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E-mail konzultanta: sokol@ufa.cas.cz 

Konzultant: Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 

E-mail konzultanta: Jan.Bednar@mff.cuni.cz 
 

Abstrakt : 

 Disertační práce se zabývá hodnocením kvantitativní předpovědi konvektivních srážek 

a odhadem její nejistoty. Studoval jsem pět situací s konvektivními srážkami pomocí 

lokálního nehydrostatického modelu LM COSMO s rozlišením 2.8 km a ensemblem 13 

předpovědí vzniklých modifikací počátečních a okrajových podmínek. Předpovědi byly 

verifikovány radarovými měřeními adjustovanými srážkoměry. Kvalita a rozptyl ensemblu 

byly určeny pomocí míry Fractions Skill Score (FSS). Veličina FSS-spread reprezentuje 

rozdíly mezi členy ensemblu a kontrolní neperturbovanou předpovědí a hodnota FSS-skill 

udává rozdíl mezi členy ensemblu a verifikačními daty. Byly provedeny numerické 

experimenty používající hodnoty FSS-skill a FSS-spread ze čtyř událostí stanovující 

vzájemnou závislost spread-skill. Na základě této závislosti a znalosti FSS-spread pro pátý 

den je pak odhadnuta veličina FSS-skill-FIT reprezentující odhad nejistoty předpovědi. Bylo 

provedeno také několik testů výpočtu hodnoty FSS pro ensemblovou předpověď.  

Analýza sledovaných událostí prokázala, že při verifikaci QPF s vysokým rozlišením 

je vhodnější užití nových verifikačních postupů, zde reprezentovaných charakteristikou FSS, 

než aplikace tradičních metod založených na kontingenční tabulce. Při vyjádření nejistoty 

QPF lze užít předpovědní hodnoty kvality předpovědi reprezentované zde předpovědí FSS-

skill-FIT. 

 

Klí čová slova: 

 Kvantitativní předpověď srážek, ensemblová předpověď, rozptyl ensemblu, kvalita 

předpovědi ensemblu, Fractions Skill Score, verifikace předpovědi 
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Abstract: 

The thesis deal with the evaluation of the quantitative convective precipitation forecast 

and its uncertainty. Five convective events that produced heavy local rainfall in the Czech 

Republic were studied. The nonhydrostatic local model LM COSMO was run with a 

horizontal resolution of 2.8 km and an ensemble of 13 forecasts was created by modifying the 

initial and boundary conditions. Forecasts were verified by gauge-adjusted radar-based 

rainfalls. Ensemble skill  and ensemble spread were determined using the Fractions Skill 

Score (FSS). The spread represents the differences between the control forecast and the 

forecasts provided by each ensemble member, while the skill evaluates the difference between 

the precipitation forecast and radar-based rainfalls. The numerical experiments used the FSS-

skill and spread values related to four events to estimate the skill–spread relationship. The 

relationship was applied to a fifth event to estimate the QPF ensemble skill given the 

ensemble FSS-spread. A couple of test of FSS computing were performed. 

 The analysis of these events proved, that the application of the new fuzzy verification 

scores in high resolution QPF is highly advisable. The new scores are more suitable then the 

traditional verification scores based on the contingency table. In order to asses the forecast 

uncertainty it is possible to use the prognostic forecast skill represented by the FSS-skill-FIT 

value.  

 

Key words: 

 Quantitative precipitation forecast, Ensemble forecasting, Ensemble spread, Ensemble 

skill, Fractions Skill Score, Forecast verification 
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Seznam zkratek 
 
ADJ radarová data adjustovaná interpolací modifikovaného podílu 
ALADIN Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development INnternational - 

evropský NWP LAM užívaný v ČR 
ALADIN-LAEF Limited Area Ensemble Forecasting založený na modelu ALADIN 
AVN AViatioN model - globální model americké NCEP 
B frequency Bias – verifikační míra odvozená z kontingenční tabulky 

označující poměr počtu událostí a předpovědí 
BWER Bounded Weak Echo Region - takřka vertikální oblast slabší radarové 

odrazivosti obklopená ze stran a svrchu silnější, typická pro supercely 
CAPE Convective Available Potential Energy - dostupná potenciální energie 
CAP1 CAPPI s horizontálním rozlišením 1 km × 1 km 
CAPPI radarová odrazivost v konstantní výšce (2km) nad mořem 
CIN Convective INhibition - zádržná vrstva záporné vztlakové energie 
CSI Critical Succes Index – verifikační míra odvozená z kontingenční tabulky 

označující podíl správných předpovědí události na celkovém počtu 
předpovědí nebo pozorování události 

COR1 CAPPI opravou pomocí vertikálního profilu odrazivosti a s horizontálním 
rozlišením 1 km × 1 km 

COSMO-LEPS COSMO Limited area Ensemble Prediction System - ensemble konsorcia 
COSMO založený na ECMWF EPS 

COSMO-DE-ENS ensemble systém DWD pro krátkodobou předpověď založený na 
COSMO-LEPS 

CZRAD síť meteorologických radarů provozovaná ČHMÚ 
DWD Deutsche WetterDienst - německá povětrnostní služba 
EA Elementary Area – čtvercové okolí gridu pro výpočet FSS 
ECMWF European Center for Medium-Range Weather Forecast - evropské centrum 

pro střednědobou předpověď 
EPS Ensemble Prediction System 
ECMWF EPS globální Ensemble Prediction System služby ECMWF 
EL Equilibrium Level - HNV 
FAR False Alarm Ratio – verifikační míra odvozená z kont. tabulky označující 

podíl chybných předpovědí na celkovém počtu předpovědí události 
FBS Fraction Brier Score - nenormovaná varianta FSS  
FSS Fraction Skill Score – verifikační míra z kategorie "fuzzy" verifikace 
FSS-skill Kvalita předpovědí ensemblu založená na FSS porovnávající členy 

ensemblu a verifikační data 
FSS-spread Rozptyl předpovědí ensemblu založený na FSS porovnávající členy 

ensemblu a kontrolní (neperturbovanou) předpověď 
GME Globální NWP model služby DWD 
HIRLAM HIgh Resolution Limited Area Model - evropský regionální NWP model 
HNV Hladina Nulového Vztlaku 
HRM High-resolution Regional Model - regionální NWP model DWD 
HVK Hladina Volné Konvekce - nad ní je atmosféra podmíněně instabilní 
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IC Initial Conditions – počáteční podmínky pro běh LAM 
IFS Integrated Forecasting System - globální model ECMWF 
INM EPS španělský globální ensemblový systém 
INTER srážkoměrné stanice poskytující 1h srážková data on-line 
KLIM srážkoměrné stanice využité pro nezávislou verifikaci adjustačních metod 
LAM Limited Area Model – NWP model na omezené oblasti 
LBC Lateral Boundary Conditions – okrajové podmínky pro běh LAM 
LCL Lifting Condensation Level - VKH 
LFC Level of Free Convection - HVK 
LLM Large area Local Model – běh modelu COSMO v rozlišení 11km 
LM COSMO Local Model COSMO (COnsortium for Small–scale MOdeling) – NWP 

model Německé povětrnostní služby 
MAE Mean Absolute Error – střední absolutní chyba 
MAX1, MAX2 maximální radarová odrazivost ve sloupci s horiz. rozlišením 1 nebo 2 km 
ME Mean Error – střední chyba – bias 
MERGE radarová data adjustovaná metodou optimálního odhadu užívaná ČHMÚ 
MM5 Fifth-Generation NCAR/Penn State Mesoscale Model - regionální NWP 

model NCAR 
MOGREPS The Met Office Global and Regional Ensemble Prediction System 
MUMMUB MUlti Model MUlti Boundaries – ensemble systém INM složený z několika 

LAM modelů běžících na IC a LBC z různých globálních modelů 
NAE UM North Atlantic and Europe verze UM 
NCAR National Center for Atmospheric Research - americké výzkumné centrum 
NCEP National Center for Environmental Prediction – předpovědní služba USA 
NCEP EPS globální Ensemble Prediction System americké NCEP 
NMI LAMEPS Norský ensemblový systém s krokem 21 km 
NWP Numerical Weather Prediction – numerická předpověď počasí 
PC Percent (Proportion) Correct – verifikační míra odvozená z kontingenční 

tabulky označující poměr správných předpovědí vůči všem předpovědím 
POD Probability Of Detection – verifikační míra odvozená z kontingenční 

tabulky označující poměr správně předpovězených a všech pozorovaných 
událostí 

PPI elevace radarového objemového měření 
QPE Quantitative Precipitation Estimate – kvantitativní odhad srážek 
QPF Quantitative Precipitation Forecast – kvantitativní předpověď srážek 
RMSE Root Mean Square Error – střední kvadratická odchylka 
SLM Small area Local Model – běh modelu COSMO v rozlišení 2.8km 
SREPS Short Range Ensemble Prediction Systems – ensemble systém pro 

krátkodobou předpověď 
UM Unified Model - globální model anglické MetOffice používaný i regionálně 
VKH Výstupná Kondenzační Hladina - hladina nasycení při suchoadiabatickém 

zdvihu částice 
WER Weak Echo Region - oblast slabší radarové odrazivosti 
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1. Úvod 
 

 Srážková konvekce je jednou z nejzajímavějších oblastí meteorologie a svými projevy 

zasahuje široké spektrum lidských činností a zájmů. Ať už se jedná o pozorování mohutných 

konvektivních oblaků a jevů s nimi spojených, jako např. tornáda, kroupy apod., nebo naopak 

ohrožení majetku lidí díky leckdy extrémním projevům silné konvektivní činnosti. 

 Předpověd konvekce a konvektivních srážek je již od minulosti jedna 

z nejzajímavějších a zároveň nejtěžších meteorologických předpovědí. Subjektivní předpověď 

sice může odhadnout nebezpečí vzniku silných konvektivních srážek, ale obtížně je může 

jakkoli kvantifikovat nebo úzce specifikovat (poloha, rozsah,…). Vzhledem ke složitosti a 

měřítku procesů v konvektivní oblačnosti je i v současné době, kdy se ke slovu dostávají 

NWP modely s vysokým rozlišením, velmi obtížné konvekci objektivně předpovědět. Starší 

hydrostatické modely ze svého principu konvekci explicitně předpovědět nemohou a pouze se 

jí pokoušejí odhadnout na základě parametrizace konvekce.  

Předkládaná disertační práce se zabývá vyhodnocením deterministické a ensemblové 

předpovědi konvektivních srážek a odhadem nejistoty jejich předpovědi. Cílem této práce je 

za pomocí vhodné verifikační techniky stanovit kvalitu deterministické i ensemblové 

předpovědi, rozptyl ensemblové předpovědi a vzájemný vztah rozptylu a kvality ensemblu. 

Na základě tohoto vztahu by bylo dále možno odhadnout kvalitu předpovědi jako doplněk 

deterministické předpovědi v době, kdy ještě nejsou k dispozici verifikační data. 

 Disertační práce se věnuje otázkám hodnocení předpovědi konvektivních srážek. 

Shrnuje výsledky publikované v několika studiích citovaných v práci. Text práce je rozdělen 

do jedenácti kapitol. Kapitoly 2-3 shrnují poznatky z odborných prací, které se vztahují k 

následujícímu textu. Použitý NWP model a metody zpracování dat jsou uvedeny v kapitolách 

4-6. Vlastní výsledky práce jsou diskutovány v kapitolách 7-11. 

Kapitola 2 shrnuje poznatky z fyziky vzniku a vývoje silných konvektivních bouří a 

dokumentuje složitost a časové i prostorové měřítko jednotlivých procesů, které se na vývoji 

bouře podílejí. Většina těchto procesů ovlivňuje vypadávání srážek a tedy výrazně i 

požadavky na jejich předpověď. Kapitola ukazuje, že pro předpověď konvektivních srážek je 

potřebné použití NWP modelů s vysokým rozlišením, které jsou schopny alespoň část procesů 

v konvektivních bouřích zachytit. 

 Pro hodnocení předpovědi byla v minulosti vyvinuta celá řada verifikačních technik. 

Většina z nich je ovšem použitelná pouze pro spojitá pole meteorologických veličin nebo i 

srážkových polí většího měřítka. Prognostická pole srážek, která vytváří NWP model 
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s vysokým rozlišením a která již svoji strukturou připomínají pole radarové odrazivosti, je 

ovšem obtížné tradičními metodami hodnotit. I malá chyba v lokalizaci předpovězeného 

srážkového úhrnu vede k nízkému hodnocení tradičními verifikačními metodami a k označení 

předpovědi za špatnou. Klasickým důvodem je princip tzv. dvojité chyby („double penalty“). 

Vzhledem ke složitým procesům, které vedou ke vzniku organizované srážkové konvekce 

(viz kapitola 2), je takřka nemožné očekávat od NWP modelu přesnou časovou i prostorovou 

lokalizaci konvektivních srážek. Model s krokem okolo 3 km je sice schopen vytvořit 

konvektivní pohyby a díky dobře parametrizované mikrofyzice i konvektivní srážky, ale 

cirkulace popsané v kapitole 2 zasahují až do oblasti mezo-γ a mikro-α měřítek podle 

klasifikace Orlanskiho, a nebudou tedy přesně odpovídat cirkulacím modelovým. Při 

hodnocení předpovědi, která je uživatelsky zajímavá a subjektivně připomíná pole skutečných 

srážek, ale tradiční metody ji hodnotí jako špatnou, je třeba využít nových verifikačních 

metod. Přehledu takových metod, které se rozvíjejí v posledním desetiletí, se věnuje 

kapitola 3. 

Pro výpočet prognostických polí srážek byl použit nehydrostatický NWP model 

Německé povětrnostní služby LM COSMO, který byl poskytnut ÚFA AVČR pro výzkumné 

účely. V kapitole 4 jsou uvedeny základní charakteristiky a nastavení použitého modelu a také 

nastavení experimentu s perturbací vstupních polí pro ensemblový běh. 

 Pro verifikaci předpověděných polí srážek slouží data ze srážkoměrných měření. Tato 

měření ovšem nejsou v letních měsících schopná postihnout strukturu konvektivních srážek. 

V České republice lze s výhodou použít radarové sítě CZRAD obsahující dva radary a plně 

pokrývající celé území ČR. Srážky odvozené přímo z radarové odrazivosti však není vhodné 

bez dalších úprav kvantitativně využít, protože radarová data jsou ovlivněna různými druhy 

chyb. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy korigující základní i jemnější chyby radarové 

odrazivosti a jejich použití v LM COSMO. 

 Pro potřeby této práce bylo vybráno 5 situací s konvektivními srážkami z let 2002 až 

2005, jejichž popis je uveden v kapitole 6. Verifikace předpovědí těchto událostí je popsána 

v následující kapitole 7. Zde je provedeno shrnutí výpočtů veličin diskutovaných v kapitole 3 

a porovnání standardních verifikačních technik a nových moderních postupů. Hlavní otázka 

verifikace je totiž výběr a použití vhodné techniky pro daný typ předpovědi. 

Nejistota předpovědi je nedílnou součástí předpovědi srážek s vysokým rozlišením. 

Pro zdokonalení objektivní předpovědi je výhodné určit také její nejistotu jako doplňující 

informaci k deterministické předpovědi. Pro vyjádření této nejistoty se běžně používá 

ensemblové předpovědi. Ta se využívá v současné době obvykle pro předpovědi s nižším 
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rozlišením a pro spojitá pole, jako je tlak a teplota. Tato práce užívá jednoduchou metodu 

perturbace vstupních polí (popsanou v kapitole 4) jako způsob výpočtu ensemblové 

předpovědi srážek. Cílem práce není vytvořit novou metodu výpočtu ensemble předpovědi, 

ale naopak z výstupních polí ensemblu vyhodnotit nejistotu předpovědi srážek. Popis nejistoty 

zahrnuje vztah mezi kvalitou (skill) a rozptylem (spread) ensemblu a je popsán v kapitole 8, 

odhad kvality předpovědi (skill-FIT) je uveden v kapitole 9. 

Předposlední kapitola 10 obsahuje výsledky testů některých dílčích aspektů použité 

verifikační techniky, její aplikace přes celou doménu a definice elementární oblasti. Kapitola 

11 shrnuje celou práci a diskutuje výsledky. Poslední části práce jsou dodatky logicky se 

nehodící do průběhu textu, a to přehled základních verifikačních kritérií, detailní popis 

příkladu verifikace srážek z kapitoly 3 a skew-T diagramu z kapitoly 6. 

Souhrnně lze vymezit následující cíle této práce: 

1) posoudit techniky adjustace radarových dat pomocí srážkoměrných měření a použít 

adjustovaná radarová data k verifikaci předpovědi srážek, 

2) otestovat verifikační kritérium vhodné pro kvantitativní předpověď srážek modelem s 

vysokým rozlišením a srovnat výsledky verifikace s výsledky tradičních verifikačních metod, 

3) stanovit kvalitu a rozptyl ensemblové předpovědi srážek, zjistit vztah mezi těmito 

veličinami a posoudit jeho využití při odhadu nejistoty předpovědi. 

V průběhu této práce jsem narazil na řadu termínů. které nemají svůj ustálený překlad 

do češtiny a použití českého synonyma by mohlo být zavádějící. V práci je tedy uvedeno 

značné množství duálních termínů (české + anglické verze) což doufám přispěje k pochopení 

práce bez zbytečného prodloužení textu. Zároveň v práci systematicky dávám přednost 

adjektivu konvektivní před konvekční. Za tento nekonvenční přístup se autor omlouvá a doufá, 

že to laskavý čtenář nebude brát jako invektivu. 
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2. Vznik a vývoj konvektivní obla čnosti 
 

 Atmosférická konvekce je proces, při němž se vyvíjejí horizontálně omezené výstupné 

i sestupné pohyby vzduchu (Met. slovník, 1995). Výstupné konvektivní pohyby souvisejí 

s vertikálním rozložením teploty (hustoty) vzduchu, které může za určitých podmínek 

podporovat vzestupný pohyb vzduchu. Tyto pohyby mohou být lokálně podpořeny 

nehydrostatickými silami působícími v konvektivní oblačnosti. Sestupné pohyby zpravidla 

kompenzují výstupné pohyby a mohou být zesíleny např. vypadáváním srážek z oblaku. 

Atmosférická konvekce tak představuje důležitý mechanismus vertikálního přenosu tepla, 

vlhkosti a hybnosti v atmosféře. 

 Výstupné pohyby probíhají pod vlivem archimédovských tlakových sil, které působí 

vzhůru, pokud je hustota částice vzduchu (viz dále) menší než hustota vzduchu v okolí. 

Rychlost výstupných pohybů nabývá řádově velikosti jednotek až desítek metrů za sekundu. 

Při výstupu částice vzduchu dochází díky poklesu tlaku ve vyšších vrstvách k adiabatickému 

rozpínání částice a tedy i k ochlazování dle suchoadiabatického gradientu. Při ochlazování 

dochází k růstu relativní vlhkosti vzduchu v částici. Pokud je hodnota relativní vlhkosti nižší 

než 100%, mluvíme o tzv. suché konvekci (bezoblačné). Po dosažení nasycení (RH = 100%) 

dochází při dalším ochlazování podle nasyceně adiabatického gradientu ke kondensaci vodní 

páry a vzniku oblačných kapek. V tomto případě používáme pojem vlhká konvekce (oblačná). 

S konvektivními pohyby vzduchu je spojen vývoj oblaků druhu Cu, Cb, Sc, Ac, Cc. Tyto 

pohyby mají různé příčiny, různé vertikální rozsahy a probíhají v různých výškách. 

 Konvektivní pohyby mohou nabývat různých forem od výstupu jednotlivých „bublin“ 

vzduchu až ke vzniku souvislých proudů vystupujícího vzduchu. Výstupné proudy mají 

složitou vnitřní strukturu a jsou ovlivněny směrem a rychlostí větru v různých výškových 

hladinách. 

 Vývoj konvektivní oblačnosti je spojen se splněním tří základních podmínek: 

1) Existuje proces, který vyvolá vznik výstupných pohybů a je impulsem pro vývoj 

dalších konvektivních pohybů. 

2) Vertikální profil teploty a vlhkosti vzduchu v troposféře podporuje další zrychlení 

vzniklého výstupného proudu. 

3) Vzduch proudící vzhůru je dostatečně vlhký a teplý, aby zajistil přísun vody potřebné 

pro vývoj oblaku. 
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Ke splnění podmínky 1) může dojít samovolně díky dostatečnému prohřátí povrchu, mluvíme 

pak o samovolné či termické konvekci. V ostatních případech se jedná o konvekci vynucenou 

např. prouděním vzduchu přes horskou překážku nebo v oblastech frontálních rozhraní. 

 

2.1 Vertikální zvrstvení atmosféry 

Při posuzování stability atmosféry se používá pojem částice vzduchu. Tím je míněn 

makroskopický objem vzduchu, který splňuje následující podmínky: 

1) Vzduchová částice zachovává svojí identitu a při svém přemístění se nemísí 

s okolím. 

2) Pohyb vzduchové částice nenarušuje podmínky v jejím okolí a nevyvolává 

kompenzační pohyby okolního vzduchu. 

3) Tlak vzduchu v částici se okamžitě přizpůsobuje tlaku vzduchu v jejím okolí. 

4) Chování částice je určeno adiabatickými procesy. 

Kromě těchto podmínek ještě předpokládáme, že je atmosféra ve stavu hydrostatické 

rovnováhy (Řezáčová a kol., 2007) 

 Vertikální zrychlení dané částice díky rozdílu hustoty okolí a částice můžeme zapsat 

jako: 

(2.1) 

 

 Čárkované veličiny ve vztahu (2.1) se vztahují ke vzduchové částici a nečárkované 

k okolnímu vzduchu. Symbol w označuje vertikální rychlost, ρ  hustotu vzduchu, p tlak 

vzduchu, g tíhové zrychlení, T teplotu vzduchu a B vztlakovou sílu. 

 Odvození kritérií statické stability lze najít takřka ve všech monografiích o konvekci, 

viz např. Řezáčová a kol. (2007). Na základě tohoto odvození lze stanovit, že daná výšková 

hladina je vzhledem k vertikálnímu přemístění suché vzduchové částice: 

1) stabilní pro DΓ<Γ , tj. 0>
∂
∂

z

θ
 

2) indiferentní pro DΓ=Γ , tj. 0=
∂
∂

z

θ
       (2.2) 

3) instabilní pro DΓ>Γ , tj. 0<
∂
∂

z

θ
, 

kde z∂∂ /θ je vertikální gradient potenciální teploty. Tyto vztahy odvozené pro suchý vzduch 

lze pomocí virtuální teploty rozšířit i pro vlhký nenasycený vzduch. Tato korekce ovšem 

B
T

'TT
g

'

'
gg

z

p

'

1

dt

dw =−−=−−=−
∂
∂−=

ρ
ρρ

ρ
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nemá přílišný vliv (Řezáčová a kol, 2007). Vztahy ukazují, že stabilita nenasyceného vzduchu 

závisí na vertikálním gradientu potenciální teploty (virtuální potenciální teploty). 

 Pro nasycenou vzduchovou částici popisuje pokles její teploty nasyceně adiabatický (v 

praxi pseudoadiabatický) gradient ΓP. Podmínky stability vůči suchému vzduchu lze pak 

upřesnit jako: 

1) absolutně stabilní pro PΓ<Γ  

2) indiferentní vzhledem ke ΓP pro PΓ=Γ  

3) podmíněně instabilní pro DP Γ<Γ<Γ                   (2.3) 

4) indiferentní vzhledem ke ΓD pro DΓ=Γ  

5) absolutně instabilní pro DΓ>Γ  

 

Toto hodnocení, založené na vlastnostech vzduchové částice uvedených výše, nám 

umožňuje posoudit stabilitu atmosféry v dané výškové hladině a označujeme ho jako metodu 

částice. Je samozřejmé, že pokud se daná kategorie stability vztahuje na všechny hladiny 

v dané vrstvě, mluvíme o této vrstvě jako o stejně stabilní (instabilní) jako její hladiny. 

Pro hodnocení možnosti vývoje konvektivní oblačnosti se používají různé formy 

termodynamických diagramů. Vzhledem k tomu, že řadu veličin, které budu dále používat, je 

možné na takovém diagramu zobrazit, je na obrázku 2.1 vynesen vertikální profil teploty 

pomocí tzv. skew-T diagramu. Na ose x je znázorněna teplota, na ose y logaritmus tlaku 

vzduchu. Pro přehlednost je osa y zkosená. V přízemní hladině je teplota částice stejná jako 

teplota okolí. Začne-li nenasycená částice stoupat, klesá její teplota podle suchoadiabatickém 

gradientu. Na daném obrázku má částice po malém výstupu nižší teplotu než její okolí a na 

částici tedy působí záporná vztlaková síla. Je tedy potřeba nějakého zdvihacího mechanismu 

na její překonání. Stoupá-li částice dále, klesá její teplota a roste relativní vlhkost vzduchu 

v částici. V okamžiku nasycení se částice dostává do tzv. výstupné kondenzační hladiny 

(VKH, LCL – lifting condensation level) a dále její teplota klesá podle nasyceně 

adiabatického (pseudoadiabatického) gradientu. Dochází ke kondenzaci přebytečné vodní 

páry a tvorbě oblačné vody. Dále se částice vzduchu dostává do hladiny volné konvekce 

(HVK, LFC – level of free convection), kde se její teplota vyrovnává s okolní teplotou. Po 

překonání hladiny volné konvekce již na částici nemusí působit žádný zdvihací mechanismus, 

protože je při dalším výstupu nadlehčována vztlakovou silou B. Mluvíme zde o pásu kladné 

potenciální energie až do hladiny nulového vztlaku (HNV, EL – equilibrium level), kde má 

částice opět stejnou teplotu jako její okolí. 
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Obr. 2.1: Skew-T diagram. V diagramu jsou vyznačeny na vertikální ose izobary (1000-200hPa), na horizontální 

ose je vynesena teplota, která je v diagramu zakreslena zkoseně (linky T konst). V grafu jsou vyznačeny izolinie 

směšovacího poměru q (q konst), dále teplotní zvrstvení Γ (červeně), suchá adiabata ΓD (modře) a 

pseudoadiabata ΓS (zeleně). Barevně jsou označeny plochy kladné energie CAPE (modrá plocha) a záporné CIN 

(šedá plocha). Dále je horizontální linkou zakreslena hladina nulového vztlaku (HNV) a hladina volné konvekce 

(HVK). 

 

Integrací záporné energie ve vrstvě mezi povrchem a HVK dostáváme veličinu CIN 

(Convective INhibition), což je energie, kterou musí vynaložit zdvihací mechanismus, aby 

částice dosáhla HVK a dále již stoupala vzhledem k dostupné energii okolí. Hodnota CIN je 

definovaná vztahem: 

 

(2.4) ∫
−=

HVK

z
dz

T

TT
gCIN

0

'
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Obdobně integrací kladné energie v pásu mezi HVK a HNV dostáváme veličinu 

označovanou jako CAPE (Convective Available Potential Energy), což je energie dostupná 

v konvektivním prostředí pro vývoj konvektivní oblačnosti (např. Blanchard, 1998). 

 

(2.5) 

 

Charakteristik konvektivního prostředí existuje výrazně víc, jejich přehled je uveden 

např. v Manzato (2003).  

 

2.2 Vorticita oblačného měřítka, střih větru 

V rámci posuzování vývoje konvektivní oblačnosti nemůžeme předpokládat 

atmosféru pouze ve stavu hydrostatické rovnováhy a bez vyvolání kompenzačních pohybů při 

výstupu oblačných částic. Nejčastěji se jedná o prostředí s podmíněně instabilním zvrstvením, 

kde vystupuje částice vzduchu o rozměru jednotek až stovek metrů. Nelze tedy předpokládat, 

že zůstane zachována platnost předpokladů o absenci kompenzačních pohybů a okamžitém 

vyrovnání tlaku s okolím. 

Působením nehydrostatických tlakových sil vzniká uvnitř oblaku soustava proudění 

s gradienty rychlosti proudění, které mají různý směr a velikost. Důsledkem změn rychlosti je 

vznik vírů, jejichž rozměry odpovídají rozměrům oblaku. K popisu pole proudění v oblaku se 

používá koncept vorticity proudění. V řadě případů je tento koncept názornější a umožňuje 

snáze pochopit dynamiku mohutných konvektivních oblaků. Na rozdíl od synoptického 

měřítka ovšem nestačí brát v úvahu pouze vertikální složku vorticity, ale trojrozměrné pole 

proudění a tedy všechny tři složky vektoru vorticity proudění. Dále při řešení rovnice vorticity 

v mezo-synoptickém měřítku nelze zanedbat synopticky nevýznamné členy o sklápění 

horizontální vorticity a změně tloušťky sloupce vzduchu. 

 

Formulujeme-li pohybové rovnice bez uvažování tření, můžeme při použití rovnice 

kontinuity v Boussinesquově aproximaci zapsat rovnici vorticity jako (Houze, 1993): 

 

 (2.6), ( 2.7), (2.8) 

 

kde η, ε, ξ jsou složky vektoru vorticity: 

 (2.9) 

∫
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Členy S (Stretching term) vyjadřují změnu vorticity při změně rychlosti v daném 

systému, tj. protažení vírové trubice (tzv. krasobruslařský efekt). Členy T (Tilting term) 

označují transformaci složek vorticity při změně směru proudění, tj. při změně sklonu vírové 

trubice. Veličina B označuje sílu vztlaku a její horizontální změna vyjadřuje vliv baroklinity 

na změnu horizontálních složek vorticity. 

Při zjednodušení rovnice vorticity do dvourozměrného systému (při symetričnosti 

úlohy) dostáváme tvar: 

 

(2.10) 

 

Je zřejmé, že na okrajích sestupného či vzestupného proudu s nenulovým 

horizontálním gradientem vztlaku bude mít vertikálně se pohybující vzduch nenulovou 

horizontální složku vorticity. 

Při výstupu vzduchu vlivem kladného vztlaku je maximum vztlaku uprostřed 

stoupajícího vzduchového sloupce a velikost síly klesá směrem ke krajům sloupce. Tímto 

gradientem je generovaná vorticita znázorněná na obr. 2.2a. V případě sestupného proudu 

vzduchu se záporným vztlakem, který souvisí s vypadáváním srážek a ochlazováním, jde o 

opačnou verzi předchozího případu. Při šíření chladného vzduchu podél zemského povrchu se 

zachovává silný gradient záporného vztlaku a tedy i centrum horizontální vorticity na čele 

výtoku vzduchu z bouře (obr. 2.2b). 

Na obrázku 2.2c je pro úplnost znázorněn vznik horizontální vorticity střihem větru. 

Za předpokladu, že jediná změna rychlosti větru je změna složky u s výškou, tj. v = (u(z), 0, 

0), dostáváme z definice vorticity vznik pouze horizontální složky ε. 

 
Obr. 2.2: Schematické znázornění vzniku horizontální vorticity z gradientu vztlaku – a) a b), na obrázku c) je 
znázorněn vznik vorticity ze střihu větru.Upraveno podle Houze (1993). 
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Intenzivní vertikální vorticita vzniká v konvektivní oblačnosti převážně 

transformováním horizontální vorticity okolí oblaku. Uvažujeme-li souřadný systém, který se 

pohybuje s vyvíjející se konvektivní bouří, je vorticita proudění v prostředí se střihem větru, 

ale bez stáčení směru větru s výškou popsána jako: 

 

(2.11) 

 

Horizontální vorticita konvektivního prostředí v okolí oblaku tedy závisí pouze na 

střihu větru. Na obrázku 2.3 je schematicky znázorněna atmosféra v souřadném systému 

pohybujícím se s bouří a s relativním střihem větru znázorněným vlevo. Jde tedy o střih větru 

pouze v rychlosti, ne ve směru. Vzduch ve spodních vrstvách má horizontální vorticitu 

proudění kolmou ke směru relativního proudění, jak je znázorněno vírovou trubicí se směrem 

rotace. Vztlaková síla B deformuje vírovou trubici směrem vzhůru, dochází ke sklápění 

horizontální vorticity (viz člen T v rovnici vorticity – „tilting“) a vzniká vertikální vorticita, 

která má formu dvou opačně rotujících vírů po obou stranách výstupného proudu. Tento 

proces vede ke vzniku kladné vorticity na levé straně výstupného proudu a záporné na pravé 

straně. 

Sklápění horizontální vorticity je hlavním mechanismem vzniku vertikální vorticity 

v prostředí se silným střihem větru (Klemp, 1987) a je charakteristický pro vznik silnější 

organizované konvektivní oblačnosti. Rotace v nižších vrstvách je způsobována 

baroklinickým generováním vorticity na gust frontě (Rotunno and Klemp, 1985). Tento jev 

zároveň přispívá i k vzniku typické oblačnosti pro tornadické supercely, tzv. „wall cloud“.  

Dvojice vírů vznikající sklápěním horizontální vorticity mimo jiné vytváří 

mechanismus vtahování okolního vzduchu ve středních výškách do oblaku, což je patrné na 

obrázku 2.3 vpředu. Je zřejmé, že vtahování závisí na střihu větru a bude zvýšeno jako 

výsledek dvojice vírů na obou stranách výstupného proudu. 
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Obr. 2.3: Transformace horizontální vorticity na vertikální, vlevo znázorněn relativní střih větru 

(vektor větru v dané výšce vzhledem k pohybu oblaku). Upraveno dle COMET. 
 

V centrech rotace na stranách výstupného proudu působí nehydrostatické tlakové 

gradienty generované jak vztlakovou silou tak samotnou rotací. Z odvození příspěvků těchto 

veličin na tlakové pole dostáváme rovnice: 

 

(2.12),(2.13) 

 

kde složka *
Dp , resp. *

Bp , představují poruchové složky tlakového pole, které 

odpovídají dynamickému vlivu proudění, resp. působení síly vztlaku. Z rovnice (12) vyplývá, 

že příspěvek vztlakové složky poruchového tlaku vzniká vlivem vztlaku.  

Vertikální tlakové gradienty, které vznikají na bocích výstupného proudu mají tedy 

svůj původ zejména v dynamickém působení střihu větru a jsou vyvolány rotací ve středních 

hladinách. Ze vztahu (2.13) vyplývá, že silná rotace kolem vertikální osy ve středních 

hladinách podporuje pokles tlaku a zesílení výstupného proudu. Zároveň je nutno 

poznamenat, že tento efekt nezávisí na znaménku rotace a tudíž cyklonální i anticyklonální 

smysl rotace vytváří pokles tlaku uvnitř rotujícího sloupce vzduchu. 

Zesílením rychlosti výstupného proudu dochází k jeho zúžení a důsledkem toho je 

zvýšení rotace trubice (Rotunno, 1981). Tento jev je popsán v rovnici vorticity členem S 

(Stretching) a je důsledkem zachování momentu hybnosti. 

Jak je schematicky znázorněno na obrázku 2.4, dochází při intenzivním vzestupu 

vzduchu v prostředím se střihem větru k jeho sklápění na základě kombinovaného vlivu 

vorticity generované střihem větru a vorticity vytvářené gradientem vztlakové síly ve výstupu 

(viz obr. 2.2a). Míra sklápění vzestupného proudu závisí na poměru mezi vorticitami 
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z jednotlivých zdrojů. V prostředí bez střihu větru nedochází ke sklápění vzestupného proudu, 

naopak v prostředí se silným střihem větru a slabým vztlakem dochází k výraznému sklopení 

vzestupného proudu. Obě tyto situace mají výrazný vliv na vývoj konvektivní oblačnosti, 

neboť při prvním případě nedochází ke vzniku organizované konvekce (viz dále) a při druhém 

nemusí docházet vůbec k tvorbě konvektivní oblačnosti produkující významné srážky. 

 
Obr. 2.4: Sklápění výstupného proudu v prostředí se střihem větru. Upraveno dle COMET. 

 

Při štěpení bouří (viz dále v kapitole 2.5) v prostředí se silným střihem větru hraje 

významnou roli horizontální tlakový gradient, vznikající na krajích výstupného proudu 

působením střihu větru v různých výškách. První teorie byla založena na analogii 

s laboratorním obtékáním překážky, kdy na návětrné straně vzniká vyšší tlak a na závětrné 

nižší. Nicméně tato analogie neplatí v chování silných bouří, protože výstupný proud se 

nechová jako úplná bariéra proudění, ale jako částečně prostupný objekt. Horizontální tlakový 

gradient mířící přes vzestupný proud vzniká ve směru střihu větru v dané hladině a nikoli ve 

směru větru (Rotunno and Klemp, 1982). 

 

 

2.3 Iniciace konvekce 

Vznik silné konvektivní oblačnosti nezávisí pouze na výskytu a hodnotě dostupné 

potenciální energie (CAPE, viz vztah 2.5) ale také na procesech, které konvekci spouštějí 

(překonání CIN, vztah 2.4). Jsou pozorovány případy, kdy se bouře výrazně lišily v závislosti 
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na mechanismu vzniku, což značně ztěžuje předpověď výskytu a formy konvektivních bouří, i 

když je předpověď velkoprostorových charakteristik konvektivního prostředí na 12-24 hodin 

vcelku dobrá (Doswell, 2001). 

Než se začne vyvíjet silná bouře, musí synoptické a mezosynoptické procesy „dodat“ 

dostatečné množství vlhkosti a instability, aby bouře mohla vzniknout. Když konvekce začne 

vznikat, záleží na interakci konvekce a střihu větru, do jakého typu se bouře bude vyvíjet a jak 

bude intenzivní. Tyto procesy, podporující vznik konvekce, můžeme rozdělit na lokální, 

advekční nebo dynamické, jak je shrnuto v tabulce 2.1. Lokální procesy zahrnují míšení v 

mezní vrstvě a interakci atmosféry s orografií či gradienty meteorologických veličin v 

přízemní hladině. Advekční procesy souvisí s transportem fyzikálních charakteristik 

vzduchových hmot. Dynamické procesy zahrnují různé fyzikální procesy mezoměřítka. Tyto 

procesy se špatně pozorují, neboť zahrnují rychle se vyvíjející pohyby v oblasti bez 

konvektivní činnosti (např. rychle se pohybující gravitační vlny). Všechny typy těchto 

procesů vedou k vytvoření stavu atmosféry, který je příhodný pro vznik konvekce. Jejich 

podrobná diskuze je již mimo rozsah této práce. 

 

Lokální procesy Advekční procesy Dynamické procesy 
Procesy v mezní vrstvě 
  - prohlubování směšovací 
vrstvy 
  - prohlubování vlhké vrstvy 
  - konvergence na dryline 
  - noční inverze 
  - přízemní jet 
Vlivy terénu 
  - vznik konvergenčních zón 
  - vývoj údolní cirkulace 
  - modifikace hodografu 
Vlivy povrchu 
  - vypařování, výměna tepla 

  - diskontinuity v poli vlhkosti a 
drsnosti povrchu 

Různé advekce 
  - vytvoření zachycující inverze 
  - destabilizace 
  - vznik suché mezní vrstvy 
Čáry konvergence 
  - fronty 
  - dryline 
  - bríza 
  - údolní větry 
Advekce vlhkosti 
  - nárůst CAPE, snížení LFC 
  - lokální zvlhčení oblaku 

Sekundární cirkulace 
  -geostrofické přizpůsobení 
  - jety 
Gravitační toky 
  - zdvih na gust frontě 
  - lokalizovaná redukce CIN 
  - modifikace vertikálního střihu 
Instability v mezoměřítku 
Procesy v mezní vrstvě 
  - oblačné ulice 
  - přízemní jety 

Tab. 2.1: Procesy mezoměřítka, vytvářející podmínky pro vznik silné konvekce (podle Doswell, 2001). 

Procesy, které konvekci přímo spouští, mohou fungovat samostatně (např. vznik bouře 

na gust frontě), nebo v kombinaci s ostatními (vliv topografie a gust fronty). Přehled 

jednotlivých procesů, opět rozdělených mezi lokální, advekční a dynamické, je v tabulce 2.2. 

Mezi běžné lokální procesy spouštějící konvekci patří vztlakem řízené cirkulace 

v mezní vrstvě, tzv. termiky, které jsou dostatečné pro růst mnoha izolovaných cel. Může jít o 

tzv. vynucené kumuly, což jsou vrcholy vztlakových vírů v konvektivní mezní vrstvě, které 

tvoří často oblaky typu Cu hum. Pokud má částice již dostatek vztlaku, aby oblak rostl dále do 

velkých výšek, vytváří se tzv. aktivní kumuly (oblaky přesahující HVK). Termické působení 
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může dát vznik tzv. oblačným ulicím, které nevedou k vývoji silné konvekce, ale k vývoji řad 

oblaků Cu hum (Doswell, 2001). 

 

Lokální procesy Advekční procesy Dynamické procesy 
 Cirkulace v mezní vrstvě 

  - termiky 
Vlivy terénu 

  - orografický zdvih 
  - tepelné působení  
  - terénní překážky 

Vlivy povrchu 
  - diskontinuity v tocích latentního 
či zjevného tepla 

Čáry konvergence 
  - studené fronty 
  - gust fronty 
  - brízy 
  - dryline 

Průsečíky rozhraní 
  - trojitý bod 
  - kolidující fronty, brízy 

Gravitační toky 
Oblačné ulice 

Kombinované procesy zdvihu 
  - termiky podél front 
  - horiz. řady konv. oblačnosti kolidující s frontami, gust frontami, dryline 
  - gravitační vlny interagující s frontami, dryline 

Tab. 2.2: Procesy mezoměřítka, spouštějící silnou konvekci (podle Doswell, 2001). 
 

Dalším běžným spouštěcím mechanismem je vliv terénu na proudění vzduchu 

(Houze, 1993). Kupovitá oblačnost vzniká často díky konvergenci údolních větrů. Taková 

konvekce často nedává vznik silné konvektivní oblačnosti, ale při dalším šíření může podpořit 

vznik silnější konvektivní oblačnosti na jiném místě. Topografické vlivy menších měřítek 

mohou přispívat buď přímo pomocí lokálního termického zdvihu nebo díky dřívějšímu 

dosažení konvektivní teploty. Změna přízemního proudění topografií může vyvolávat 

přízemní konvergenci. Nehomogenity v polích vlhkosti povrchu či vegetace mohou 

podporovat vznik konvekce nebo ji přímo spouštět (Lynn et al, 1998). 

Konvekce často vzniká v mezní vrstvě podél ostré čáry konvergence. Občas jsou tyto 

čáry spojeny s gravitačním tokem reprezentujícím výtok studeného vzduchu z předešlé 

konvektivní oblačnosti. Tyto čáry jsou obvykle úzké, s horizontálním rozměrem několika 

kilometrů. Mělké čáry konvergence, nedostatečné ke spuštění konvekce, mohou prohloubit 

vrstvu vlhkosti v mezní vrstvě a podpořit tak jiné spouštěcí mechanismy advekcí vlhkosti. 

Procesy, které jsou často patrné v multicelární oblačnosti nebo na rozhraních typu squall line, 

mohou být popsány pomocí interakce gravitačního toku a střihu větru. Při optimální 

konfiguraci atmosféry může rozhraní spustit významnější konvekci i při minimálních 

hodnotách CAPE. 

Advekční jevy, jako je např. gust fronta, bríza nebo dryline, sice reprezentují 

spouštěcí mechanismy konvekce, ale ta se na nich nemusí vyskytovat všude. Vhodné místo 

pro růst bouře je na průsečících těchto jevů, např. průsečík gust fronty a dryline (tzv. „triple 

point“), kde se protínají tři druhy různých vzduchových hmot. Mezi dynamické procesy 
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spouštění konvekce se dají zařadit horizontální řady konvektivní oblačnosti jako forma 

dynamické instability, ale ty obvykle nespouštějí silnou konvekci bez dalších zdvihacích 

mechanismů. V některých případech mohou konvekci vyvolat i gravitační vlny. 

Vznik silných konvektivních bouří je často spojen s kombinacemi různých lokálních, 

advekčních nebo dynamických procesů. 

 

2.4 Konvektivní oblačnost 

Konvektivní bouře existují za velmi různých podmínek a vyvíjejí se v širokém spektru 

vlastností konvektivního prostředí. Chování bouře je závislé na okolních podmínkách, ve 

kterých se bouře vyvíjí, včetně termodynamické instability, vertikálního profilu větru a 

ostatních mezosynoptických jevů. Mechanizmy zajišťující a ovlivňující vznik konvektivní 

oblačnosti a její vývoj byly diskutovány v předchozích kapitolách. V této kapitole se zaměřím 

na základní koncepční modely konvektivních bouří, které slouží jako základní představa 

jejich vývoje, vlastností a procesů v nich. 

Jak definovali již Byers a Braham (1948) v roce 1948 v projektu „The Thunderstorm“, 

základní stavební blok konvektivního oblaku (Cumulonimbus - Cb) je cela, která je určená 

jedním výstupným proudem a z časového hlediska následným kompenzačním sestupným 

proudem, který souvisí s vypadáváním srážek. Nejjednodušším případem konvektivní bouře 

je tedy tzv. jednoduchá cela. Větší isolované bouře se dělí dle vnitřní organizace na dva 

základní modely: multicelu a supercelu. Ve vývoji mutlicelární oblačnosti hraje významnou 

roli gust fronta, které věnuji dále také samostatnou část. 

 

2.4.1 Jednoduchá cela 

Jednoduchá cela je vlastně základní typ konvektivní bouře a zároveň základní 

strukturní jednotka multicelární bouře. Sestává z jednoho výstupného proudu (z angl. 

„updraft“), který prorůstá rychle troposférou a vytváří velké množství kondensované vody a 

ledových částic. Tato fáze vývoje, kdy bouře sestává pouze z výstupného proudu se nazývá 

stadium kumulu. Jakmile kapky nebo ledové krystalky dosáhnou velikosti, kdy jejich pádová 

rychlost převýší výstupnou rychlost výstupného proudu, začínají padat jako proud srážkových 

částic. Srážkové částice padající z chladných horních hladin strhávají okolní vzduch a při 

pádu nenasycenou oblastí pod oblakem se vypařují. Oba procesy vedou k ochlazení 

sestupujícího vzduchu a vytváří sestupný proud. Tato fáze vývoje, kdy vedle sebe v různých 

částech oblaku existuje jak výstupný, tak sestupný proud, se nazývá stadium zralosti. 
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Sestupný proud spolu se srážkovými částicemi dosahují zemského povrchu a jako 

proud studeného vzduchu se roztéká po povrchu a mění vlastnosti proudění v okolí. Čelo 

chladného výtoku má charakter mezosynoptického frontálního rozhraní a nazývá se gust 

fronta. Roztékající se studený vzduch se střetává s teplým vzduchem vtékajícím do bouře a 

může odříznout oblak od zdroje tepla a vlhkosti. Tím ukončí působení výstupného proudu a 

bouře se dostává do stadia rozpadu. Zánik výstupného proudu znamená i odstranění zdroje 

vody pro vývoj srážek. Sestupný proud potom slábne až ve vzduchu zbude jen nesrážkový 

zbytek oblaku obvykle ve formě rozpadající se kovadliny. 

 
Obr. 2.6: Tři stádia jednoduché cely – stadium kumulu (Cumulus Stage), zralosti (Mature Stage) a rozpadu 
(Dissipating Stage). Převzato z Lester (1995). 
 

Na obrázku 2.6 jsou znázorněny schematicky všechny tři vývojové fáze jednoduché 

konvektivní cely. Stadium kumulu trvá typicky 10-15 minut, poté se začínají tvořit a 

vypadávat srážky ve stadiu zralosti, což trvá typicky 15-30 minut. Rozpad oblaku je obtížné 

stanovit, ale zánik sestupného proudu obvykle probíhá po dobu asi 30 minut (Řezáčová et al., 

2007). Během doby trvání bouře se oblak pohybuje dle průměrného okolního proudění ve 

výšce 5-7 km nad zemským povrchem. 

Jednoduchá cela představuje vlastně silnější přeháňku, která se často tvoří v letním 

období uvnitř vzduchové hmoty vlivem denního chodu teploty. Vzhledem ke krátké době 

života neprodukuje tento typ bouře velké srážkové úhrny. Nebezpečné jevy počasí, jako jsou 

silné nárazy větru nebo kroupy se sice mohou vyskytnout, ale nevýrazně a velmi zřídka. 
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2.4.2 Gust fronta 

Studený vzduch, který vytéká z konvektivní bouře, se roztéká podle zemského 

povrchu a na jeho čele se utváří mezosynoptické frontální rozhraní. Toto rozhraní mezi 

studeným vzduchem z bouře a teplým okolním vzduchem se nazývá gust fronta a hraje 

významnou roli při vývoji silných konvektivních bouří. Jako synoptická fronta je i gust fronta 

oblastí velkých horizontálních gradientů meteorologických veličin a její přechod je 

doprovázen zejména rychlým poklesem teploty a prudkým nárazovitým větrem. 

Chování gust fronty se dá dobře modelovat jak analyticky (Moncrieff and Liu, 1999), 

tak numerickým modelem (Liu and Mocrieff, 1996) či laboratorně (Simpson and Britter, 

1980) jako gravitační tok (gravity current), kdy mělká hustá kapalina vytlačuje okolní 

kapalinu nižší hustoty (hraje zde převážnou roli gravitace oproti advekci). 

Na obrázku 2.7 jsou vykresleny základní prvky gust fronty. Charakteristickým rysem 

je hlava proudu, která tvoří čelní část a zahrnuje i zpětné proudění přetočeného vzduchu. Jako 

viditelná část se na čele gust fronty vytváří často oblačnost typu „Cumulus arcus“ jako odezva 

na nucený výstup teplého vzduchu. Za hlavou se vyskytuje oblast zesílené turbulence 

proudění, které vytváří turbulentní brázdu a za ní následuje několik vln, které deformují horní 

hranici studeného vzduchu. 

Z numerických experimentů vyplývá, že gust fronta má spolu s okolním prouděním 

zásadní vliv na vývoj organizované multicelární konvekce. Přechod gust fronty může ukončit 

přísun teplého vzduchu do bouře a tím skončí vývoj této bouře. Za vhodných podmínek ale 

může čelo gust fronty podporovat vývoj vzestupných pohybů, a tedy i vznik nových cel. 

Jeden z prvních známých způsobů, jak může gust fronta spouštět vývoj nových cel, byla 

kolize gust front, které vznikly v různých bouřích a které vyvolaly silnou přízemní 

konvergenci (Mahoney, 1988). Gust fronty se mohou i spojit, zesílit a vytvořit konvekci i ve 

velké vzdálenosti od původní bouře. Příkladem toho je vznik squall line i 200 km před 

konvektivními bouřemi na studené frontě. 

Na čele gust fronty je generovaná horizontální vorticita, jak je schematicky 

znázorněno na obr. 2.8a. V případě, že je atmosféra bez střihu větru (nebo je střih rychlosti 

větru velmi malý), jsou na všech stranách symetricky stejné podmínky pro vznik nové 

konvekce (obr. 2.8a). Na okrajích gust fronty tak nejčastěji vznikají oblaky Cu arc, které jsou 

z hlediska srážkových úhrnů bezvýznamné. 
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Obr. 2.7: Charakteristické vlastnosti gust fronty. Upraveno dle Houze (1993), převzato z Řezáčová a kol (2007). 

 

 
Obr. 2.8: Na obrázku vlevo je znázorněno šíření studeného vzduchu symetricky od mateřské bouře, vpravo je 
zřetelný vývoj nových cel na preferované straně gust fronty v prostředí se střihem větru (převzato z COMET). 

 
Vzhledem k tomu, že atmosféra není obecně bez střihu větru, existuje často v okolí 

bouře horizontální vorticita generovaná střihem větru (viz kap. 2.2), což je znázorněno na 

obrázku 2.8b. Na preferované straně (obr. 2.8b vpravo) ve směru po vektoru střihu větru je 

konvekce podporovaná nejen vorticitou na čele gust fronty, ale i vorticitou generovanou 

střihem větru v okolí bouře. Na obrázku 2.9 je shrnutý vliv vorticity vyvolané vztlakovou 

silou, střihem větru a gust frontou na výstupný proud na čele gust fronty. V části 2.9a je 

vorticita generovaná pouze gradientem vztlaku (viz rovnice 2.10) v prostředí bez střihu větru. 

Vyvíjí se vertikálně vzpřímený oblak - jednoduchá konvektivní cela. V části 2.9b je na čele 

gust fronty generovaná vorticita, která spolu s vorticitou stejného znaménka napomáhá sklopit 

výstupný proud nad studený vzduch. Pokud bereme tyto případy v úvahu v prostředí se 

střihem větru a tedy i vorticitou generovanou střihem větru, dostáváme skloněný výstupný 

proud v části 2.9c (bez přítomnosti gust fronty) a vzpřímený proud v části 2.9d (s gust 

frontou).  
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Obr. 2.9: Schematické znázornění, jak může být výstupný proud ovlivněn střihem větru a/nebo gust frontou. (a) 
Bez střihu větru a gust fronty je osa výstupného proudu, tvořená vztlakem a vztlakem generovanou vorticitou, 
vzpřímená. (b) V přítomnosti gust fronty, rozložení horizontální vorticity je nerovnoměrné díky příspěvku gust 
fronty a výstupný proud se sklání po směru větru. (c) V prostředí se střihem větru se výstupný proud díky 
příspěvku vorticity generované střihem větru sklání od gust fronty. (d) V prostředí se střihem větru a 
v přítomnosti gust fronty se příspěvky obou těchto jevů mohou vyrušit a výstupný proud může být vzpřímený. 
Převzato z Rotunno et al. (1988). 

 

Část 2.9d je samozřejmě idealizovaná a její podrobnější rozbor je na obrázku 2.10. 

Pokud je příspěvek vorticity studeného vzduchu výrazně vyšší než příspěvek vorticity střihu 

větru, okolní vzduch bude zdvihán do výše studeného vzduchu a poté strháván nad něj (obr. 

2.10c). Pokud jsou oba příspěvky přibližně rovnocenné, potom se okolní vzduch i vzduch 

z čela gust fronty zdvihá vzpřímeně a výrazně výše nad studený vzduch (obr. 2.10b). Tento 

případ je optimální pro rychlé překonání hladiny volné konvekce a dostatečný zdvihací 

mechanismus pro vývoj intenzivní konvektivní oblačnosti. Bude-li příspěvek střihu větru 

dominovat nad příspěvkem gust fronty, bude vzduch nad gust frontou lehce zdvihán a pak 

strháván směrem po střihu větru (obr. 2.10a), což sice produkuje lepší zdvihací mechanismus 

než na obr. 2.10c, ale zároveň horší než v případě 2.10b. 
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Obr. 2.10: Znázornění interakce vorticity střihu větru a vorticity vzniklé na čele gust fronty. V levé části je 
schematické znázornění interakce a v pravé části odpovídající simulace numerickým modelem. a) vorticita střihu 
větru (∆U) dominuje nad vorticitou gust fronty (C), b) oba příspěvky jsou vyrovnané, c) vorticita gust fronty 
dominuje nad střihem větru. Převzato z COMET a Weisman, Rotunno (2004). 
 

Během vývoje multicelárního systému se může ovšem interakce mezi gust frontou a 

střihem větru měnit v závislosti na rychlosti (teplotě) šířícího se studeného výtoku z bouře. 

Před vývojem silného výtoku studeného vzduchu a silné gust fronty je vývoj systému ve fázi 

zobrazené na obrázku 2.10a. Výstupný proud se sklápí po směru střihu. Po vývoji gust fronty 

dochází v optimálním případě k posílení zdvihu ve spodních hladinách a vytváří se více 

vzpřímená struktura výstupného proudu. Když je výtok studeného vzduchu natolik intenzivní, 

že je příspěvek střihu větru nižší, tak cirkulace spojená s gust frontou převažuje nad cirkulací 

ze střihu větru a výstupný proud se sklání nad studený vzduch. Zároveň dává tato situace 

možnost vzniku zadnímu vtékajícímu proudu a může tak dojít ke vzniku squall line 

(Weisman, Rotunno, 2004). 
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2.4.3 Multicela 

Většina konvektivních bouří sestává z více jednoduchých cel, které jsou v různých 

stadiích vývoje a mohou se vzájemně ovlivňovat. Tato struktura ztěžuje předpověď vývoje i 

šíření konvektivní bouře. O takových bouřích mluvíme jako o multicelárních bouřích. 

Základním mechanismem, který vyvolává postupný vznik cel, je výstup teplého a vlhkého 

vzduchu před chladným výtokem z bouře. 

Multicelární systém sestává vždy z řady konvektivních cel, které vytváří vizuálně 

souvislý oblak. Nové cely se tvoří na okraji hlavního systému a každá z nich postupně splývá 

se systémem. Chladný vzduch ze sestupných proudů se u povrchu země roztéká a vytváří gust 

frontu, na níž za příhodných podmínek (viz kapitola 2.3) dochází k vývoji nové intenzivní 

konvekce. Na obrázku 2.11 je znázorněn typický příklad struktury multicelárního systému 

podle klasické studie bouře z roku 1973 z blízkosti města Raymer (USA). Obrázek 

představuje pohled na čtyři konvektivní cely v různých stadiích vývoje. Nejstarší cela, 

označená jako n-2, se již rozpadá a převažuje v ní sestupný proud. Cela označená jako n-1 je 

mladší cela ve stádiu zralosti, je v ní přítomen vzestupný i sestupný proud. V cele n se začaly 

vyvíjet srážkové částice a je tedy již zaznamenatelná radarem. Cela n+1 se začíná vyvíjet ve 

vzestupném proudu před čelem gust fronty. Ve stadiu maximální intenzity dosahuje každý 

vzestupný proud až nad hladinu rovnovážného vztlaku a vytváří přestřelující vrchol. Po 

oslabení výstupného proudu se vrcholek bortí a v důsledku divergence proudění ve vysokých 

vrstvách vytváří kovadlinu oblaku. 

 
Obr. 2.11: Schéma vertikálního řezu multicelární bouří (krupobití v blízkosti města Raymer, USA, 9.7.1973) 
znázorňující posloupnost cel podél směru pohybu bouře. Upraveno dle Browning et al. (1976), převzato z 
Řezáčová a kol, (2007) - viz detailnější popis. 
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Výsledkem takových procesů je série cel v různých stádiích života, které postupně 

vznikají na boku systému z podmínek popsaných v předchozí kapitole. Nové cely jsou 

vyvolány nuceným výstupem na gust frontě. Okolní vzduch pak může vystoupit až k hranici 

volné konvekce a vytvářet tak další nové cely. Výtoky z jednotlivých cel se mohou spojit a 

vytvořit tak intenzivnější gust frontu. 

Schopnost gust fronty vyvolat vývoj nové cely byl diskutován v minulé kapitole a 

závisí především na střihu větru a instabilitě okolního konvektivního prostředí. 

Charakteristický střih větru pro vývoj multicely se udává 2.5 m.s-1 na 1 kilometr výšky, nebo 

5-10 m.s-1 ve spodních 2.5-3 km (Weismann and Klemp, 1982). 

Výrazný problém při předpovědi vývoje a chování multicely je její šíření, které na 

rozdíl od jednoduché cely nebývá ve směru průměrného, řídícího proudění. Šíření multicely je 

nutno chápat jako výsledek pohybu jednotlivých cel (pohyb s průměrným prouděním větru v 

oblačné vrstvě) a diskrétního růstu nových cel. Diskrétní šíření systému ve směru nových 

narůstajících cel může v závislosti na střihu větru ve spodních hladinách nastávat takřka 

kdekoli na gust frontě, preferovaná jsou místa s vhodným režimem šíření výtoku (viz kapitola 

2.3). 

Z předešlého vyplývá, že pokud budou např. nové cely narůstat na přední straně 

multicely, její celkový pohyb bude rychlejší než řídící proud. Budou-li cely narůstat na zadní 

straně multicely, celý systém se zpomalí, v ojedinělých případech se může takřka zastavit. 

Velmi časté je odchýlené šíření multicelárního systému od směru pohybu okolní oblačnosti 

v důsledku nárůstu nových cel na boku multicely. Na výsledné rychlosti pohybu závisí i 

celkové srážky, které v daném místě vypadávají. Vysoké srážkové úhrny jsou dosaženy 

zejména v kvazistacionárních bouřích, které se pohybují velmi pomalu. 

 

4.4 Supercela 

Jako supercelární se označuje bouře se silným rotujícím výstupným proudem, který je 

po relativně dlouhou dobu existence bouře stacionární (Glossary of Meteorology, 2000). 

Supercela se jeví jako jedna konvektivní cela, která se spojitě obnovuje. Typickým rysem 

supercely je dlouhá doba života, silný rotující výstupný proud a pohyb bouře, který se 

zpravidla výrazně odlišuje od středního proudění. Převážně se pohyb bouře odklání vpravo od 

směru průměrného proudu (Doswell, 2001), ale byly zaznamenány i případy, kdy se 

supercelární bouře šířila na levou stranu (např. Dostalek et al, 2004). Tento jev souvisí se 

stáčením směru větru s výškou, které je většinou po směru hodinových ručiček. Zároveň je 
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pro vznik supercely důležitý silný střih větru (zvlášť ve spodních hladinách) a vysoká hodnota 

CAPE. 

V minulosti se používaly různé definice supercelárních vlastností, v současné době se 

za příznak supercelárního vývoje považuje výskyt mezocyklóny. Mezocyklóna je v tomto 

pojetí oblast nízkého tlaku vzduchu, která se vyvíjí ve středních hladinách oblaku a jejíž 

horizontální rozměr odpovídá měřítku oblaku. Mezocyklóna se projevuje jako cyklonální ale i 

anticyklonální vír s maximální řádovou hodnotou vertikální vorticity 10-2 s-1. Pojmem 

mezocyklóna se dlouho označovala tlaková níže v mezosynoptickém měřítku (Met. slovník, 

2001). Pro rozlišení pojmů používám pojem mezocyklóna pro rotující vír v supercelární 

oblačnosti a pojem mezoníže v původním mezosynoptickém smyslu. Tabulka 2.3 shrnuje 

rozdíly obou pojmů. Hlavní rozdíl je ve velikosti, době trvání a také v tom, že na rozdíl od 

mezoníže, může mezocyklóna rotovat i anticyklonálně. Je tedy důležité oddělit tyto dva 

pojmy bez ohledu na to, jak jsou pojmenované. 

Na obrázku 2.12 je schematický náhled na všechny základní charakteristiky supercely. 

Je patrné stáčení větru s výškou, které řídí vtok okolního vzduchu do bouře ve spodních 

vrstvách, ve středních vrstvách určuje střední proud, se kterým se pohybuje okolní oblačnost, 

a v nejvyšších vrstvách určuje hlavní směr roztékání kovadliny. Základním rysem je silný 

rotující vzestupný proud a mezocyklóna (angl. The mesocyclone), dále je na obrázku 2.12 

zobrazen přední (angl. Front) a zadní sestupný proud (angl. Rear Flank Downdraft), gust 

fronta, přestřelující vrcholek oblaku (angl. Overshooting top), apod. 

 
 Mezocyklóna Mezoníže 

Anglický překlad Mezocyclone Mesolow 

Horiz. rozměr 5-10 km ~100 km 

Doba trvání ~ 1 hodina ~ 1 den 

Detekce Dopplerovský radar 
Družicové snímky, synoptická 
analýza 

Poznámky 
Tlaková níže v měřítku oblaku, bez 
vlivu Coriolisovy síly rotuje 
cyklonálně i anticyklonálně 

Tlaková níže v mezoměřítku, díky 
Coriolisově síle pouze cyklonální 
smysl rotace 

Tab. 2.3: Srovnání pojmu mezocyklóna a mezoníže (Glossary of Meteorology, 2000). 
 

Na radarových snímcích vykazuje supercelární oblačnost často slabší odrazivost – 

oblast slabé odrazivosti (WER - Weak Echo Region). Ta souvisí s velmi silným vzestupným 

proudem, který do vnitřní části oblaku přináší nesrážkové částice, nedetekovatelné radarem. 

Tato oblast může přejít v oblast slabé odrazivosti obklopené silnější (BWER - Bounded Weak 

Echo Region). Obě základní charakteristiky jsou vyznačeny na obrázku 2.13. 
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Obr. 2.12: Základní charakteristiky supercelární oblačnosti.Vysvětlení anglických pojmů viz text. Převzato z 

COMET. 
 

 
Obr. 2.13: V levé část je obrázek radarové odrazivosti ze dne 31.5.2001. V pravé horní části je zvětšený výřez 
z levého obrázku a dva vertikální řezy v linkách A-B a C-D, které dokumentují výskyt BWER. Vpravo dole je 
znázorněna radarová odrazivost z hladiny 2 km, na které je patrný výskyt oblasti WER. Převzato z Řezáčová 
a kol, (2007). 
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V silných konvektivních bouřích, supercelách, se vyskytuje cirkulace složená z hlavního 

výstupného proudu a dvou sestupných proudů – předního a zadního, jak je znázorněno na 

obrázku 2.14. Sestupný proud na přední straně (Forward Flank Downdraft) je spojen 

především s vypadáváním srážek z jádra bouře. Vzniká ve srážkovém sloupci a vytváří gust 

frontu, která se šíří od supercely. Rychlost sestupného proudu je ovlivněna záporným 

vztlakem, vypařováním srážkových částic a vertikálním tlakovým gradientem. Sestupný 

proud na zadní straně (Rear Flank Downdraft) vzniká dynamicky, díky tlakovým gradientům 

na návětrné straně silného rotujícího vzestupného proudu. Vzduch natékající na vzestupný 

proud je strháván dolů díky vertikálnímu dynamickému tlakovému gradientu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o okolní nenasycený vzduch, dochází při sestupu k vypařování kapek a 

sestupný proud zadní strany vytváří oblast bez radarové odrazivosti (echo-free region). 

 
Obr. 2.14: Horizontální řez supercelou znázorňující pozici předního (FFD) a zadního (RFD) sestupného proudu 
a výstupného proudu (UD). Převzato z COMET. 
 

4.5 Štěpení bouří 

Rozdělení jednoho konvektivního oblaku na dva, které se při svém pohybu od sebe 

vzdalují, se označuje jako štěpení bouří (supercel). V naprosté většině případů se oba nově 

vzniklé supercelární systémy nevyvíjejí stejně intenzivně, i když, jak bude vidět později, 

určité vnější podmínky stejné intenzitě napomáhají. Jeden systém zpravidla zaniká a druhý 
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získává vlastnosti stacionární supercely. Příčiny celého procesu jsou dané vznikem 

nehydrostatických gradientů a jejich interakcí se střihem větru. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2 na obrázku 2.3, na stranách silného vzestupného 

proudu vzniká pár vírů daných gradientem vztlaku (vztah 2.13), viz obrázek 2.15a. Při 

dostatečném střihu větru vyvolává síla vertikálního tlakového gradientu nové rotující 

vzestupné proudy na stranách původního. Oblak v tomto stavu ještě nemusí vykazovat 

supercelární charakteristiky, ale umožňuje přechod na supercelární systém. Jestliže se 

v oblasti výstupného proudu nahromadí dostatek srážkové vody, záporný vztlak hmotnosti 

srážkových částic vyvolá vývoj sestupného proudu. Sestup vzduchu je ještě podporován 

vypařováním srážkových částic. Jakmile se sestupný proud dostává k zemskému povrchu, 

začíná se roztékat pod oblakem a vytváří gust frontu. 

Při slabém střihu větru se vytékající vzduch z bouře šíří rovnoměrně a utíná přísun 

teplého a vlhkého vzduchu do bouře. Při silném střihu působí dva faktory na prodloužení 

doby života bouře. Prvním je aktivní vtok do bouře ve spodních hladinách (viz kapitola 2.3, 

Wilhelmson and Klemp, 1978), který dodává do výstupného proudu dostatečně teplý a vlhký 

vzduch, a druhým je vznik vertikálních tlakových gradientů dynamického původu, které 

podporují výstup vzduchu a vývoj nových vzestupů na okrajích bouře (obrázky 2.15a, 2.15b) 

(Rotunno and Klemp, 1982). Pro štěpení supercel není důležitý vznik silného sestupného 

proudu, který působí jako doplňující faktor, ale vznik vertikálních tlakových gradientů na 

krajích bouře (Rotunno and Klemp, 1982, 1985). Akumulace srážek působí pouze jako 

urychlení tohoto procesu. 

Jak vyplývá z rovnice 13, na krajích výstupného proudu klesá tlak v centrech rotace a 

podporuje rozštěpení výstupného proudu. Vzhledem k tomu, že nové výstupné proudy jsou 

generovány v centrech cyklonální i anticyklonální rotace, rotují i nově vzniklé výstupy 

cyklonálně i anticyklonálně. Jak probíhá proces štěpení cely a výstupné proudy se od sebe 

oddělují, vznikající sestupný proud pak oba vzestupné proudy od sebe odděluje, sklápí 

vírovou trubici dolů a vytváří další dva páry vírů (obrázek 2.15b) (Rotunno, 1981). 

Tyto víry sice také vytváří centra nízkého tlaku vzduchu, ale záporná vztlaková síla 

znemožňuje růst vzestupných proudů v této oblasti. Tento proces probíhá ve všech bouřích 

rostoucích v prostředí se silným střihem větru. V prostředí, kde se směr větru nestáčí s výškou 

(střih větru je pouze v rychlosti větru – obr. 2.15 a, 2.15b), přispívají obě centra stejně 

k vývoji jak cyklonálně tak anticyklonálně rotujícího výstupného proudu. Vznikající bouře 

s rotujícími vzestupnými proudy již začínají vykazovat supercelární charakteristiky – rotující 

vzestupný proud, který se spojitě obnovuje (Wilhelmson and Klemp, 1981). 
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Obr. 2.15: Vývoj páru vírů vertikální vorticity sklápěním horizontální vorticity a) (vlevo). Na obrázku b) 
(vpravo) je zakreslen vývoj dalšího páru vírů v začínajícím sestupném proudu a štěpení původního oblaku na 
dva, které se mohou stát supercelami. Převzato z COMET. 
 

Studený vzduch, roztékající se pod bouří, přispívá k transformaci další horizontální 

vorticity na vertikální a produkuje další rotaci na krajích výstupného proudu, což způsobuje 

šíření výstupného proudu do těchto směrů. Zároveň přispívá vorticita dodávaná do 

výstupného proudu ke zvýšení jeho rotace a tím i k jeho dostatečné stabilizaci (Lilly, 1986).  

Popsané štěpení supercely probíhalo za předpokladu, že se směr věru nemění 

s výškou. Pak může dojít ke vzniku dvou zrcadlově se šířících supercel s opačným smyslem 

rotace (Wilhelmson and Klemp, 1978, 1981, Klemp and Wilhelmson, 1978). Toto chování, 

stejně jako přímý hodograf, je však velmi řídké (Klemp and Wilhelmson, 1978b). Většina 

supercel se odklání vpravo od původního proudění a druhá část ztrácí supercelární charakter. 

Byly pozorovány ovšem i opačné případy se šířící se levou polovinou supercely (Dostalek et 

al, 2004).  

Toto chování není přímým důsledkem Coriolisovy síly, ale je vyvoláno střihem větru, 

jehož směr se s výškou mění. Jediný vliv Coriolisovy síly na vývoj konvektivní oblačnosti je 

ovlivnění velkoprostorového střihu větru, kdy se většinou směr větru stáčí vpravo s výškou. 

Proto je častější výskyt supercel šířících se vpravo (Davies-Jones, 1984, Wilhelmson and 

Klemp, 1978). Jak bylo popsáno v kapitole 2.2, dochází v prostředí se silným střihem větru k 

vytvoření horizontálního tlakového gradientu mezi centry relativně vyššího a nižšího tlaku na 

stranách výstupného proudu (viz obrázek 2.4). Pro štěpení bouře v prostředí s konstantním 

směrem větru nemá tento gradient, kromě zešikmení a posílení vzestupného proudu v přední 

části, žádný výrazný vliv (obr. 2.16a) (Klemp, 1987) a obě rozštěpené bouře mají stejnou 

možnost přejít na samostatnou supercelu (Klemp and Wilhelmson, 1978). Naopak v prostředí, 

kde se směr větru stáčí s výškou, dochází mezi centry vyššího a nižšího tlaku na stranách 
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vzestupného proudu ke vzniku sekundárního vertikálního tlakového gradientu, jak je 

znázorněno na obrázku 2.16b. 

  

 
Obr. 2.16: Srovnání struktury vertikálních tlakových gradientů pro prostředí s přímým a) (vlevo) a stáčejícím se 
b) (vpravo) hodografem. Převzato z COMET. 
 

V levé části obrázku 2.16b je patrné, že vertikální tlakový gradient napomáhá 

vzestupu vzduchu na rozdíl od pravé strany, kde je výstup vzduchu potlačován opačným 

gradientem. Na obrázku 2.17 je znázorněna situace, kdy na rozdíl od obrázku 2.15b nedochází 

k rozštěpení na dvě zrcadlově symetrické supercely, ale díky popsaným gradientům pouze na 

jednu supercelu. Druhá část bouře nevykazuje supercelární charakteristiky a rychle se rozpadá 

jako jednoduchá konvektivní cela. Vzhledem k intenzitě původního konvektivního oblaku 

může samozřejmě i rozpadající se část novou konvekci podpořit, ale ne již jako supercela. 

Druhá část bouře (obr. 2.17 vlevo) naopak vykazuje supercelární charakteristiky a její 

mezocyklóna se vyvíjí jako rotující vzestupný proud v centru maximální vorticity na kraji 

bouře. 
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Obr. 2.17: Vývoj supercely na pravé části v prostředí se směrem větru stáčejícím se s výškou. Převzato z 
COMET. 

Kapitola 2 shrnuje poznatky ve fyzice vzniku a vývoje silných konvektivních bouří a 

dokumentuje složitost a časové i prostorové měřítko jednotlivých procesů. Současné 

nehydrostatické NWP modely s prostorovým krokem okolo 2-3 km již fyzikálně reprezentují 

konvektivní pohyby v oblačnosti a díky dobře popsané mikrofyzice mohou simulovat 

konvektivní srážky. Nicméně rozlišení modelu ještě stále neodpovídá prostorovému měřítku 

popsaných jevů v řádu 100-1000 m a model počítá cirkulace v oblačnosti odlišně od reálných. 

To způsobuje samozřejmě i odlišnosti v poli srážek. 

Pole srážek předpovězené NWP modelem s vysokým rozlišením odpovídá svým 

rozlišením poli radarové odrazivosti a zároveň ho i opticky připomíná. Je zřejmé, že pokud 

model dobře zachytí vznik konvektivní oblačnosti, je schopen vytvořit pole vysokých úhrnů 

srážek, které ovšem mohou být nepřesně časově i prostorově lokalizovány. Na posouzení 

shody polí předpovězených i měřených srážek bylo vytvořeno mnoho verifikačních technik, 

které jsou obsahem následující kapitoly. 
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3. Verifikace 
 

 Verifikace je nepostradatelnou částí meteorologického výzkumu a operativní 

předpovědi. Je-li dobře stanovená metodologie verifikace, mohou být výsledky verifikace 

užitečné pro různé cílové skupiny uživatelů. Přímo ve výzkumu pomáhají zjistit, kde je třeba 

provést další zkoumání a modifikaci předpovědního modelu, v operativní předpovědi 

pomáhají stanovit kvalitu předpovědi a její trend v čase nebo testovat nové varianty NWP 

modelů. Mohou být užitečné komerčním uživatelům, jako jsou například energetické 

společnosti (Casati et al., 2008). 

V minulosti se většina pozornosti vztahovala ke stanovení několika verifikačních 

parametrů ("verification scores") a pozorovaná data většinou spočívala v bodových měřeních 

interpolovaných do plochy. Tyto postupy jsou občas označovány jako "tradiční verifikační 

metody". Mezi ně patří užití kontingenční tabulky a parametrů z ní odvozených (CSI, FAR, 

POD,... ) nebo skalární odhady chyby jako je např. RMSE (viz příloha A, tabulka A.2). 

Charakteristiky založené na porovnávání bod proti bodu (grid proti gridu) jsou vhodné pro 

prvky v synoptickém měřítku až mezoměřítku. Pro prvky jako jsou srážky, charakterizované 

složitou strukturou v měřítkách nižších než 10 km, jsou tyto charakteristiky problematické. 

Výzkum a vývoj nových verifikačních kritérií začal přibližně před deseti lety a byl motivován 

vývojem NWP modelů s vyšším časovým i prostorovým rozlišením, vývojem regionální 

ensemblové předpovědi a rozvojem distančních měření, jako jsou radarová a družicová 

pozorování (např. Ebert and McBride 2000; Casati et al. 2004; Davis et al. 2006a; Casati et al 

2008). Přehled nově vyvíjených metod byl též diskutován na semináři "3rd resp. 4th 

International Verification Methods Workshop" v Readingu (UK - leden 2007), resp. 

Helsinkách (Finsko – červen 2009). 

Tato kapitola se věnuje přehledu metod verifikace QPF, zejména postupům, které se 

používají v dalších kapitolách. V části 3.1 je uveden přehled tradičních technik, v části 3.2 

prostorových technik a v část 3.3 je věnována užití tzv. Fraction Skill Score. 

 

3.1 Tradiční verifika ční techniky 

Nejjednodušší a nejsnáze pochopitelné verifikační postupy byly vyvinuty pro základní 

odhad chyby u nepravděpodobnostní předpovědi spojitých a kategorických prediktandů. Tyto 

metody byly v předpovědi srážek používány hlavně pro verifikaci dat interpolovaných z 

modelové předpovědi do pozic srážkoměrných stanic. Pro verifikaci spojitých prediktandů se 
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nejčastěji používají zmíněné hodnoty RMSE (Root Mean Square Error - střední kvadratická 

chyba), MAE (Mean Absolute Error - střední absolutní chyba), ME (Mean Error - střední 

chyba) - viz příloha A, tabulka A.1. Veličiny RMSE a MAE jsou obdobné, charakterizují 

průměrnou odchylku předpovědi nezávisle na znaménku chyby, veličina RMSE pouze dává 

větší význam (kvadratický) vyšším hodnotám rozdílů mezi měřením a předpovědí. Hodnota 

ME slouží jako charakteristika systematické odchylky předpovědi od skutečnosti. 

 

 

 

Při hodnocení kategorické předpovědi využívají tradiční metody kontingenční tabulku. 

Charakteristiky založené na užití kontingenční tabulky nejsou na rozdíl od předešlých citlivé 

na přesné hodnoty, protože se tabulka vyčísluje pro vybraný práh hodnot (kategorický 

prediktand) ve formě ANO/NE (viz obr. 3.1). Detailnější diskuze kontingenční tabulky je 

uvedena v mnoha monografiích (např. Wilks, 2006). 

Z kontingenční tabulky bylo odvozeno mnoho různých charakteristik, které jsou si 

víceméně podobné. Přesnost předpovědi se popisuje obvykle pomocí PC (Percent Correct) 

nebo CSI (Critical Success Index). Poměr předpovězených událostí vůči měřeným událostem 

je popsán pomocí B (Bias). Spolehlivost předpovědi se posuzuje pomocí FAR (False Alarm 

Ratio). Dále se používají hodnoty F (False alarm rate) a H (Hit rate). Nejpoužívanější 

hodnotou charakterizující kvalitu předpovědi na základě porovnání s "klimatologií" (skill 

score) je HSS (Heidke Skill Score) (detailní popis charakteristik viz. Wilks, 2006). 

 Klasický příklad ilustrující omezení tradičních verifikačních charakteristik je tzv. 

problém dvojité chyby (viz např. Ebert 2009). Problém spočívá v tom, že předpověď srážkové 

struktury, která bude souhlasit s měřením v čase, velikosti zasažené plochy i objemu, ale 

nebude dobře prostorově lokalizovaná, bude pomocí tradičních metod považovaná za velmi 

špatnou. V tomto případě bude hodnota "hit rate" stejně špatná jako kdyby předpověď vůbec 

žádné srážky nezachytila (nulová předpověď) a charakteristiky jako RMSE budou dokonce 

ještě horší (dvojnásobná chyba). 

Obr. 3.1: Kontingenční tabulka pro výpočet verifikačních kriterií pro 
kategorickou (binární) předpověď výskytu definované události. Hodnota 
a vyjadřuje počet správně předpovězených událostí (Hits), b je počet 
nesprávně předpovězených událostí (False Alarms), c je počet událostí, 
které nebyly předpovězeny (Misses) a d je počet případů, kdy událost 
nebyla předpovězena ani pozorována (Correct Rejections).  
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 Na obrázku 3.2 jsou zobrazeny problémy, které mohou nastat při stanovení chyby 

předpovědi pomocí tradičních metod. Obrázek ukazuje pět případů párů předpověď-měření, 

které jsou pro jednoduchost zobrazeny jen jako jednoduché geometrické plochy (podobně 

jako v pracích Davis et al, 2006b, Ahijevych et al, 2009). Pro uživatele předpovědi jsou na 

obr. 3.2a - 3.2d jasně demonstrovány různé stupně kvality předpovědi: a) vypadá jako velmi 

dobrá předpověď, ale lehce posunutá doprava; b) výrazně horší předpověď, protože chyba v 

umístění je výrazně horší; c) případ, kdy je předpověděná plocha výrazně větší v ploše než 

měřená a také lehce vpravo; d) ukazuje situaci jako je b) ale i se změněným tvarem srážkové 

oblasti. Detailní popis jednoduchých geometrických polí je uveden v příloze B. Jako nejlepší 

předpověď se při subjektivním hodnocení „od oka“ jeví obrázek 3.2a. Klasické verifikační 

postupy nicméně tuto předpověď hodnotí stejně špatně jako předpovědi b)-d) což ukazuje, že 

nejsou citlivé na chyby v lokalizaci a tvaru (pro 3.2a-d je POD = 0, CSI = 0 a FAR = 1). 

Navíc tyto postupy hodnotí nejlépe předpověď 3.2e, která je subjektivně jedna z nejhorších 

případů (POD, CSI > 0 a FAR < 1). 

 

 

 

Obr. 3.2: Schematický příklad různých předpovědí srážek (F) a měření (O). Části a)-d) vykazují CSI = 0, část e) 
má sice CSI > 0, ale subjektivně to není nejlepší předpověď. Upraveno podle Davis et al. (2006). Detailní popis 
polí viz příloha B. 
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3.2 Prostorové verifikační techniky 

Při numerické předpovědi počasí se jednotlivé meteorologické prvky uvádějí ve formě 

prognostických polí. Tato pole jsou charakterizovaná jistou prostorovou strukturou či 

výraznými rysy. Tradiční verifikační techniky (jako např. MSE), založené na verifikaci bod 

proti bodu (grid proti gridu), často nedokáží tyto vlastnosti prognostického pole (prostorovou 

korelaci) zachytit. Proto byly vyvinuty verifikační charakteristiky hodnotící předpověď v 

ploše, které berou v úvahu prostorovou povahu předpovědi a jejich záměr je odhadnout 

fyzikální charakter chyby předpovědi. 

Gilleland et al (2009) ve své přehledové práci rozlišuje čtyři základní typy 

verifikačních metod (viz obr. 3.3): 

• Metody beroucí v úvahu okolní předpověď (neighborhood). 

• Metody separující různá měřítka předpovědi (scale separation). 

• Metody porovnávající strukturální vlastnosti prvků v poli předpovědi a pozorování 

(feature based). 

• Metody plošné deformace předpověděného pole (field deformation). 

První dvě metody se dají zjednodušeně popsat jako filtrující, neboť obě uplatňují na 

prognostická i verifikační data nějaký prostorový filtr a poté počítají verifikační statistiky. 

Metody využívající okolí používají hladící filtr a měřítka separující metody aplikují 

prostorové filtry jako je Fourierova analýza nebo wavelet. Metody založené na porovnání 

vlastností objektů nalezených v polích předpovědi a měření jsou podobné, neboť podávají 

informaci, jak moc se pole musí prostorově posunout. Základní rozdíl mezi nimi spočívá 

v identifikaci objektů, kde metoda porovnávající vlastnosti prvků hledá v polích předpovědi a 

měření jednotlivé objekty a zkoumá jejich vzájemnou podobnost. Metoda deformace pole 

bere jako objekt celé pole a snaží se odhadnout jeho potřebnou změnu tak, aby si 

deforomvaná předpověď a pole měření navzájem odpovídaly (minimalizace chyby). 

Na základě práce Hofmann et. al (1995) vznikla celá řada verifikačních technik 

označovaných jako "feature-based", které se snaží v polích předpovědi a měření nalézt 

obdobné struktury (features) a stanovit jejich vzájemné rozdíly (pozice, velikost, intensita). 

Techniky se liší algoritmem, který se využívá pro definici struktur. Např. Ebert and McBride 

(2000) používají jednoduché srážkové prahy (5 mm/den) a rozkládají celkovou chybu (MSE) 

na složky spojené s umístěním, objemem srážek a tvarem pole. Davis (2006a,b) používá 

prahy až po filtraci a uvažuje i posun verifikovaného objektu v čase, Marzban and Sandgathe 

(2006) používají shlukovou analýzu. Wernli et al. (2008) ve své studii využívá techniku SAL, 

která je založena na rozlišení chyby struktury (S), amplitudy (A) a lokalizace (L). Metoda 
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MODE (Method for Object-based Diagnostic Evaluation), viz práce Davis et al (2009), 

zkoumá charakteristiky objektů jako je umístění, plocha, intenzita, zakřivení a orientace a 

snaží se vzájemně přiřadit objekty v poli pozorování a poli předpovědi na základě těchto 

charakteristik. 

 
Obr. 3.3: Schematické znázornění čtyř typů verifikačních metod. Metody používající okolí stanovují statistiky 
založené na zvětšování velikosti okolí, metody separující měřítka určují statistiky pro různá fyzikální měřítka 
(např. systémy bouří nebo izolovaná konvektivní aktivita). Oba tyto postupy jsou označovány jako filtrování 
(horní řádka). Metody porovnávající vlastnosti prvků identifikují jednotlivé struktury v poli, kdežto metody 
plošné deformace zkoumají pole jako celek. Oba tyto postupy se řadí do kategorie posunů (spodní řádka). 
Převzato z Gilleland et al (2009). 

 

Metody plošné deformace zkoušejí modifikovat pole předpovědi a/nebo pozorování 

tak, aby si byla podobná minimalizováním chyby, např. RMSE. Kvantifikují obecnou 

rozdílnost mezi poli předpovědi a pozorování. Keil a Craig (2007, 2009) používají "pyramid 

matching algorithm", aby získali pole vektorů posunu, které mění pole pozorování a 

předpovědi tak, aby vypadala stejně. Pole posunů jsou pak zprůměrována a výsledkem je 

skalární hodnota rozdílu amplitudy a posunu (DAS – Displacement and Amplitude Score). 
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Gilleland (2009) používá metodu „image warp“, což je prostorová statistická metoda 

deformující jeden obrázek tak, aby vypadal jako druhý. Z výsledného pole pak odhaduje 

velikost a směr posunu, procentuální změnu velikosti předpovězeného objektu. 

Některé přístupy se snaží rozložit předpověď a pozorování na součet prostorových 

složek různých měřítek pomocí prostorových filtrů a pak provést verifikaci v každém měřítku 

zvlášť. Umožňují stanovit kvalitu předpovědi v různých měřítkách, analyzovat závislost 

prediktability na měřítku a stanovit schopnost předpovědi reprodukovat měřítko pozorované 

srážkové struktury. Většinou se jedná o rozklad závislosti nějakého verifikačního kritéria na 

měřítku pomocí 2D-wavelet filtru. Briggs a Levine (1997) používají MSE, Casati a Wilson 

(2007) rozkládají Brier score a Brier skill score, spolehlivost a rozlišení předpovědi v různých 

měřítkách. 

Čtvrtá skupina nových verifikačních kritérií jsou přístupy, které do porovnání zahrnují 

nejen vzájemně si odpovídající body, ale i body okolní, a to jak v prostoru, tak v čase. Tím 

uvolňují přesnou časovou a prostorovou shodu požadovanou tradičními přístupy a 

předpokládají, že předpověď nemusí být přesně časově ani prostorově lokalizovaná a stále 

bude užitečná. Tyto metody bývají označovány jako "fuzzy" a jsou výhodné obzvlášť pro 

kvantitativní předpověď srážek s vysokým rozlišením (Ebert 2009). Vzhledem k prostorové 

variabilitě těchto polí nemusí být předpověď přesná, ale měla by splňovat několik základních 

kritérií, aby mohla být považovaná za úspěšnou: 

• Předpověď "připomíná" měření v širším smyslu (např. ve větším měřítku). 

• Předpovídá událost (např. velký srážkový úhrn) někde "blízko" místa pozorování. 

• Předpovídá událost v přibližně stejně velkém rozsahu jak vyplývá z pozorování. 

• Má podobné rozdělení jako měření. 

Díky uvolnění podmínky na přesnou shodu předpovědi a měření, dokáží "fuzzy" metody 

zredukovat problém dvojité chyby a ohodnotit "blízkou" předpověď jako dobrou. 

Jako první a nejstarší metoda spadající do této kategorie je uváděna tzv. verifikace 

"okem" (eye-ball verification), což znamená subjektivní zhodnocení pole měřených a 

modelovaných srážek. Tato metoda nedává kvantitativní výsledky, takže je vhodná pouze pro 

subjektivní informaci o verifikovaných polí v případových studiích. 

Od roku 1998, kdy byla poprvé myšlenka fuzzy verifikace zveřejněna, i když ještě ne 

pod názvem "fuzzy" (Davis and Carr, 2000), bylo vyvinuto několik verifikačních technik, 

které se liší v přístupu k řešení otázky, co je považováno za užitečnou nebo dostatečně 

blízkou předpověď. Všechny tyto techniky měří kvalitu předpovědi v závislosti na prostorové 

shodě a jejím měřítku. 
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Fuzzy metody se dají rozdělit na dvě kategorie. První kategorie využívá bodové 

měření (gridové; interpolované) a uvolňuje přesnou shodu měření-model pomocí popisu okolí 

příslušného gridu z předpovědního pole. To se označuje jako “bodové (gridové) měření-okolní 

předpověď” (G-O verifikační techniky) nebo v poslední době jako “verifikace zaměřená na 

uživatele” (user focused). Druhá kategorie využívá popis okolí gridu jak v předpovědním poli, 

tak v poli měření (nějčastěji měření radaru). Tyto techniky jsou označovány jako “okolní 

pozorování-okolní předpověď” (O-O verifikační techniky) nebo také “verifikace zaměřená na 

model” (model focused). Schematické znázornění metod G-O a O-O je na obrázku 3.4. 

 
Obr. 3.4: Schematické znázornění rozdílu mezi verifikací klasickými metodami a tzv. fuzzy postupy. Zeleně jsou 
vyznačena verifikační data, modře předpověď. Klasické metody srovnávají údaje v odpovídajících gridech (nebo 
plochách), viz levý obrázek sytě zeleně vyznačená poloha pozorování a střední obrázek sytě modře vyznačená 
poloha předpovědi. Fuzzy postupy srovnávají pozorování v gridu (sytě zeleně vyznačená poloha vlevo) 
s předpovědí kdekoliv v ploše (světle modře vyznačená plocha vpravo), nebo pozorování kdekoliv v ploše (světle 
zeleně vyznačená plocha vlevo) s předpovědí kdekoliv v ploše. Upraveno podle Ebert (2008). 
 

Není zcela jasné, jak velké by mělo být vhodné okolí. Závisí to na vzdálenosti gridů i 

na meteorologické situaci, resp. typu srážkového systému, který se promítá do tvaru pole 

srážek. Lze odůvodněně předpokládat, že velikost okolí bude záviset i na vlastnostech 

použitého modelu a při fixní kvalitě předpovědi by velikost okolí mohla být vhodnou 

charakteristikou modelu. Jedna hodnota velikosti okolí nemůže být vhodná vždy a tuto 

skutečnost řešíme tak, že verifikaci ve fuzzy přiblížení aplikujeme na různě velká okolí a 

získáváme tak závislost mezi velikostí okolí a kvalitou předpovědi. Hovoříme potom o 

závislosti kvality na měřítku předpovědi. 

Dalším problémem je, jak popsat srážky na vybraném okolí bodu. Existuje několik 

základních přístupů: 

• střední hodnota ("upscaling"), 

• výskyt události (např. výskyt srážky nad 1mm/hod.) někde v okolí, 

• četnost výskytu události někde v okolí, 

• rozdělení hodnot v okolí. 
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Jednotlivé "fuzzy" metody se pak liší nejen výběrem popisu okolí gridového bodu, ale 

i statistickým zhodnocením shody předpověd-verifikační data. Např. "upscaling" (středování) 

je dobrým přiblížením k verifikaci, pokud považujeme za důležité znát, jak dobře se shodují 

střední hodnoty předpovědi a pozorování např. při předpovědi a pozorování srážek v 

hydrologickém povodí. 

 Většina fuzzy metod kombinuje několik základních přístupů. Příklad je práce Atger 

(2001), která porovnává deterministickou předpověď a EPS (Ensemble Prediction System) 

vyhodnocením "multi-event" kontingenční tabulky a ROC křivek. Theis et al. (2005) 

přetransformovala deterministickou předpověď na pravděpodobnostní pomocí sousedních 

gridových hodnot a použila metody verifikující pravděpodobnostní předpověď. Marsigli et al. 

(2008) porovnávala parametry popisující rozdělení srážek v předpovědi a měření v okolní 

ploše uvažovaného gridu. Řezáčová a Sokol (2007) počítali RMSE přes řadu hodnot srážek z 

okolní plochy seřazenou podle velikosti, což odhaduje chybu rozdělení srážek v oblasti z 

pohledu hodnot. Roberts a Lean (2008) porovnávali frakci pokrytí okolí gridu nadprahovou 

srážkou a sestavili tzv. FSS (Fraction Skill Score). 

 V těchto technikách se mění velikost okolí gridového bodu a tím i měřítko uvažované 

verifikační techniky; jak narůstá velikost okolí (měřítko) filtruje se pole předpovědi i měření a 

časová i prostorová shoda je pak volnější. 

 

3.3 Fractions Skill Score 

 Cíl této verifikační metody je získat míru pro změnu kvality předpovědi s prostorovým 

měřítkem. Kvalita předpovědi se vyčísluje pomocí frakce výskytu určitého nadprahového 

srážkového úhrnu uvnitř oblasti u předpovězeného i měřeného pole srážek. Jde tedy o metodu 

O-O, která porovnává obě frakce. Pro verifikaci předpovědi srážek pomocí FSS se využívá 

radarových měření, protože data ze srážkoměrných stanic nemají dostatečné plošné pokrytí. 

Ideální je kombinace radarových a srážkoměrných měření, tzn. adjustace radarového měření 

(viz kapitola 5). Data z radarových měření jsou tedy adjustovaná pomocí srážkoměrných 

stanic a interpolovaná do modelové sítě. Verifikace se provádí ve dvou krocích. Nejdříve jsou 

vytvořeny frakce pokrytí elementární plochy nadprahovou srážkou a pak jsou tyto frakce 

porovnány pomocí FSS. 
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3.3.1 Generování frakcí 

 Pro každý pixel předpovědi ve verifikační doméně je spočítána frakce pokrytí daného 

okolí pixelu danou nadprahovou srážkou. Frakce je tedy přiřazena každému pixelu. Totéž se 

spočte pro pole srážek z měření, použije se stejná velikost okolí pixelu a stejný práh srážek. 

Stejný proces se pak opakovaně provede pro různě velká okolí pixelů (elementární oblasti) a 

různé prahové hodnoty. Výsledkem je sada polí hodnot frakcí z radaru a modelu pro různé 

velikosti elementárních ploch a prahů. 

Na obrázku 3.5 je schematicky znázorněno, jak se počítají frakce pro různé velikosti 

elementární plochy. V tomto obrázku je šedými pixely označeno překročení prahové srážky 

(např. 1mm/hod). Pro nejmenší oblast (1x1 pixel) má pole předpovědi frakce 0/1 = 0 a pole 

radaru frakce 1/1 = 1. Na oblasti 3x3 pixely je frakce pokrytí modelovou srážkou 4/9 = 0.44 a 

radarovou srážkou 3/9 = 0.33. Na celé doméně příkladu (5x5 gridů) je frakce pokrytí 

modelovou i radarovou srážkou 6/25 = 0.24 a předpověď na oblasti 5x5 pixelů z hlediska 

pokrytí frakce nadprahovou srážkou odpovídá měření. 

 

 
Obr. 3.5: Schematický příklad předpovězených (vlevo) a radarových frakcí. Křížky označují polohu gridových 
bodů, frakce pokryté nadprahovou srážkou jsou označeny šedě, frakce s podprahovou srážkou bíle. Upraveno 
podle Roberts and Lean (2008). 
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3.3.2. Výpočet FSS 

 Fractions skill score (FSS) je variací BSS (Brier Skill Score) (Roberts & Lean, 2008): 

 

(3.1) 

 

kde FBS (Fractions Brier Score) je variací BS (Brier Score), kde pravděpodobnosti (frakce) 

předpovědi i měření nabývají hodnot mezi 0 a 1. FBS je dané vztahem 

 

(3.2) 

 

kde Mj a Oj jsou frakce předpovědi (M) a pozorování (O) v každém pixelu pole (j = 1, 2, ..N) 

a N je počet pixelů na verifikační doméně. FBSWORST je dané vztahem 

 

(3.3) 

Tento vztah definuje 

nejvyšší FBS, které může být dosaženo z měřených i modelových frakcí při nulovém přesahu 

frakcí a je to tudíž nejhorší možné FBS. 

FSS má následující vlastnosti: 

• Pohybuje se v rozsahu hodnot 0-1; 0 je pro absolutně nejhorší předpověď, pokrytí 

předpovědi vůbec nekoliduje s pokrytím měření; 1 je pro perfektní předpověď z 

hlediska shody frakcí. 

• V případě že žádný grid předpovědi nepřesahuje prahovou srážku a nějaké přesahující 

srážky se v měření vyskytly, nebo naopak byly předpovězeny a nevyskytly se, je 

FSS = 0. 

• Teoretický průběh FSS s rostoucí velikostí elementární plochy je na obr. 3.6. 

• S rostoucí velikostí elementární plochy roste FSS asymptoticky k hodnotě, která závisí 

na celkovém biasu předpovědi nadprahové srážky. Čím blíže je tato hodnota k jedné, 

tím menší je celková chyba odhadu pokrytí oblasti nadprahovou srážkou. Asymptota 

je rovna členu 

 

(3.4) 

 

kde f0 je frakce pokrytí celé domény nadprahovou pozorovanou srážkou a fM 

modelovou srážkou, viz obr. 3.6. 
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• FSS je nejcitlivější pro události s malým rozsahem nebo pro řídké události. 

• Pro konkrétní případ závislosti FSS na velikosti okolí můžeme spočíst charakteristiku 

FSSUSEFUL jako:  

 

(3.5) 

 

Nejmenší velikost okolí, kde hodnota FSS přesahuje hodnotu FSSUSEFUL, může být 

považováno za měřítko "užitečné předpovědi". 

 

 
Obr. 3.6: Závislost FSS na velikosti elementární oblasti (EA). Velikost EA je vyjádřena počtem gridových bodů v 
hraně čtvercové EA. Upraveno podle Roberts and Lean (2008). 
 

Spočteme-li hodnoty FSS pro pole srážek z příkladu v obrázku 3.2, dostaneme křivky 

závislosti FSS na velikosti elementární plochy, které jsou znázorněny na obrázku 3.7. Z 

obrázku je patrné, že předpověď e), hodnocená klasickými verifikačními kriterii jako nejlepší, 

je z pohledu nové techniky FSS výrazně horší než předpovědi a), b) a d). Předpověď a) je již 

od rozměru 20 nejlepší předpovědí a její kvalita s narůstající velikostí okolí strmě stoupá k 

hodnotě FSS = 1, což indikuje nulový bias předpovědi. Zároveň u hodnoty 40 překonává FSS 

hodnotu FSSUSEFUL a stává se tedy od tohoto měřítka kvalitní předpovědí. Předpověď b) 

začíná stoupat a její kvalita z pohledu FSS překonává předpověď e) až u velikosti okolí 30. 

2/f5.0FSS OUSEFUL +=
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Stejně jako u předpovědi a) to odpovídá posunům středů oblastí předpověděných a měřených 

srážek o 60 (b), resp. 20 (a) gridových bodů. Předpověď d) resp. b) překonává hodnotu 

FSSUSEFUL na velikosti okolí cca 60 resp. 70. Mezi předpověďmi a) a b) je patrná shoda 

nárůstu FSS s velikostí okolí, posunutá o 30-40 bodů. To odpovídá i posunu středů oblastí 

(viz příloha B).  

Předpověď c) nepřekonává hodnotu FSS = 0.3 a je horší i než předpověď e), protože 

se oblasti srážek neprotínají. Zároveň je vidět, že ani jedna z předpovědí c) a e) nedosahuje 

hodnoty FSSUSEFUL.  

 
Obr. 3.7: Závislost FSS na velikosti elementární oblasti pro srážková pole z příkladu na obrázku 3.2. Jednotlivé 
případy jsou barevně odlišeny a uvedeny v legendě. Horizontální čárkovaná čára představuje hodnotu 
FSSUSEFUL. Srážkový práh pro výpočet FSS byl 3 mm. 
 

S rostoucí velikostí elementární oblasti roste hodnota FSS, protože okolí zahrnuje větší počet 

srážkových bodů. Celkový bias předpovědi je pro předpověd c) nižší než v případě d), proto 

je hodnota FSS pro celou plochu pro předpověd c) vyšší. Hodnota FSS roste u předpovědi d) 

pomaleji než v případě a), což je dáno větší vzdáleností většiny předpověděných bodů v 

případě d) od skutečnosti než v případě a). Ze stejného důvodu je předpověď d) lepší než 

předpověď b). Předpovědi c) a e) jsou nejhorší předpovědi případu, obě předpovídají přibližně 

stejně špatně pole srážek, což ale nebylo pomocí tradičních verifikačních kriterií odhaleno.  
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Tato kapitola ukázala některé slabiny tradičních technik při verifikaci předpovědi 

srážkových polí s vysokým rozlišením. Tyto techniky byly odvozeny pro předpověď s nízkým 

rozlišením, kde gridová hodnota odpovídá plošné srážce na poměrně velké oblasti. 

V posledních letech bylo formulováno několik typů verifikačních metod, které berou v úvahu 

použitelnost i ne zcela přesně lokalizované předpovědi. Při srovnání těchto postupů verifikace 

s tradičními je patrné, že tradiční kriteria hodnotí pozitivně předpovědi s velkým plošným 

rozsahem srážek, kde dochází k překrytí srážek předpovězených a měřených. Výsledky 

verifikace pomocí "fuzzy" kriteria FSS se naopak blíží k subjektivní verifikaci. Toto kriterium 

je schopné zhodnotit míru shody pokrytí srážkových polí v dané oblasti. Zároveň tato 

technika neposuzuje jenom průměrné hodnoty srážek v dané oblasti, ale srovnává nadprahové 

srážky z gridových hodnot v původním rozlišení. 

Další kapitoly uvádějí výsledky aplikace FSS při verifikaci QPF, která byla výsledkem 

integrace modelu LM COSMO, a to jak pro jednotlivé situace (kap. 7), ensemblovou 

předpověď (kap. 8), tak i pro předpověď přesnosti předpovědi (kap. 9). V kapitole 10 budou 

uvedeny testy různých výpočtů hodnoty FSS a jejího středování přes ensemble předpovědí. 
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4. Použití modelu LM COSMO 
 

Nehydrostatický, plně stlačitelný lokální NWP model LM COSMO byl vyvinut v 

DWD (Deutsche Wetterdienst), aby byl schopen provádět regionální předpověď počasí s 

vysokým rozlišením a aby sloužil jako flexibilní nástroj pro vývoj různých vědeckých 

aplikací v širokém spektru prostorových měřítek. V současné době ještě stále některé 

operativní modely běží v hydrostatickém módu s rozlišením okolo 10 km a nemají tedy 

dostatečný potenciál k zachycení nebezpečných událostí malého měřítka. LM COSMO byl 

vyvinut pro použití v meso-β a meso-γ měřítkách, kde nehydrostatické efekty začínají hrát 

základní roli při vývoji proudění v atmosféře. 

Při použití NWP modelů s rozlišením 1-3 km se očekává explicitní modelování 

srážkové konvekce a s ní spojených mechanizmů, které ovlivňují i větší měřítka. Tyto modely 

jsou v principu schopné překonat nedostatek současných hydrostatických modelů při aplikaci 

parametrizace konvekce a navíc jsou schopny lépe reprezentovat vliv topografie na konvekci. 

Testy verifikace i celkové hodnocení potenciálu předpovědi byly provedeny na 

souboru pěti konvektivních událostí popsaných v kapitole 6. Všechny tyto události byly 

studovány pomocí lokálního nehydrostatického modelu COSMO (verze 3.18), poskytnutého 

ÚFA z DWD pro výzkumné účely. Model byl aplikován ve dvou krocích (Řezáčová and 

Sokol, 2003; Řezáčová et al., 2009). V prvním kroku byl integrován řídící model LLM 

(Large-domain Local Model) na doméně pokrývající větší část Evropy s horizontálním 

rozlišením 0.1° (~ 11 km) a s počátečními a okrajovými podmínkami, které byly 

interpolovány z analýz ECMWF. LLM používá parametrizaci konvekce podle Tiedtkeho 

(Tiedtke, 1989). Ve druhém kroku byl integrován vnořený model SLM (Small-domain Local 

Model) s horizontálním rozlišením 0.025° (~ 2.8 km) a s vypnutou parametrizací konvekce. 

Počáteční a okrajové podmínky pro SLM pocházejí z LLM běhu. Vzhledem k odpolednímu 

výskytu modelovaných bouří byl LLM spouštěn v 00 UTC na 24 hodin předpovědi a SLM v 

06 UTC na 16 hodin předpovědi. V tabulce 4.1 jsou uvedena základní nastavení běhů LLM a 

SLM. Doména SLM je znázorněna na obrázku 4.1 včetně pozice bouří, radarů a verifikační 

domény. Verifikační doména pokrývá 165 x 95 gridových bodů, což odpovídá ploše 462 km x 

266 km. 
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Obr. 4.1: Doména SLM COSMO s vyznačením modelové topografie. Čárkovaná čára představuje verifikační 
doménu a černé trojúhelníky pozici radarů Brdy a Skalky. Kroužky přestavují polohu bouří 13. a 15.7.2002, 
10.6.2004 a 23. a 30.5.2005. Upraveno podle Řezáčová et al (2003). 

 

LM COSMO LLM COSMO SLM COSMO 

Horizontální rozlišení 0.1° ~ 11km 0.025° ~ 2.8km 

Časový krok 60 sec 30 sec 

Start integrace 00 UTC 06UTC 

Délka integrace 24 hod 18 hod 

Počet grid. bodů - x, y 229, 173 251, 191 

Rozměr domény [km] 2541 km x 1925 km 703 km x 535 km. 

Počet vertikálních hladin 35 35 

Parametrizace konvekce schéma Tiedtke (Tiedtke, 1989) vypnutá 

Oblačná mikrofyzika oblačná a dešťová voda, 

oblačný led a sníh 

oblačná a dešťová voda, 

oblačný led, sníh a kroupy 

Mělká konvekce vypnutá zapnutá 

Turbulentní uzávěr diagnostické schéma založené na 1-D TKE 

Advekční schéma schéma Runge-Kutta třetího řádu 

Tab. 4.1: Přehled základních vlastností LLM a SLM běhu LM COSMO. 
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4.1 COSMO - ensemble 

Vliv modifikace vstupních polí do SLM modelu na předpověď polí srážek byl 

sledován pomocí jednoduchého experimentu. Model LLM byl integrován na 13-ti vstupních a 

okrajových polích z analýz ECMWF, které byly posunuty v osmi směrech, jak je naznačeno 

na obrázku 4.2. Výsledná pole LLM s posunutými podmínkami pak tvořila vstupní a okrajové 

podmínky pro 13 běhů SLM. Na obrázku 4.3 jsou uvedeny výsledky ensemblové předpovědi 

srážek pro 30.5.2005 porovnané s polem radarové odrazivosti. Z obrázku je patrné, že 

jednotlivá pole srážek se mezi sebou liší, což byl smysl jednoduché perturbace vstupních polí 

do LLM. 

 
Obr. 4.2: Schéma zobrazující vznik 13-ti členného ensemble ukazuje posun počátečních polí běhů LLM. Pole 
označené 1 znázorňuje kontrolní běh s neposunutými poli, pole 2-13 byly posunuty v zeměpisné délce či šířce o 
0.25° nebo 0.35°, posun o 0.25° odpovídá vzdálenosti přibližně 25 km. 13 LLM předpovědí tvoří počáteční a 
okrajové podmínky pro výpočet 13-ti členného SLM ensemble (podle Řezáčová et al, 2009). 
 

 Model LM COSMO byl v ensemblovém módu použit pro výpočet prognostických polí 

pro pět událostí se silnými konvektivními srážkami na území ČR, které jsou popsané v 

kapitole 6. Výsledky QPF pro tyto srážkové události jsou v následujících kapitolách využity 

při demonstraci verifikačních metod. Ensemblová předpověď se používá pro stanovení 

nejistoty předpovědi a této problematice jsou dále věnovány kapitoly 8-10. 
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Obr. 4.3: Adjustovaný radarový odhad srážek (horní pravý obr.) a kvantitativní předpověď srážek 13-ti členného 
ensemble pro 30.5.2005. Kontrolní předpověď s neperturbovanými počátečními podmínkami je v levém horním 
rohu. Hodnoty srážek jsou vyneseny v měřítku mm/12hod (viz měřítko) a představují 12hod srážkový úhrn 
(11UTC - 22UTC). Upraveno podle Zacharov, Řezáčová (2007). 
 
 



 

 54 

5. Verifikační data – radarová pozorování 
  

Data z meteorologických radarů jsou nezbytným zdrojem informací při analýze 

plošného rozložení srážek. Především v letním období, kdy převládají konvektivní srážky, 

není standardní síť srážkoměrných stanic schopná postihnout strukturu srážkových polí s 

dostatečnou přesností. Česká síť meteorologických radarů CZRAD, kterou provozuje Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), sestává ze dvou moderních dopplerovských radarů 

Brdy a Skalky (Novák, 2007). Data z těchto radarů pokrývají území České republiky (ČR) a 

zasahují i do příhraničních oblastí sousedních států. Měření jsou k dispozici do vzdálenosti 

256 km od místa radaru a jednoho objemového měření odrazivosti je dosaženo do 10 minut. 

To určuje užívanou provozní periodu měření, která se použila pro radarové odhady srážek. V 

práci (Zacharov et al, 2004), která se zabývala metodami adjustace radarových srážek, byly 

použity následující radarové produkty: 

• Maximální odrazivost ve sloupci s horizontálním rozlišením 2 km × 2 km (MAX2) 

• Maximální odrazivost ve sloupci s horizontálním rozlišením 1 km × 1 km (MAX1) 

• Odrazivost v konstantní výšce (CAPPI) 2 km nad mořem s horizontálním rozlišením 

1 km × 1 km (CAP1) 

• Odrazivost v konstantní výšce (CAPPI) 2 km nad mořem s opravou pomocí 

vertikálního profilu odrazivosti a s horizontálním rozlišením 1 km × 1 km (COR1) 

Pole maximálních odrazivostí je získáno jako maximální hodnota odrazivosti ve vertikálním 

sloupci určená ze všech naměřených elevací (hladin PPI) daného objemového měření. Pole 

odrazivosti v konstantní výšce (CAPPI) je získáno interpolací ve vertikálním směru ze 

sousedních naměřených elevací daného objemového měření. V blízkosti radaru, kde žádná 

naměřená hladina PPI nedosahuje nad požadovanou výškovou hladinu, se místo interpolace 

použije odrazivost z nejvyšší měřené elevace. Ve velkých vzdálenostech od radaru, kde 

naopak veškeré naměřené hladiny PPI přesahují požadovanou výškovou hladinu, se používá 

odrazivost z nejnižší elevace objemového měření. 

Výpočet radarového odhadu srážek za určité časové období spočívá v přepočtu 

radarové odrazivosti Z pomocí tzv. „Marshall-Palmerova“ vztahu Z = 200 R1.6 na okamžitou 

intenzitu srážek R a v její následné časové integraci za dané období. Takto vypočtenou 

hodnotu označujeme jako radarová srážka. Radarové srážky jsou počítány v síti 256 × 256 

bodů (bod reprezentuje plochu 2 km × 2 km) pro MAX2 a v síti 512 × 512 bodů (bod 

reprezentuje plochu 1 km × 1 km) pro MAX1, CAP1 a COR1. Způsob přepočtu Z na R se liší 
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pro MAX2 a ostatní typy dat. Rozdíl spočívá v tom, že MAX2 je archivován ve škále 16 

hodnot (s krokem 4 dBZ), zatímco MAX1, CAP1 a COR1 jsou ve škále 255 hodnot (s 

krokem 0,5 dBZ). Liší se i ve způsobu přepočtu na srážky. Pro 1 km data se hodnoty menší 

než 7 dBZ položí rovny hodnotě 0 mm/h, aby byl potlačen nežádoucí vliv „nesrážkové” 

oblačnosti. Hodnotám radarové odrazivosti větším nebo rovným 55 dBZ se přiřazuje 

konstantní hodnota intenzity srážek odpovídající této prahové odrazivosti. To zároveň do 

značné míry eliminuje vliv krup na přeceňování intenzity srážek. 

Radarové srážky odvozené přímo z hodnot radarové odrazivosti není vhodné bez 

dalších úprav kvantitativně využít, protože radarová data jsou ovlivněna různými druhy chyb. 

Nejdůležitějšími zdroji chyb je růst výšky nejnižšího použitelného paprsku a zároveň 

rozšiřování radarového paprsku se vzrůstající vzdáleností od radaru, zastínění nejnižších 

elevací teréními překážkami, výskyt zvýšené odrazivosti v zóně tání (bright band), útlum ve 

srážkách, neodfiltrované pozemní cíle, rušivé silné mikrovlnné spoje, variabilita aktuálního 

rozdělení velikosti kapek ovlivňující vztah odrazivost – intenzita srážek a případné nestability 

technického zařízení radaru. 

 Korekce radarových srážek použitá v práci (Zacharov et al, 2004) využívá postup 

založený na přizpůsobení (adjustaci) srážek odvozených z radarové odrazivosti výsledkům 

pozemního srážkoměrného měření. Často zmiňovanou nevýhodou tohoto postupu je fakt, že 

oprava srážek odvozených z radarových dat je založena výhradně na statistickém modelování 

jejich závislosti na hodnotách naměřených na pozemních stanicích. Velmi podstatnou roli zde 

hraje proměnlivá reprezentativnost bodových srážkoměrných měření a objemové měření 

radaru v jisté výšce nad zemským povrchem, převedené na plošnou srážku o záchytné ploše 

1 km2. Na druhé straně právě tento postup, tj. modelování vztahu radarový odhad – 

srážkoměrné měření v dané územním elementu, umožňuje současně redukovat různé druhy 

chyb radarového odhadu. Další nevýhodou zmíněného postupu je skutečnost, že spoléhá na 

pozemní měření, která jsou také zatížena chybami. Lze tedy říci, že výsledkem tohoto postupu 

by měla být hodnota, kterou by naměřil klasický srážkoměr, kdyby byl v daném místě 

instalován. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje reálná možnost, jak přesně 

naměřit srážku v zadané ploše o typické velikosti stovek km2, lze vazbu mezi výsledkem 

adjustace a klasickým měřením srážek považovat spíše za pozitivní rys, protože se 

zpracováním hodnot srážkoměrů je dlouholetá zkušenost. 

 V práci (Zacharov et al, 2004) byla porovnána přesnost radarových srážek odvozených 

ze čtyř typů radarových dat (MAX2, MAX1, CAP1, COR1 viz obr. 5.2) a zároveň byly 

porovnány různé způsoby adjustace těchto srážek s využitím srážkoměrných měření ze stanic 
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INTER (viz obr. 5.1). Byly použity dva typy metod adjustace. První typ je velmi jednoduchý 

a spočívá ve vynásobení radarové srážky konstantou, která je určena na základě aktuálně 

naměřených srážek na stanicích a odpovídajících radarových srážek. Druhý typ metod provádí 

adjustaci lokálně s využitím okolních srážkoměrných měření. Jsou použity dvě metody: (i) 

metoda založená na interpolaci tzv. modifikovaného podílu (Sokol, 2003) včetně tamtéž 

popsané kontroly radarových a srážoměrných dat a (ii) metoda využívaná v ČHMÚ (např. 

Šálek et al, 2004). V práci (Zacharov et al, 2004) jsou použity pouze denní úhrny srážek, 

protože pro kratší srážkové úhrny nebylo k dispozici dostatečné datové zázemí. Porovnání je 

provedeno pouze pro teplou polovinu roku. Pro toto období jsou srážky velmi prostorově 

variabilní a radarová data zlepšují odhady srážek výrazněji než ve studené polovině roku. 

Porovnání je provedeno odděleně pro radar Skalky a Brdy. 

 
Obr. 5.1: Rozložení stanic INTER (větší plné čtverečky), stanic KLIM (malé křížky) a poloha radarů (x) s 
vyznačenými vzdálenostmi 150 a 250 km od radarů. Měření KLIM byla využita pro nezávislou verifikaci 
adjustačních metod. Údaje na osách jsou uvedeny v km. Převzato ze Zacharov et al (2004).  
 

 K adjustaci radarových srážek byla použita metoda interpolace modifikovaného 

podílu, kde interpolace byla provedena metodou kriging a součástí postupu byla kontrola 

vstupních dat (metoda ADJ - Sokol, 2003). Prvním krokem adjustační metody je jednoduchá 

korekce radarových srážek multiplikativní konstantou, která se vypočte z podílu sumy srážek 

naměřených na pozemních stanicích a sumy radarových srážek v odpovídajících bodech. 

Smyslem tohoto kroku je předběžná korekce systematické chyby. 
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Druhou adjustační metodou byl postup založený na algoritmu, který byl upraven 

Šálkem (metoda MERGE - např. Šálek et al, 2004). Tato metoda byla aplikovaná pouze na 

radarové srážky CAPPI 2 km. Obdobně jako předchozí postup se metoda skládá ze dvou 

kroků. Nejprve se provede adjustace radarových srážek pomocí multiplikativní konstanty. Na 

rozdíl od metody modifikovaného podílu se pro výpočet konstanty využívají korespondující 

srážkoměrná měření a příslušné radarové odhady z pružného klouzavého časového okna o 

délce nejméně tří srážkově významných dní. Algoritmus spojující radarová a srážkoměrná 

data využívá postupy optimálního odhadu, který je prováděn jako odhad srážek za podmínky, 

že v daném místě srážka nastala. Tento postup využívá též některé algoritmy statistického 

odhadu metodami kriging a cokriging. 

 
 Obr. 5.2: Závislost BIAS na vzdálenosti od radaru pro odhady srážek využívající pouze radarová data. Převzato 
ze Zacharov et al (2004), viz podrobné vysvětlení metod. 
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Obr. 5.3: Závislost BIAS na vzdálenosti od radarů Brdy a Skalky pro různé metody adjustace. Převzato ze 
Zacharov et al (2004), viz podrobné vysvětlení metod. 

 

Získané výsledky z porovnání čtyř postupů, které na základě radarových měření 

odhadují množství srážek, a několika adjustačních metod, které využívají měření stanic 

INTER ke korekci radarových srážek, lze shrnout do níže uvedených bodů. Při 

vyhodnocování přesnosti odhadu srážek se vycházelo ze srážkoměrných měření na 

nezávislých stanicích (viz příklad na obr. 5.3). Výpočty byly provedeny pro denní úhrny, 

avšak na základě zkušeností s použitými adjustačními metodami lze dovodit, že obdobné 

výsledky mohou být dosaženy i pro kratší akumulace srážek. Pro kratší úhrny však relativní 

chyby odhadů narostou, což souvisí s menší reprezentativností (kvalitou) srážkoměrných 

měření a též s menší reprezentativností vztahu srážkoměrných měření a radarových odhadů. 

Výsledky byly získány na datech z teplé poloviny roku 2002. Je třeba poznamenat, že 

konkrétní výsledky mohou být ovlivněny kvalitou radarových dat v daném období. 
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Závěry vyplývající ze studie (Zacharov et al, 2004) lze shrnout následujícím 

způsobem, přičemž podrobný popis jednotlivých metod lze nalézt v citované práci. 

• Radarové produkty CAPPI 2 km a vertikálně korigované CAPPI 2 km, které odhadují 

srážky, významně redukují závislost systematické chyby na vzdálenosti od radaru ve 

srovnání s radarovými odhady vycházejícími z maximální odrazivosti ve vertikálním 

sloupci. 

• Systematická multiplikativní chyba, která se projevila v datech z radaru Brdy, může 

výrazně zhoršit odhad srážek. Proto je potřeba korigovat původní radarové odhady 

pomocí aktuálních měření z pozemních stanic. 

• Všechny postupy adjustace radarových srážek využívající pozemní měření výrazně 

zlepšují odhady srážek. U jednoduchých metod založených na korekci multiplikativní 

konstantou spočívá zlepšení v opravě systematické chyby. Složitější metody adjustace 

však dávají výrazně přesnější odhady a protože využívají stejná data, je vhodné tyto 

metody aplikovat. 

• Adjustační metoda založená na interpolaci „modifikovaného podílu“ výrazně zlepšuje 

odhad srážek pro všechny postupy odvození srážky z radarových dat. I když adjustace 

výrazně zmenší rozdíly mezi jednotlivými metodami přípravy radarových odhadů, lze 

obecně říci, že nejlepší výsledky byly dosaženy při adjustaci pomocí modifikovaného 

podílu dat COR1 a CAP1 a nejhorší pro MAX2, přičemž rozdíly se projevují 

především pro větší pozorované srážky. Zřetelně lepší hodnoty korelace u této metody 

pro data COR1 a CAP1 pro srážky ≥ 50 mm (s výjimkou radaru Skalky s uvažováním 

i vzdálených stanic nad 200 km) svědčí i o lepším celkovém vystižení srážkového 

pole. Data COR1 jsou po adjustaci přesnější než CAP1 ve vzdálenostech nad 200 km 

od radaru. 

• Z porovnání dvou odlišných adjustačních metod ADJ a MERGE, které využívají 

stejná vstupní data (CAP1), vyplývá, že odhady metodou ADJ jsou přesnější. Zatímco 

pro oblast radaru Skalky rozdíly nejsou veliké, pro oblast Brdy jsou chyby odhadů 

metody ADJ zřetelně nižší. Větší rozdíly mezi metodami se projevují pro oba radary 

při velkých srážkových úhrnech, které metoda MERGE podhodnocuje, přičemž se zde 

zřejmě projevil vliv nastavené konzervativnosti (pomalejší reakce) adjustačního 

koeficientu, který je pro výpočet předběžně adjustovaného pole radaru v metodě 

MERGE počítán z klouzavého časového okna alespoň tří dnů. 

• Nejlepších výsledků dosáhla metoda „modifikovaného podílu“ na radarových 

vertikálně korigovaných datech CAPPI 2 km. 
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 Uvedené testy slouží především pro zpřesnění kvantitativního odhadu srážek (QPE) 

při vazbě na hydrologické modely. Při verifikaci výsledků předpovědi modelem SLM byly 

užity jednodušší postupy (Zacharov, Řezáčová, 2008). V této studii byly provedeny testy 

jednoduchých adjustačních postupů a jejich vliv na výsledky verifikace QPF (viz kapitola 7). 

Byla použita neadjustovaná data, což jsou hodinové sumy radarových srážek a dále jednoduše 

korigovaná data pomocí vzorce: 

 

(5.1) 

 

kde Prad(1h) značí hodinové radarové úhrny, Prad(24) 24-hodinové radarové úhrny a Padj(24) 

24-hodinové adjustované úhrny. Jedná se o jednoduché minimalizování systematické chyby 

plošné sumy srážek. Třetí postup spočíval v adjustaci v každém pixelu verifikační domény 

pomocí vztahu: 

 

(5.2) 

 

kde xy značí souřadnice daného pixelu. Po korekci, resp. adjustaci, byla data přepočteny do 

sítě LM modelu (viz kapitola 4). 

 Ukázalo se, že pro verifikaci modelové předpovědi stačí mít jednoduchý postup daný 

vztahem (5.1). Tento závěr je podrobně rozveden v (Zacharov, Řezáčová, 2008). Korigované 

hodnoty radarové srážky byly v této práci použity jako verifikační data pro QPF s vysokým 

rozlišením.   
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6. Situace 
 

Konvektivní bouře, které produkují silné lokální srážky, se v České Republice 

vyskytují takřka každý rok. Některé z nich mohou mít rychlou hydrologickou odezvu a 

mohou způsobit lokální povodně zasahující stovky kilometrů čtverečních. Tyto intenzivní a 

rychle se vyvíjející bouře znamenají reálnou výzvu pro kvantitativní předpověď srážek (QPF) 

a/nebo pro varování. Tato studie se zaměřuje na pět vybraných situací se silnými 

konvektivními srážkami, které způsobily přívalové (bleskové) lokální podvodně. Události se 

odehrály na území ČR v letních obdobích let 2002 - 2005.  

První dvě situace se vyskytly ve dnech 13. a 15.7.2002. V těchto dnech ovlivňovala 

počasí brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou, což je patrné na obr. 6.1 v poli 

AT 500 hPa. Na západní hranici ČR se vyskytoval poměrně silný teplotní gradient a slabé 

jižní až jihovýchodní proudění. Atmosférické sondáže z těchto dní vykazují příznivé 

podmínky pro vznik konvektivních srážek (tabulka 6.1, obr. 6.3a). Denní úhrny počasí 

potvrzují rozsáhlý výskyt konvektivních srážek, zvláště 13.7. Přibližně polovina stanic 

naměřila denní srážkový úhrn přesahující 10 mm, pouze dvě bouře však vyprodukovaly úhrny 

vyšší než 100mm a jen jedna způsobila lokální povodeň (viz obr. 6.2 – bouře, která se váže k 

povodni je označena kroužkem). Druhá bouře v jižních Čechách (obec Závišín, Strakonicko) 

nezpůsobila tak výrazné škody.  

Během odpoledne 13.7.2002 se nad povodím řeky Sázavy vyvinula konvektivní 

bouře, která během dvouhodinového intervalu vyprodukovala srážku přesahující 100 mm. 

Stanice Ondřejov naměřila 35 mm srážek během 13:15 – 13:35 UTC, 24 mm během 14:05 –

 14:25 UTC a 42 mm během 14:40 – 15:20 UTC (Bucek, 2002). Několik přítoků Sázavy se 

rozvodnilo a způsobilo škodu na okolních vesnicích, silnicích apod. Byly nalezeny i stopy 

odpovídající výskytu slabého tornáda. 

 

datum 13.7.2002 15.7.2002 10.6.2004 23.5.2005 30.5.2005 

CAPE [J/kg] 513 401 2718 933 2830 

CIN [J/kg] -44 -18 0 0 0 

K index [°C] 24.6 29.8 31.0 27.8 40.1 

Faust [°C] -1.6 -2.4 0.0 -2.4 -3.6 
Tab. 6.1: Hodnoty CAPE, CIN (viz vztahy 2.4 a 2.5), indexu K a Faustova indexu ze sondáže Praha Libuš 
(12 UTC). Hodnota CAPE zde reprezentuje součet hodnot CAPE a CAPE2 z obrázků 6.3a - 6.3c. 
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Obr. 6.1: Geopotenciální hladina 500 hPa (barevná škála) a tlak vzduchu na hladině moře (bílé linky) pro 
5 studovaných událostí v 00UTC. Datum je schematicky vyznačeno v pravém spodním panelu. Převzato z 
www.wetterzentrale.de, reanalýzy NCEP. 

 

15.7.2002 se vyskytlo několik bouří nad Moravou. Jenom 10% stanic naměřilo denní 

úhrn vyšší než 10 mm. Pouze stanice Nedvězí zaznamenala vyšší hodnotu (52 mm/den) a 

stanice Olešnice naměřila 171.7 mm mezi 15:30 UTC a 17:00 UTC (obr. 6.2). Tato událost 
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byla způsobena vývojem organizovaného konvektivního systému během odpoledních hodin. 

Intenzivní srážky spojené s tímto systémem způsobily přívalové lokální povodně a velké 

škody v okolních vesnicích a na lokálních komunikacích (Soukalová, 2002). 

 

 
Obr. 6.2: 12h srážkové úhrny (10 UTC-22 UTC) z radarových měření pro pět studovaných událostí. Datum je 
vyznačeno v rohu každého panelu. Kroužky ukazují pozici konvektivní oblačnosti, která způsobila lokální 
povodně. Legenda ukazuje hodnoty srážkových úhrnů v mm/12h. Převzato z Řezáčová et al (2009). 
 

Další tři události se odehrály 10.6.2004, 23.5.2005 a 30.5.2005. Dne 10.6.2004 se nad 

územím ČR nacházelo frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na jihu a studený na severu a 

severovýchodě ČR. Podmíněně nestabilní vzduchová hmota se pohybovala ze severozápadu a 

vytvářela konvektivní prostředí vhodné pro vývoj konvektivních bouří. Vzniklé bouře se 

postupně rozšiřovaly ze západu ČR a pokrývaly centrální část ČR přibližně ve 14 UTC. Bouře 

se postupně obnovovaly, pohybovaly se od severozápadu na jihovýchod a narůstal jejich 

vertikální rozvoj. Radarová data ukazují silné přeháňky po 14 UTC, které vydržely až do 
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20 UTC s maximem okolo 16 UTC. Maximální denní úhrn zaznamenaný na pozemní 

srážkové stanici byl 90 mm/den (viz tabulka 1, obr. 6.2, obr.6.3b). 

Čtvrtá konvektivní událost se vyvíjela navečer a v noci 23.5.2005. Silné srážky 

vypadávaly v takřka nepřerušeném pásu orientovaném z jihozápadu na severovýchod nad 

střední částí ČR. Maximální denní úhrn 168 mm/den byl zaznamenán na stanici Svojčice a 

byl to největší denní úhrn zaznamenaný v ČR v roce 2005. Stanice Rychnov nad Kněžnou 

zaznamenala úhrn 98.8 mm za 75 minut. Pás srážek se vyvinul na zadní části frontální vlny na 

studené frontě pomalu přecházející území ČR ze západu (Šálek et al, 2008). 

Poslední studovaná událost z 30.5.2005 byla spojena s přechodem studené fronty, 

která se pohybovala přes území ČR ze západní Evropy. Přechod fronty ukončil příliv teplého 

vzduchu, který trval několik dní, a byl spojen s poklesem teplot okolo 15°C. Pražská 

radiosondážní stanice zaznamenala vysokou hodnotu CAPE (viz tab. 1 a obr. 6.3c). Denní 

hodnoty úhrnů srážek se na některých stanicích pohybovaly mezi 50 a 100 mm/den. 

 
Obr. 6.3a: Skew-T diagram pro 13.7.2002. V levé části je vynesena teplota (červeně), adiabatický výstup (zeleně) 
a teplota rosného bodu (modře). Dále jsou v grafu uvedeny základní charakteristiky konvektivního prostředí 
(např. CAPE a CIN). V pravé horní části je vynesen profil rychlosti (červeně) a směru (modře) větru. V pravé 
dolní části je zakreslen hodograf pro vrstvu 0-6km, jednotlivé body značí hladiny ve výškách 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 
6km (detailní popis - viz příloha C). 
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Obr.6.3b: Skew-T diagramy pro 15.7.2002 (nahoře) a 4.10.2004 (dole). Základní popis grafů viz obr. 6.3a. 
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Obr.6.3c: Skew-T diagramy pro 23.5.2005 (nahoře) a 30.5.2005 (dole). Základní popis grafů viz obr. 6.3a. 
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Všechny popsané situace byly spojené s pomalým přechodem studené fronty přes 

území České Republiky ze západního směru. Přechod studené fronty vytváří vhodné 

konvektivní prostředí pro vývoj konvektivních bouří. Radarová data z obrázku 6.1 ukazují 

poměrně rozdílné struktury srážkových polí, ale zároveň naznačují kvazistacionární charakter 

multicelárních bouří spojených s povodněmi. 

Vhodné konvektivní prostředí ukazují i poměrně vysoké hodnoty CAPE a zároveň 

poměrně nízké hodnoty CIN uvedené v tabulce 6.1. Hodnoty indexu K (def. např. Manzato, 

2003) ukazují obecně na výskyt bouří. Pro den 13.7.2002 na ojedinělý výskyt, 15.7.2002 

a 23.5.2005 na výskyt místy a 10.6. i 30.5. na častý výskyt konvektivních bouří. Hodnoty 

Faustova indexu (def. např Strachota, 1966) sice nejsou pro všechny dny v termínu 12UTC 

kladné, ale stále indikují možný výskyt bouří. V některých případech je hodnota Faustova 

indexu (FI) mimo termín 12UTC dokonce nezáporná, a to pro 13.7.2002 je FI(18UTC) = 5.4, 

10.6.2004 je FI(06UTC) = 3.4 a 23.5.2005 je FI(00UTC) = 0.0.  

 
Obr. 6.4: Průběh 1h srážek z radarových pozorování (černá plná křivka), neperturbované předpovědi (modrá 
plná křivka) a jednotlivých členů ensemble (šedé křivky). Hodnoty odpovídají středním srážkám přes celou 
verifikační doménu. Černá čárkovaná čára představuje průměr plošných srážek přes ensemble předpovědí. Pro 
lepší přehled o situaci je pro každý den zvoleno jiné měřítko osy y. Upraveno podle Řezáčová et al (2009). 
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Pro shrnutí událostí a jejich vyhodnocení v následujících kapitolách je uveden obrázek 

6.4, na kterém je vynesen časový vývoj 1h průměrných srážek přes verifikační doménu 

z radarových měření (plná křivka) a z jednotlivých členů ensemblového předpovědního 

systému (šedé křivky). Z obrázku je patrné, jak model odhadoval plošnou srážku, její 

časování a celkový objem. V situacích dne 13. a 15. července 2002 model poměrně dobře 

stanovil celkové množství srážek i časování na verifikační doméně, i když některé členy 

ensemblu značně podceňují nebo přeceňují průměrný srážkový úhrn. Pro 10.6.2004 a 

30.5.2005 celý ensemble silně přeceňuje (až o dvojnásobek) srážku na doméně. 23.5.2005 

ensemble dobře stanoví objem srážky na doméně, ale nástup srážek se liší o 3-4 hodiny. 

Situace popsané v této kapitole vykazují značně různorodá srážková pole a jejich 

předpověď je velmi obtížná. Pro verifikaci těchto předpovědí, kterou se zabývá následující 

kapitola 7, bude tedy nutné vyzkoušet metody, které nehodnotí jen přesnou gridovou shodu, 

ale hodnotí shodu předpovědi a měření v rámci nějakého širšího, volnějšího smyslu. 
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7. Verifikace událostí 
 

V kapitole 3 byl uveden souhrn verifikačních technik, které budou použity v této 

kapitole. Jako data předpovědí slouží neperturbované předpovědi situací (viz kapitola 6) 

modelem LM COSMO (viz kapitola 4). Jako verifikační data byla použita pole adjustovaných 

radarových měření (viz kapitola 5) stanovená ze sloučené informace obou radarů sítě 

CZRAD. 

 Na obrázku 7.1 jsou znázorněny 12h srážkové úhrny modelových i radarových srážek. 

Pro situaci dne 13.7.2002 je patrné posunutí předpovězeného srážkového pole západním až 

severozápadním směrem. Intenzivní modelové konvektivní srážky nad Krušnými horami jsou 

nadhodnocené, i když průměrná srážka přes verifikační doménu přibližně odpovídá 

skutečnosti (viz také obrázek 6.4). To je způsobeno podhodnocenou předpovědí izolovaných 

přeháněk na Moravě. Situace dne 15.7.2002 je poměrně dobře vystižena a to nejen lokalizací, 

ale i objemem srážek v oblasti ČR. Průměrná modelová srážka na verifikační doméně je vyšší 

než ve skutečnosti, což je dáno falešnými prognostickými úhrny nad Polskem. Pro den 

10.6.2004 model poměrně dobře vystihuje 12h srážkový úhrn srážek pro oblast, kde došlo k 

úhrnu spojenému s lokální povodní. Model nicméně negeneruje další srážky v oblasti jižních 

Čech, ale naopak falešné srážky na hranicích Moravy. Dne 23.5.2005 vytváří model rozsáhlé 

srážkové pole obdobné reálnému ovšem s výraznou chybou v lokalizaci nejvyšších úhrnů. 

Zatímco se výrazný úhrn konvektivních srážek vyskytl nad Vysočinou, model lokalizoval 

vysoké úhrny nad Lužické hory. Celkový objem srážek ovšem odpovídá reálnému. Pro 

poslední situaci dne 30.5.2005 model poměrně dobře lokalizuje srážkové pole, nicméně 

přeceňuje celkový rozsah pole a celkový úhrn srážek. 

 Předpovědi pro dny 13.7. a 23.5. lze subjektivně hodnotit jako špatné. Model sice 

předpovídá vysoké úhrny srážek, ale v obou případech jsou úhrny lokalizovány přibližně o 

200 km jinde. Předpovědi pro dny 15.7. a 10.6. se dají označit za velmi dobré, a to jak 

relativně přesnou lokalizací tak i strukturou pole. Poslední předpověď ze dne 30.5. se dá 

označit opět jako dobrá, model správně lokalizuje srážkové pole. 

 

7.1 Gridová verifikace pomocí hodnot odvozených z kontingenční tabulky 

 Shrnutí tradiční gridové verifikace pomocí kontingenční tabulky je uvedeno na 

obrázku 7.2. Jsou zde znázorněny hodnoty POD, FAR, BIAS a CSI (definice viz příloha A) 

pro 12h srážkové úhrny 10 - 22 UTC ze všech situací. Z obrázku je pro všechny situace  
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Obr. 7.1: 12h srážkové úhrny (10-22 UTC) z předpovědi modelem COSMO (levý sloupec) a z adjustovaných 
radarových měření (pravý sloupec). Řádky směrem shora odpovídají datumům 13.7.2002, 15.7.2002, 10.6.2004, 
23.5.2005 a 30.5.2005. Barevné odlišení úhrnů srážek [mm/12hod] je uvedeno v legendě. 

0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



 

 71 

patrný rychlý pokles kvality předpovědi s rostoucí prahovou srážkou. Situace s větším 

rozsahem srážek (23. a 30.5.2005) vykazují vysoké hodnoty CSI a POD pro malé hodnoty 

prahové srážky (0.1 - 2.0 mm). Vysoké prahové srážky jsou podle tohoto hodnocení velmi 

špatně předpovězené. Situace 15.7., 10.6. a 23.5. vykazují hodnotu BIAS přibližně rovnu 

jedné, zbývající situace vykazují vyšší hodnotu BIAS pro větší prahové srážky (30.5.) nebo 

nižší hodnoty BIAS (13.7.). 

 

Obr. 7.2: Verifikace 12h srážkových úhrnů pomocí hodnot POD, FAR, BIAS a CSI stanovených z kontingenční 
tabulky pro gridové hodnoty srážek (viz příloha A). Jednotlivé situace jsou odlišeny barevně (viz legenda) a pro 
den 30.5.2005 jsou v grafu vypsané hodnoty prahových srážek pro výpočet jednotlivých kontingenčních tabulek. 
Převzato z Řezáčová et al (2009). 
 

Na obrázku 7.3 jsou vynesené hodnoty verifikačních kritérií POD, FAR, CSI a BIAS 

pro 3h srážky ze všech situací. Jednotlivé křivky pro daný den reprezentují daný integrační 

čas 0008 - 0016h (tzn. 3h srážkové úhrny 11 - 14 UTC, 12 - 15 UTC, ..., 19 - 22 UTC). Jako 

nejhorší předpověď vychází všechny předpovědi pro den 15.7.2002, kde je nízký celkový 

úhrn srážek a nedochází k překrytí ani malých srážkových úhrnů. Pro nejnižší srážkové prahy 

nepřesahuje CSI hodnotu 0.2. Pro 12h srážky (viz obr. 7.2) sice k překrytí malých úhrnů došlo 

(0.1 mm), ale pro kratší úhrny už ne. 
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Obr. 7.3: Verifikace 3h srážkových úhrnů pomocí hodnot POD, FAR, BIAS a CSI stanovených z kontingenční 
tabulky pro gridové hodnoty srážek (viz příloha A). Jednotlivé situace jsou vyneseny v samostaných panelech 
(viz popisek vlevo nahoře) a jednotlivé časy integrace, pro něž byly úhrny stanoveny, jsou odlišeny barevně (viz 
legenda). Křivky odpovídají prahovým srážkám z obrázku 7.2. 
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Předpověď pro den 13.7. vykazuje také poměrně nízké hodnoty CSI a POD a vysoké 

hodnoty FAR. Pro nízké prahové srážky sice klesá hodnota FAR pod 0.5 ale vzhledem k 

BIAS ~ 0.5 neroste hodnota POD k nejvyšším hodnotám. To znamená, že se sice nevyskytuje 

mnoho bodů, ve kterých je chybně předpovězená nadprahová srážka, ale zároveň není ani 

mnoho bodů se správně předpovězenou srážkou, neboli výskyt nadprahové srážky je 

předpovědí podhodnocen. 

Jako nejlepší předpovědi 3h srážek jsou hodnoceny obě situace z roku 2005, kdy 

dochází k výraznému přesahu předpovězených i měřených srážek. I když se např. z grafu 7.3 

pro 30.5.2005 zdá, že kvalita předpovědi roste s integrační dobou, pro 23.5.2005 a 10.6.2004 

to neplatí. Obecně nelze z hodnot těchto verifikačních charakteristik vysledovat žádnou 

závislost na integrační době. 

Pro 1h srážkové úhrny nedochází k překrytí srážkových polí z předpovědi a měření. 

Hodnoty CSI a POD se pohybují mezi 0.0 až 0.2 a naopak hodnota FAR je většinou blízká 

k 1.0. Z hlediska této verifikace je tedy předpověď bodových úhrnů výrazně neúspěšná. 

Hodnocení předpovědi s vysokým rozlišením pomocí gridové verifikace dává jako 

dobré předpovědi pouze 12h úhrny srážek a to pouze pro malé prahové srážky (0.1 - 2.0 mm v 

závislosti na situaci). Pro kratší srážkové úhrny kvalita předpovědi klesá, např. 3h srážky 

překračují hodnotu CSI = 0.5 pouze pro předpovědi 23.5. a 30.5. 2005 a v obou případech 

pouze pro nejnižší srážkový práh 0.1 mm. 

Hodnocení předpovědi s vysokým rozlišením založené na kontingenční tabulce 

penalizuje i minimální chybu v lokalizaci srážek. U modelu s vysokým rozlišením díky tomu 

vychází tradiční verifikační techniky poměrně špatně. Pokud zahrneme do výpočtu 

kontingenční tabulky plošnou srážku tak, že uvažujeme v každém gridovém bodě průměrnou 

srážku na jistém okolí bodu, dostáváme závislost hodnot CSI apod. na velikosti uvažované 

plochy. Průměrování srážek sice zvyšuje kvalitu předpovědi z hlediska dosažených hodnot 

CSI, ale na druhou stranu hladí informaci získanou vysokým rozlišením na úroveň modelů 

s rozlišením nižším (Řezáčová et al, 2009). 

 

7.2 Střední chyby předpovědi (MAE, ME) 

Hodnoty MAE a ME představují základní charakterictiky hodnotící střední chybu 

předpovědi. Hodnota MAE porovnává střední odchylku předpovědi a měření nezávisle na 

jejím znaménku a hodnota ME určuje celkovou chybu odhadu úhrnu srážek na dané 

verifikační doméně. Tyto charakteristiky byly také spočítány pro 1h, 3h a 6h srážky. 
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Na obrázku 7.4 jsou vyneseny střední absolutní a střední chyby pro 3h srážky. Z 

hlediska střední absolutní chyby (MAE) vychází jako nejlepší předpověď pro všechny 

uvažované časy předpovědi 3h srážek 15.7.2002. Na druhou stranu je ovšem relativní MAE 

pro 15.7. nejvyšší. To ilustruje citlivost standardních měr (MAE a ME) na celkové sumě 

srážek, což je patrné, srovnáme-li také obrázek 7.4 a obrázek 6.4. Z této dvojice obrázků je 

zřejmá korelovanost nárůstu chyby předpovědi s nárůstem objemu modelových i měřených 

srážek. Pro ostatní dny jsou hodnoty relativní ME i MAE vyrovnané pro všechny akumulační 

doby, kromě chybného odhadu začátku srážek modelem 14 - 16 UTC 23.5.2005 (viz obr. 6.4). 

Ze závislostí pro 1h, 3h a 6h srážky vyplývá, že hodnota relativní ME klesá s rostoucí 

dobou akumulace pro všechny dny a naopak hodnota absolutní ME roste. Vzhledem k 

poklesu relativní ME je zřejmé, že kvalita předpovědi z hlediska hodnot ME s rostoucí dobou 

akumulace roste. S rostoucí dobou předpovědi se pro většinu případů nemění relativní MAE 

ani ME. 

 

 
Obr. 7.4: Závislost střední absolutní chyby (vlevo) a střední chyby (bias - vpravo) na integrační době pro 3h 
srážky. Horní dvojice představuje absolutní chybu předpovědi přes verifikační doménu, spodní dvojice je 
relativní chyba předpovědi vztažená k průměrné gridové měřené srážce. Jednotlivé dny jsou odlišeny barevně 
(viz legenda). 
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7.3 Fraction Skill Score 

V kapitole 3 byly uvedeny výhody použití “fuzzy” verifikační míry FSS. Hodnoty 

FSS byly spočteny opět pro 1h, 3h a 6h srážky, spektrum velikostí EA (1 - 81, včetně celé 

domény - vd) a prahových srážek (0.1 – 20 mm). Na obrázku 7.5 jsou číselně uvedeny 

závislosti FSS na prahové srážce a velikosti EA pro všech pět situací. Grafy odpovídají 6h 

srážkovým úhrnům se začátkem v časech 13 UTC (15.7., 10.6. a 23.5.), 14 UTC (30.5.) a 16 

UTC (13.7.). Horní tři řádky každé části tabulky v obrázku 7.5 udávají hodnoty use, f0 a vd. 

Hodnota use odpovídá prahu pro úspěšnou předpověď (vztah 3.5), hodnota f0 odpovídá frakci 

pokrytí verifikační domény nadprahovou měřenou srážkou (vztah 3.4) a hodnota vd označuje 

hodnotu FSS počítanou přes celou verifikační doménu. 

 
Obr. 7.5: Závislost hodnot FSS na prahové srážce a velikosti EA pro 6h srážky v situacích a) 13.7.2002, b) 
15.7.2002, c) 10.6.2004, d) 23.5.2005 a e) 30.5.2005. Ve třech horních řádcích každé tabulky jsou pro danou 
prahovou srážku uvedeny následující hodnoty: (1) use  -  spodní hranice FSS pro  úspěšnou předpověď 
(vztah 3.5 - hodnota FSSUSEFUL), (2) f0 (vztah 3.4) a (3) vd – hodnota FSS přes celou doménu (vztah 3.4). 
Barevná škála - viz legenda. 
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Jako nejhorší předpověď z hlediska FSS vychází předpověď dne 13.7.2002, kdy 

hodnota FSS dosahuje vyšších hodnot (okolo 0.8) pouze pro malé prahy a velké EA. Nicméně 

pro tyto případy je hodnota f0 natolik vysoká, že k jejímu překonání dochází až pro největší 

EA nebo pro celou oblast a hranici úspěšné předpovědi (use) nepřekonává předpověď vůbec. 

Na druhou stranu je vidět, že i když standardní verifikace hodnotila předpověď 15.7.2002 

jako nejhorší, z hlediska FSS vychází předpověď poměrně dobře. FSS dosahuje vysokých 

hodnot a rychle překračuje hranice f0 a use již pro nízké velikosti EA. I pro ostatní situace 

překračuje FSS rychle hodnoty f0 a use již pro malé velikosti EA. Obzvláště pro 23.5. a 

30.5.2005 je patrné, že FSS dosahuje nejvyšších hodnot (nad 0.8) i pro vyšší prahy. Dále je 

z předpovědí vidět, že bias předpovědi (řádek označený vd, což odpovídá pokrytí celé 

domény - viz vztah 3.5) pro nízké prahové srážky je minimální (0.94 až 1.00), 23.5. je 

dokonce pro celou oblast FSS = 0.99 i pro práh 20 mm. 

 Hodnoty FSS pro hodinové a tříhodinové srážky jsou znázorněné na obr. 7.6 a 

7.7. Obrázek 7.6 odpovídá 1h srážkám a prahu 1 mm, obr 7.7 odpovídá 3h srážkám a prahu 

3 mm. Obrázky vykazují pro 13.7.2002 pomalý nárůst hodnot FSS s rostoucí velikostí EA na 

rozdíl od rychlého nárůstu kvality předpovědi pro 15.7.2002 a 10.6.2004. Kromě prahů 10 a 

20 mm také předpovědi pro většinu integračních časů přesahují hranici náhodné předpovědi 

až pro velkou EA (41 - 61 g.b.). Pro vysoké prahy 10 a 20 mm přesahují hodnoty FSS 

hodnotu f0 většinou velmi rychle (pro vysoké prahy je f0 velmi nízká), ale hodnotu use už 

překračují pouze pro velké EA. Předpověď pro den 15.7.2002 vykazuje pro nejvyšší prahové 

srážky nejrychlejší překonání hodnoty use. 

 Naopak pro 15.7. dochází k rychlému přesahu hodnot f0. Pro většinu integrací 

(0008 - 0013, tzn. 14 - 19 UTC) narůstá hodnota FSS rychle k hodnotám nad 0.7-0.8, což 

značí dobrou shodu nadprahové srážky kolem velikosti EA 41 g.b. vysoko nad hranící 

náhodné předpovědi. Pro vysoký práh 20 mm je u hodinové srážky předpověď z hlediska FSS 

špatná. Pro 3h srážkové úhrny je také pro většinu integrací mezi 41 a 61 g.b. FSS mezi 0.6 a 

0.8 (TH = 10, 20 mm). 

 Pro 10.6 je růst FSS s rostoucí EA pomalejší než pro 15.7., zároveň hodinové 

srážky vykazují bias předpovědi, který narůstá s rostoucím srážkovým prahem (1 - 10 mm). 

Nicméně opět vzhledem k nižšímu rozsahu srážek předpověď překonává hodnotu f0 pro 

všechny integrační doby, kdy model produkoval srážky, tzn. 0008 - 0012 (14 - 18 UTC). 

V dalších časech integrace jsou hodnoty FSS minimální. Obdobné chování platí i pro 3h a 6h 

srážky. 

 



 

 77 

 

Obr. 7.6: Závislost hodnot FSS na velikosti EA pro jednotlivé události (viz datum v levém horním rohu 
každého grafu), 1h srážky a práh 1 mm. Barevně odlišené křivky představují srážkové úhrny v jednotlivých 
integračních časech pro daný den (viz legenda). Horizontální linky představují hodnotu f0 vztaženou k dané 
integrační době. Velikost EA je vyjádřena počtem gridových bodů v hraně čtvercové EA. Hodnota 128 
vyznačuje verifikaci, kde EA odpovídá celé verifikační doméně. 
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Obr. 7.7: Závislost hodnot FSS na velikosti EA pro jednotlivé události (viz datum v levém horním rohu 
každého grafu), 3h srážky a práh 3 mm. Barevně odlišené křivky představují srážkové úhrny v jednotlivých 
integračních časech pro daný den (viz legenda). Horizontální linky představují hodnotu f0 vztaženou k dané 
integrační době. Velikost EA je vyjádřena počtem gridových bodů v hraně čtvercové EA. Hodnota 128 
vyznačuje verifikaci, kde EA odpovídá celé verifikační doméně. 

 

1h srážky dne 23.5.2005 překračují rychle hodnotu f0 pouze pro minimální prahové 

srážky (0.1 mm a 0.2 mm). Hodnota FSS je v těchto případech poměrně vysoká (0.8 - 1.0), 

což je způsobeno velkým plošným úhrnem malých srážek (patrné i pro 3h a 6h srážky). Pro 

vyšší prahové srážky FSS překonává hodnotu f0 pouze pro některé integrační doby, stoupá 

relativně pomalu s rostoucí velikostí EA a často vykazuje výrazný bias na celé verifikační 

doméně. Předpověď 1h srážkových úhrnů nad 2 mm lze tedy označit za špatnou. Pro 3h 
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srážky platí obdobná tvrzení, pouze pro integrační časy 0010 - 0011 (16 - 17 UTC) také FSS 

překračuje hodnotu f0 rychle a dosahuje vysokých hodnot (0.8 - 1.0). 6h srážky v integracích 

0009 - 0013 (15 - 19 UTC) překonávají velmi rychle hodnoty f0 a pro velikosti EA kolem 

61 g.b. stoupají rychle k maximálním hodnotám. 

30.5.2005 překonávají 1h srážkové úhrny pro nižší prahové srážky (0.1 - 1.0 mm) 

rychle hodnotu f0 pro integrační doby 0012 - 0016 (18 - 22 UTC) a stoupají k maximální 

hodnotě FSS. Prahové srážky 2 mm až 5 mm vykazují vyšší hodnotu bias. Obdobně kvalitní 

předpověď vykazují 3h srážky i pro prahové srážky do 5 mm. 

Z hlediska FSS jsou tedy nejlépe hodnocené předpovědi ze dní 15.7.2002 a 10.6.2004 

i když je u nich patrná chyba v lokalizaci srážkových polí. Předpověď 30.5.2005 je pro 

většinu integračních dob také kvalitní. Naopak tradiční verifikací dobře hodnocená předpověď 

23.5.2005 vychází z pohledu FSS jako špatná (křivky závislosti FSS na velikosti EA 

nedosahují vysokých hodnot FSS ani pro velké EA a takřka nepřekračují hodnoty use). 

Poslední předpověď pro den 13.7.2002 vychází jako nejhorší předpověď. Hodnota FSS se 

blíží k vysokým hodnotám až pro EA odpovídající celé doméně (vd). Z toho je patrné, že 

metoda využití FSS sice přináší velký objem dat na zpracování a vyhodnocení (počet velikostí 

EA * počet prahových srážek), ale na druhou stranu se jako objektivní metoda se blíží 

subjektivnímu srovnání verifikačních a předpovězených polí.  
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2. 8. Ensemble skill, ensemble spread, závislost sprea d-
skill 
 

 Nejistota předpovědi je nedílnou součástí kvantitativní předpovědi srážek s vysokým 

rozlišením. Díky velké prostorové a časové variabilitě konvektivních srážek je 

deterministická předpověď s vysokým rozlišením velmi náročná. Současné NWP modely jsou 

schopné produkovat předpovědi srážkových polí s krokem řádu 1 km. Předpověď s tak 

vysokým rozlišením může sloužit jako vstup do hydrologických předpovědí a varování, 

pokud určíme vhodnou formu QPF (plocha, práh srážek, doba akumulace…) a nejistotu 

předpovědi. Vzhledem k rozlišení a shlazené orografii však model (např. LM COSMO) 

produkuje konvektivní cirkulace odlišné od reálných, a to jak v čase, prostoru i intenzitě. 

Z tohoto důvodu je třeba určit vhodnou formu QPF a také vhodné vyjádření nejistoty. Pro 

stanovení vhodné formy QPF je účelné verifikovat prognostické srážky pomocí nových 

verifikačních metod (viz kap. 3 a 6). Odhad nejistoty se stanovuje z ensemblové předpovědi 

(Buizza, 1997, Grimit and Mass, 2007). 

 V současné době je v provozu několik ensemblových systémů v různých měřítkách. 

Základní dva systémy vznikly již v devadesátých letech minulého století – NCEP EPS a 

ECMWF EPS (např. Atger, 1999). Tyto ensembly jsou počítány globálně, slouží pro 

předpovědi na 3 - 10 dní a odhadují nejistotu vznikající v synoptickém měřítku nejčastěji v 

zónách baroklinní instability. Uživatelsky zajímavější předpovědi (a nejistoty) se týkají 

menšího časového i prostorového měřítka, jako je předpověď teploty, rychlosti větru, 

časování a lokace srážkových systémů, QPF, typ srážek apod. Globální ensembly jsou 

limitovány výpočetními možnostmi na rozlišení 50 - 100 km, proto vzniklo již několik LAM 

ensemblů pro krátkodobou předpověď. Jako počáteční (IC) a okrajové (LBC) podmínky 

používají tyto LAM ensemble perturbované předpovědi globálních modelů nebo globálních 

ensemblů. 

 Mezi první ensembly pro krátkodobou předpověď SREPS (Short Range Ensemble 

Prediction Systems) patří NCEP SREF, kde byly počítány tří různé lokální modely 

s rozlišením 32 – 45 km. Ensemble obsahuje celkem 21 členů s různým nastavením 

parametrizace (Stensrud et al, 1999). Z anglického ECMWF EPS používá IC a LBC norský 

NMI LAMEPS s rozlišením 21 km (Frogner et al, 2006). Španělský ensemble INM EPS 

používá čtyři globální modely (IFS, GME, UM a AVN) jako různé analýzy pro vstup do pěti 

různých LAM modelů (UM, COSMO, HIRLAM, HRM, MM5). Systém je označován jako 

MUMMUB (MUlti Model MUlti Boundaries) (Garcia-Moya et al, 2007). 
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Italský systém COSMO-LEPS používá klastrovou analýzu pro vytvoření šestnácti 

klastrů z 51 předpovědí ECMWF EPS a vytváří tak regionální downscaling modelem LM 

COSMO (Marsigli et al, 2004). Ensemble ECMWF je vytvořen pro střednědobou předpověď 

a tedy i COSMO-LEPS je ensemble vhodný pro předpověď na 3 - 5 dnů. Druhý italský 

ensemble systém používá část MUMMUB z INM (4 globální modely jako vstup do 

COSMO - 25 km). Každý běh pak slouží jako IC a LBC pro 4 integrace LM COSMO 

s rozlišením cca 10 km, které se liší různým nastavením fyziky modelu (parametrizace 

konvekce, parametry turbulence) (Marsigli et al, 2009). Anglický systém MOGREPS běží na 

NAE UM (North Atlantic and Europe version of the Unified Model) s rozlišením 24 km a IC i 

LBC pocházejí z globálního ensemble (Bowler et al, 2009). V rakouském centru byl vyvinut 

ensemble LAEF, který využívá hydrostatický model ALADIN s rozlišením 18 km na 

vybraných členech ensemblu ECMWF (Wang et al, 2008). 

V německé povětrnostní službě vzniká v současné době ensemble systém pro velmi 

krátkodobou předpověď COSMO-DE-ENS, který provádí downscaling ensemble COSMO-

SREPS na 2.8km rozlišení (Gebhardt et al, 2008, Paulat et al, 2009). Tento ensemble 

přibližně odpovídá přístupu, který je popsán v této práci. Náš přístup používá starší verzi 

modelu LM COSMO se stejným nastavením jako COSMO-DE-ENS, ale IC a LBC jsou 

interpolovány z analýz ECMWF. Perturbace jsou prováděny horizontálním posunem analýzy, 

jak je uvedeno v kapitole 4 a zobrazeno na obrázku 4.2. 

 

3. 8.1 FSS-skill 
Pro verifikaci ensemble předpovědí byla použita technika FSS, která se osvědčila pro 

verifikaci deterministické předpovědi. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo nalezeno nepravdě-

podobnostní vyjádření střední ensemblové předpovědi srážek, byla každá předpověď 

ensemblu vyhodnocovaná samostatně. Průměrování srážkového pole přes ensemble je 

nesmyslné, protože na rozdíl od spojitých polí jako např. teplota nebo tlak nemá rozdělení 

srážek ani přibližně gaussovské rozdělení a při středování tedy dochází ke ztrátě informace. ze 

srážkových polí.  

Vzhledem k tomu, že dále pomocí hodnoty FSS popisujeme kvalitu (skill) i rozptyl 

(spread) předpovědi, označujeme v dalším textu veličinu FSS jako FSS-skill. Pro člen
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ensemblu lze FSS-skill spočíst podle schematického vzorce (detailní vzorce viz kap.3): 

 

(8.1) 

 

 

kde O je verifikační pole a Mi je předpověď i-tého členu ensemble. 

 
Obr.8.1: Závislost hodnoty FSS-skill pro 1h srážkové úhrny na velikosti EA pro 10.6.2004, prahovou srážku 
1mm a integrační doby 09 - 16 (15 – 22 UTC) vyznačené v každém panelu. Šedé křivky odpovídají hodnotám 
FSS-skill u jednotlivých členů ensemblu a barevná křivka označuje jejich průměr. V pravém spodním čtverci 
jsou vyneseny střední křivky pro všech osm integračních časů. Velikost EA je vyjádřena počtem gridových 
bodů v hraně čtvercové elementární oblasti (EA). 

 
 

Na obrázku 8.1 je uveden příklad chování hodnot FSS-spread pro 10.6.2004. Je patrné 

obdobné chování křivek jako je zobrazeno na obrázku 7.6. U této události platí, že FSS-skill 

obecně nejprve roste s integračním časem a potom klesá. Tento typ závislosti je pro různé 

události různý a závisí na časové závislosti úspěšnosti předpovědi. Pro všechny situace a 

různé doby akumulace platí, že hodnoty FSS-skill u všech členů ensemble mají podobný 

∑∑

∑

==

=

+

−
−=−

N

1j

2
ij

N

1j

2
j

N

1j

2
ijj

i

M
N

1
O

N

1

)MO(
N

1

1)M,O(skillFSS



 

 83 

průběh a jejich rozptyl je nízký. Vliv růstu prahové srážky na rozptyl hodnot FSS-skill z 

jednotlivých členů ensemblu (šedé křivky na obr. 8.1) je také minimální. 

8.2 FSS-spread 

 Pro hodnocení rozptylu ensemble předpovědí bylo užita stejná veličina FSS jako pro 

hodnocení kvality předpovědi. Rozdíl ve výpočtu je ten, že místo verifikačního pole 

radarových srážek se použije tzv. kontrolní předpověď, tedy pole s neperturbovanými 

počátečními podmínkami. Veličina FSS-spread se počítá dle schematického vzorce (detailní 

vzorce viz kap.3): 

 

 

(8.2) 

 

kde CF je kontrolní neperturbovaná předpověď a Mi je i-tá předpověď ensemble. 

Při hodnocení veličiny FSS-spread je třeba opatrnosti, protože hodnota FSS-spread se mění 
od 0, což odpovídá maximální odlišnosti polí, až do hodnoty 1, což odpovídá absolutní 
shodě polí z hlediska FSS. 

 
Obr.8.2: Závislost hodnoty FSS-spread pro 1h srážkové úhrny na velikosti EA pro 10.6.2004, prahovou srážku 
1mm a integrační časy 09 - 16 (15 – 22 UTC) vyznačené v každém panelu. Šedé křivky odpovídají hodnotám 
FSS-spread u jednotlivých členů ensemblu a barevná křivka označuje jejich průměr. V pravém spodním čtverci 
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jsou vyneseny střední křivky pro všech osm integračních časů. Velikost EA je vyjádřena počtem gridových bodů v 
hraně čtvercové elementární oblasti (EA). 
 Na obrázku 8.2 je uveden příklad chování hodnot FSS-spread pro 10.6.2004. Obecně 

hodnoty rostou s rostoucí velikostí EA (Elementary Area – viz kap.3) a také s rostoucí 

akumulační dobou. Pro 1h srážky klesají hodnoty FSS-spread s rostoucí prahovou srážkou, 

pro 3h srážky je pokles patrný hlavně pro menší velikosti EA. S rostoucí prahovou srážkou 

také narůstá rozptyl hodnot FSS-spread jednotlivých členů ensemblu (šedé křivky na obr. 

8.2). 

 

4. 8.3 FSS-spread vs. FSS-skill 
V práci (Grimit and Mass, 2007) je popisovaná závislost mezi hodnotami spread a skill pro 
syntetický ensemble. Nejvyšší korelace mezi hodnotami dostali pro vyjádření hodnot 
spread a skill veličinou stejného typu.  

 
Obr.8.3: Hodnoty FSS-skill (a) a FSS-spread (b) pro různé hodnoty EA (horizontální osa). Šedé křivky 
odpovídají jednotlivým členům ensemblu předpovědí a zelená křivka odpovídá jejich průměru. Černé křížky na 
zelené křivce určují velikosti EA použité v dalších výpočtech v kapitole 10. Graf (c) ukazuje závislosti FSS-skill a 
FSS-spread. Grafy odpovídají 1h srážce 23.5.2005, době předpovědi 10-11h a prahové srážce 1mm. Velikost EA 
je vyjádřena počtem gridových bodů v hraně čtvercové elementární oblasti (EA). Převzato ze Zacharov, 
Řezáčová (2009). 
 

Na obrázku 8.3 je znázorněn příklad konstrukce závislosti FSS-spread a FSS-skill. 

Střední závislost těchto veličin je konstruovaná jako závislost středních hodnot FSS (spread i 

skill) přes všechny členy ensemblu. Metoda průměrování hodnot FSS dává střední informaci 

o kvalitě nebo rozptylu ensemble, na rozdíl od verifikace průměrné srážky, která nedává 

žádnou smysluplnou informaci. Na obrázku 8.3c je patrná pozitivní korelace mezi hodnotami 

FSS-spread a FSS-skill. 
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Na obrázku 8.4 je znázorněn časový vývoj závislosti spread-skill pro 1h srážky 

30.5.2005. V obrázku jsou zahrnuty jednotlivé členy ensemble a také střední křivka přes 

ensemble. V prvních časech integrace nevykazuje ensemble žádný skill, protože model 

negeneroval dostatečné srážkové pole. I rozptyl ensemble je poměrně vysoký (nízká hodnota 

FSS-spread), obzvláště pro menší velikosti EA. Po začátku modelových srážek (10 – 11h) 

začíná narůstat hodnota FSS-skill a také pomalu klesá rozptyl. V čase 11h integračního času 

je patrný velký rozdíl mezi jednotlivými hodnotami FSS v ensemblu, což je dáno odlišným 

začátkem modelových srážek (viz obr. 6.4). V časech 12 - 16 h pozorujeme nárůst hodnoty 

FSS-skill s rostoucí EA. Zároveň se díky zvýšení modelových srážek zmenšuje rozptyl 

jednotlivých křivek závislostí spread-skill. 

 

 
Obr. 8.4: Závislost veličiny FSS-skill na FSS-spread 1h srážek pro 30.5.2005, a práh 0.1mm a doby integrace 
9 - 16h (15 - 22UTC) vyznačené v každém panelu. Šedé křivky odpovídají hodnotám FSS-spread a FSS-skill 
u jednotlivých členů ensemblu a barevná křivka označuje jejich průměr. Symbol + označuje pár hodnot FSS-skill 
a FSS-spread pro nejmenší velikost elementární plochy (EA). V pravém spodním grafu je znázorněn souhrn 
všech středních křivek z ostatních grafů (barevné odlišení viz ostatní panely).  
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Obr. 8.5a: Závislost veličiny FSS-skill na FSS-spread 3h srážek pro 10.6.2004 s prahovou srážkou 1mm. Doba 
integrace je 9 - 16h (15 - 22UTC). Popis obrázku viz obr. 8.4. 
 

 
Obr. 8.5b: Závislost veličin FSS-skill na FSS-spread 3h srážek pro 30.5.2005 s prahovou srážkou 5mm. Popis 
obrázku viz obr. 8.4. 
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Výsledky 1h srážek ukazují, že je tato doba akumulace pro některé případy poměrně 
krátká. Pro malé prahy (0.1 mm) při srážkách s větším plošným rozsahem vykazuje 
ensemble předpovědí nízký rozptyl, ale nízkou hodnotu skill (např. 25.5.2005 14 UTC, kdy 
ensemble srážek dává obdobné pole malých úhrnů ale ve skutečnosti ještě nepršelo). 

3h akumulační doby naopak ukazují dobrou korelaci mezi hodnotami FSS-skill a FSS-

spread. Nárůstu hodnoty spread většinou odpovídají i nárůsty hodnot skill a obě veličiny 

narůstají s rostoucí velikostí EA. Příklad tohoto chování je na obrázku 8.5, který zobrazuje 

závislost FSS-spread-skill pro a) 10.6.2004 9 - 16h (práh 1 mm) a b) 30.5.2005 9 - 16h (práh 

5 mm).  

6h srážkové úhrny mají pro nízké prahy (0.1 mm a 1 mm) vysoké hodnoty skill i 

spread a pro práh 5 mm se chovají obdobně jako 3h srážky s prahem 1 mm. 

Na obrázku 8.6 je znázorněno, jak se mění spread-skill s rostoucím prahem pro jednu 

konkrétní integraci v 16h (22 UTC) dne 30.5.2005. Je patrné, že hodnoty FSS-spread stále 

narůstají s rostoucí EA, pro hodnotu FSS-skill to již neplatí vždy. S rostoucím prahem je 

nárůst FSS-skill patrný až pro větší EA. 

 
Obr. 8.6: Závislosti FSS-skill a FSS-spread pro 1h srážky 30.5.2005 v čase předpovědi 16h (22 UTC). Jednotlivé 
grafy odpovídají různým prahovým hodnotám (0.1 mm – 10 mm - vyznačeno v grafech). Šedé křivky odpovídají 
jednotlivým členům ensemblu předpovědí a černá křivka odpovídá jejich průměru. Symbol + označuje pár 
hodnot FSS-skill a FSS-spread pro nejmenší velikost elementární plochy (EA). Upraveno podle Řezáčová et al 
(2009). 
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Obr. 8.7: Střední závislosti FSS-skill a FSS-spread pro 1h srážky 30.5.2005. Jednotlivé grafy odpovídají různým 
prahovým hodnotám (0.1 mm – 10 mm - vyzančeno v grafech). Jednotlivé integrace jsou barevně odlišeny a 
uvedeny v legendě (08 – 16h odpovídá 14 – 22 UTC - viz legenda). Symbol + označuje pár hodnot FSS-skill a 
FSS-spread pro nejmenší velikost elementární plochy (EA). 

 
Obr. 8.8: Střední závislosti FSS-skill a FSS-spread pro 3h srážky 10.6.2004. Popis částí obrázku viz obr.8.7. 

 

Shrnutí středních křivek pro více integrací a 1h srážky dne 30.5.2005 je uvedeno na 

obrázku 8.7. Pro střední srážkové prahy (1 – 5 mm) se mění závislost spread-skill s měnící se 

předpovědní dobou (vysoká kladná korelace těchto veličin - 0.87). To platí obecně i pro 

ostatní dny předpovědi (korelace 0.73). Pro vysoké srážky (10mm) je korelace zpravidla 
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nižší (0.63), pro malé srážky je korelace nízká jen pro 13.7.2002 (0.39). Z obrázku 8.7 je 

patrné, že pro srážkové prahy 1 – 5 mm leží dobře korelované střední závislosti spread-skill 

přibližně ve stejném pásu a nemají příliš velký rozptyl. Poloha pásu se liší pro různé prahové 

hodnoty. 

Pro 3h srážky jsou hodnoty FSS-spread a FSS-skill také dobře korelovány (0.75), 

korelace je vysoká i pro vyšší srážkové prahy (10 mm - 0.85). Z příkladu na obrázku 8.8 je 

patrné, že křivky závislosti spread-skill pro různé integrace leží ve stejné oblasti hodnot, 

obdobně jako pro 1h srážky. Korelační koeficient pro 6h srážky je 0.78. 

 
Obr. 8.9: Střední křivky závislosti FSS-skill a FSS-spread pro všechny události dohromady. Prahová srážka je 
2mm, v části a) jsou vyneseny 1h srážky a v části b) 3h srážky. Symbol + označuje pár hodnot FSS-skill a FSS-
spread pro nejmenší velikost elementární plochy (EA). Jednotlivé události jsou barevně odlišeny, jak je uvedeno 
v legendě. Křivky stejných barev značí různé doby integrace pro danou událost. 
 

 Závislost FSS-skill na FSS-spread se mění s dobou předpovědi, tato změna ale není 

monotónní (viz příklad na obr. 8.7 a 8.8). Ani jedna z hodnot FSS-skill nebo FSS-spread 

neklesá nebo neroste s rostoucí dobou předpovědi. Průběh závisí na časovém průběhu kvality 

předpovědi u jednotlivých událostí. 

Na druhou stranu, všechny křivky střední závislosti FSS-skill-spread mají podobný 

tvar a polohu pro všech pět událostí, jak je znázorněno na obrázku 8.9. Závislost FSS-skill-

spread není sice lineární, ale z obrázku 8.9 je patrná vysoká korelovanost mezi hodnotami 

FSS-spread a FSS-skill. Obzvláště pro 3h srážky platí, že žádná integrace vykazující vysoký 

rozptyl členů ensemblu (a tedy nízkou hodnotu FSS-spread) nemá vysokou hodnotu 

FSS-skill.  

Výsledky této kapitoly ukazují pozitivní vliv velikosti EA na střední hodnoty FSS-

spread a FSS-skill přes ensemble předpovědí. Nárůst velikosti EA způsobuje pokles rozptylu 

jednotlivých členů ensemblu (pokles FSS-spread) a nárůst kvality předpovědi (nárůst 
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FSS-skill). Spektrum hodnot FSS-skill a FSS-spread pro různé EA je nicméně závislé na 

události. Není tedy možné určit fixní velikost EA, pro kterou by bylo zajištěno překročení 

vybrané prahové hodnoty FSS-skill (FSS-spread). Na druhou stranu, všechny křivky střední 

závislosti FSS-spread-skill mají obdobný tvar a leží přibližně ve stejném pásu hodnot. 

Chování středních křivek je dobrým základem pro odhad kvality předpovědi ze znalosti této 

střední závislosti a předpovězené hodnoty (nebo spektra hodnot) FSS-spread. Tato 

problematika je diskutovaná v následující kapitole. 
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5. 9. Předpov ěď FSS-skill 
 

 Hlavním smyslem ensemblové předpovědi je odhad kvality deterministické 

předpovědi. Cílem této kapitoly je vyzkoušet použití dobře korelovaných veličin FSS-spread a 

FSS-skill (viz kapitola 8) na odhad prognostické FSS-skill. Ze znalosti závislosti spread-skill 

by mělo být možné v době předpovědi (tzn. v době, kdy nejsou k dispozici verifikační data) 

získat odhad kvality této předpovědi, který by mohl sloužit jako první krok při posouzení 

deterministické předpovědi srážek. Tato kapitola shrnuje výsledky publikované v práci 

Zacharov, Řezáčová (2009). 

 Pro předpověď (odhad) hodnoty FSS-skill-FIT byl vybrán z pěti studovaných událostí 

vždy jeden den a z ostatních čtyř dní byla spočtena regresní závislost spread-skill. Z této 

závislosti a z hodnot FSS-spread pro vybraný den byly spočteny prognostické hodnoty 

FSS-skill označované jako FSS-skill-FIT. Tento postup je schematicky znázorněn na obrázku 

9.1 a byl cyklicky opakován pro všech pět událostí. 

 
Obr. 9.1: Schematické znázornění odhadu FSS-skill-FIT (vertikální osa) z hodnot FSS-spread (horizontální osa). 
Šedé křivky znázorňují průběh střední hodnoty závislostí spread-skill s měnící se velikostí EA. Každá křivka 
odpovídá střední závislosti pro jednu ensemblovou předpověď s prahovou srážkou 1 mm, bylo použito 
10 velikostí čtvercové elementární plochy a dny 13. a 15.7.2002, 10.6.2004 a 30.5.2005 a 1h srážkové úhrny. a) 
červená křivka znázorňuje kubickou regresní křivku z hodnot FSS-spread a FSS-skill (šedé křivky). b) Zelené 
čárkované linky znázorňují hodnoty FSS-spread pro 23.5.2005 10 - 11h integračního času. c) Projekce FSS-
spread na FSS-skill-FIT (horizontální čárkované zelené linky). d) Závislost FSS-spread vs. FSS-skill (černá 
křivka) a srovnání hodnot FSS-skill-FIT (zeleně) a FSS-skill (černě) na vertikální ose. Převzato ze Zacharov, 
Řezáčová (2009). 
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 Na obrázku 9.1a jsou zobrazeny všechny střední závislosti spread-skill pro čtyři dny 

(šedé křivky) a body těchto závislostí je proložena kubická regresní křivka (červená čára). 

Byla zvolena kubická regrese, protože nejjednodušeji a nejefektivněji popisuje závislost 

spread-skill. Do regresní funkce jsou pak dosazeny hodnoty FSS-spread (9.1b, zelená barva) a 

výsledkem jsou hodnoty FSS-skill-FIT (9.1c, zelená barva na ose y). Hodnoty FSS-skill-FIT a 

skutečné hodnoty FSS-skill (černá barva) jsou pak porovnány (9.1d). 

 Odhady FSS-skill-FIT byly odděleně provedeny pro tři různě dlouhé doby akumulace 

(1h, 3h a 6h) a čtyři prahové hodnoty srážek pro výpočet FSS (0.1, 1, 2 a 5 mm). Celkem tedy 

12 regresních funkcí pro každý vybraný den. Každá funkce byla počítána dohromady pro 

všechny doby integrace a velikosti EA. Závislost na integrační době nehraje žádnou roli u 

velmi krátkodobé předpovědi srážek (viz kap.8). Pro velikosti okolí nebyla nalezena žádná 

konkrétní velikost zaručující překročení dané hodnoty FSS, tato veličina je silně závislá na 

případu. 

 Srážkové úhrny byly použity od 7h integrace (tzn. 13 - 14 UTC) do 16h integrace (tzn. 

21 - 22 UTC) pro 1h srážkové úhrny, od 5h integrace (tzn. 11 - 14 UTC) do 16h integrace 

(tzn. 19 - 22 UTC) pro 3h srážkové úhrny a od 4h integrace (tzn. 10 - 16 UTC) do 16h 

integrace (tzn. 16 - 22 UTC) pro 6h srážkové úhrny. Celkem bylo tedy použito 9 úhrnů pro 1h 

a 3h doby akumulace a 7 úhrnů pro 6h akumulace srážek. Výpočty FSS byly provedeny pro 

10 různých velikostí čtvercového okolí bodu a hranou čtverce zahrnující Ng = 5, 11, 15, 21, 

25, 31, 35, 41, 51, a 61 gridových bodů. Regresní funkce byly tedy spočteny pro 1h a 3h 

úhrny z 360 hodnot (4 situace x 9 integračních časů x 10 velikostí okolí) a pro 6h srážkové 

úhrny z 280 hodnot (4 x 7 integračních časů x 10). 

Jak je patrné z obrázku 9.2, jsou si interpolační křivky pro jednotlivé dny podobné. 

Liší se s rostoucí prahovou srážkou, kdy klesá maximální možná hodnota FSS-skill. 

 
Obr. 9.2: Regresní křivky závislostí středních hodnot FSS-spread (horizontální osa) a FSS-skill (vertikální osa) 
pro všechny 4-denní kombinace a 3h srážkové úhrny. Legenda vyznačuje, pro který den byla křivka počítaná. 
Křivky v obrázcích zleva doprava odpovídají prahovým hodnotám 0.1 mm, 1 mm, 2 mm a 5 mm. 

 

Na obrázcích 9.3, 9.4 a 9.5 jsou znázorněna rozdělení absolutní četnosti rozdílu 

FSS-skill-FIT a FSS-skill pro 1h, 3h a 6h srážkové úhrny a všechny prahové srážky. Grafy 
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ukazují, že všechna rozdělení mají střední hodnoty a mediány blízké nule a hodnoty IQR 

(InterQuartile Range – mezikvartilové rozpětí) se pohybují mezi 0.10 a 0.30. Minimální 

hodnota 0.10 odpovídá 1h srážkám a prahu 5 mm. Hodnoty IQR pro 1h srážky klesají 

s rostoucím prahem (viz obr. 9.3), což souvisí s malým výskytem velkých 1h srážkových 

úhrnů na verifikační doméně. Malé rozdíly mezi pozorovanou a předpovězenou hodnotou 

FSS-skill pro 1h srážky a 5 mm prahovou hodnotou odpovídají situaci, kdy FSS-skill i FSS-

skill-FIT jsou nízké (to je patrné i dále na obr. 9.6). Zároveň tato situace odpovídá i velkému 

rozptylu ensemblu (nízká hodnota FSS-spread). Podobný efekt je patrný i na obr. 9.4 pro 36h 

srážky, kde IQR roste pro prahovou srážku 0.1 až 2 mm a klesá pro 5 mm. U 6h srážkových 

akumulací roste hodnota IQR s prahovou srážkou od 1 mm až do 5 mm (obr. 9.5). 

 
Obr. 9.3: Histogram odchylek hodnot FSS-skill-FIT a FSS-skill pro 1h srážkové akumulace a prahové hodnoty 
a) 0.1 mm, b) 1 mm, c) 2 mm a d) 5 mm. V grafu jsou uvedeny hodnoty průměrné odchylky (mean), mediánu 
(med) a mezikvartilového rozpětí (iqr). Každý histogram zahrnuje 450 elementů (5 událostí x 9 integračních časů 
x 10 velikostí okolí). Převzato ze Zacharov, Řezáčová (2009). 
 

V minulé kapitole bylo uvedeno, že kvalita předpovědi se pro jednotlivé události lišila. 

To ovšem není zřejmé z histogramů četností odchylek. Na grafech 9.6 - 9.8 jsou proto 

znázorněny scatterploty hodnot FSS-skill a FSS-skill-FIT pro 1h, 3h a 6h srážky. Na nich je 

patrný pokles hodnoty skill s rostoucí prahovou srážkou, obzvlášť pro 1h a 3h srážky. Dále je 

vidět výrazné nadhodnocení hodnot FSS-skill-FIT pro 13.7.2002 (viz obr. 9.7 a 9.8). 
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Obr. 9.4: Verze obr. 9.3 pro 3h srážkové úhrny. 

 
Obr. 9.5: Verze obr. 9.3 pro 6h srážkové úhrny. Každý histogram zahrnuje 350 elementů (5 událostí x 
7 integračních časů x 10 velikostí okolí).  
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Z grafů 9.6 – 9.8 můžeme jednoduše stanovit multikategorickou kontingenční tabulku 

(3x3) na základě subjektivně zvolených intervalů FSS < 0.3, 0.3 ≤ FSS < 0.6 a 0.6 ≤ FSS. 

Hodnoty prvků kontingenční tabulky jsou číselně uvedeny v obr. 9.6 - 9.8. Jako hodnocení 

kontingenční tabulky jsme použili hodnotu Percent Correct (Proportion Correct, PC) která 

udává podíl správných předpovědí vůči všem předpovědím v procentech. Tabulka 9.1 shrnuje 

hodnoty PC pro všechny studované dny, přičemž PC byly počítány ve dvou variantách, PC1 a 

PC2. Hodnoty PC1 jsou počítány jako procentuální podíl diagonálních prvků kontingenční 

tabulky vůči všem prvkům tabulky. Hodnota PC2 je procentuální podíl počtu předpovědí 

z diagonálního pásu (viz obr. 9.6 - 9.8) vůči počtu všech předpovědí. Pás obsahuje 

předpovědi, které se od skutečnosti liší v absolutní hodnotě méně než o 0.15. Tento druhý 

přístup byl motivován faktem, že body ve vnitřních rozích nediagonálních částí kontingenční 

tabulky obsahují lepší předpovědi než vnější rohy diagonálních částí tabulky (viz obr. 9.6 - 

9.8). 

 
Obr. 9.6: Scatterploty hodnot FSS-skill (horizontální osa) a FSS-skill-FIT (vertikální osa) pro 1h srážkové 
akumulace a prahové hodnoty a) 0.1 mm, b) 1 mm, c) 2 mm a d) 5 mm. Čísla v blocích grafů představují hodnoty 
kontingenční tabulky rozdělené do intervalů FSS < 0.3, 0.3 ≤ FSS < 0.6 a 0.6 ≤ FSS, použitých při výpočtu PC1. 
Šikmé čáry vymezují oblast, ve které je rozdíl mezi FSS-skill a FSS-skill-FIT v absolutní hodnotě menší než 0.15 
(použitý pro výpočet PC2). Body jsou barevně odlišeny podle dní (viz legenda v grafu a). Převzato ze Zacharov, 
Řezáčová (2009). 
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Obr. 9.7: Verze obr. 9.6 pro 3h srážkové akumulace. 

 

Obr. 9.8: Verze obr. 9.6 pro 6h srážkové akumulace. 
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Tabulka 9.1 ukazuje, že střední hodnoty PC1 a PC2 se od sebe výrazně neliší, což je 

dáno přibližně podobným počtem bodů v oblastech, které z diagonálních čtverců zasahují, 

resp. nezasahují, do diagonálního pásu. Pro jednotlivé situace se hodnoty PC1 a PC2 mohou 

lišit až o 24% různě ve prospěch obou hodnot. 

Střední hodnota PC2 přes celou sadu dat pro 3h srážkové úhrny je 67% (viz tab. 9.1). 

Po vynechání předpovědi pro 13.7.2002 (13.7., 3h srážky PC2 = 34%) stoupne hodnota PC2 

na 75% (charakteristiky předpovědi 13.7. viz kapitola 6). Dále je z tabulky patrné obdobné 

chování středních hodnot PC s měnící se prahovou srážkou jako u histogramů odchylek (viz 

předchozí text). S rostoucí dobou akumulace rostou hodnoty PC pro prahovou srážku 0.1 mm 

a naopak klesají pro práh 5 mm. V případě 1 mm je hodnota PC2 nejvyšší pro 6h akumulace 

obdobně jako u 0.1 mm a pro 2 mm prahovou srážku je vyšší hodnota PC2 pro krátké 

akumulace. Tento jev je zpravidla vázán na výskyt správně předpovězených nadprahových 

resp. podprahových srážek pro malé resp. vysoké srážkové úhrny. 

 

    Všechny prahy   TH = 0.1 mm   TH = 1 mm   TH = 2 mm   TH = 5 mm 

    PC1 PC2   PC1 PC2   PC1 PC2   PC1 PC2   PC1 PC2 

1h srážky 13.7.2002 58 58  36 40  49 39  62 68  87 84 

 15.7.2002 71 71  68 73  66 62  72 69  78 79 

 10.6.2004 88 79  81 87  91 80  86 74  93 73 

 23.5.2005 66 69  71 67  60 68  67 77  68 67 

 30.5.2005 71 68  73 59  60 52  69 74  83 84 

 všechny dny 71 69  66 65  65 60  71 72  82 78 

3h srážky 13.7.2002 39 34  33 34  31 24  30 23  60 52 

 15.7.2002 72 77  84 99  69 71  64 66  72 72 

 10.6.2004 84 94  89 93  80 91  81 91  88 100 

 23.5.2005 68 67  100 96  52 52  52 50  68 70 

 30.5.2005 70 61  80 67  68 59  62 57  70 63 

 všechny dny 67 67  77 78  60 60  58 57  72 72 

6h srážky 13.7.2002 21 13  46 27  11 14  10 6  16 3 

 15.7.2002 82 94  91 100  91 97  76 93  69 86 

 10.6.2004 80 89  91 99  89 96  76 91  63 70 

 23.5.2005 86 75  100 100  97 90  83 59  63 50 

 30.5.2005 64 55  73 79  71 59  61 43  50 41 

  všechny dny 66 65   80 81   72 71   61 58   52 50 

Tab. 9.1: Přehled hodnot PC1[%] a PC2[%] (vysvětlení viz text) pro jednotlivé situace, prahové srážky a doby 
akumulace. Hodnoty pro všechny dny a všechny prahy jsou střední hodnoty PC přes jednotlivé parametry. 
Převzato ze Zacharov, Řezáčová (2009). 

 

Zabývali jsme se rozdělením hodnot FSS-skill a FSS-skill-FIT s měnící se dobou 

akumulace, vybraným dnem a prahovou srážkou. Doba integrace nemá vliv pro předpovědi 

do 18h. Velikost okolí také nemá na rozdělení hodnot vliv, jak je patrné z obrázku 9.9b. Na 

obrázku 9.9a je patrná špatná předpověď pro den 13.7.2002, naopak většina bodů z ostatních 

dnů leží v diagonálním pásu (PC2 = 75%). 
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Obr. 9.9: Scatterploty hodnot FSS-skill (horizontální osa) a FSS-skill-FIT (vertikální osa) dohromady pro 3h 
srážkové akumulace a všechny prahové hodnoty 0.1, 1, 2 a 5 mm. Čísla v blocích grafů představují hodnoty 
kontingenční tabulky rozdělené do intervalů FSS < 0.3, 0.3 ≤ FSS < 0.6 a 0.6 ≤ FSS, použitých při výpočtu PC1. 
Šikmé čáry představují oblast ve které je rozdíl mezi FSS-skill a FSS-skill-FIT v absolutní hodnotě menší než 
0.15 (použitý pro výpočet PC2). Barevné rozdělení v grafu a) resp. b) je uspořádáno podle dní resp. podle 
velikosti okolí (viz legenda). Převzato ze Zacharov, Řezáčová (2009). 
 

Výsledky naznačují, že odhad kvality předpovědi FSS-skill-FIT, založený na určení 

hodnoty FSS-spread a jednoduchém statistickém vyjádření závislosti spread-skill, může být 

užitečná technika. Verifikační charakteristika FSS je tedy užitečná i pro stanovení a využití 

této závislosti. Rozdělení odchylek mezi prognostickou a diagnostickou hodnotou skill 

ukazuje nízký bias a hodnoty IQR mezi 0.10 – 0.30. Střední hodnota PC přes všechna data 

činí 68%, jedna studovaná událost ovšem měla pouze PC = 39% a ostatní čtyři události 75%. 

Pokles rozptylu ensemble (nárůst hodnoty FSS-spread) a nárůst kvality předpovědi (nárůst 

hodnoty FSS-skill) závisí na studované události, což vychází i z analýzy Roberts and Lean 

(2008). Nelze tedy jednoznačně stanovit fixní měřítko, které by zaručilo překročení dané 

hodnoty FSS. Z toho důvodu se každá regresní křivka počítala pro všechny velikosti okolí 

dohromady. 
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6. 10. FSS testy 
 

Při výpočtu hodnot FSS byly uvažovány různé možnosti výpočtu charakteristik 

vztažených na celý ensemble a možností definice elementární oblasti. Na okrajích verifikační 

domény dochází zákonitě k problémům při stanovení čtvercového okolí gridového bodu 

(elementární plochy – EA, viz kap.3). První možnost použitá v předchozím textu a např. 

v práci (Zacharov et al, 2009) nezahrnuje do součtu ve vzorcích (3.2 - 3.3) EA, které zasahují 

mimo verifikační doménu. Tím ovšem klesá počet EA zahrnutých do výpočtu s rostoucí 

velikostí EA. To je zobrazeno na obrázku 10.1, kde je znázorněn pokles počtu EA s rostoucí 

velikostí. Pro velké EA dostáváme výrazně nižší počet ploch, např. nad 41 g.b. je již počet EA 

okolí poloviční – viz obr. 10.1. Nicméně pro tak velké EA již dochází k příliš velkému 

filtrování informace, protože EA o velikosti 41 g.b. odpovídá oblasti o straně cca 115 km, tzn. 

13225 km2. Tato varianta výpočtu FSS je v dalším textu označovaná jako FSS1. 

Druhá možnost je uvažovat stejná okolí u všech bodů verifikační domény. Pak se do 

okolí okrajových gridových bodů dostává plocha ležící mimo verifikační doménu, ve které se 

definuje nulová srážka (Roberts, 2008). Poznamenejme, že vně verifikační domény nemusí 

být verifikační (měřená) data k dispozici. Výhodou tohoto přístupu je konstantní počet 

gridových bodů ve výpočtu hodnoty FSS pro všechny velikostí EA. Dokonce vezmeme-li 

v úvahu maximální velikost EA, pokrývající celou verifikační doménu, mají všechny gridové 

body stejné okolí a tedy i stejnou frakci pokrytí nadprahovou srážkou. Nevýhodou tohoto 

přístupu je uvažování nulové srážky v okolí verifikační domény, které vede ke zmenšování 

velikostí EA na okraji domény, protože fixní nulové hodnoty vypadnou při výpočtu FSS ze 

vzorce (viz vzorec 10.1). Tento způsob dále označujeme jako FSS2. 

 

 

(10.1) 

 

Hodnota FSS pro celou oblast je ovšem stejná u obou metod, neboť v prvním případě 

je v každém gridovém bodě stejná hodnota pokrytí jako v jediném bodě druhého případu. 

Hodnota FSSAS (viz vzorec 3.4) reprezentující celkový bias předpovědi dané nadprahové 

srážky je tedy nezávislá na způsobu výpočtu. 
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Obr. 10.1: Závislost počtu elementárních ploch (EA) uvažovaných při výpočtu FSS na jejich velikosti. 

 
Pro vyjádření střední hodnoty kvality (skill) nebo rozptylu (spread) ensemblové 

předpovědi a pro metodu odhadu kvality předpovědi je potřeba použít vhodnou metodu 

středování přes celý ensemble. Jedna z možností je uvažovat pole středních hodnot přes 

ensemblovou předpověď, tato metoda však není vhodná pro srážková pole. Metoda použitá 

v kapitole 8 spočte jednoduše hodnoty FSS pro každý člen ensemble a výsledná průměrná 

hodnota M(FSS) přes ensemble je aritmetickým průměrem jednotlivých hodnot FSS. 

Z diskuse s recenzenty článku (Zacharov, Řezáčová 2009) vyplynula ještě další metoda 

průměrování hodnoty FSS přes ensemble. Tato metoda stanovuje jednu hodnotu FSS pro celý 

ensemble tak, že frakce pokrytí gridového bodu ensemble předpovědi se počítá jako průměr 

frakcí daného bodu přes všechny členy ensemble. Výsledkem je jedno pole frakcí pokrytí pro 

celý ensemble (pro danou prahovou srážku), které je pak standardně porovnáno s polem frakcí 

verifikačního pole dat. Tento přístup dále označujeme jako FSS_M. 

V příspěvcích (Zacharov, Řezáčová, 2009b,c) jsme se zabývali srovnáním vlivu obou 

dvojic metod na předpověď FSS-skill. Pro porovnání metod byly spočteny hodnoty FSS1 a 

FSS2 a výpočty průměrů M(FSS) a FSS_M pro všechny dny, integrační doby, akumulace 

srážek, prahové srážky a velikosti EA. Zároveň byla jako v kapitole 8 spočtena nejen hodnota 

FSS-skill ale i FSS-spread. Dále byly obdobně jako v kapitole 9 spočteny odhady FSS-skill-

FIT pro čtyři kombinace M(FSS1), M(FSS2), FSS1_M a FSS2_M.  
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Obr. 10.2: Příklad závislosti FSS-skill (čtveřice vlevo) a FSS-spread (čtveřice vpravo) na velikosti elementární 
plochy (Scale) pro 30.5.2005 ve 12h integrace (18UTC). Jednotlivé čtveřice jsou rozděleny podle prahové 
srážky, která je vyznačena v levém horním rohu každého grafu. Křivky na grafu jsou pro čtveřici M(FSS1), 
M(FSS2), FSS1_M a FSS2_M a jsou barevně odlišeny v legendě. 

 

Příklad průběhu středních hodnot FSS-skill a FSS-spread pro tyto kombinace je na 

obrázku 10.2. Z tohoto konkrétního obrázku pro jeden čas integrace 12h dne 30.5.2005 je 

patrné, že hodnoty FSS-skill se pro různé metody výpočtu liší až ve větších velikostech 

elementárních ploch a vyšších prahových srážkách. V těchto případech dává vyšší hodnoty 

FSS-skill metoda FSS1 a to pro obě metody průměrování. Větší rozdíl je v hodnotách FSS_M 

a M(FSS), kde obecně vyšší hodnoty dává metoda FSS_M (pro obě metody FSS1 i FSS2). 

Hodnoty FSS-spread se neliší výrazně v metodě výpočtu FSS (FSS1 i FSS2) ale průměrování 

v celém ensemble (FSS_M) dává také vyšší hodnoty FSS než průměr jednotlivých členů 

M(FSS). Pro vyšší prahy (10 mm) dochází k nárůstu FSS2 oproti FSS1 pro střední hodnoty 

velikostí EA (11 až cca 71 g.b.). 

 Scatterploty na obr. 10.3 obsahují všechny body obdobně jako obrázek 10.2, ale pro 

všechny dny, akumulace, integrační časy, prahové srážky a elementární plochy. Grafy pro 

FSS-skill potvrzují, že metoda FSS1 dává jen o málo vyšší hodnoty než FSS2 a také metoda 

průměrování FSS_M dává vyšší hodnoty než M_FSS. 

Hodnoty FSS-spread pro FSS1 a FSS2 se v průměru liší méně než hodnoty FSS-skill, 

průměrování FSS_M dává vyšší hodnoty než M(FSS) a to v obou případech FSS1 i FSS2. 

Korelace dvojic hodnot uvedená v grafech 10.3 je značně vysoká. 

 Obecně je tedy rozdíl mezi metodami FSS1 a FSS2 patrný pouze u hodnot FSS-skill, 

rozdíl mezi metodami průměrování je markantní naopak u hodnot FSS-spread. Doba 

akumulace má vliv pouze na pokles rozptylu dat, s rostoucí dobou akumulace klesá rozptyl 

hodnot. S rostoucí prahovou srážkou naopak rozptyl lehce roste. 
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Obr. 10.3: Scatterploty jednotlivých kombinací M(FSS1), M(FSS2), FSS1_M a FSS2_M hodnot FSS-skill 
(čtveřice vlevo) a FSS-spread (čtveřice vpravo). V titulku jednotlivých grafů jsou uvedeny kombinace v něm 
zakreslené (např. FSS1_M vs FSS2_M je porovnání hodnot FSS1(osa x) a FSS2 (osa y) při stejném průměrování 
(FSS_M)). Každý scatterplot je zde vykreslen pro 5 situací, 3 akumulace, 9 (resp. 7) integračních dob, 4 prahové 
hodnoty a 14 velikostí elementárních ploch. V levém horním rohu je uvedena hodnota korelace bodů ve 
scatterplotu (cc). 

 

 Vzájemná korelace středních hodnot FSS-spread a FSS-skill je uvedena v tabulce 

10.1. Koeficient korelace byl určen s vědomím, že hodnoty v jednotlivých gridových bodech 

nejsou nezávislé. Obecný růst korelovanosti veličin s rostoucí dobou akumulace srážek je 

patrný pro všechny metody. Průměrování M(FSS) dává vyšší hodnoty korelací než FSS_M, 

korelace FSS1 není tak výrazně vyšší než u FSS2. Závislost hodnoty korelací na prahové 

srážce, dni, velikosti okolí je obdobná jako závislost popsaná v kapitole 8.  

 

 M(FSS1) FSS1_M M(FSS2) FSS2_M 
akumulace 1h 0.76 0.64 0.73 0.62 
akumulace 3h 0.77 0.67 0.74 0.65 
akumulace 6h 0.84 0.80 0.82 0.78 

dohromady 0.79 0.71 0.77 0.69 

Tab. 10.1: Hodnoty korelací veličin FSS-skill a FSS-spread pro tři různé akumulace a všechna data dohromady. 
 

Obdobně jako v kapitolách 8 a 9 byly spočteny všechny kombinace FSS-skill, FSS-

spread a FSS-skill-FIT pro M(FSS1), FSS1_M, M(FSS2), FSS2_M. V tabulce 10.2 jsou 

uvedeny hodnoty Proportion Correct (PC1 a PC2, viz kapitola 8). Průměrování M(FSS) dává 

vyšší hodnoty PC než FSS_M. Rozdíl mezi variantami FSS1 a FSS2 je u každé akumulace 

jiný, pro 1h srážky je z hlediska PC lepší FSS2, pro 3h není rozdíl výrazný a pro 6h je lepší 

FSS1. Zároveň je zajímavý rostoucí rozdíl mezi PC z FSS1 a FSS2 s rostoucím prahem, a to 

jak pro 1h srážky ve prospěch FSS2 tak pro 6h srážky ve prospěch FSS1.  
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všechny prahy  1 mm 2 mm 5 mm 10 mm akumulace 
1h PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

M(FSS1) 0.74 0.73 0.70 0.65 0.73 0.75 0.75 0.77 0.78 0.75 
FSS1_M 0.68 0.65 0.65 0.57 0.68 0.65 0.71 0.72 0.68 0.67 
M(FSS2) 0.77 0.77 0.69 0.67 0.75 0.78 0.82 0.83 0.83 0.79 
FSS2_M 0.71 0.70 0.65 0.63 0.68 0.68 0.76 0.79 0.76 0.69 

           

všechny prahy  1 mm 2 mm 5 mm 10 mm akumulace 
3h PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

M(FSS1) 0.67 0.68 0.65 0.62 0.64 0.61 0.70 0.71 0.71 0.77 
FSS1_M 0.64 0.59 0.61 0.51 0.60 0.51 0.67 0.64 0.69 0.70 
M(FSS2) 0.68 0.70 0.64 0.63 0.62 0.61 0.69 0.75 0.78 0.81 
FSS2_M 0.64 0.62 0.61 0.54 0.60 0.56 0.63 0.65 0.73 0.75 

           

všechny prahy  1 mm 2 mm 5 mm 10 mm akumulace 
6h PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

M(FSS1) 0.66 0.63 0.73 0.71 0.65 0.62 0.61 0.54 0.66 0.63 
FSS1_M 0.65 0.55 0.72 0.64 0.66 0.52 0.60 0.48 0.62 0.56 
M(FSS2) 0.62 0.58 0.70 0.70 0.64 0.59 0.56 0.50 0.58 0.53 
FSS2_M 0.60 0.51 0.69 0.61 0.63 0.52 0.54 0.44 0.54 0.47 

Tab. 10.2: Hodnoty Proportion Correct (PC) pro 1h, 3h, a 6h akumulace, čtyři prahové srážky a pro všechny 
diskutované metody. 

 
Porovnání hodnot FSS-skill a odhadnutých hodnot FSS-skill_FIT založených na 

různých výpočtech střední hodnoty FSS-skill je znázorněno na obrázcích 10.4. Z obrázků je 

patrné přehodnocení FSS-skill-FIT pro metody FSS_M oproti M(FSS), metody FSS2 mají 

navíc nižší maximální možný odhad FSS-skill-FIT, obzvláště pro vyšší prahové srážky. 

 

Závěrem lze tedy říci, že i když metoda průměrování FSS_M může dávat o něco vyšší 

hodnoty než M(FSS) obzvláště pro FSS-spread, v kvantitativním měřítku není rozdíl tak 

významný. Pro předpověď FSS-skill-FIT vychází nepatrně lépe využití M(FSS). Hodnoty 

FSS2 jsou obecně lepší pouze pro relativně vyšší srážkové prahy (10mm - 1h srážkové úhrny) 

Při výběru použití mezi metodami FSS_M a M(FSS) tedy hraje roli pouze hlazení informace 

v případě FSS_M, což zvyšuje střední hodnoty FSS-spread, kde jsou si pole předpovědi mezi 

sebou podobnější než pole radarových srážek. Rozdíl mezi použitím FSS1 a FSS2 může hrát 

roli jen v případě velmi vysokého prahu srážek, jinak je rozdíl zanedbatelný. 
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Obr. 10.4a: Scatterploty hodnot FSS-skill vs. FSS-skill-FIT pro pět dní (barevně odlišeny v legendě), 3h 
akumulované srážky a prahové srážky (viz nadpis grafů). Horní čtveřice grafů odpovídá metodě M(FSS1), 
spodní čtveřice FSS1_M. V pravém horním rohu jsou uvedeny hodnoty Proportion Correct (PC) PC1 (modře) a 
PC2 (červeně). Devítice čísel v grafech vyjadřují kontingenční tabulky pro intervaly: FSS <0.3, 0.3≤ FSS <0.6, 
0.6≤ FSS. 
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Obr. 10.4b: Scatterploty hodnot FSS-skill vs. FSS-skill-FIT pro pět dní (barevně odlišeny v legendě), 3h 
akumulované srážky a prahové srážky (viz nadpis grafů). Horní čtveřice grafů odpovídá metodě M(FSS2), 
spodní čtveřice FSS2_M. V pravém horním rohu jsou uvedeny hodnoty Proportion Correct (PC) PC1 (modře) a 
PC2 (červeně). Devítice čísel v grafech vyjadřují kontingenční tabulky pro intervaly: FSS <0.3, 0.3≤ FSS <0.6, 
0.6≤ FSS. 
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7. 11. Shrnutí výsledků a závěr  
 

Předkládaná disertační práce se zabývá hodnocením kvantitativní předpovědi srážek a 

odhadem její nejistoty a cíle práce jsou formulovány v úvodní kapitole. 

 Konvektivní srážky jsou vzhledem k fyzice vzniku a prostorovému měřítku srážkové 

konvektivní oblačnosti velmi obtížně předpověditelné. Nicméně současné nehydrostatické 

NWP modely jsou schopné popsat dostatečně fyziku vzniku konvektivních srážek a dosahují 

prostorových měřítek srovnatelných s radarovými měřeními srážek. Předpovědi použité v této 

práci byly proto vypočtené nehydrostatickým NWP modelem LM COSMO s horizontálním 

rozlišením 2.8 km (označení SLM). Jako vstupní podmínky pro tuto detailní předpověď byly 

použity běhy modelu COSMO s rozlišením 11 km (označení LLM). Pro běh SLM byla 

vypnuta parametrizace konvekce s výjimkou parametrizace mělké nesrážkové konvekce. Pro 

výpočet ensemblu byly perturbovány počáteční a okrajové podmínky běhu LLM 

jednoduchým experimentem. Model LLM byl integrován na 13-ti vstupních a okrajových 

polích z analýz ECMWF, které byly posunuty v osmi směrech, jak je naznačeno na obrázku 

4.2. Výsledná pole LLM s posunutými podmínkami pak tvořila vstupní a okrajové podmínky 

pro 13 běhů SLM. Smyslem tohoto jednoduchého experimentu nebylo navrhnout novou 

metodu perturbace polí, ale vytvořit sadu vstupních dat pro testování verifikačních metod. 

Vzhledem k proměnlivosti srážkových polí SLM se tato metoda ukázala pro tyto testy jako 

dostatečná. Pro verifikaci předpovědí byla užita adjustovaná radarová data. 

 Data z meteorologických radarů jsou schopna postihnout strukturu pole konvektivních 

srážek s dostatečnou přesností. Hodnoty intenzity srážek stanovené přímo z radarové 

odrazivosti jsou však zatíženy chybami, které vyplývají z podstaty radarového měření. V 

práci bylo proto použito několik adjustačních metod, které upravují radarová měření 

informací ze srážkoměrných měření ať už jednoduchou korekcí systematické chyby nebo 

složitějšími metodami upravujícími lokální okolí srážkoměrných měření. Radarová měření 

byla adjustovaná daty z měřící sítě INTER a porovnána s nezávislými daty ze srážkoměrných 

stanic v ČR. 

 Vzhledem k systematické chybě odhadu radarových srážek, která se projevuje 

obzvláště u radaru Brdy, je třeba měřená data opravit minimálně korekcí systematické chyby. 

Metoda adjustace založená na interpolaci modifikovaného podílu výrazně zlepšuje odhad 

srážek. Nejlepších výsledků při adjustaci srážek dosáhla tato metoda na datech CAPPI 2 km 

(viz kap.5). V práci Zacharov, Řezáčová (2008) bylo nicméně prokázáno, že pro verifikaci 
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srážkových úhrnů předpovězených modelem LM COSMO nehraje roli, zda je použita 

jednoduchá korekce systematické chyby nebo složitější postupy. To je způsobeno malým 

rozdílem mezi adjustovanými a korigovanými daty oproti rozdílu mezi verifikačními daty a 

předpovědí. Použití nekorigovaných dat se nicméně zdá z pohledu použitých verifikačních 

kritérií horší než použití dat korigovaných. Pro potřeby verifikace se tedy v práci využívá 

jednoduše korigovaných radarových měření. 

 V teoretickém úvodu (kap.3) byly ukázány slabiny tradičních verifikačních technik při 

verifikaci srážkových polí s vysokým rozlišením. Tyto techniky byly odvozeny pro verifikaci 

polí s nízkým rozlišením, kde gridová hodnota odpovídá plošné srážce na poměrně velké 

oblasti. Při srovnání tradiční a moderní verifikace je patrné, že tradiční kriteria hodnotí 

pozitivně předpovědi s velkým plošným rozsahem srážek, kde dochází k překrytí srážek 

předpovězených a měřených. Výsledky verifikace pomocí "fuzzy" kriteria FSS se naopak 

blíží k subjektivní verifikaci. Tato metoda je schopná zhodnotit míru shody pokrytí 

srážkových polí v dané oblasti. Zároveň tato technika neprůměruje hodnoty srážek v dané 

oblasti, ale srovnává nadprahové srážky z gridových hodnot v původním rozlišení. 

Vzhledem k pozitivním vlastnostem verifikačního kriteria FSS byla tato technika 

použita i pro výpočet hodnot charakterizujících kvalitu (FSS-skill) a rozptyl (FSS-spread) 

ensemblu. Hodnoty FSS-skill a FSS-spread byly počítány pro každý člen perturbované 

předpovědi a celkový rozptyl nebo kvalita ensemblu byl spočten jako jejich průměr přes 

ensemble. Hodnota FSS-skill byla určována jako míra odchylky mezi členy ensemblu 

předpovědí a verifikačním polem měření, hodnota FSS-spread byla spočtena z porovnání 

předpovědí členů ensemblu a kontrolní předpovědi s neperturbovanými počátečními 

podmínkami. Výsledky ukazují pozitivní vliv velikosti elementární oblasti (EA) na střední 

hodnoty FSS-spread a FSS-skill přes ensemble předpovědí. Nárůst velikosti EA způsobuje 

pokles rozptylu ensemblu a růst kvality předpovědi. Spektrum středních hodnot FSS-skill a 

FSS-spread pro různé EA je nicméně závislé na předpovídané události. Není tedy možné určit 

fixní velikost EA, pro kterou by bylo zajištěno překročení vybrané prahové hodnoty FSS-skill 

resp. FSS-spread. Na druhou stranu, všechny křivky střední závislosti FSS-spread na FSS-

skill mají obdobný tvar a leží přibližně ve stejném pásu hodnot.  

Chování středních křivek závislosti FSS-spread vs. FSS-skill je dobrým základem pro 

odhad kvality předpovědi na základě znalosti této závislosti a hodnoty (nebo spektra hodnot) 

FSS-spread. Pro předpověď (odhad) hodnoty FSS-skill byl vybrán z pěti studovaných událostí 

vždy jeden den a z ostatních čtyř dní byla spočtena regresní závislost spread-skill. Vzhledem 

k nemožnosti stanovit prahovou velikost EA se regresní křivka počítala pro všechny velikosti 
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okolí dohromady. Z této závislosti a z hodnot FSS-spread pro vybraný den byly spočteny 

prognostické hodnoty FSS-skill označované jako FSS-skill-FIT. Výsledky naznačují, že 

odhad kvality předpovědi pomocí FSS-skill-FIT, založený na určení hodnoty FSS-spread a 

jednoduchém statistickém vyjádření závislosti spread-skill, může být užitečná technika. 

Verifikační charakteristika FSS je tedy užitečná i pro stanovení a využití této závislosti. 

Rozdělení odchylek mezi prognostickou a diagnostickou hodnotou skill ukazuje nízký bias a 

hodnoty mezikvartilového rozpětí mezi 0.10 – 0.30. Střední hodnota PC (Proportion Correct - 

viz příloha A) přes všechna data činí 68%. Jedna studovaná událost ovšem měla pouze PC = 

39%, zatímco střední PC pro ostatní čtyři události bylo 75%.  

Při výpočtu hodnot FSS, které se užívaly při výpočtu FSS-skill i FSS-spread, byly 

uvažovány různé možnosti definice EA a výpočtu charakteristik vztažených na celý ensemble. 

Na okrajích verifikační domény dochází zákonitě k problémům při stanovení EA jako 

čtvercového okolí gridového bodu. První možnost zahrnuje do výpočtu FSS pouze EA, které 

nezasahují mimo verifikační doménu, čímž klesá jejich počet. Tato varianta výpočtu FSS je 

označovaná jako FSS1. Druhá možnost je uvažovat stejná okolí u všech bodů verifikační 

domény. Pak se do okolí okrajových gridových bodů dostává plocha ležící mimo verifikační 

doménu, ve které se definuje nulová srážka. Výhodou tohoto přístupu je konstantní počet 

gridových bodů ve výpočtu hodnoty FSS pro všechny velikostí EA. Tento způsob dále 

označujeme jako FSS2. 

Střední hodnota FSS přes ensemble předpovědí byla stanovena dvěma způsoby. První 

metoda spočte jednoduše hodnoty FSS pro každý člen ensemble a výsledná průměrná hodnota 

M(FSS) přes ensemble je aritmetickým průměrem jednotlivých hodnot FSS. Druhá metoda 

stanoví jednu hodnotu FSS pro celý ensemble tak, že frakce pokrytí EA daného gridového 

bodu nadprahovou srážkou se počítá jako průměr odpovídajících frakcí přes všechny členy 

ensemble. Výsledkem je jedno pole frakcí pokrytí pro celý ensemble , které je pak standardně 

porovnáno s polem frakcí verifikačního pole dat. Tento přístup dále označujeme jako FSS_M. 

Ze srovnání těchto metod lze usoudit, že i když metoda průměrování FSS_M může 

dávat o něco vyšší hodnoty než M(FSS) obzvláště pro FSS-spread, v kvantitativním měřítku 

není rozdíl tak významný. Pro předpověď FSS-skill-FIT vychází nepatrně lépe využití 

M(FSS). Hodnoty FSS2 jsou obecně lepší pouze pro relativně vyšší srážkové prahy (10 mm 

pro 1h srážkové úhrny). Při rozhodování o použití mezi metodami FSS_M a M(FSS) tedy 

hraje roli pouze hlazení informace v případě FSS_M, což zvyšuje střední hodnoty FSS-

spread, pro něž jsou pole předpovědí mezi sebou podobnější než pole radarových srážek. 
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Rozdíl mezi použitím FSS1 a FSS2 může hrát roli jen v případě velmi vysokého prahu srážek, 

jinak je rozdíl zanedbatelný. 

Hlavní výsledky předložené práce lze shrnout následujícím způsobem:  

1) Adjustace radarových dat za pomoci srážkoměrných měření zlepšuje plošné odhady 

srážek. Ze srovnání metod adjustace vyplynulo, že metoda založená na interpolaci 

modifikovaného podílu ukazuje nejvýraznější zlepšení a nejlepších výsledků dosahuje na 

datech CAPPI 2 km. V práci Zacharov, Řezáčová (2008) bylo nicméně prokázáno, že pro 

verifikaci srážkových úhrnů předpovězených modelem LM COSMO nehraje roli, zda je 

použita jednoduchá korekce systematické chyby nebo složitější postupy. To je způsobeno 

malým rozdílem mezi adjustovanými a korigovanými daty ve srovnání s rozdílem mezi 

verifikačními daty a předpovědí. 

2) Analýza sledovaných událostí prokázala, že při verifikaci QPF s vysokým 

rozlišením je vhodnější užít prostorové („fuzzy“) verifikační postupy, které v práci 

reprezentuje charakteristika FSS, než tradiční metody, které hodnotí shodu v gridových 

bodech. Při srovnání tradiční a novější „fuzzy“ verifikace je patrné, že tradiční kriteria 

pozitivně hodnotí předpovědi s velkým plošným rozsahem srážek, kde dochází k překrytí 

srážek předpovězených a měřených. Výsledky verifikace pomocí "fuzzy" kriteria FSS se 

naopak blíží k subjektivní verifikaci. Tato metoda je schopná zhodnotit míru shody pokrytí 

srážkových polí, přičemž neprůměruje hodnoty srážek v dané oblasti, ale srovnává 

nadprahové srážky z gridových hodnot v původním rozlišení. 

3) Práce ukazuje, že verifikační kriterium FSS lze užít i v ensemblovém přístupu pro 

vyjádření nejistoty QPF. Kvalita ensemblové předpovědi byla odhadnuta s pomocí 

prognostické veličiny FSS-skill-FIT. Výsledky naznačují, že odhad kvality předpovědi 

pomocí FSS-skill-FIT, založený na určení hodnoty FSS-spread a jednoduchém statistickém 

vyjádření závislosti spread-skill, může být užitečná technika. Verifikační charakteristika FSS 

je tedy užitečná i pro stanovení a využití této závislosti. Hodnocení odchylek mezi 

prognostickou veličinou FSS-skill-FIT a diagnostickou hodnotou FSS-skill ukazuje poměrně 

dobrou shodu.  

 Tyto výsledky byly dosaženy na základě analýzy předpovědí pouze 5-ti událostí 

s přívalovými srážkami na území ČR. V tomto smyslu je nutné považovat metodu předpovědi 

nejistoty pouze za předběžně ověřenou. Další prověřování kvality odhadu nejistoty QPF je 

nutné provést na podstatně rozsáhlejším souboru předpovědí. V současné době je v přípravě 

použití počátečních a okrajových podmínek z ensemblu COSMO-SREPS a výpočet situací z 

roku 2009. To je výhledem pro práci navazující na analýzy obsažené v předložené disertaci.
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Příloha A 

 
 V kapitole 3 byla diskutována verifikační kriteria odvozená na základě kontingenční 

tabulky (viz obr. 3.1). Přehled vzorců pro výpočet těchto kriterií je uveden v tabulce A.1. 

V tabulce A.2 jsou uvedena spojitá verifikační kriteria. 

 

označení název definice význam 

B (BIAS) bias )ca/()ba( ++  poměr počtu událostí a počtu 
předpovědí 

POD (H) 
Pravděpodobnost 

detekce nebo “Hit rate” 
)ca/(a +  

poměr správně 
předpovězených a všech 
pozorovaných událostí 

FAR 
Pravděpodobnost 

chybné detekce – “false 
alarm ratio” 

)ba/(b +  
podíl chybných předpovědí  

na celkovém počtu 
předpovědí události 

F 
Pravděpodobnost 

chybné detekce – “false 
alarm rate” 

)db/(b +  
podíl chybných předpovědí  
události na celkovém počtu 

zamítnutých případů 

TS (CSI) 
Threat score nebo 

Critical success index 
)cba/(a ++  

podíl správných předpovědí 
události na celkovém počtu 
předpovědí nebo pozorování 

ETS Equitable threat score 
N/)ba)(ca(a

)acba/()aa(

R

RR

++=
−++−

 
jako TS, ale uvažuje 

možnost správné náhodné 
předpovědi 

PC 
Percent (Proportion) 

Correct 
N/)da( +  poměr správných předpovědí 

z počtu předpovědí celkem 

HK 
Hanssen a Kuipers score 

nebo true skill score 
)ca/()ba( ++  

schopnost předpovědi 
oddělit pozorované ANO a 

NE případy 
Tabulka A.1: Přehled verifikačních charakteristik odvozených z kontingenční tabulky (viz obr. 3.1). Hodnota N 
udává součet všech členů tabulky, tzn. N = A+B+C+D. 
 
 
označení název definice význam 

ME střední chyba (bias) ∑
=

−=
N

1i

ii )fo(
N

1
ME  celkový bias předpovědi 

MAE střední absolutní chyba ∑
=

−=
N

1i

ii fo
N

1
MAE  

průměrná odchylka 
předpovědi 

(bez rozdílu znaménka) 

RMSE 
střední kvadratická 

chyba ∑
=

−=
N

1i

ii )fo(
N

1
RMSE  obdoba MAE s 

kvadratickou váhou 

Tabulka A.2: Přehled spojitých verifikačních charakteristik. Hodnoty oi reprezentují členy vektoru pozorování a 
fi vektoru předpovědi. Hodnota N udává rozměr vektoru o (nebo f). 
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8. Příloha B 
 

Schematicky popsaná srážková pole z příkladu na obrázku 3.2 jsou vytvořena podle 

geometrických parametrů uvedených v tabulce B.1 a reprezentují různé druhy chyby 

předpovědi. Chyby lze rozdělit do tří základních kategorií: prostorová lokalizace srážek, 

orientace pole a celkový bias srážkového úhrnu. 

Pole jsou konstruovaná jako čtverec o hraně 101 gridových bodů a jsou vyplněna 

nulovými hodnotami. Oblasti srážek jsou vypočteny jako eliptické plochy s parametry z 

tabulky B.1. Hodnoty měřených i modelových srážek jsou ve všech oblastech 5 mm. 

 

  pole typ střed S poloosa a poloosa b   

 a) měření [40,51] 5 30  
    model [60,51] 5 30   
 b) měření [20,51] 5 30  
    model [80,51] 5 30   
 c) měření [20,51] 5 30  
    model [60,51] 35 30   
 d) měření [20,51] 5 30  
    model [60,51] 30 5   
 e) měření [20,51] 5 30  
  model [51,51] 40 30  

Tab. B1: Přehled parametrů srážkových polí z obrázku 3.2. Střed S udává střed eliptické oblasti (v gridových 
bodech), poloosa a, resp. b, je velikost hlavní, resp. vedlejší poloosy elipsy (v g.b.). 

 
Gridový bod je zahrnutý do eliptické oblasti, pokud pro jeho souřadnice i,j platí: 

 

 (A1) 

 

kde parametry S[1] resp. S[2] jsou x-ová resp. y-ová souřadnice středu S a parametry a a b 

jsou poloosy elipsy určené tabulkou B.1. Tyto parametry jsou znázorněny schematicky na 

obrázku B.2, který představuje část a) obrázku 3.2 s vyznačením poloos elipsy, středu poloos 

a velikosti oblasti. 

 V příkladu a), resp. b), se srážková pole neliší tvarem ani velikostí, středy oblastí jsou 

od sebe vzdáleny 20 g.b., resp. 60 g.b. V příkladu c) je pole měření stejné jako v případě b) a 

zároveň d) a e). Srážkové pole předpovědi v případě c) je výrazně plošně nadhodnocené, ale 

nedochází k překrytí srážkových ploch. V případě d) je pole předpovědi orientované kolmo k 

hlavní ose oblasti měření, ale velikostí si pole odpovídají. Středy srážkových polí v případě c) 

a d) jsou vzdáleny o 60 g.b.  

1
])2[(])1[(

2

2

2

2

<−+−
b

Sj

a

Si
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V případě e) dochází při předpovědi k výraznému plošnému nadhodnocení a zároveň k 

překrytí oblastí měření a předpovědi, což ve své podstatě reprezentuje předpověď modelu s 

malým rozlišením (∆x ~ 10 – 100 km). Příklady a), b), d) reprezentují předpověď modelu s 

vysokým rozlišením, kdy je model fyzikálně schopný vytvořit konvektivní cirkulace a srážky, 

relativně obdobné ke skutečnému srážkovému poli. Chyba v lokalizaci modelových srážek 

vede často k tzv. "double penalty" (viz kapitola 3.1), což je patrné právě na příkladech a), b), 

d). 

 

 

Obr. B.2: Zakreslení velikosti srážkového pole z obrázku 3.2, dále jsou zobrazeny poloosy a 

b. Dále je vyznačen jejich střed S. Srážka v geometricky vymezené eliptické oblasti je 

stanovena na 5 mm. 
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9. Příloha C - Skew-T diagram 
 
 Skew-T diagram je jeden ze základních termodynamických diagramů, které se běžně 

používají v meteorologických službách. Slouží k zobrazení vertikálního profilu teploty a 

vlhkosti (teploty rosného bodu) v atmosféře. Na rozdíl od ostatních diagramů se s výhodou 

používá pro odhad charakteristik konvektivního prostředí, které na klasických typech 

diagramů nejsou tak dobře viditelné. Hlavní rozdíl od klasických diagramů je zkosená 

vertikální osa teploty. 

 Na obrázku C.1 je příklad vyhodnocení atmosferické sondáže ze stanice Praha Libuš 

dne 15.7.2002 ve 12 hodin UTC. Na obrázku jsou tři oddíly. V největším oddílu je zakreslen 

skew-T diagram s vertikálním profilem teploty (červeně) a teploty rosného bodu (modře). Do 

grafu je dále zakreslena teplota částice adiabaticky zdvihané z přízemní teploty po 

suchoadiabatickém a po nasycení pseudoadiabatickém gradientu (zeleně). V malých oddílech 

je vyhodnocení vertikálního profilu rychlosti a směru větru (nahoře) a hodograf větru (dole). 

Obr. C.1: Skew-T diagram pro 15.7.2002 V levé části je vynesena teplota (červeně), adiabatický výstup (zeleně) 
a teplota rosného bodu (modře). Dále jsou v grafu uvedeny základní charakteristiky konvektivního prostředí 
(např. CAPE a CIN). V pravé horní části je vynesen profil rychlosti (červeně) a směru (modře) větru. V pravé 
dolní části je zakreslen hodograf pro vrstvu 0-6 km, jednotlivé body značí hladiny ve výškách 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 
6 km. 

CAPE2 

CIN 

CAPE 
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 Dále je v grafu uvedeno několik základních termodynamických veličin. Od spodu jsou 

to tři varianty integrální charakteristiky energie vztlaku adiabaticky izolované částice CAPE a 

CIN (definice viz např. Blanchard, 1998, Pešice et al, 2003). Hodnota CAPE2 uvádí součet 

kladné energie mezi zemským povrchem a hladinou nulového vztlaku, kde začíná oblast 

záporné vztlakové energie CIN (viz vyznačení v obr. C.1). Hodnota CAPE2 se vyskytuje při 

tzv. superadiabatické sondáži a výpočtu zdvihu částice bez vertikálního promíchávání. 

Hodnota CAPE uvádí součet kladné vztlakové energie nad touto zádržnou vrstvou záporného 

vztlaku. Druhá varianta hodnot CAPE2v, CINv a CAPEv označují variantu výpočtu se 

zahrnutím korekce na virtuální teplotu. Hodnoty těchto šesti veličin jsou uváděny v 

jednotkách J.kg-1. Hodnota FAUST udává velikost Faustova indexu. V tabulce 6.1 jsou 

uvedeny hodnoty Faustova indexu a součet veličin CAPE a CAPE2, v tabulce uvedený pod 

souhrným označením CAPE. 

 Další charakteristiky uvedené v grafu se týkají větru. Hodnota S udává velikost střihu 

větru mezi hladinami 0 - 3 km a 0.5 - 6 km, hodnota SRH je Storm Relative Helicity - helicita 

vztažená k bouři (např. Sulan, 2007) a je počítaná přes vrstvu spodních 6km. Mshear je 

průměrný střih větru přes vrstvu 6 km a HodLe udává délku hodografu (v ms-1). 

 V pravé části obrázku C.1 je uvedeno vyhodnocení vertikálního profilu směru větru. V 

horní části je zakreslen profil rychlosti (červeně) a směru větru (modře). Černé plné 

horizontální čáry jsou umístěny ve výškách 1, 2, 3, 4, 5 a 6 km nad zemským povrchem. 

Body, odpovídající vektoru rychlosti a směru  větru v těchto výškách jsou pak zakresleny v 

hodografu ve spodní pravé části obrázku C.1. 
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