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Automatizované klasifikace polí atmosférické cirkulace (zkráceně cirkulační klasifikace) jsou nástrojem hojně 

užívaným v synoptické a dynamické klimatologii ke studiu atmosférické cirkulace a vazeb mezi atmosférickou 

cirkulací a nejrůznějšími atmosférickými, environmentálními a společenskými jevy. Aplikace cirkulačních 

klasifikací na výstupy dynamických modelů atmosféry prodělaly od prvních studií před zhruba 30 lety značný 

rozvoj, odrážející rychlý rozvoj statistiky, výpočetní techniky a přirozeně také klimatologického výzkumu, který se 

tváří v tvář paradigmatu antropogenních klimatických změn stává více a více závislým na simulacích atmosféry. 

Nekoordinované využívání nejrůznějších statistických přístupů v analýze výstupů globálních modelů klimatu a 

jejich ensemblů a nahodilý výběr cirkulačních proměnných, prostorových a časových domén a referenčních 

datových souborů vyústily v potřebu srovnávacích studií, které by objasnily, nakolik je srovnání klasifikací ve dvou 

datových souborech citlivé k subjektivním volbám. Tato práce reaguje na tuto potřebu zaměřením na roli, jakou 

hrají v podobných výzkumech volba klasifikační metody a v případě validace modelů volba referenční reanalýzy 

atmosféry. Za tímto účelem byly provedeny celkem tři studie. V první řadě byly pro oblast Evropy a severního 

Atlantského oceánu pomocí několika různých klasifikací posouzeny rozdíly v průměrných denních polích tlaku 

vzduchu přepočteného na hladinu moře mezi několika atmosférickými reanalýzami. V následujícím kroku jsou 

klasifikace z reanalýz využity k validaci výstupů ensemblu modelů z projektu CMIP5 (Coupled Model 

Intercomparison Project Phase 5). Nakonec je analyzována cirkulace v projekcích těchto modelů pro 21. století pro 

reprezentativní směr vývoje koncentrací RCP8.5. 

Vzájemné srovnání pěti reanalýz (ERA-40, NCEP-1, JRA-55, 20CRv2, and ERA-20C) je založeno na četnosti 

cirkulačních typů definovaných osmi algoritmy pro osm euroatlantických oblastí pro zimy 1961–2000. Reanalýzy 

ERA-40, NCEP-1 a JRA-55 se vzájemně liší v klasifikaci pouze relativně malého počtu dnů (méně než 8 %). 

Výjimkou jsou v tomto ohledu Island a také východní Středomoří, nad kterým se reanalýzy ERA-40 a NCEP-1 

neshodují v klasifikaci zhruba 22% dnů. 20CRv2, jedna z reanalýz 20. století asimilujících jen malé množství 

přízemních proměnných, se významně liší od ostatních reanalýz nad všemi regiony a vyznačuje se sníženou četností 

zonálních (západních) typů. Rozdíly mezi reanalýzami jsou značně citlivé na volbu klasifikační metody a naznačují, 

že každá metoda zachycuje určité specifické rozdíly a že pouze souběžná analýza více klasifikací vede k robustním 

a spolehlivým výsledkům. 

Klasifikace definované v reanalýzách jsou následně využity k validaci ensemblu 32 modelů z projektu CMIP5 pro 

čtyři euroatlantické oblasti. Výsledky dokládají, že pořadí modelů zcela zásadně odráží volbu klasifikační metody a 

že robustního pořadí je možné dosáhnout pouze souběžnou analýzou více klasifikací. Při zohlednění všech osmi 

klasifikací jsou tři modely (HadGEM2-CC, MIROC4h, and CNRM-CM5) stabilně mezi nejlepšími v simulaci 

četnosti typů nezávisle na oblasti. Volba referenční reanalýzy je otestována na příkladu východního Středomoří a 

ukazuje se jako významná; v extrémním případě (MRI-CGCM3) je model 5. nejlepší v porovnání s reanalýzou 

NCEP-1, ale až 22. nejlepší v porovnání s ERA-20C. Nejlepší model pro každou oblast má vůči mediánu reanalýz 

střední chybu četnosti typů zhruba 10–20 %, což zhruba odpovídá odchylce reanalýzy 20CRv2 od daného mediánu. 

Střední chyba nejhoršího modelu je naopak ve všech případech nad 50 %. Ensemble modelů nadhodnocuje četnost 

západních typů ve všech oblastech (o cca 7 % nad Britskými ostrovy, 21 % nad střední Evropou a téměř 70 % nad 

východním Středomořím) a také cyklonálních typů, zatímco východní a anticyklonální typy jsou typicky 

podhodnoceny o 30–40 %. 

Projekce klimatických modelů jsou analyzovány pro Britské ostrovy a střední Evropu. Modely indikují nárůst 

četnosti zonálního proudění, průměrná síla tohoto proudění se nicméně v projekcích nemění. Pro Britské ostrovy 

indikují ty modely, které lépe simulovaly zeměpisnou šířku zonálního proudění v historických bězích, mírný posun 

zonálního proudění směrem k rovníku. Pro střední Evropu není patrný nárůst četnosti ani perzistence 

anticyklonálních typů, naopak modely projektují zeslabení východního proudění, což je hypoteticky důležitým 

faktorem projektovaného zeslabení chladných extrémů v tomto regionu.      
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