( U )  a 

V M ( R )  může být považovan za míru urbanistického efektu ( V H ). Tento přístup 

taky předpokládá  výběr  “spravné“  rurální  oblasti,  která  je  co  nejméně  ovlivněná 

působením města. 

Pro  města  je  typická  řada  urbanistických  efektů,  mezi  kterými  jsou  zvýšené 

generování  teplotní  turbulence  a  iniciování  mesosynoptické cirkulace  vzduchu 

(brízové  cirkulace);  efekt  městského  tepelného  ostrova;  rozdíl  vlhkosti 

v urbanistických a rurálních oblastech;  tvoření  oblaků a konvekční srážky.  Každý 

tento  efekt  je  charakterizovan  řadou  meteorologických  paramentrů  [5].  Městský 

tepelný ostrov je nejvíce zkoumaný urbanistický efekt. Pro jeho popis se využívá 

meteorologická proměnná teploty. 

6



1.3. Městský tepelný ostrov

Desítky výzkumních prací ukazují, že města jsou prakticky vždycky teplejší než 

jejich okolí. Tento fenomén se nazývá městským tepelným ostrovem (angl. - Urban 

Heat  Island,  UHI)  a  je  nejlepším  příkladem  neúmyslné  klimatické  modifikace 

způsobenou lidstvem (antropogenní modifikace klimatu). UHI má  hodně dopadů a 

může  být  pozorovaný  také  například  u  kvetení  rostlin,  které  začiná  dřív 

v urbanistických oblastech;  v menších  nákladech na  topení  u  obyvatelů  měst,  ale 

větší spotřebě na chlazení (klimatizace); častější přehřátí organismů v průběhu léta; 

menší hustotě mlh a v podpoře podmínek pro tvorbu fotochemického smogu [5].

Tepelný  ostrov  je  rozdíl  teplot  mezi  urbanistickou  oblasti  a  její  okolím.  Oke 

(1995) rozlišuje čtyři typy UHI [5]:

· Podpovrchový  městský  tepelný  ostrov –  rozdíl  teplotních  charakteristik 

v půdě pod městem a jeho okolím.
· Povrchový městský tepelný ostrov – rozdíl teplot povrchu v urbanistické a 

rurální oblastech.
· Městský tepelný ostrov v městské vrstvě – rozdíl teplot vzduchu městské 

vrstvy  danou  povrchem země a  úrovní  střech  a  odpovídající  vrstvy  v 

rurální oblasti.
· Městský tepelný ostrov v mezní vrstvě atmosféry – rozdíl teplot vzduchu 

mezní vrstvy atmosféry nad městem a rurální oblastí.

Tyto  čtyři  typy  UHI  jsou  rozlišené  kvůli  odlišnostem  míri  ochlazení  a 

ohřívání  povrchu,  půdy  a  vzduchu  v důsledku  změn  v povrchové  energetické 

bilanci. Povrchový UHI má komplikovanou prostorovou strukturu hlavně kvůli 

geometrii,  radiačním  a  teplotním  vlastnostem  povrchu.  Ukazuje  se,  že  jeho 

hodnota je největší během jasného dne pro časti města s malým podílem vegetace 

nebo pokud velká část  rovinného povrchu města je reprezentovaná střechami. 

Městský tepelný ostrov v mezní vrstvě a podpovrchový městský tepelný ostrov 

jsou  spojené  s toky  senzibilního  tepla.  Zvýšené  toky  senzibilního  tepla  ve 

městech podporované zvýšenou turbulencí napomáhá ohrátí  celé mezní vrstvy 

vzduchu oproti rurálním oblastem. Podpovrchový městský tepelný ostrov vzniká 

jako důsledek kumulování senzibilného tepla (které městský  povrch předal půdě) 

na  významnou  dobu  (měsice,  dekády  i  delší  periody).  Kvůli  zvlášnostem 

urbanistických  systémů  se  pohlcené  teplo  ve  městech  během  denních  hodin 
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hromadí  a  po  západu  slunce  postupně  uvolňuje,  proto  hodnota  městského 

tepelného ostrova v městské vrstvě atmosféry je největší po západu slunce, když 

se vzduch nad městem kvůli  zpětným odrazům tepelné  radiace od zdí  budov 

ochlazuje pomaleji  než nad rurálním okolím.  Denní  hodnoty tohoto tepelného 

ostrova  jsou  obyčejně  malé  nebo  záporné.  Taky  se  ukazuje,  že  hodnota 

městského tepelného ostrova v přízemní vrstvě atmosféry je větší pro města, kde 

jsou budovy vysoké a ulice úzké, tj. kde je poměr výšky a šírky uličního kaňonu 

vysoký [5]. 

V rámci  této  práci  bude  soustředěna  pozornost  pouze  na  městský  tepelný 

ostrov v městské vrstvě atmosféry, jakožto typ UHI, který ovlivňuje obyvatele 

města a jejich činnost nejbezprostředněji. 
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2. Experimentální postup

2.1. Model RegCM

Jako zdroj dat v této práci byl použit regionální klimatický model RegCM verze 

4.4  detailně  popsaný  v  [7].  RegCM je  trojrozměrný  model  počasí  rozpracovaný 

v Mezinárodním centru pro teoretickou fyziku v Terstu v Itálii  určený pro dlouhé 

integrace v klimatických časových měřítcích. Do tohoto modelu jsou zahrnuty dva 

modely  pro  popis  procesů  na  zemském povrchu:  Biosphere-Atmosphere  Transfer 

Scheme (BATS) a Community Land Surface Model v4.5 (CLM verze 4.5). BATS je 

model  původně  využitý  v  RegCM  pro  modelování  procesů  na  povrchu  (angl.  - 

surface  physics).  CLM  je  novější  povrchový  model,  se  kterým  RegCM  rovněž 

pracuje  a  v  porovnání  s  BATS  nabízí  podrobnější  popis  procesů  na  zemském 

povrchu. Z tohoto důvodu v rámci této práci byl pro modelováníi meteorologických 

parametrů v městech využit model CLM.

CLM pro numerický popis toků energie, hybnosti, vody a uhlíku mezi zemským 

povrchem a  atmosférou  využívá  parametrizace  jejichž  základem je  biogeofyzika. 

Hierarchické  rozdělení  zemského  povrchu  na  první  ůrovni  obsahuje  v  sobě 

ledovcovou,  mokřinnou,  jezerní,  urbanizovanou  a  rostlinnou  pokrývku.  Rostlinná 

zemská pokrývka podstupuje další hierarchické rozdělení, které zahrňuje subvrstvy 

sněhu a půdy bez sněhu a různé typy rostlinných typů [7].

Pro  modelování  procesů  charakteristických  pro  urbanizované  oblasti  je 

povrchový  model  CLM  navíc  rozšířený  o  model  městské  zástavby  CLMU 

(Community  Land  Surface  Model  -  Urban).  CLMU reprezentuje  městské  oblasti 

pomocí  tradičního  schematu  uličních  koridorů,  ve  kterých  dochází  k reflexi, 

zachycování radiace a vytváření stínů [2]. Geometrie koridoru je popsaná výškou 

zástavby a šířkou ulice.  Uliční  koridor  je  tvořen zemským povrchem, střechou a 

zděmi. Zdi se dále dělí na zastíněné a osvětlené sluncem. U povrchu se rozděluje 

propustné (např. pro zahrnutí parků nebo trávníků kolem zástavby) a nepropustné 

(např.  pro  zahrnutí  zpevněných  cest,  parkovišť  nebo chodníků)  komponenty.  Pro 

propustný povrch neni vegetace modelovaná explicitně, namísto toho je evaporace 

parametrizovaná pomocí jednoduchého bilančního schematu. U modelování radiace 

v CLMU je brané v úvahu zachycování slunečního a dlouhovlnného záření uvnitř 
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koridoru. Při určování toků hybnosti pro uliční koridor se používá parameter drsnosti 

(angl. –  roughness length) a výška výměny (angl. –  displacement height).  CLMU 

také  dovoluje  do  modelování  zahrnout  antropogenní  teplo  vznikající  topením  a 

zbytkové teplo emitované klimatizačními zařízeními [7].  

2.2. Použitá data

Použitá data v této bakalářské práci pochází z modelových simulací pomocí výše 

popsaného modelu RegCM rozšířeného o model povrchu CLM4.5 spolu s modelem 

městské  zástavby  CLMU.  Model  byl  aplikován  pro  oblast  střední  Evropy  při 

horizontálním rozlišením 10 km x 10 km a 23 vertikálních výpočetních hladin do 

výšky 50 hPa. Počet uzlových bodů je 160 x 140 x 23, časový integrační krok 30 s.

Model  byl  integrován  pro  období  2001-2010,   2041-2050  a  2090-2099  s 

jednoročním „spin-up“-em (léta  2000,  2040  a  2089).  Pro  okrajové  podmínky  se 

použila data spočítána rovněž pomocí modelu RegCM při rozlišení 50 km x 50 km 

získané  vrámci  projektu  Euro-Cordex,  které  byly  poháněné  globálním  modelem 

CNRM-CM5 [8].  Pro  každou  dekádu  se  spočítaly  dvě  simulace:  jedna  uvažující 

městské  povrchy  označený  jako  „URBAN“  experiment  a  jeden  bez  městských 

povrchů „NOURBAN“. Kromě kapitoly 3.1.1., vychází tato práce z dat ze simulací 

„URBAN“, protože se zkoumá rozdíl hodnot různých meteorologických veličin mezi 

městem a okolím.
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3. Analýza modelovaných dat

Oblastí výzkumu této práce je střední Evropa – území osmičky takových států 

jako Česko, Neměcko, Polsko, Slovensko, Mad´arsko, Rakousko, Švýcarsko a Itálie. 

V tomto regionu jsme zvolili  24 velké města:  Berlín,  Bratislava,  Brno, Budapešť, 

Curych,  Debrecín,  Drážďany,  Frankfurt,   Hamburk,  Hannover,  Katovice,  Lipsko, 

Linec, Lodž, Milán, Mnichov, Norimberk, Praha, Salcburk, Stuttgart, Turín, Vídeň, 

Vratislav a Záhřeb. 

Pro  charakterizaci  klimatu  města  a  jeho  okolí  jsme  použili  řadu 

meteorologických  parametrů:  teplotu  vzduchu  ve  dvou  metrech  nad  povrchem; 

specifickou vlhkost vzduchu, tj.  hmotnost (v g) vodní páry v kilogramu vzduchu; 

rychlost  a  směr  větru  v deseti  metrech  nad  povrchem;  výšku  mezní  vrstvy  a 

senzibilní teplo. Pro zjednodušení jsme v tabulkách a grafech reprezentovaných níže 

pro každou proměnnou zavedli jisté zkracené označení: „tas“ – pro teplotu vzduchu, 

„qas“ –  pro  vlhkost  vzduchu,  „wind10m“ a  „phi“ –  pro  rychlost  a  směr  větru, 

„zmla“ – pro výšku mezní vrstvy a „hfss“ – pro senzibilní teplo.

Hodnoty daných meteorologických proměnných jsme zkoumali jenom pro zimní 

a  letní  roční  období,  kdy klimatické  podmínky  nabývají  své  maxima.  Dále  jsme 

rozlišovali denní a noční hodnoty parametrů. Denní dobu jsme definovali od 11 do 

16 hodin a noční od 23 do 4 hodin ráno.

Předmětem  výzkumu  byl  jak  současný  stav  klimatu  měst  tak  i  jeho  změny 

v budoucnosti.  Jako současnost  jsme vzali  roky 2001 až  2010.  Pro prognózování 

budoucnosti  jsme zvolili  dva období:  půlku a konec století,  tj.  roky 2041-2050 a 

2090-2099 přiměřeně. 

Každému městu a okolí v modelu RegCM lze přiřadit určité gridové body. Při 

vytahování dat z modelových výstupů jsme hodnoty jednotlivých meteorologických 

parametrů určovali jako průměrné hodnoty těchto parametrů v oblastech omezených 

příslušnými gridovými body.
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3.1. Součastný stav
3.1.1. Plošné rozložení vlivu městského prostředí na meteorologické 

parametry pro roky 2001-2010

Nejprve jsme pro obecnou představu, jestli vůbec u modelových výstupů lze 

rozeznat  vliv  městského  prostředí  na  meteorologické  parametry,  udělali  plošné 

rozložení  třech  nejdůležitějších  veličin,  které  jsou  městy  ovlivňované:  teploty 

vzduchu ve dvou metrech (tas), rychlosti větru v 10 m (wind10m) a výšky mezní 

vrstvy (zmla). Od modelových výstupů získaných pomocí simulaci „URBAN“ jsme 

odečetli  modelové  výstupy  simulace  „NOURBAN“  a  výsledek  jsme  představili 

v podobě grafů. Obrázky 1 až 3 ukázují vliv městské zástavby na průměrné hodnoty 

těchto meteorologických veličin pro letní (JJA) a zimní (DJF) období během dekády 

2001-2010 pro střední Evropu.

Na obrázku 1 jsou zřetelně viditelné žluto-zelené oblasti ukázujicí  zvýšení 

teploty v těchto regionech. Porovnáním s politickou mapou lze si všimnou, že tyto 

oblasti odpovídají velkým městům, jako např. Praha,  Vídeň, Berlín a jiné. Taky je 

vidět, že většinou v zimě rozdíl teplot mezi urbanistickými a rurálními oblastmi je 

výraznější. Je to dané zejména tím, že v zimě působí výrazné oteplení antropogenní 

teplo z vytápení působící během celého dne. V létě hraje antropogenní teplo malou 

roly a jsou radiací řízené meštské tepelné efekty výrazné pouze v noci, ale přes den, 

zejména dopoledne je lze zanedbat. Ve výsledku jako denní průměr jsou tady dopady 

v zimě o něco výraznější.

Obr. 1:  Vliv městské zástavby na teplotu ve 2 m pro léto (JJA) a zimu (DJF) v K. 

Podobně jsou na  obrázku 2 žluto-zelené  a  modře-fialové  oblasti  ukázujicí 

zpomalení větru v těchto regionech a zase vliv urbanistických oblasti je výraznější 
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během zimních měsíců. V létě je redukce rychlosti větru kompenzované vertikálními 

proudy vyvolávající kompenzující horizontální proudení.

Obr. 2: Vliv městské zástavby na rychlost větru v 10 m pro léto (JJA) a zimu (DJF) v 

ms-1.

Na obrázku 3 se vynikají oranžovo-červené oblasti ukázujicí zvýšení výšky 

mezní vrstvy. Zvýšení je pro některá města větší v zimních měsících, ale pro jiná 

platí opak. Je to tedy pravděpodobně dáno zvláštnostmi orografi a proudení pro daná 

města.

Obr. 3: Vliv městské zástavby na výšku mezní vrstvy pro léto (JJA) a zimu (DJF) 

v m.

3.1.2. Průběhy meteorologických parametrů pro roky 2001-2010

Pro získávání náhledu na průběh meteorologických parametrů jsme pro každý 

den zkoumaného období určili průměrné denní a noční hodnoty těchto parametrů pro 

město  a  okolí.  Za  účelem  analýzy  působení  měst  jsme  stanovili  rozdíly  těchto 

průměrných  hodnot  ve  městě  a  jejich  okolí.  Získané  hodnoty  jsme  představili 
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v podobě grafů. Vzhledem k velkému počtu měst a zkoumaných meteorologických 

proměnných nebudeme tady uvádět  grafy pro všechna města,  ale  jenom pro šest 

z nich: Berlín (na grafech - Berlin), Budapešť (Budapest), Mnichov (Munich), Praha 

(Prague),  Vídeň (Vienna) a Vratislav (Wroclaw).  Zbývajicí grafy jsou přiloženy na 

kompaktním disku. Avšak pro všechna města jsme získaná data zpracovali v podobě 

tabulek,  kde pro každé  město,  roční  období  a  denní  dobu jsme určili  průměrnou 

hodnotu  a  směrodatnou  odchylku  rozdílu  hodnot  jednotlivých  meteorologických 

proměnných ve městě a okolí.  

Na obrázcích 4-7 jsou představené grafy průběhu denních a nočních hodnot 

městského tepelného ostrova v zimě a létě.  Jak lze pozorovat na grafech, velikost 

městského tepelného ostrova se mezi jednotlivými dny může značně lišit (na grafech 

se to projevuje ve formě špiček), ale zásadní trend (narůstu teploty vzduchu ve městě 

v porovnání jeho okolím) zůstává zachovaný.

Z grafů na obrázcích 4 a 5 je vidět, že v zimě jak denní tak noční městský 

tepelný  ostrov  může  nabývat  docela  velkých  hodnot  (až  6  K),  ale  v noci  jeho 

amplituda je skoro dvakrát větší. Zároveň lze všimnou, že průměrná hodnota nočního 

UHI je o několik stupňů větší než u denního.

Z obrázků 6 a 7 pro letní městský tepelný ostrov plynou stejné závěry jako 

pro zimní: noční UHI má amplitudu a průměrnou hodnotu větší než denní UHI.

Obr. 4: Průběh denních hodnot městského tepelného ostrova (UHI_den) v zimě 

(DJF) pro dekádu 2001-2010 v K.
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Obr. 5: Průběh nočních hodnot městského tepelného ostrova (UHI_noc) v zimě 

(DJF) pro dekádu 2001-2010 v K.

Obr. 6: Průběh denních hodnot městského tepelného ostrova (UHI_den) v létě (JJA) 

pro dekádu 2001-2010 v K.
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Obr. 7: Průběh nočních hodnot městského tepelného ostrova (UHI_noc) v létě (JJA) 

pro dekádu 2001-2010 v K.

Na obrázcích 8-11 jsou představené grafy průběhu rozdílů hodnot vlhkosti 

mezi městem a okolím v zimě a létě přes den a v noci. Zase jsou pozorované velké 

skoky hodnot mezi jednotlivými dny (špičky). Na rozdíl od tepelného ostrova jak 

v zimě tak v létě už nejsou pozorované velké rozdíly v amplitudě denních a nočních 

hodnot. Z obrázků 8 a 9 ale plyne, že průměná hodnota nočního rozdílu je zase větší 

než denní.

Obr. 8: Průběh rozdílu specifické vlhkosti mezi městem a okolím v denních hodinách 

(Delta_qas_den) v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v g/kg.
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Obr. 9: Průběh rozdílu specifické vlhkosti mezi městem a okolím v nočních hodinách 

(Delta_qas_noc) v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v g/kg.

V létě  odlišnost  denních  a  nočních  rozdílů  je  velice  zjevná:  denní  rozdíl 

vlhkosti častěji nabývá záporných hodnot než kladných a noční naopak většinou je 

kladný (viz obr. 10 a 11).

Obr. 10: Průběh rozdílu specifické vlhkosti mezi městem a okolím v denních 

hodinách (Delta_qas_den) v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v g/kg.
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Obr. 11: Průběh rozdílu specifické vlhkosti mezi městem a okolím v nočních 

hodinách (Delta_qas_noc) v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v g/kg.

     Na obrázcích 12-15 jsou představené grafy průběhu rozdílů hodnot mezi městem 

a okolím denní a noční výšky mezní vrstvy v zimě a létě. Z obrázků 12 a 13 je vidět, 

že v zimě se průměrná hodnota a amplituda rozdílu v noci a přes den liší málo.

Obr. 12: Průběh rozdílu denní výšky mezní vrstvy ve městě a okolí (Delta_zmla_den) 

v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v metrech.
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Obr. 13: Průběh rozdílu noční výšky mezní vrstvy ve městě a okolí (Delta_zmla_noc) 

v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v metrech.

Obrázky 14 a  15 ukázují,  že  v létě  se  denní  a  noční  rozdíly výšky mezní 

vrstvy  už  neshodují  a  v noci  průmětný  rozdíl  nabývá  mnohem  menší  hodnot. 

Analogicky jako u průběhu rozdílu teplot se noční a denní amplituda hodnot liší: 

denní je výrazně větší než noční.

Obr. 14: Průběh rozdílu denní výšky mezní vrstvy ve městě a okolí (Delta_zmla_den) 

v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v metrech.
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Obr. 15: Průběh rozdílu noční výšky mezní vrstvy ve městě a okolí (Delta_zmla_noc) 

v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v metrech.

Na obrázcích 16-19 jsou představené grafy průběhu rozdílu hodnot rychlosti 

větru mezi městem a okolím v zimě a létě přes den a v noci. Na první pohled nejsou 

na grafech pozorované velké rozdíly v amplitudách a průměrných rozdílů rychlosti 

větru.  Více  informace  o  průběhu  rychlosti  větru  dostaneme  při  analýze  dat  v 

tabulkách 2 až 5 (viz níže).

Obr. 16: Průběh rozdílu rychlosti větru ve městě a okolí přes den 

(Delta_wind10m_den) v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v ms-1.
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Obr. 17: Průběh rozdílu rychlosti větru ve městě a okolí v noci 

(Delta_wind10m_noc) v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v ms-1.

Obr. 18: Průběh rozdílu rychlosti větru ve městě a okolí přes den 

(Delta_wind10m_den) v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v ms-1.
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Obr. 19: Průběh rozdílu rychlosti větru ve městě a okolí v noci 

(Delta_wind10m_noc) v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v ms-1.

Na obrázcích 20-23 jsou představené grafy průběhu stáčení větru ve městě 

v zimě a létě přes den a v noci ve stupních. Zde se otočení ve směru hodinových 

ročiček bere jako kladné stáčení. Grafy směru větru mají jistou zvláštnost: odchylky 

(špičky)  občas  dosáhují  obrovských  hodnot  (víc  než  300°),  toto  sytáčení  ovšem 

představuje otočení záporním směrem o -60°, proto je potřeba dbát při hodnocení 

opatrnosti.  Z grafů  nelze  jednoznačně  stanovit  jestli  existují  velké  rozdíly 

v amplitudách  a  průměrných  hodnotách  stáčení  denních  a  nočních  úhlů.  Níže 

budeme provádět podrobnější analýzu a hledaní zákonitosti (viz příloha, tab. 2-5).

Obr. 20: Průběh stáčení větru ve městě a okolí přes den (Delta_phi_den) v zimě 

(DJF) pro dekádu 2001-2010 v °.
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Obr. 21: Průběh stáčení větru ve městě a okolí v noci (Delta_phi_noc) v zimě (DJF) 

pro dekádu 2001-2010 v °.

Obr. 22: Průběh stáčení větru ve městě a okolí přes den (Delta_phi_den) v létě (JJA) 

pro dekádu 2001-2010 v °.
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Obr. 23: Průběh stáčení větru ve městě a okolí v noci (Delta_phi_noc) v létě (JJA) 

pro dekádu 2001-2010 v °.

Na  obrázcích  24-27  jsou  představené  grafy  průběhu  rozdílu  denních  a 

nočních hodnot senzibilního tepla mezi městem a okolím v zimě a létě. Z obrázků 24 

a  25  je  vidět,  že  se  v zimě  průběhy  senzibilního  tepla  v noci  a  přes  den  docela 

shodují, nejsou pozorované velké rozdíly.

Z obrázků 26 a 27 plyne, že v létě průmětný rozdíl senzibilného tepla přes 

den je menší než v noci.  Navíc jsou pozorované odlišnosti  v amplitudách rozdílů: 

v noci je amplituda menší.

Obr. 24: Průběh rozdílu senzibilního tepla ve městě a okolí přes den 

(Delta_hfss_den) v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v Wm-2.
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Obr. 25: Průběh rozdílu senzibilního tepla ve městě a okolí v noci (Delta_hfss_noc) 

v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v Wm-2.

Obr. 26: Průběh rozdílu senzibilního tepla ve městě a okolí přes den 

(Delta_hfss_den) v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v Wm-2.
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Obr. 27: Průběh rozdílu senzibilního tepla ve městě a okolí v noci (Delta_hfss_noc) 

v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v Wm-2.

Analýzou grafů na obrázcích 5 až 27 jsme získali jenom obecný náhled na 

rozdíly průběhu meteorologických parametrů v urbanistických a rurálních oblastech. 

Jak bylo řečeno výše, pro všechna města jsme získaná data taky zpracovali v podobě 

tabulek (viz příloha, tabulky 2 až 5). Pro každé město, roční období a denní dobu 

jsme určili průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku rozdílu hodnot jednotlivé 

meteorologické proměnný ve městě a okolí.

Dále jsme provedli analýzu získaných hodnot. Hodnoty tepelného ostrova se 

pro  vybrané  města  nacházejí  v rozmězí  nepatrných  0.4 až  skoro  4  K.  Jak  se 

očekávalo,  efekt  městského  tepelného  ostrova  je  nejvýraznější  v noci.  V zimě  u 

velkého počtu měst noční UHI je o víc než 0.6 K větší než denní. V létě jejich rozdíl 

je ještě významnější (přibližně 1 K) a u některých měst dosáhá hodnot větších než 2 

K (např. pro Curych a Mnichov). Co se týče oblišností mezi ročními obdobími, je 

pozorovatelná  tendence  menší  velikosti  jak  denního,  tak  nočního  UHI  pro  letní 

období  působené  nejspíše  nadhodnocením  antropogenního  tepla  v  zimě.  Avšak 

sezonní odlišnosti jsou méně značné než denní. 

Pro  ověření  jestli  skutečně  existuje  jistá  závislost  a  teplota  vzduchu  v 

urbanistické  oblasti  je  opravdu  větší  než  v rurální  jsme  použili  matematickou 

statistiku a provedli Studentův t-test. Testovali jsme nulovou hypotézu, že velikost 

UHI  se  rovná  nule  na  hladině  významnnosti  0.02.  Vzhledem  k moc  velkým 
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hodnotam  t-testu  můžeme  hypotézu  zamítnout,  tzn.  potvrdit  existenci  efektu 

městského tepelného ostrova. 

U specifické vlhkosti taky lze pozorovat existenci odlišnosti hodnot ve městě 

a okolí.  Na rozdíl  od městského tepelného ostrova zákonitost  neni jednoznačná a 

velice závisí na ročním období a denní době. V zimě rozdíly denních hodnot vlhkosti 

jsou jak kladné, tak záporné a jejich absolutní hodnoty nepřevyšují setiny gramů. 

Nejednoznačné výsledky taky dává i Studentův t-test (provedli jsme ho analogicky 

jako u teplot).  U víc  než půlky měst  je  hodnota t-testu menší  než je  potřeba  na 

zamítnutí  hypotézu,  tzn.  nejsou předpoklady myslet,  že  v zimě se  městská  denní 

vlhkost liší od vlhkosti rurální. Avšak jak v zimě, tak i v létě noční hodnoty vlhkosti 

ve  městě  ukazují  kladný  nárůst  (absolutní  hodnota  rozdílu  vlhkosti  se  pohybuje 

v rozmězí od prakticky 0 g vodní páry na kg vzduchu do 0.5 g, průměrný rozdíl ve 

dvou těchto obdobích je 0.15 g). Právě opačnou zákonitost ukazuje denní specifická 

vlhkost v létě. Její hodnoty pro všechny města jsou záporné a v průměru se rovnají 

-0.5 g, tzn. v okolí velikost specifické vlhkost je větší než ve městě. Navíc Studentův 

t-test potvrzuje získané zákonitosti. 

Pro  výšku  mezní  vrstvy  taky  pozorujeme  zvýšení  hodnot  ve  městě  ve 

srovnání s okolím (vyjímkou jsou jenom letní denní hodnoty rozdílu pro Hamburk a 

Mnichov). V zimě se denní a noční rozdíly liší málo, nacházejí se v rozmězí od 50 až 

215 m a průměrná hodnota rozdílu se pro den rovná 131 m a pro noc 119 m. V letním 

období se denní hodnoty rozdílu výšky mezní vrstvy mohou dosahovat až 350 m, 

průměrná hodnota je ale pro všechny města kolem 180 m. Z toho plyne, že nárůst 

denní výšky mezní vrstvy ve městě je významnější v létě. Avšak se noční hodnoty 

v létě pohybují v rozmězí jenom 40-115 m a jejich průměr se úměrně rovná 71 m, 

tzn.  nárůst  noční  výšky  mezní  vrstvy  ve  městě  je  významnější  v zimě.  Zase 

provedení t-testu potvrzuje tendenci nárůstu výšky mezní vrstvy.

U rychlosti větru převládají tendence snížení hodnot v urbanistické oblasti na 

rozdíl  od rurálního  okolí,  tzn.  jsou záporné  hodnoty rozdílů  rychlosti.  V zimě se 

analogicky jako u výšky mezní vrstvy rozdíly přes den a v noci prakticky neliší a leží 

v rozsahu od -3.5 do 0 ms-1  s průměry kolem -1.2 ms-1. Podobný případ se vyskytuje i 

u  letních  denních  rozdílů  rychlosti  větru,  avšak  hodnoty  se  pohybují  v  užším 

v rozmězí -2.5 až 0 ms-1 a průměrná hodnota rozdílů je menší a rovná se 1 ms-1. Letní 
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noční hodnoty už se liší více, jejich průměr je jenom -0.4 km/h, tzn. snížení noční 

rychlosti větru ve městě je intenzivnější v zimě. I když u některých měst dochází 

k potvrzení  nulového  hypotézy,  ve  většině  se  Studentův  t-test  potvrzuje 

předpokládané zákonitosti.

Co  se  týče  směru  větru,  z modelových  výstupu  (kromě  letních  denních 

hodnot) lze pozorovat malé stáčení úhlů o přibližně -2°. Záporná hodnota stáčení 

odpovídá  otočení  proti  směru  hodinových  ručiček.  Ačkoliv  se  absolutní  hodnota 

stáčení pohybu větru nachází v rozsahu 0 až 15° (kromě letních nočních hodnot pro 

Linec (51°) a Milán(25°)), u dané proměnné závažným je směrodatná odchylka její 

rozdílů,  která  často  mnohokrát  převyšuje  samotnou  hodnotu  rozdílu.  Z tohoto 

důvody i  t-test  pro velký počet měst ukázal,  že nejsou předpoklady pro existenci 

zákonitosti  mezi  směrem  větru  a  městským  povrchem,  alespoň  v  použitých 

modelových datech.

Pro senzibilní teplo také pozorujeme zvýšení hodnot ve městě ve srovnání 

s okolím (vyjímkou jsou jenom letní denní hodnoty rozdílu pro čtyři města). V zimě 

se denní  a  noční  rozdíly liší  málo,  leží  v rozmězí  od 10 do 60 Wm2 a průměrné 

hodnoty rozdílu se rovnají přibližně 35 Wm2. Letní denní a noční hodnoty rozdílu se 

taky mezi sebou shodují, pohybují se ale v rozsahu od 0 do 30 Wm2 a jejich průměry 

jou  kolem  15  Wm2.  Z toho  plyne,  že  nárůst  senzibilního  tepla  ve  městě  je 

významnější v zimě. Studentův t-testu taky potvrzuje tendenci nárůstu senzibilního 

tepla ve městě ve srovnání s jeho okolím.

3.1.3. Denní chody pro roky 2001-2010

U  jednotlivých  meteorologických  proměnných  jsme  udělali  pro  každou 

hodinu 1-24 jejich průměr pro celé zkoumané období, tudíž pro káždé město a okolí 

jsme  určili  24  hodnot  odpovídající  denním  hodinám  –  denní  chody.  Vzhledem 

k velkému počtu grafů, tady uvedeme denních chody jenom pro tři města: Berlín (na 

grafech  –  Berlin),  Praha  (Prague)  a  Budapešt´(Budapest)  –  viz  obrázky  28-32. 

Zbývající grafy lze najít na kompaktním disku přiloženém k práci.

V  denních chodech v urbanistické a rurální oblasti existují jisté odlišnosti. U 

teploty  vzduchu  jsou  hodnoty  v  městech  v každou  hodinu  větší  než  v okolí  (viz 

obrátek  28).  Oproti  tomu pro  okolí  je  charakteristická  větší  amplituda  hodnot,  z 
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čehož lze implikovat redukci denní amplitudy teploty (ang. -  diurnal temperature  

range, DTR). V létě v ranních hodinách (cca 4-12 h) se městské a rurální hodnoty liší 

nepatrně.  Po dosažení  maxima v poledných hodninách dochází  k poklesu teploty 

přičemž v rurálních oblastech teplota klesá rychleji než ve městě. Rychlejší ochlazení 

v okolí je pozorované i v zimě. 

Obr. 28: Denní chody teploty vzduchu ve 2 m pro zimu (horní řada) a léto (dolní) pro 

město (city)  a pro jeho okolí (vic)  pro roky 2001-2010 v K.

Co se  týče  specifické  vlhkosti  vzduchu,  opět  pozorujeme větší  amplitudu 

hodnot v rurálních oblastech (viz obrátek 29). V zimě velikost specifické vlhkosti ve 

městě je kromě časového úseku mezi 9 až 14 hodinami větší než v okolí. Taky pro 

města  je  charakteristický  pomalejší  nárůst  a  pokles  vlhkosti  vzduchu.  V letním 

období  denní  chody specifické  vlhkosti  jsou velice různorodé,  většinou mají  dva 

lokální maxima a minima. V okolí měst jsou hodnoty vlhkosti od 4 do cca 20 hodin 

výrazně větší než ve městě.

Ohledně výšky mezní vrstvy, amplituda denních chodů ve městě a okolí se 

liší málo (viz obrátek 30). Platí podobné zákonitosti jako pro denní chody teploty 

vzduchu:  pro  každou  hodinu  je  její  průměr  ve  městě  větší  než  v okolí;  v létě  v 

ranních hodinách (cca od 5 do 10 h) se městský a rurální hodnoty liší nepatrně. Poté 

městská  výška  mezní  vrstvy  nárůstá  rychleji  než  v  okolí.  Odpoledne  dochází 

k poklesu výšky a rychlost poklesu je prakticky stejná pro města i okolí.
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Obr. 29: Denní chody specifické vlhkosti vzduchu pro zimu (horní řada) a léto 

(dolní) pro město (city)  a pro jeho okolí (vic)  pro roky 2001-2010 v g/kg.

Obr. 30: Denní chody výšky mezní vrstvy pro zimu (horní řada) a léto (dolní) pro 

město (city)  a pro jeho okolí (vic)  pro roky 2001-2010 v m.

U rychlosti  větru  je  také zjevné širší  rozpětí  hodnot  pro okolí  a  navíc  ve 

většině měst během celéheho dne jsou rychlosti větru nižší  než v rurálním okolí (viz 

obrátek 31). Taky jsou denní chody rychlosti větru proměnlivější mezi jednotlivými 

městy i když v základný tvar zůstává stejný.
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Obr. 31: Denní chody rychlosti větru pro zimu (horní řada) a léto (dolní) pro město 

(city)  a pro jeho okolí (vic)  pro roky 2001-2010 v ms-1.

U senzibilního tepla je spektrum hodnot ve městě a okolí stějný (viz obrátek 

32).  V zimě je  velikost  senzibilního  tepla  ve městě  pro každou hodinu větší  než 

v okolí. V létě zase jsou pozorované stejné hodnoty této proměnné pro ranní hodiny 

(cca od 6 do 10 h). Pro ostatní hodiny se chody mezi jednotlivými městami více liší.

Obr. 32: Denní chody senzibilního tepla pro zimu (horní řada) a léto (dolní) pro 

město (city)  a pro jeho okolí (vic)  pro roky 2001-2010 v Wm2.
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3.1.4. Histogramy rozložení teplot pro centrum města a jeho okolí 

pro roky 2001-2010

Pro teplotu vzduchu ve 2 metrech jsme provedli další analýzu modelových 

výstupů: udělali jsme histogramy rozložení teplot pro období 2001-2010. Pro každý 

den zkoumané dekády jsme určili přůměrnou, maximální a minimální teplotu jak pro 

město a tak i  pro jeho okolí.  Poté jsme spočítali  četnost rozložení  těchto hodnot 

výsledky představili v podobě histogramů (viz obrázky 33 až 38). Analogicky jako 

v předcházející kapitole tady uvedeme histogramy jenom pro tři města: Berlín (na 

grafech  –  Berlin),  Prahu (Prague)  a  Budapešt´(Budapest)  a  zbývající  uložíme na 

kompaktním disku.

Srovnáním obrázků 33, 35 a 37 (resp. 34, 36 a 38) dojdeme k závěru, že se 

charaktery histogramů pro maximální, průměrné a minimální teploty v zimě (resp. v 

létě) mezi sebou liší málo. Taková zákonitost neni překvapivá a lze ji vysvětlit tim, 

že pokud v daný den byla pozorovaná docela velká,  resp.  malá průměrná teplota 

vzduchu,  tak  i  maximální/minimální  teplota  bude  úměrně  velká,  resp.  malá. 

Podobnou tendenci dostaváme i při porovnání denních a nočních histogramů, jejich 

charakter se docela shoduje a šlo by to vysvětlit stejnou úvahou jako před tim.

Podle  obrázků  33-38  plyne,  že  amplituda  hodnot  teploty  vzduchu  v  létě 

(rozdíl  mezi  největší  a  nejmenší  teplotou  na  histogramu)  se  rovná  cca  30  K  je 

výrazně  větší  než  v  zimě  (jenom 15-20  K)  a  nejvíc  se  to  projevuje  na  denních 

hodnotách teploty. 

Přejdeme-li  k  analýze  odlišností  rozložení  teplot  mezi  městem  a  okolím, 

pozorujeme,  že  pro  nízší  teploty  vzduchu  jsou  sloupce  histogramů  odpovídající 

rurálním oblastem větší. Pobodně pro výší teploty platí, že jsou sloupce odpovídající 

teplotě ve městě větší než spoupce odpovídající okolí. Navíc na všech histogramech 

(kromě denních letních teplot) pro výší teploty je rozdíl mezi městskými a rurálními 

sloupcemi  výraznější  než  pro  nízší  teploty.  Z  toho  plyne,  že  se  ve  městě  dny 

s výsokou  teplotou  vyskytují  časteji.  Nejlépe  tuto  zákonitost  lze  pozorovat  u 

histogramů letních nočních teplot (viz obrázky 34, 36 a 38).
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Obr. 33: Histogramy rozložení maximálních denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v K.

Obr. 34: Histogramy rozložení maximálních denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v K.
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Obr. 35: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v K.

Obr. 36: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v K.
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Obr. 37: Histogramy rozložení minimálních denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v zimě (DJF) pro dekádu 2001-2010 v K.

Obr. 38: Histogramy rozložení minimálních denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot v létě (JJA) pro dekádu 2001-2010 v K.
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3.1.5. Srovnání modelovaných hodnot  teploty s reálnými měřeními 

pro současnou dobu

Abychom  měli  představu  jak  se  modelové  výstupy  shodují  s reálnými 

měřeními,  pro  udělali  jsme  pro  teplotu  vzduchu   srovnání  modelovaných  dat  a 

měření.  K dispozici  jsme měli  jenom měření z pražských meteorologických stanic 

pro  roky  2005-2010.  Jako  urbanistickou  stanici  jsme  zvolili  stanici  na  Náměstí 

Republiky, což odpovídá přímo centru města. Zvolená rurální stanice se nachází ve 

městské  části  Praha-Suchdol  na  kraji  Prahy.  Z modelu  RegCM  jsme  vytáhli 

průměrné  hodnoty  teploty  odpovídající  zeměpisným souřadnicím daných stanic  a 

danému období. Jak pro měření, tak pro modelové výstupy jsme udělali děnní chody 

teplot a výsledky představili v podobě grafů (viz obrázek 39). 

Obr. 39: Srovnání denních chodů teploty vzduchu měření a modelových výstupu 

v zimě (DJF) a létě (JJA) za období 2005-2010 pro urbanistickou (Náměstí 

Republiky) a rurální (Suchdol) stanice Prahy.

Modelové výstupy udávají menší hodnoty teploty vzduchu než reální měření. 

V průměru pro zimu modelované jsou teploty menší o přibližně 1.5 K a pro léto o 3.5 

K. Avšak charakter denních chodů se mezi sebou shoduje. Provedli jsme korelační 

analýzu hodnot z měření a z modelu. V tabulce 1 jsou získané korelační koeficienty. 

Hodnoty  koeficientů  jsou  velice  blížké  jedničce,  tzn.  mezi  těmito  řadami  teplot 

existuje  dobrá  korelace.  Taky  lze  všimnou,  že  pro  stanici  Praha-Suchdol  jsou 

korelační  koeficienty  větší,  tzn.  předpověd´  modelu  je  přesnější.  Může  to  být 

způsobeno  tim,  že  tato  stanice  je  rurální  a  je  méně  ovlivněná  nepřesnostmi, 

způsobenými modelováním antropogenních efektů, jako vliv zástavby (i přes použití 

modulu CLMU) .
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Tab. 1: Korelační koeficienty srovnání denních chodů modelovaných dat a reálných 

měření.

Taky jsme vypočítali RMSD koeficient (angl. - root mean square deviation), 

který  je  mírou  odlišností  mezi  pozorovanými  hodnotami  a  hodnotami, 

předpovídanými modelem. Pro všechny stanice a roční období se RMSD koeficient 

rovná  přibližně  2,3%.  Malá  hodnota  koeficientu  poukazuje  na  malou  zbytkovou 

variaci  (angl.  - residual  variance)  a  zase  potvrzuje  velkou  souhlasnost  těchto 

datových řad.

3.1.6 Shrnutí

Jak  se  ukázala  analýza  modelových  výstupů,  pro  každou  zkoumanou 

meteorologickou  proměnou  existují  jisté  zákonitosti  ohledně  jejího  ovlivnění 

městským ekosystémem. Nejvýraznější působení jsme pozorovali u teploty vzduchu 

ve dvou metrech, totiž  výskyt efektu městského tepelného ostrova. Vyšší teploty pro 

města  se  projevily  i  v  denních  chodech  a  taky  ve  větším počtu  dnů s vysokými 

teplotami vzduchu. V zimních měsících byl UHI v průměru větší než v letních, což 

by se dalo vysvětlit výrazným příspěvkem antropogenního teplo z vytápění. Taky se 

ukázalo,  že hodnota  městského tepelného ostrova je  největší  v noci.  Důvodem je 

hromadění  pohlceného  tepla  ve  městech  během  denních  hodin způsobeného 

vlastnostmi městské zástavby a jeho sníženého vyzařovaní po západu slunce, když se 

vzduch nad městem kvůli zpětným odrazům tepelné radiace od zdí budov ochlazuje 

pomaleji než nad rurálním okolím. U denních chodu teploty jsme zaznamenali pouze 

malý rozdíl teplot pro ranní hodiny. Je to způsobeno tím, že se noční uvolnění tepla 

už skončilo, ale se ještě nestihlo nahromadit pohlcené teplo. Po poledni, kdy začíná 

pokles teploty vzduchu, pokles v rurálních oblastech je větší zase kvůli rychlejšímu 

vyzařování tepla. 

U specifické vlhkosti se nám nepovedlo najít jednoznačné zákonitosti. V noci 

se, jak pro léto, tak pro zimu, pozorujeme vyšší hodnoty ve městě. V letních denních 

hodinách naopak pozorujeme naopak nižší. Denní nižší hodnoty jsou dány sníženým 

výparem z povrchu. Vyšší noční pak potlačenou kondenzací na povrchu, jelikož má 
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teplejší  vzduch  schopnost  udržet  větší  množství  vodní  páry  (důsledek  Clausis-

Clapeyronovy rovnice). V rámci denních chodu jsme pro města pozorovali v zimě 

větší  ranní  a  denní  hodnoty  a  v létě  menší.  To  může  být  důsledek  sníženým 

transportem vlhkosti konvekcí do vyšších vrstev.

Co  se  týče  výšky  mezní  vrstvy,  pro  ni  bylo  charakteristické  jednoznačné 

zvýšení hodnot ve městě. Denní rozdíly bylo výraznější v létě a noční naopak v zimě. 

Výška mezní vrstvy rostla nejméně v letních nočních hodinách. Tato meteorologická 

proměnná je mírou turbulence nad povrchem, proto její velikost je velice závislá na 

orografii a drsnosti povrchu: čím je povrch drsnější, tím je turbulence intenzivnější a 

mezní  vrstva silnější.  Dalším zdrojem turbulence je  termicky stoupající  vzduch – 

termická konvekce. Při vyšších hodnotách teploty se budou generovat intenzivnější 

vertikální vzestupné pohyby, čímž se zvedne výška mezní vrstvy, a proto v teplejších 

městských oblastech dochází k její nárůstu. Závislost na teplotě se projevuje taky na 

průběhu  denních  chodů:  hodnoty  výšky  mezní  vrstvy  jsou  si  velice  podobné  v 

ranních hodinách, kdy je vliv na teplotu také nejmenší.

Pro  vítr  jsme  pozorovali  snížení  jeho  rychlosti  v urbanistických  oblastech 

(projevovalo se to i u denních chodů). Předpokládáme, že hlavním důvodem takové 

zákonitosti  je  složitá  geometrie  měst,  která  zvyšuje  tření  vzduchu.  Nejvýraznější 

snížení rychlosti bylo charakteristické pro zimu.  V létě je redukce rychlosti větru 

kompenzované  vertikálními  proudy  vyvolávající  kompenzující  horizontální 

proudění. Ve městech také docházelo k malému stáčení větru proti směru hodinových 

ručiček, což je rovněž důsledek zvýšeného tření, když, na severní polokouli, dochází 

ke  stáčení  doleva.  Nutno  ale  dodat,  že  se  jedná  o  průměrné  pootočení  vektoru 

rychlosti, konkrétní hodnoty pro jednotlivé dny vykazovaly značnou rozmanitost.

U senzibilního tepla dochází ke zvýšení hodnot ve městě a tento nárůst je 

výraznější  v zimě  právě  díky  antropogennímu  teplu.  Pro  denní  chody  v ranních 

hodinách pozorujeme stejné chování jako pro teplotu vzduchu a výšku mezní vrstvy.

Při  analýze  denních  chodů  jsme  pro okolí  měst  pro  teplotu,  specifickou 

vlhkost a rychlost větru pozorovali širší amplitudu hodnot, což je přímý důsledek 

působení městských povrchů a je ve shodě s výše popsanými závěry.

Srovnání modelových výstupů a měření pro Prahu vykazují dobro shodu. Pro 

stanici  na  kraji  města  byl  korelační  koeficient  větší  než  pro  urbanistickou  kvůli 

menšímu vlivu  nepřesností,  způsobenými modelováním antropogenních efektů vč. 

městské zástavby. 
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Obecně velké odchylky rozdílů meteorologických parametrů jsou na denní 

báze očekávané, jelikož mohou nastat synoptické situace, díky kterým bude počasí 

na  centrem měst  jiné  než  v  jejich  okolí  (např.  konvektivní  srážky).  Proto  se  na 

denních  průbězích  očekávaný  vliv  měst  často  neprojevoval.  V  klimatických 

průměrech ale je vliv mnohem zřetelnější.
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3.2. Změny v budoucnosti 

Druhým úkolem této  práce  bylo  na  základě  modelových  výstupů stanovit 

změny  v bodoucnu  řady  meteorologických  parametrů  spůsobné  klimatickými 

změnami. Jak už bylo řečeno výše, byly zvolené dvě dekády: půlka století – roky 

2041-2050 a konec století – roky 2090-2099. Zkoumali jsme stejná města a stejné 

meteorologické proměnné jako v kapitole 3.1. a při analýze dat v kapitolech 3.2.2 – 

3.2.4 jsme postupovali úplně analogicky jako při studiu současného stavu.

3.2.1. Plošné změny teploty vzduchu pro roky 2041-2050 a 2090-2099

Nejprvé jsme se podívali jaké klimatické změny model RegCM předpovídá 

v budoucnu.   Zde  jsme  vycházeli  z  dat  získaných  vrámci  běhu  v  50  km-ovém 

rozlišení  (spočítaných  vrámci  Euro-CORDEX  projektu),  které  poté  představovali 

počáteční a okrajové podmínky pro vnořený běh RegCM  (10 km x 10 km), jelikož 

tato data poskytují  širší  geografický náhlad na modelované klimatické změny. Za 

tímto účelem jsme pro dekády 2041-2050 a 2090-2099 udělali grafy plošných změn 

teploty  vzduchu,  jako  nejvýznamnějšího  parametru  pro  popis  klimatu.  Od 

průměrných hodnot  teploty  vzduchu pro budoucí  dekády jsme odečetli  průměrné 

hodnoty  pro  dekádu  2001-2010 a  výsledky  znazornili  na  obrázcích  40  a  41.  Na 

obrázku 40 jsou představené změny pro zimní období a na obrázku 41 pro letní. 

Obr. 40: Plošné změny teploty vzduchu ve dvou metrech (tas) pro dekádu 2041-2050 

(zleva) a 2090-2099 (zprava) pro zimu (DJF) v K.

Žluté, orangové a červené oblasti odpovídají zvýšení teploty vzduchu, tudíž 

podle modelu RegCM v budoucnosti  dojde ke zvýšení průměrné zimní teploty ve 

srovnání s současnou dobou (viz obrázek 40).  Taky z obrázku plyne,  že na konci 
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století  nárůst  teploty bude větší  (o cca 2-4 K ve srovnání  s roky 2001-2010) než 

v jeho půlce (o 0.2 až 1.5 K).

Obr. 41: Plošné změny teploty vzduchu ve dvou metrech (tas) pro dekádu 2041-2050 

(zleva) a 2090-2099 (zprava) pro léto(JJA) v K.

Modré odstíny naopak odpovídají  snížení teploty vzduchu. Na obrázku 41 

v regionu střední Evropy jsou pozorvatelné i modré oblasti, zejména pro roky 2090-

2099). Pokud porovnáme plošné změny teploty na obrázcích 40 a 41 pro dekádu 

2041-2050 je vidět,  že model RegCM v létě předpovídá méně znáčné změny než 

v zimě. Co se týče roků 2090-2099, ve zkoumaném regionu dojde k úplné změně 

tendence a v létě ve srovnání s současným stavem průměrná hodnota teploty klesne.

3.2.2. Průběhy meteorologických parametrů pro roky 2041-2050 a 

2090-2099

Analogicky  jako  pro  součastnost  jsme  udělali  průběhy  meteorologických 

parametrů  pro  budoucnost.  Charakter  těchto  průběhů  je  velice  podobný  oproti 

charakteru průběhů pro roky 2001-2010, zůstavají se v platnosti všechny zákonitosti 

vlivu  městských  oblastí  na  meteorologické  podmínky  popsané  v kapitole  3.1.2. 

V této kapitole ale provedeme srovnání průběhů odpovídajících různým dekádám. 

Vzhledem k shodnosti průběhů pro tři dekády a velkému počtu grafů, uvedeme zde 

průběhy  jenom  pro  tři  města:  Berlín  (na  grafech  –  Berlin),  Praha  (Prague)  a 

Budapešt´(Budapest). Zbývající grafy lze najít na přiloženém kompaktním disku.

Pro  zimní  hodnoty  městského  tepelného  ostrova  přes  den  platí,  že  se 

ve většině měst v půlce století velikost UHI zachovavá nebo dochází k její zvýšení o 

0.04  až  0.06  K,  u  některých  měst  o  0.10  až  0.15  K  (výjimkou  jsou  Mnichov, 
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Drážďany a Curych). Avšak pro konec století je charakteristický jak nepatrný pokles 

městského tepelného ostrova (jenom o 0.01-0.02 K), tak i natolik velký, že hodnota 

UHI v rocích 2090-2099 je  menší  než v rocích 2001-2010. V noci  v závislosti  na 

městě  UHI pro roky 2041-2050 klesá nebo roste.  Pro městský tepelný ostrov na 

konci stolení tendence je jednoznačná: ve srovnání s současnou hodnotou dochází 

k poklesu. Stejné tendence platí i pro letní hodnoty UHI (viz obrázky 42 a 43).

Obr. 42: Průběh hodnot městského tepelného ostrova v zimě (DJF) pro den (horní 

řada) a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v K.

Obr. 43: Průběh hodnot městského tepelného ostrova v létě (JJA) pro den (horní 

řada) a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v K.
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Co se týče specifické vlhkosti,  v zimě v denních hodinách v dekádě 2041-

2050 je pozorovan malý pokles rozdílů hodnot vlhkosti ve městě a okolí (v průměru 

přibližně o 0.005 g/kg). Na konci stolení ale dochází k poměrně velkému nárůstu, o 

0.01-0.05 g/kg ve srovnání s současnými hodnotami rozdílu. V nočních hodinách se 

neprojevuje  žádná  tendence:  u  řady  měst  ve  dvou  budoucích  dekádách  dochází 

v poklesu hodnot (např. Mnichov, Vratislav), u další řady dochází v nárůstu (např. 

Berlín, Praha, Vídeň), u některých měst nejdřív dochází v poklesu a pak k nárůstu 

rozdílů (např. Budapešť, Hamburk) a existují města, ve kterých nedochází k žádným 

změnám  (např.  Drážďany,  Hannover).  V létě  přes  den  pro  většinu  měst  je 

charakteristický  nárůst  hodnot  rozdílů  o  0.03-0.05  g/kg  (vzhledem  k tomu,  že 

hodnoty rozdílů jsou záporné, dochází k zmenšení rozdílů specifické vlhkosti mezi 

městěm a  okolím).  V letních  nočních  hodinách  nejsou  pozorované  žádné  značné 

rozdíly mezi dekádámi (viz obrázky 44 a 45).

Obr. 44: Průběh hodnot rozdílu specifické vlhkosti v zimě (DJF) pro den (horní řada) 

a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v g/kg.
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Obr. 45: Průběh hodnot rozdílu specifické vlhkosti v létě (JJA) pro den (horní řada) a 

noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v g/kg.

Co  se  týče  výšky  mezní  vrstvy,  pro  ni  bylo  charakteristické  jednoznačné 

zvýšení hodnot ve městě. Denní rozdíly bylo výraznější v létě a noční naopak v zimě. 

Výška mezní vrstvy rostla nejméně v letních nočních hodinách. Tato meteorologická 

proměnná je mírou turbulence nad povrchem, proto její velikost je velice závislá na 

orografii a drsnosti povrchu: čím je povrch drsnější, tím je turbulence intenzivnější a 

mezní  vrstva silnější.  Dalším zdrojem turbulence je  termicky stoupající  vzduch – 

termická konvekce. Při vyšších hodnotách teploty se budou generovat intenzivnější 

vertikální vzestupné pohyby, čímž se zvedne výška mezní vrstvy, a proto v teplejších 

městských oblastech dochází k její nárůstu. Závislost na teplotě se projevuje taky na 

průběhu  denních  chodů:  hodnoty  výšky  mezní  vrstvy  jsou  si  velice  podobné  v 

ranních hodinách, kdy je vliv na teplotu také nejmenší(viz obrázky 46 a 47).

Ohledně rychlosti větru, pro zimu a pro léto pro denní a pro noční hodnoty je 

ve většině měst pozorován pokles rozdílů o 0.2-0.5 ms-1. Vzhledem k tomu, že rozdíl 

rychlostí větru mezi městem a okolím je záporný, lze usoudit, že v budoucnu dojde 

k většimu zpomalení větru v urbanistických oblastech.  Taky se občas vyskytovaly 

situace, kdy nedocházelo k žádným změnám v průběhu větru (jenom o cca 0.03 ms-

1), nebo docházelo k nepatrnému nárůstu v půlce stolení, ale dále na konci století byl 

pozorovan pokles (viz obrázky 48 a 49).

44



Obr. 46: Průběh hodnot rozdílu výšky mezní vrstvy v zimě (DJF) pro den (horní 

řada) a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v m.

Obr. 47: Průběh hodnot rozdílu výšky mezní vrstvy v létě (JJA) pro den (horní řada) 

a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v m.
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Obr. 48: Průběh hodnot rozdílu rychlosti větru v zimě (DJF) pro den (horní řada) a 

noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v ms-1.

Obr. 49: Průběh hodnot rozdílu rychlosti větru v létě (JJA) pro den (horní řada) a noc 

(dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v ms-1.

U  stáčení  větru  těžké  stanovit  nějaké  zákonitosti.  Změny  v budoucnu  se 

hodně liší mezi jednotlivými městy. Jak jsme zjistili v kapitole 3.1.2 v letech 2001-

2010 ve městách dochází k malému stáčení směru větru o přibližně 2° proti směru 

hodinových  ručiček.  Tak  například  v zimě  přes  den  se  u  řady  měst  úhel  stáčení 

zmenšuje (např.  Vídeň,  Hamburk), u další řady se zvyšuje (např. Berlín, Budapešť, 

Mnichov) a u některých měst dochází nejdřív k nárůstu a pak k poklesu úhlu (např. 
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Praha). Velikost těchto změn je také rozmanitá, pohybuje se v rozmezí 0.04 až 2°. 

Pro zimní noční hodnoty stáčení převládají nasledující tendence: zmenšení úhlu pro 

půlku století a zvýšení pro konec (např. Berlín,  Mnichov, Praha,  Vídeň). Velikost 

těchto změn se pohybuje v rozmezí 0.03 až 2.5°. Stejná zákonitost platí pro letní 

denní stáčení u půlky zkoumaných měst (např. Berlín, Praha). V průměru velikost 

změn nepřesáhuje 2°, ale například pro Brno a Linec je pozorována změna až 8°. 

U letních denních hodnot stáčení se nevyskytuje jednoznačná tendence,  navíc pro 

Linec je zase pozorován velký skok, až 16° (viz obrázky 50 a 51).

Obr. 50: Průběh hodnot stáčení větru v zimě (DJF) pro den (horní řada) a noc (dolní) 

pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v °.

Obr. 51: Průběh hodnot stáčení větru v létě (JJA) pro den (horní řada) a noc (dolní) 

pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v °.

47



Co se týče změn senzibilního tepla, pro všechny roční období a denní doby 

(kromě letních změn senzibilního tepla přes den) jsou pozorované dvě zákonitost: 

nárůst hodnot v půlce století (např. Berlín,  Vídeň) a pokles na konci nebo samotný 

pokles (např. Mnichov, Hamburk, Hannover). Velikost změn je přibližně 0.2-5 Wm2. 

Pro  letné  denní  změny  v budoucnu  převládá  jenom první  z těchto  zákonistostí  a 

velikost změn je trochu větší a může dosáhat 8 Wm2 (viz obrázky 52 a 53).

Obr. 52: Průběh hodnot rozdílu senzibilního tepla v zimě (DJF) pro den (horní řada) 

a noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v Wm2.

Obr. 53: Průběh hodnot rozdílu senzibilního tepla v létě (JJA) pro den (horní řada) a 

noc (dolní) pro dekády 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v Wm2.
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3.2.3. Denní chody pro roky 2041-2050 a 2090-2099

Pro další výzkum změn rozdílů meteorologických parametrů ve městě a okolí 

jsme  stejně  jako  pro  roky  2001-2010  v kapitole  3.1.3  spočítali  denní  chody 

porměnných nás zajímajících. Charakter denních chodů pro roky 2041-2050 a 2090-

2099 zůstavá stejný jako v součastnosti  a  nepozorujeme tedy žádné tendence.  Ze 

stejných důvodů jako před tim, uvádíme zde grafy jenom pro Berlín (na grafech – 

Berlin), Prahu (Prague) a Budapešt´(Budapest) (viz obrázky 54-58).

U denních  chodů  teploty  vzduchu  v zimních  měsících  pro  každou  hodinu 

pozorujeme zvýšení hodnot v budoucích dekádách ve srocnání s současným stavem. 

Navíc v půlce století je nárůst hodnot méně výrazný než na konci (viz obrázek 54). 

Tyto závěry se shodují s klimatickými vyhlídkami popsanými v kapitole 3.2.1., kde 

pro zimu model RegCM předpovídá zvýšení průměrné teploty a toto zvýšení je větší 

pro  roky  2090-2099  (viz  obrázek  40).  V létě  nejsou  velké  rozdíly  v hodnotách 

teploty pro tři dekády, avšak je vidět, že v ranních a denních hodinách (od 8 do 18 h) 

dochází v malému poklesu teplot v budoucnu a je tento pokles významější pro konec 

století. V nočních hodinách je opět pozorovan nárůst, i když nepatrný. Znovu je to ve 

shodě  s  předpovědí  modelu,  který  udavá  snížení  průměrné  teploty  ve velké  části 

střední Evropy (viz obrázek 41).

Obr. 54: Denní chody teploty vzduchu ve 2 metrech pro zimu (horní řadek) a léto 

(dolní) ve městě (city) a okolí (vic) pro roky 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 

v K.
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V zimě pro specifickou vlhkost plynou podobné zákonitosti jako pro teplotu: 

pro  budoucnost  pozorujeme nárůst  (přičemž pro  roky 2090-2099 se  to  projevuje 

více). V létě se tato tendence zachovavá, ale odlišnosti ve velikosti hodnot vlhkosti 

jsou už menší (viz obrázek 55).

Obr. 55: Denní chody specifické vlhkosti vzduchu pro zimu (horní řadek) a léto 

(dolní) ve městě (city) a okolí (vic) pro roky 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 

v g/kg.

Co se týče denních chodů výšky mezní vrstvy,  v zimě pro každou hodinu 

dochází  ke  snížení  hodnot,  ale  pokles  neni  velký.  Pokud porovnáme mezi  sebou 

půlku a konec století v denních hodinách (od 10 do 16 h) je větší výška pro roky 

2041-2050  a  ve  zbývajících  hodinách  pro  roky  2090-2099  (kromě  Prahy,  kde 

hodnoty pro půlku století jsou vždycky menší). V létě pozorujeme ještě větší shodu 

hodnot pro tyto tři dekády, kdy v budoucnu dochází pouze k nepatrnému poklesu (viz 

obrázek 56).

Pro rychlost  větru  v zimě opět  vychází  snížení  hodnot  v  denních  chodech 

v budoucnu (viz obrázek 57). Nejvýrazněji  se to projevuje pro roky 2041-2050 a 

navíc pro městské rychlosti větru v půlce století pozorujeme obrovský pokles. V létě 

není tendence zcela jednoznačná: v půlce století je pro každou hodinu rychlost větru 

větší než v součastnosti a na konci nejspíš dochází k nepatrnému snížení hodnot ve 

srovnání s roky 2001-2010, i když pro některé hodiny pozorujeme nárůst (např. ranní 

hodiny v Budapešti a Praze).
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Obr. 56: Denní chody výšky mezní vrstvy pro zimu (horní řadek) a léto (dolní) ve 

městě (city) a okolí (vic) pro roky 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v m.

Obr. 57: Denní chody rychlosti větru v 10 m pro zimu (horní řadek) a léto (dolní) ve 

městě (city) a okolí (vic) pro roky 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v ms-1.

U senzibilního tepla platí následující zákonitosti: převládají situace, kdy pro 

roky 2041-2050 dochází k malému zvýšení hodnot a pro roky 2090-2099 naopak ke 

snížení (viz obrázek 58). Pro okolí jsou tyto rozdíly zcela nepatrné malé (výjimkou 

jsou hodnoty senzibilního tepla pro 8-16 h pro konec století).
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O

br. 58: Denní chody senzibilního tepla pro zimu (horní řadek) a léto (dolní) ve městě 

(city) a okolí (vic) pro roky 2001-2010, 2041-2050 a 2090-2099 v Wm2.

3.2.4. Histogramy  rozložení  meteorologických  parametrů  pro 

centrum města a jeho okolí pro roky 2041-2050 a 2090-2099

Pro podrobnější výzkum změn teploty v budoucnu jsme udělali histogramy 

rozložení teplot pro roky 2041-2050 a 2090-2099 stejným způsobem jako pro roky 

2001-2010 (viz kapitola 3.1.4). Jelikož jsme zjistili,  že charaktery histogramů pro 

maximální, průměrnou a minimální teplotu se mezi sebou dobře shodují, uvedeme 

tady histogramy jenom pro průměrné hodnoty teploty. A zase pracujeme s Berlínem 

(na grafech – Berlin), Prahou (Prague) a Budapeští (Budapest) (viz obrázky 59-64).

V kapitole 3.1.4. jsme dospěli k závěru, že se v letech 2001-2010 ve městě 

dny s vysokou teplotou vyskytují časteji. Srovnáním histogramů na obrázcích 59, 61 

a 63 lze usoudit,  že se v zimě pro roky 2090-2099 toto chování projevuje také a 

občas je i výraznější (např. Budapešt´ a Praha). Histogramy pro roky 2041-2050 už 

neukazují  žádné  velké  odlišnosti  v počtů  dnů  s výsokou  a  nízkou  teplotou  mezi 

městem a okolím.

Co se týče letních měsíců, pro obě dvě budoucí dekády pozorujeme stejné 

chovaní histogramů jako pro současnost. Navíc pro půlku století je charakteristická 

větší výška městských sloupců histogramů než na konci. 
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Obr. 59: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Berlíně v zimě (DJF) pro tři dekády v K.

Obr. 60: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Berlíně v létě (JJA) pro tři dekády v K.
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Obr. 61: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Budapešti v zimě (DJF) pro tři dekády v K.

Obr. 62: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Budapešti v létě (JJA) pro tři dekády v K.
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Obr. 63: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Praze v zimě (DJF) pro tři dekády v K.

Obr. 64: Histogramy rozložení průměrných denních (horní grafy) a nočních (dolní) 

teplot  v Praze v létě (JJA) pro tři dekády v K.
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3.2.5. Shrnutí

V této  kapitole  jsme  zkusili  najít  zákonitosti  ve vývoji  vlivu  městských 

ekosystému na meteorologické podmínky. Výsledky analýzy, kterou jsme provedli, 

nedávají  jednoznačné  odpovědě.  Nejvíce  jasné  tendence  jsme  dostali  u  změn 

městského tepelného ostrova. Podle analýzy průběhu teploty v kapitole 3.2.2. v půlce 

století by mělo dojít k malému zvýšení tohoto efektu a pak na konci k jeho docela 

velkému poklesu. V letním období to lze vysvětlit celkovými klimatickými změnami 

v střední Evropě (konkrétně poklesem průměrné teploty v budoucnu) modelované 

modelem RegCM, které jsou dány zejména použitými okrajovými podmínkami z 

globálního modelu. V kapitole 3.2.3. jsme při analýze denních chodů teploty pro léto 

dostali  malý  pokles  teplot  a  pro  zimu  naopak  nárůst,  což  se  úplně  shoduje  s 

předpovědí v kapitole 3.2.1.

U specifické vlhkosti průběhy změn v budoucnu jsou tak rozmanité, že nelze 

zformulovat jednoznačný závěr. Podobná situace nastává i pro další meteorologické 

parametre. V budoucnu lze pozorovat jak jejich nárůst tak i pokles v městech. Proto 

pro zkoumání tendencí evoluce městského působení v budoucnu je potřeba provést 

další analýzu a pravděpodobně mnohem větší množství modelových experimentů.  

Trochu více náhledu možných změn v budoucnosti  poskytují  denní  chody 

parametrů. Pro specifickou vlhkost platí stejné tendence jako pro teplotu vzduchu: 

pro budoucnost pozorujeme nárůst hodnot, který je výraznější v zimě. Co se týče 

výšky mezní vrstvy v zimě pro každou hodinu dochází k malému snížení hodnot a 

v létě nedochází k žádných značným změnám. U rychlosti větru v zimních měsících 

dochází  k poklesu  hodnot  ve  srovnání  se  současností  a  v létě  nejdřív  dochází 

k nárůstu a pak k nepatrnému poklesu.  Pro senzibilní  teplo platí  stejné zákonitost 

jako pro rychlost větru v létě.

Histogramy rozložení teplot v budoucnosti také neukazují jasné zákonitosti. V 

zimě pro roky 2041-2050 nelze zformulovat žádný jasný závěr. Pro roky 2090-2099 

ve městě pozorujeme větší počet dnů s výší teplotou vzduchu. Stejnou tendenci jsme 

dostali i pro obě dvě dekády v létě. Lze to vysvětlit celkovým zvýšením průměrné 

teploty vzduchu v budoucnu.  
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Závěr

V rámci  bakalářské  práce  byla  provedena  analýza  vlivů  městských 

ekosystémů  na  meteorologické  proměnné  a  vývoje  těchto  vlivů  v budoucnu. 

Výsledky  výzkůmu  současného  stavu  (tj.  roky  2001-2010)  se  ukázali,  že 

v urbanistických  oblastech  skutečně  dochází  ke  změně  velikostí  parametrů  ve 

srovnání  s rurálním  okolím.  Zvláštní  pozornost  jsme  věnovali  změnám  teploty 

vzduchu – efektu městského tepelného ostrova. Zjistěné zákonitosti se dalo dobře 

vysvětlit  vlastnostmi  městského  povrchu  takovými,  jako  specifická  geometrie 

zástavby,  charakteristické  pro  města  materiály,  vertikální  převaha  zástavby, 

antropogenní teplo atd.

Analýza  změn  působení  měst  v budoucnu  naopak  nedala  jednoznačných 

zákonitostí. Poměrně jasné výsledky jsme dostali pro městský tepelný ostrov, které 

šlo  dobře  vysvětlit  na  základě  předpovědi  klimatických  změn  v budoucnosti 

modelem  RegCM.  V této  části  práce  analýza  denních  chodů  meteorologických 

proměnných byla více užitečnou než samotný studium změn těchto parametrů ve 

městě. Avšak pro zkoumání zákonitostí evoluce městského působení v budoucnu je 

potřeba provést další analýzu s větší množství modelových experimentů.
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Seznám použitých zkratek

UHI Tepelný ostrov města (z anglického Urban Heat Island)

RegCM Regionální klimatický model (z anglického Regional Climate Model)

BATS Model pro popis procesů na zemském povrchu (z anglického 

Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme)

CLM Model pro popis procesů na zemském povrchu (z anglického 

Community Land Surface Model)

CLMU Model městské zástavby povrchu (z anglického 

Community Land Surface Model - Urban)

tas Teplota vzduchu ve dvou metrech nad povrchem

qas Specifická vlhkost vzduchu

wind10m Rychlost větru v 10 m nad povrchem

phi Směr větru v 10 m nad povrchem

zmla Výška mezní vrstvy

hfss Senzibilní teplo

DJF Zimní roční období

JJA Letní roční období

DTR Redukce denní amplitudy teploty (z anglického 

Diurnal Temperature Range)

RMSD Koeficient  odlišností  mezi  pozorovanými hodnotami  a  hodnotami,  

předpovídanými modelem (z anglického Root Mean Square 

Deviation).
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