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Abstrakt:
Klima je průměrné počasí získané na základě dlouhodobých pozorování. Pro studium
budoucího klimatu je třeba vedle jeho modelových simulací analyzovat současné podmínky a
hledat jejich změny v minulosti.
Aby bylo možné nacházet potřebná data na jednom místě, vznikají databáze pro různé obory
lidské činnosti. Jednou z nich jsou i databáze klimatické. Ty pomáhají vědcům zabývajícím se
atmosférou nacházet, zpřístupňovat a interpretovat atmosférická data.
Tyto databáze jsou různých typů – existují dlouhodobě či krátce v rámci určitého projektu.
Některé databáze poskytují data všech typů, jiné se zabývají jenom konkrétním typem. Údaje
jsou poskytovány v různých rozlišeních časových a prostorových. Informaci o klimatu lze
získávat pozorováním – přímým a nepřímým, ale především prostřednictvím modelů, které
berou v úvahu jisté scénáře. Přímá pozorování zahrnují především data pevninská, mořská,
výšková sondážní a satelitní data. Pokud mluvíme o nepřímých pozorováních, jedná se zvláště
o data paleoklimatická.
V dalším textu je popsáno několik z databází a uvedeno, jaká data v nich může uživatel nalézt.
Jmenovitě se jedná o IPCC, CMIP, CRU, ENSEMBLES, Met Office Hadley Centre, NOAA, ESG,
BADC, GPCC, IRI/LDEO Climate Library, CISL RDA, Marineclimatology.net, ICES.
Klíčová slova: klima, databáze, pozorování, modely
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Abstract:
Climate is an average weather taken on the basis of long-term observation. For study of the
future climate is necessary in addition to its model simulations to analyse the recent conditions
and to look for their changes in the past. This requires analysis of huge amount of data.
Databases for various kinds of human doing have been formed to make possible finding all the
necessary data on one place. One of them are climatic databases. They help the scientists
dealing with the atmosphere to find, make available and interpret atmospheric data.
These databases are of various types – they exist in the long term or shortly in the framework
of the certain project. Some databases give data of all types, some of them are dealt with a
particular type. Data are found in various time and latitude resolution. Climate information is
available from observation – direct and indirect but especially by using models which allow for
concrete scenarios. Direct observation comprise land, marine, sounding and satellite data. If
we talk about indirect observation, especially paleoclimate data are usually considered.
Some databases are mentioned in the next text with description with description of which data
the user can find in them. These are namely IPCC, CMIP, CRU, ENSEMBLES, Met Office Hadley
Centre, NOAA, ESG, BADC, GPCC, IRI/LDEO Climate Library, CISL RDA, Marineclimatology.net,
ICES.
Keywords: climate, database, observation, models
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Úvod
Tato práce je věnována databázím. Jejím cílem je poskytnutí přehledu dat týkajících se klimatu,
která může uživatel na internetu prostřednictvím jednotlivých databází nalézt. V Úvodu a první
kapitole Data & databáze uvedu stručný náhled do problematiky dat a klimatu. Pro tuto část
jsem jako pramen použila knihu Globální oteplování od J. Houghtona, Tajemství podnebí od M.
Galana a encyklopedii Wikipedie. V dalších částech se budu věnovat popisu jednotlivých
databází, kde jsem vycházela z údajů poskytovaných na jejich jednotlivých stránkách.

Co je podnebí
Klima je průměrné počasí získané na základě dlouhodobých pozorování. Během let nejsou
roční období úplně stejná. Jednou je léto suché, jindy vlhké. Nejvíce si však všímáme podnebí
v souvislosti s extrémními událostmi a katastrofami. Kolísání v rámci normálního podnebí je
velké, a tudíž tyto jevy nejsou ničím neobvyklým. Abychom mohli zjistit, zda dochází skutečně
ke změnám klimatu, musíme použít data za dostatečně dlouhé časové období. Zde však
narážíme na problém chybějících záznamů. Například chladná období šedesátých let vyvolala
spekulace o začátku nové doby ledové. Tento chladný vývoj ale brzy skončil.

Globální oteplování
Vlivem rychlého rozvoje průmyslu se do atmosféry dostává zvýšené množství plynů, hlavně
oxidu uhličitého. Tento plyn působí jako pokrývka a pohlcuje teplo vycházející ze zemského
povrchu, které vyzařuje zpět a tím dochází ke zvyšování teploty. Vzduch o vyšší teplotě pojme
větší množství vodních par, jež zvyšují teplotu dále. Při udržení současného trendu se
předpokládá stoupání celkové teploty o čtvrtinu stupně Celsia každých deset let. Je to
pravděpodobně větší rychlost, než s jakou se měnila teplota během posledních deseti tisíc let.
Tato rychlost je hlavním problémem, protože se rostliny a živočichové nestačí přizpůsobit
novým podmínkám.

Skleníkový efekt
Aby byla na Zemi konstantní teplota, musí být množství záření přicházejícího ze Slunce a
tepelného záření Země a atmosféry vyzařovaného zpět do prostoru přibližně v rovnováze.
Průměr teplot při povrchu zeměkoule je kolem 15°C. Kdyby byla atmosféra složena jen z plynů,
jež záření nepohlcují ani nevysílají (dusík, kyslík), byla by průměrná teplota na Zemi přibližně 6°C. Jelikož však atmosféra obsahuje i malé množství vodních par, oxidu uhličitého a některých
jiných plynů, jež pohlcují tepelné záření, ale zpět do prostoru jej vrací mnohem menší množství
a působí tím jako pokrývka, dochází ke zvýšení teploty o asi 21°C, tedy na teplotu shodující se
s pozorováním. Tomuto jevu říkáme přirozený skleníkový efekt. Oblaka mají také vliv na
teplotu na zeměkouli. Jednak odrážejí sluneční záření, což způsobuje ochlazování, ale také
záření zpětně vysílané Zemí nepropouští, čímž přispívají naopak k pokrývkovému efektu.
V celkové bilanci však oblaka způsobují mírné ochlazování povrchu Země.
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Jak již bylo řečeno, skleníkový efekt je zapříčiněn hlavně množstvím vodní páry ve vzduchu a
oxidem uhličitým. Nejdůležitější ze skleníkových plynů - vodní pára se do ovzduší dostává
převážně výparem z povrchu oceánů, který není přímo ovlivněn lidskou činností. U oxidu
uhličitého je to jinak. Od začátku průmyslové revoluce se jeho množství ve vzduchu zvýšilo
přibližně o 25%. To má za následek zvýšení skleníkového efektu a tím i oteplování zemského
povrchu. Ale jelikož dochází ke změnám i jiných faktorů (oblaka, vodní pára, pokrývka ledu a
sněhu) není celková bilance tak jednoduchá. Faktor zvyšující teplotu se nazývá pozitivní zpětná
vazba, zatímco ten, který ji snižuje, je negativní zpětnou vazbou.

Skleníkové plyny
Mezi skleníkové plyny, které jsou přímo ovlivňovány lidskou činností, se řadí oxid uhličitý,
metan, oxid dusný, chloroflurované uhlovodíky (CFC) a ozon. Nejdůležitější z těchto plynů
z hlediska skleníkového efektu lze zjistit srovnáním množství jednotlivých plynů v ovzduší a
započtením velikosti absorpce infračerveného záření, které skleníkové plyny pohlcují. Bez
započtení účinků CFC a ozonu, které se na Zemi značně liší, lze skleníkové plyny seřadit v pořadí
dle klesajícího vlivu na oteplování takto: oxid uhličitý (70%), metan (23%) a oxid dusný (7%). (V
závorkách jsou v procentech vyjádřeny míry podílu na zvyšování skleníkového efektu.)

Scénáře
Odhady klimatických změn, k nimž by mělo dojít v 21. století následkem zvyšování koncentrace
skleníkových plynů, jsou vypracovávány na základě pravděpodobných změn emisí oxidu
uhličitého. Pro odhad těchto změn je třeba vzít v úvahu rychlost růstu lidské populace,
ekonomický růst, spotřebu energie, vývoj zdrojů energie a pravděpodobný vliv tlaků
k zachování životního prostředí. Změny je třeba hodnotit pro všechny státy na světě, tj.
rozvojové i rozvinuté. Protože je přesné naplnění všech předpokladů v praxi nepravděpodobné,
je třeba takových předpovědí budoucnosti, jimž říkáme scénáře, velké množství.

Minulost a klima
Chceme-li odhadovat změny klimatu v budoucnosti, musíme nejprve analyzovat podnební
změny v minulosti.
Získávání dat z pozorování a jejich využití k zjištění celosvětové průměrné teploty
K určení změn teploty nad pevninou jsou využívána data ze staničních pozorování, které mají
téměř nepřetržité záznamy za období 130 let. Změny teploty na povrchu moře byly určeny
z pozorování prováděných na lodích. Měření na lodích byla prováděna užitím vědra
(dřevěného, plátěného či kovového). To bylo ponořeno do moře a po vytažení byla změřena
teplota vody v něm. Při tomto postupu však dochází k malým změnám teploty. V současnosti
se měří teplota vody, která vstupuje do chladicího systému motoru.
Všechna pevninská i mořská pozorování byla zanesena do čtvercové sítě pokrývající povrch
Země. Strany čtverce měly velikost 1°zeměpisné délky a 1°zeměpisné šířky. Nejprve byla
provedena zprůměrování v rámci každého čtverce. Takto zjištěná data byla potom
zprůměrována v rámci celé zeměkoule, čímž byl získán globální průměr. Toto bylo provedeno
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mnohokrát za započítání faktorů, které mohly do záznamů zavést umělé změny (např. nová
městská zástavba v okolí stanice v průběhu pozorování).
Takto získané výsledky byly potom zpracovány různými skupinami vědců. Bylo zjištěno, že
trendy a velikost změn jsou podobné, což zvyšuje důvěryhodnost získaných výsledků.
Během posledních zhruba dvaceti let jsou dostupná též pozorování ze satelitů. Ta mají tu
výhodu, že automaticky poskytují údaje pokrývající celou zeměkouli. Pro klimatologii je ale tato
perioda dat příliš krátká.
Posledních tisíc let
Jelikož systematické záznamy prvků počasí jsou k dispozici pouze pro posledních zhruba sto let,
musíme pro určování změn klimatu v starším období užít jiné metody. Zdroji informací jsou
například vrtná jádra, letokruhy stromů a záznamy o kolísání hladiny jezer, o postupu a ústupu
ledovců nebo rozšíření pylu v minulosti. Dále lze využít řidší záznamy o počasí z deníků. Tyto
záznamy jsou ale vzhledem k špatné kalibraci a srovnatelnosti tehdy užívaných přístrojů či
jejich nepečlivému umístění nepřesné. Tímto způsobem lze sestavit celou historii podnebí.
Tak například profesor Hubert Lamb z oddělení výzkumu klimatu na University of East Anglia
odvodil průměrné teploty ve střední Anglii v minulém tisíciletí. Zde lze vysledovat dvě výrazná
období – teplý středověk (1100 - 1300) a malou dobu ledovou (1400 - 1850). Dle dalších
poznatků lze usuzovat, že malá doba ledová se vyskytovala v celé Evropě i Severní Americe. Dle
ledovců lze dokonce konstatovat, že toto chladné období bylo na celé zeměkouli. Pro tyto
chladné a teplé periody nemáme zatím důvěryhodné vysvětlení. Některé studie předpokládají
vliv sopečné činnosti, jiné proměnu ve výdeji energie ze Slunce.
Poslední milion let
Pro zjišťování klimatu, jež panovalo na naší Zemi před milionem let, lze užít již jen nepřímých
metod, neboť pro tuto dobu nejsou žádné písemné záznamy. Jako pramen se užívá vrtných
jader z ledovců v Grónsku a na Antarktidě. Protože během let dochází k hromadění a vrstvení
ledu, lze analýzou různých hloubek zjišťovat podmínky převládající v různých obdobích
v minulosti. Uvnitř ledu jsou malé bublinky vzduchu. Jejich analýzou pak lze zjistit složky
přítomné v atmosféře v době, kdy se led tvořil. Další informace lze zjistit analýzou samotného
ledu.
Údaje z vrtů však mohou vypovídat jen o podmínkách, které byly na Zemi maximálně přibližně
200 000 let nazpět. Pokud chceme získat údaje o období posledních milionů let ještě dále, lze
využít složení oceánských sedimentů. Fosilie planktonu a dalších malých mořských živočichů
uložené v těchto sedimentech obsahují různé izotopy kyslíku. Zvláště citlivým ukazatelem
teploty, při níž organismy žily i celkového objemu ledu v době vytváření těchto fosilií je
množství těžšího izotopu kyslíku 18O ve srovnání s hojnějším izotopem 16O. Na základě těchto
dat bylo zjištěno střídání šesti či sedmi větších dob ledových s teplejšími meziobdobími. Období
mezi těmito většími dobami ledovými trvala přibližně 100 000 let. Lze zde také vysledovat
podnební cykly. Jejich příčinou je změna distribuce slunečního záření vlivem přibližně
pravidelných změn oběhu Země kolem Slunce. Eliptická dráha mění svoji výstřednost
(excentricitu) s periodou 100 000 let Dále dochází i ke změnám v náklonu osy rotace Země
8

zhledem k rovině ekliptiky s periodou zhruba 41 000 let. Konečně třetí a zároveň poslední
změnou je v souvislosti s precesí Země posun období roku, kdy je Země nejblíže ke Slunci
(přísluní, perihélium). Toto období se posunuje s periodou přibližně 23.000 let.

Modelování klimatu
Klimatický systém je tvořen pěti složkami. Jmenovitě to jsou atmosféra, oceán, pevnina, led a
biosféra. Pro správné klimatické modely musí být započítány všechny jejich zpětné vazby.
Nejdůležitějšími z nich jsou zpětná vazba vodní páry, zpětná vazba spojená s radiačním
působením oblačnosti a s cirkulací v oceánech.
Zpětná vazba spojená s vodní párou a jejím geografickým rozlišením závisí na detailních
procesech vypařování, kondenzace a advekce a na konvektivních procesech, které jsou důležité
pro vývoj přeháněk a bouřek. Dále jsou pro modely velmi důležité zpětné vazby týkající se
oblačnosti, která v modelech vytváří největší nejistotu, a oceánského proudění.
Jakmile je model vytvořen, je podroben ověření (validaci). Model je počítán po dobu mnoha let
a poté jsou takto získaná data srovnávána se současným klimatem. Také lze srovnávat model
s pozorováním modelové simulace odlišných klimatických podmínek v minulosti (např. období
před 9000 lety). Třetím způsobem ověřování věrohodnosti modelu je předpovídání účinků
velkých poruch na klima (např. El Nino, sopečné výbuchy).
Po provedení všech výše popsaných postupů lze již model využít k předpovídání budoucího
klimatu. Nejdůmyslnější klimatické modely mají propojeny proudění atmosféry a oceánu. Ve
světě těchto modelů využívá v současnosti sedm středisek. Ta se nacházejí ve Spojených
státech, Velké Británii, Německu, Francii, Kanadě a Austrálii. Výsledky takto získaných modelů
jsou zhruba podobné, ale zdaleka ne totožné.
Všechny v současné době užívané modely v sobě zahrnují mnoho dynamických a fyzikálních
procesů. Nyní jsou do modelů již pozvolna začleňovány chemické a biologické procesy
v atmosféře. Pomalost jejich zavádění a to především v biologické oblasti je způsobena
nedostatkem podrobných znalostí v těchto vědních oborech, ale také časovou náročností pro
počítače. K řešení těchto problémů jsou nezbytné větší a rychlejší počítače. Hlavně je třeba
zvětšit rozlišovací schopnost modelů a navrhnout ještě lepší popis fyzikálních a dynamických
procesů. Pro lepší validaci výstupů z modelů je také potřeba mnohem pečlivější pozorování
všech složek klimatického systému.
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Kapitola 1

Data & databáze
Aby bylo možné nacházet všechna potřebná data na jednom místě, vznikají databáze pro různé
obory lidské činnosti. Jednou z nich jsou i databáze klimatické. Ty pomáhají vědcům
zabývajícím se atmosférou nacházet, zpřístupňovat a interpretovat atmosférická data.
Jedná se o databáze, které existují dlouhodobě a pravidelně aktualizují svá data (např. IPCC),
dále však i databáze, které vznikly jako součást jistého projektu (např. ENSEMBLES). Některé
databáze poskytují veškeré typy dat (např. NOAA), jiné se však zabývají pouze konkrétními
(např. GPCC – Global Precepitation Klimatology Centre).
Problémem databází, jež vznikají za účelem jistého projektu, je jejich malá nebo ve většině
případů žádná aktualizace po ukončení projektu. Možným východiskem tohoto problému je
tvorba projektů, které navazují na předchozí. Jako příklad lze uvést projekt PRUDENCE, na
který posléze navázal projekt ENSEMBLES, který využíval a zachoval původní databázi. Na
stejném místě je v současnosti databáze výsledků projektu CECILIA.
Data poskytovaná v databázích mohou být zpřístupněna všem uživatelům, nebo pouze
registrovaným zájemcům (např. v BADC), či některá jsou pouze za poplatek (např. některá data
z databáze NOAA) nebo na vyžádání prostřednictvím e-mailu.
Data je možné stáhnout v různých formátech (např. OPeNDAP, netCDF). Na některých
stránkách databází (např. ENSEMBLES) jsou zároveň poskytovány odkazy na webové nástroje
pro zpracování dat. Některé databáze poskytují nejen soubory dat, ale i jejich vizualizaci.
Data jsou poskytována v různých rozlišeních – časových a prostorových. Časová začínají na
údajích od minutových, dále jsou data hodinová, denní, měsíční, sezónní a roční. Některá např.
oceánská data vznikají v průběhu plaveb. Někdy jsou plavby cíleně organizovány, např. dvakrát
týdně, jako je tomu u BATS měření na stanici ˝S˝ u Bermud již od roku 1954. Některá data
pokrývají celou zeměkouli, jiná se týkají jen jisté oblasti či státu. Rozlišení jsou uváděna ve
stupních, minutách či kilometrech.
Informaci o klimatu lze získávat prostřednictvím pozorování, ale pro budoucnost především
prostřednictvím modelů, které berou v úvahu jisté scénáře.
Podnebí lze pozorovat metodou přímou či nepřímou. Přímá pozorování zahrnují data
pevninská, mořská, z vyšších výšek a satelitní data. Pokud mluvíme o nepřímých pozorováních,
znamená to především data paleoklimatická, tedy údaje týkající se letokruhů stromů, fauny,
rostlin, pylu, historických záznamů, teplot z vrtů do zemské kúry, údaje z vrtů v ledovcích,
hmyzu, korálů, data týkající se sopečných erupcí,….
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Data pevninská
Pevninská data jsou měřena na stanicích. Většina stanic na území státu obvykle tvoří síť
meteorologických stanic s centrální administrativou. Takto získaná data jsou potom
zpracovávána v meteorologických ústavech, centrech či agenturách. V České republice tyto
stanice spravuje Český Hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V roce 2009 uplynulo 90 let od
založení Československé meteorologické služby.

Data oceánská
Tato data pocházejí především z měření z plaveb lodí nebo z bójí upevněných či volně
plovoucích. Bóje v současné době již nezískávají údaje jen o povrchu moří, ale i informace o
mořských profilech (argo bóje). Dále lze získávat informace týkající se moří např.
z podmořských kabelů.

Data z vyšších výšek
Tato data jsou získávána z balónů, radiosond, meteorologických letadel a raket. Atmosférické
balóny, unášené větrem, mohou zůstat ve vzduchu celé dny a sledovat zde dlouhodobý
povětrnostní vývoj. Naopak letadla jsou vysílána do oblastí bezprostředního zájmu, jako jsou
středy bouří. Radiosondy informují o podmínkách, které jsou do výšky 30 km nad povrchem.
Meteorologické rakety dosahují výšek až 65 km. Dále je možno získávat informace o srážkové
oblačnosti prostřednictvím radarů, které vysílají a potom zpětně zachycují na kapkách
odražené radiové vlny. Tímto způsobem detekují bouřky do výšky asi 250 km a vzdálenosti 150
km od radaru. V České republice se radiosondy vypouštějí v Praze – Libuši a v Prostějově,
radary jsou umístěny v Brdech na vrcholu Prahy a na střední Moravě v obci Skalky u Protinova.

Satelitní data
Doplňující pohled z prostoru je zprostředkováván meteorologickými družicemi. Ty poskytují
vizuální snímky a zjišťují meteorologické podmínky v různých úrovních atmosféry, včetně dat
přízemních. Jsou dvojího typu. Geostacionární družice umisťované nad rovníkem krouží okolo
Země stejnou rychlostí, jakou se Země otáčí, tedy zůstávají nad jedním místem (např.
METEOSAT (Evropa), GOES – WEST (USA)). Druhou skupinu tvoří družice obíhající přes póly
(NOAA (USA), METEOR (Rusko)).

WMO
http://www.wmo.int/pages/about/index_en.html, World Meteorogical Organization
Protože jevy jako počasí, klima a vodní cyklus nejsou omezeny národními hranicemi, je třeba
mezinárodní spolupráce. Tu zajišťuje Světová meteorologická organizace (WMO).
Byla založena v r. 1950, specializovanou agenturou Spojených národů pro meteorologii (počasí
a klima) se stala v r. 1951. Jejím předchůdcem byla Mezinárodní meteorologická organizace
(IMO) založená v r. 1873.
Od svého založení WMO výrazně přispěla k posílení bezpečnosti a prospěchu lidstva.
Podporuje spolupráci při zřizování komunikační sítě pro meteorologická, klimatologická,
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hydrologická a geofyzikální pozorování, dále výměnu a standardizaci stávajících dat, podporuje
spolupráci mezi národními meteorologickými a hydrologickými ústavy svých členů a odvětvími
zemědělství, letectví, životního prostředí, lodní dopravy, vodních toků. Napomáhá též zmírnění
dopadu přírodních katastrof. Její programy poskytují zásadní informace pro včasné varování,
což pomáhá zachraňovat lidské životy i majetek.
Členy WMO je 183 států a 6 teritorií (údaje ze 4. prosince 2009).
Nejvyšším orgánem je Kongres, prováděcím orgánem Výkonná rada. Ředitelem je Alexander
Bedritsky z Ruska. WMO vykonává svou činnost především prostřednictvím 10 hlavních
vědeckých a technických programů.
Jmenovitě to jsou programy pro sledování počasí na celém světě (World Weather Watch
Programme WWW), jež je základním programem WMO, světový klimatický program (World
Climate Programme WCP), výzkum atmosféry a životního prostředí (Atmospheric Research and
Environment Programme AREP), aplikace meteorologického programu (Applications of
Meteorology Programme AMP), program zabývající se hydrologií a vodními zdroji (Hydrology
and Water Recources Programme HWRP), vzdělávání a odborná příprava (Education and
Training Programme ETRP), technický program spolupráce (Technical Cooperation Programme
TCOP), regionální program (Regional Programme RP), WMO kosmický program (Space
Programme SAT) a program snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction Programme
DRR).
Dále je WMO sponzorem projektů Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu (IPCC),
Světového klimatického výzkumného programu (World Climate Research Programme - WCRP),
Global Climate Observing System (GCOS), Global Pcean Observing System (GOOS). Na www
stránce možno nalézt seznam dalších hlavních projektů.

World climate programme (WCP)
WCP je autoritativní mezinárodní vědecký program, jehož cílem je zlepšit pochopení
klimatického systému a využití poznatků ve prospěch společnosti pro vypořádání se s
proměnlivostí a změnami klimatu. Světový klimatický program byl založen na základě
inscenace klimatu na první světové konferenci v Ženevě, Švýcarsko v únoru 1979.

Globální centra poskytující dlouhodobé předpovědi (GPCs)
V roce 2006 WMO zahájila proces pro jmenování center, která vytváří globální sezónní
předpovědi počasí za užití standardů definovaných WMO. V současné době se jedná o tato
centra:
Bureau of Meteorology (BoM), Australia, http://www.bom.gov.au/climate/ahead/
China Meteorological Administration (CMA)/Bejing Climate Center (BCC),
http://bcc.cma.gov.cn/en/
Climate Prediction Center (CPC), NOAA, United States of America,
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/seasonal/
Japan Meteorological Agency (JMA)/Tokyo Climate Centre (TCC)
http://ds.data.jma.go.jp/gmd/tcc/tcc/index.html
Korea Meteorological Administration (KMA), http://www.kma.go.kr/
Meteo-France, http://france.meteofrance.com/france/
Met Office (United Kingdom), http://www.metoffice.gov.uk/research/seasonal/
Meteorological Service of Canada (MSC), http://weatheroffice.ec.gc.ca/saisons/index_e.html
South African Weather Services (SAWS), http://www.weathersa.co.za/
Hydrometeorological Centre of Russia, http://wmc.meteoinfo.ru/season
WMO ustanovila následující vedoucí centra:
WMO Lead Center for Long Range Forecast Multi-Model Ensemble (LC-LRFMME),
koordinovaný KMA a NOAA/NCEP, http://www.wmolc.org/
WMO Lead Center for Standard Verification System of Long Range Forecasts (LC-SVSLRF)
koordinovaný BoM a MSC, http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/
Dalšími vedoucími centry, které zajišťují globální sezónní předpovědi jsou:
Center for Weather Forecasts and Climate Studies/National Institute for Space Research
(CPTEC/INPE), Brazil, http://www.cptec.inpe.br/clima/
International Research Institute for Climate and Society (IRI), USA,
http://portal.iri.columbia.edu/
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Climate Center (APCC), Republic of Korea
http://www2.apcc21.net/climate/climate01_01.php
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Kapitola 2

IPCC
http://www.ipcc.ch/, Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC je mezivládní organizace zabývající se studiem klimatické změny. Byl založen programem
OSN pro životní prostředí UNEP a Světovou meteorologickou organizací WMO. Organizace
neprovádí žádné výzkumy či vlastní analýzy, ale jejím úkolem je seznamovat svět s vědeckým
pohledem na současný stav klimatické změny a její možné důsledky. V současné době se
projektu účastní 194 zemí. IPCC je otevřena všem členským zemím OSN a Světové
meteorologické organizace.
Panel složený z delegátů vlád všech členských zemí se schází jednou ročně. Těchto konferencí
se účastní stovky expertů z členských zemí a zapojených organizací. Majoritní rozhodnutí jako
je volba předsedy IPCC, byra, struktura a mandáty pracovních skupin jsou přijímány na plenární
konferenci.
Práce v IPCC se účastní tisíce vědců z celého světa jako autoři, spolupracovníci i posuzovatelé.
Jejich práce je podporována centrálním sekretariátem Technical Support Units, jehož úkolem je
plánovat, koordinovat a dohlížet na všechny aktivity IPCC. V čele byra je Rajendra K. Pachauri.
Rozcestník údajů poskytovaných IPCC je umístěn v levé části www stránky. Také v horní části
panelu můžeme přejít na jednotlivé pracovní skupiny i na datovou databázi. V horní části lišty
je možno volit mezi šesti jazyky – angličtina, arabština, čínština, francouzština, španělština,
ruština.
Na práci IPCC se podílí tři pracovní skupiny (Working Groups WG 1 – 3), operační skupina pro
sčítání národních skleníkových plynů Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI)
a operační skupina Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and Climate Analysis
(TGICA).
WG1 (Thomas Stocker, Švýcarsko a Dahe Oin, Čína) se zabývá fyzikálně vědeckými hledisky
klimatického systému a klimatické změny.
WG2 (Christopher Field, USA a Vicentes Barrow, Argentina) zkoumá zranitelnost
socioekonomických a přírodních systémů vůči klimatickým změnám, negativní a pozitivní
důsledky klimatické změny a možnosti adaptace.
WG3 (Ottmar Edenhofer, Německo, Ramon Pichs-Madruga, Kuba a Yona Sokona, Mali)
stanovuje varianty ke zmírňování klimatické změny prostřednictvím limitů nebo prevencí emisí
skleníkových plynů a posiluje aktivity, které je odstraňují z atmosféry.
TFI (Taka Hirashi, Japonsko a Thelma Krug, Brazílie) kontroluje program skleníkového efektu.
Jejím hlavním cílem je upřesňovat a zdokonalovat metody pro výpočet a vykazování národních
emisí a způsoby jejich odstraňování. Dohlíží též na databázi emisních faktorů Emission Factor
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Database a poskytuje data pro DDC. Program IPCC National Greenhouse Gas Inventories
Programme (IPCC-NGGIP) funguje od r. 1991.

TGIC (Dr Richard Moss) podporuje spolupráci mezi klimatickým modelováním a dopady
klimatických změn na společnost. Dohlíží a koordinuje činnost DDC.
V případě potřeby je možno zřídit další pracovní skupiny (Task groups and Steering groups), ty
se v kratším nebo delším období zabývají dalšími specifickými tématy a otázkami.

DDC
http://www.ipcc-data.org/, Data Distribution Centre
DDC poskytuje soubory dat a scénáře klimatických změn i dalších ekologických a
socioekonomických podmínek a další materiály, jako např. technická pravidla pro použití
scénářů. Bylo založeno r. 1998 na základě doporučení Task group.
Na databázi se podílí BADC ve Spojeném království, WDCC v Německu a SEDAC (Socioeconomic
Data and Applications Center) v USA.
Rozcestník údajů, které jsou DDC poskytovány, je umístěn v levé části www stránky. Jsou zde
základní informace o DDC, klimatická data, socioekonomická data, data týkající se životního
prostředí a další materiály.

Soubory klimatických dat – klimatická pozorování
Do těchto souborů jsou zahrnuta data použitá v AR4 výroční zprávě, klimatologii vysokého
rozlišení i předchozí verze CRU dat.
AR4
V AR4 byly použity k ohodnocení trendu minulého století čtyři soubory dat týkající se teplot.
Jmenovitě to jsou CRUTEM3, NCDC, GISS a Lugina et al. Soubory jsou dostupné jako globální a
hemisférická data nebo prostorová pole nízkého rozlišení 5° x 5°.
CRUTEM 3.
Soubory CRUTEM 3 byly vytvořeny ve spolupráci CRU a Hadley Center. CRUTEM3 obsahuje
databáze (crutem3,crutem3v, hadcrut3, hadcrut3v, hadsst2,absolute) měsíčních teplotních dat
od roku 1850 do současnosti. Všechny soubory (s výjimkou absolute) jsou měsíčně
aktualizovány (poslední měsíc nejpozději do 4 týdnů od jeho ukončení). V upravené verzi
CRUTEM3v a HadCRUT3 aktualizace nemusí obsahovat pouze údaje z posledního měsíce, ale i
další doplnění týkající se posledních 2 let. Podrobnější informace k jednotlivým databázím jsou
uvedeny v databázi CRU a Hadley Centre.
Globální povrchové teplotní anomálie od NCDC
Jsou zde k dispozici měsíční teplotní vnitrozemské nebo oceánské anomálie pro severní nebo
jižní hemisféru a pro globální data, globální měsíční teploty povrchu, roční globální teplotní
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vnitrozemské nebo oceánské anomálie. Dále zde jsou data pro vnitrozemské a oceánské
anomálie, a to měsíční i roční, pro severní i jižní hemisféru. Údaje jsou vedeny od r. 1880 současnost. Údaje jsou v síti dat 5° x 5°. Další informace o NCDC jsou uvedeny v samostatné
sekci.
Goddard Institute for Space Studies New York – GISS
GISS poskytuje globální měsíční, roční a sezónní teplotní anomálie, globální, měsíční a sezónní
vnitrozemsko-oceánské teploty, a to celkově nebo pro severní či jižní hemisféru. Dále potom
zonální roční teplotní anomálie a zonální roční vnitrozemsko-oceánské teploty. Údaje jsou od r.
1880 -současnost. Jsou zde znázorněny i mapy měsíčních anomálií.
Lugina et al
Tato databáze poskytuje průměrné měsíční teplotní anomálie za období l881 – 2005. Údaje
jsou stanoveny za každý 30. stupeň zeměpisné délky, a to pro severní i jižní hemisféru. Tento
projekt byl vytvořen za spolupráce čtyř institucí, a to Department of Geography, St. Petersburg
State University, St. Petersburg, Russia, UCAR Project Scientist, National Climatic Data Center,
Asheville, North Carolina, Department of Atmospheric Sciences, University of Maryland,
College Park, Maryland a State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia.

klimatologie vysokého rozlišení
V klimatologii vysokého rozlišení byly soubory dat připraveny skupinou CRU, verze 2.1.
V porovnání s CRUTEM3 data používaná v AR4 jsou považovaná za méně spolehlivá, pokud se
týká dlouhodobých teplotních změn (byly používány jiné metody pro vyplňování dat). Další
detaily je možno najít i na odkazu Tyndall Centre Technical Report. Popis použitých metod je
k nalezení v Mitchell TD and Jones PD (2005). Vylepšené metody formování databáze
měsíčních klimatických pozorování a přidružených sítí vysokého rozlišení jsou uvedeny v
International Journal of Climatology 25, 693-712 (doi:101002/joc.1181). Většinu údajů však
mohou získat pouze zaregistrovaní zájemci. Lze zde nalézt data pro libovolnou kombinaci ze
sloupců časových údajů a proměnných. Časové období je stanoveno jednak jako desetiletí –
začátek období 1901 - 1910, dále potom třicetiletí – začátek období 1901 - 1930. Konečným
rokem je r. 1990. Jedná se o data měsíční. Dostupné proměnné jsou teplota, počet deštivých
dnů, srážky, denní maximální a minimální teploty, frekvence přízemní námrazy, vodní pára,
každodenní teplotní rozsah, oblačnost. Data je možno prohlížet také pomocí DDC file
navigator.
Z původní tabulky file-navigator mohli získávat údaje pouze registrovaní uživatelé, v nové
tabulce jsou přehledy on-line pro všechny zájemce. Od r. 2001 je možno také využívat
navigátor modelovými daty (GCM modely), lze vybírat mezi modely, scénáři, proměnnými, roky
a typy.

Předchozí verze CRU dat
Předchozí verze CRU dat byla nahrazena výše zmíněnými odkazy, nacházejí se však dosud
v archivech. Databáze CRU se skládá z více proměnných (srážky, frekvence deštivých dnů,
průměrná, maximální a minimální teplota, procenta slunečního svitu, oblačnost, frekvence
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námrazy, rychlost větru) v rozlišení 0,5° zeměpisné šířky x 0,5° zeměpisné délky pro globální
zemský povrch, s výjimkou Antarktidy. Společně s průměrnou klimatologií, která je zaměřena
přísně na období 1961 - 1990, jsou zde i měsíční časové řady týkající se období 1901 - 2000.
Jedná se o desetileté a třicetileté průměry.
Data je možno vyhledat na stránkách CRU.

Data Visualisation pages of the DDC
Důležitou a přehlednou součástí jsou možnosti názorného zobrazení na mapách - Data
Visualisation pages of the DDC. Tyto stránky umožňují vizualizaci klimatického pozorování a
modelových dat. Nové vizualizace jsou uvedeny na odkazu http://www.ipcc-data.org/maps/. Je
možno zobrazit mapy s následujícími údaji:
desetileté a třicetileté klimatologie s devíti proměnnými (oblačnost, denní teplotní rozsahy,
frekvence přízemní námrazy, maximální, průměrná a minimální teplota, atmosférické srážky,
tlak vodních par, frekvence deštivých dnů.
Dále je možno zobrazit mapy pro modely a scénáře v AR4 a TAR. U každého scénáře a modelu
jsou uvedeny dvacetileté a třicetileté průměrné anomálie a dvacetileté a třicetileté průměrné
klimatologie, a to podle jednotlivých proměnných.
Měsíční průměry a klimatologie (tj. desetileté a třicetileté průměry)
Jedná se o klimatické modely a simulace (používané modely GCM), údaje jsou uloženy v GCM
Data archivu. Archiv DDC je propojen s místní databází CERA. Jsou zde k dispozici výsledky GCM
integrací pro AR4 a TAR založených na IPCC-SRES scénářích, výsledky GCM integrací založených
na IPCC-IS82a (nebo podobných) emisních scénářích a výsledky integrací použitých pro FAR.
Klimatologické údaje získáme opět na DDC Data Visualisation pages a v popsaných modelových
výstupech pro AR4, TAR a SAR.
Měsíční data jsou uvedena také na high resolution data – data z Clinical Research Unit a
Tyndall Centre for Climate Change Research (obě University of East Anglia).

Socioekonomická data
Na stránkách DDC jsou uvedena i socioekonomická data pro jednotlivé kontrolní zprávy. Tato
data a scénáře slouží k popisu socioekonomického vývoje a možnosti přizpůsobení klimatickým
změnám. IPCC vytvořila seznam 195 zemí, údaje se vztahují k r. 1990. Týkají se obyvatelstva,
ekonomiky, půdy, vodních zdrojů, zemědělství, energie, biologie.

Data týkající se životního prostředí
Tato data úzce souvisí se socioekonomickými daty. Obsahují hodnoty CO2 a dalších plynů
v atmosféře v období 1990 - 2010. Data se týkají i troposférického a celkového atmosférického
ozonu, síry, kouře, hladin moře, vnitrozemských vodních hladin, půdy, zemědělských postupů a
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biologie. Emisní scénáře zkoumají dopady lidské činnosti na životní prostředí. Časové období
dekadické 1990 - 2100.
SRES emisní scénáře http://www.ipcc-data.org/sres/ddc_sres_emissions.html

Technické směrnice a další materiály
Jedná se o všeobecné pokyny pro použití dat scénářů o vyhodnocení klimatického dopadu
(2007), detailní směrnice jako jsou pokyny pro použití klimatických scénářů z regionálních
klimatických modelových experimentů a statistických metod. Je možno otevřít i další podpůrné
materiály, jako např. budoucí klima ve světových regionech (porovnávání modelových projekcí
pro nový emisní scénář IPCC), přehled služeb poskytovaných DDC nebo přístup ke scénáři
týkajícímu se nové páté kontrolní zprávy. Nalezneme zde i formulář umožňující kontaktovat
DDC.

Přehled hodnotících zpráv IPCC, stručná charakteristika
1. hodnotící zpráva (FAR) v r. 1990 – měla velký vliv na uzavření Rámcové úmluvy OSN o
klimatických změnách (UNFCCC), která byla podepsána v r. 1992 na vrcholném setkání
v Rio de Janeiru
2. hodnotící zpráva (SAR) v r. 1995 - poskytla klíčové informace pro dohodnutí Kjótského
protokolu v r. 1997
3. hodnotící zpráva (TAR) v r. 2001 – poskytla další informace důležité pro UNFCCC a
Kjótský protokol
4. hodnotící zpráva (AR4) v r. 2007 - kladla větší důraz na propojení klimatických změn
s politikou a na větší informovanost široké veřejnosti o klimatických změnách
5. hodnotící zpráva (AR5), která bude dokončena v r. 2014, bude obsahovat zprávy tří
pracovních skupin a souhrnnou zprávu
Informace týkající se hodnotících zpráv lze získat v rozcestníku dat DDC na levé straně, odkaz
Activities, Press Information nebo Publications and Data. Z odkazu Publications and Data se
přes odkaz Assesments Reports dostaneme ke všem hodnotícím zprávám IPCC i dalším
materiálům. Najdeme zde text hodnotících zpráv i shrnutí pro politické představitele v několika
jazycích včetně češtiny.

Pátá hodnotící zpráva
Rozhodnutí o přípravě páté hodnotící zprávy bylo přijato v dubnu 2008. Na 31. zasedání IPCC
v říjnu 2009 v Indonésii byly stanoveny hlavní zásady a harmonogramy pro tři pracovní skupiny
IPCC. Nominační proces začal 15. ledna a byl ukončen 12. března 2010.
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Pracovní skupina I má podat zprávu v září 2013, pracovní skupina II v březnu 2014 a pracovní
skupina III v dubnu 2014. Rozsah a obsah slučovací zprávy bude stanoven v r. 2010, slučovací
zpráva bude dokončena v září 2014.
Na internetu je již uveden souhrnný popis budoucí páté hodnotící zprávy. Zpráva by měla
aktualizovat poznatky o klimatických změnách a měla by podat informace o:
socioekonomických aspektech klimatických změn a jejich významu pro udržitelný vývoj,
detailnější regionální informace. Dále má být kladen důraz na přesnější zřetel na rizika,
ekonomiku a etiku i na stabilizaci koncentrací skleníkových plynů.
V porovnání s předchozími zprávami bude AR5 brát větší zřetel na společensko-ekonomické
aspekty globálního oteplování a na jejich důsledky pro trvalý společensko-ekonomický rozvoj.
Bude obsahovat nové soubory scénářů pro analýzu i přiřazené kapitoly o změnách úrovně
moře, koloběhu uhlíku a klimatických jevech jako monzuny a El Nino. Bude se více zaměřovat
na regionální dopady klimatických změn a na stabilizaci koncentrace skleníkových plynů
v atmosféře na takové úrovni, která by zabránila nebezpečnému zásahu do klimatického
systému.

DDC získávalo informace z těchto hlavních zdrojů:
Climatic Research Unit (CRU) ve Spojeném království
Deutschesklimarechencentrum v Německu
Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) USA od r. 2003
CMIP3, CMIP5
Přehled vybraných dat z IPCC lze nalézt v tabulce 2, která je umístěna za databází CRU. Je tomu
tak proto, že obsahuje data i z tamní databáze.
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Kapitola 3

CMIP
http://cmip-pcmdi.llnl.gov, Coupled Model Intercomparision
Coupled Model Intercomparison (CMIP) se zabývá studiem výstupů atmosféro - oceánských
cirkulačních modelů AOGCMs. CMIP provádí diagnostiku klimatického modelu, validaci,
srovnávání, dokumentaci a poskytuje data. Byl založen roku 1995 pod vedením World Climte
Research Programme (WCRP) Working Group on Coupled Modelling (WGCM).
CMIP nejprve sbíral výstupy modelů, v nichž je klimatické působení zachováno konstantní.
Pozdější verze CMIP sbírala výstupy ze scénářů globálního oteplování s růstem atmosférického
CO2 o 1% každý rok dokud nedojde k jeho zdvojnásobení v roce 70.
Třetí fáze CMIP3 obsahuje realistické scénáře pro minulé i současné klima. Výzkum založený na
těchto souborech dat byl použit v IPCC ve čtvrté kontrolní zprávě (AR4). Soubory dat si lze
stáhnout přes datový portál https://esg.llnl.gov:8443/index.jsp .
V současné době je připravována pátá hodnotící zpráva. V ní budou využity výsledky získané
v páté fázi CMIP5. CMIP5 v nyní zahrnuje experimenty zabývající se blízkou
minulostí/budoucností (desetiletí), dlouhodobými simulacemi a simulacemi, které se týkají
pouze atmosféry.
Cílem CMIP5 je vyřešit otázky, které vznikly při vytváření čtvrté kontrolní zprávy. Data týkající
se CMIP5 si lze stáhnout na stránce Earth System Grid – Center for Enabling Technologies (ESGCET) http://pcmdi3.llnl.gov/esgcet/home.htm.
Souhrnnou tabulku s přehledem dat CMIP3 lze získat v horní části www stránky v sekci CMIP 3
– Data Availability.
Tato tabulka je vyobrazena na další stránce této práce. Řádky tabulky odpovídají jednotlivým
modelům, sloupce pak scénářům. Dostupnost typu dat je znázorněna obdélníčky různých
barev, jejichž vysvětlení je uvedeno nad tabulkou.
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Kapitola 4

CRU
http://www.cru.uea.ac.uk/, Climatic Research Unit
CRU byla zřízena ve Škole environmentálních věd na University of East Anglia v r. 1972.
Zabývá se studiem přírodních a antropogenních klimatických změn. Jejími zaměstnanci je
přibližně padesát vědců a studentů, ředitel prof. Peter Liss. Cílem je zlepšit vědecké
porozumění ve třech oblastech – historie klimatu a jeho dopad na lidstvo, průběh a příčiny
klimatických změn v současném století, vyhlídky do budoucnosti.
Hned na úvodní stránce najdeme odkaz včetně grafu na globální teplotní anomálie (pevninské
a mořské) v rozmezí 1850 - 2009. Odkazy na aktivity CRU včetně dat jsou uvedeny
v rozcestníku na levé straně. Data jsou k dispozici on-line, o některá je nutno zažádat. Server
CRU je průběžně aktualizován a přepracováván. V případě žádosti o rychlou obnovu některého
odkazu je možno kontaktovat CRU na e-mailové adrese cru@uea.ac.uk.
CRU poskytuje data o teplotě (5° × 5° sítě dat), atmosférických srážkách (5° × 5° a 2,5° × 3,75°
sítě dat), indexy tlaku a proudění, indexy UK klimatu, středomořské klima, Alpská klimatická
data, datové soubory sítě dat s velkým rozlišením, statický přepočet dat NCER/NCAR: červenec
2008 – aktualizace pro 1948 - 1957, paleoklima, Japonsko, Grónsko a indexy sucha i informace
o dostupnosti dat.

Teplota
Od začátku ledna 2006 byly teplotní anomálie v síti bodů (základní období 1951 - 1990)
nahrazeny databází s novými verzemi HadCrut3 a CRUTEM3 (viz Brohan, et al 2006). Nové
soubory dat byly vytvořeny ve spolupráci s Hadley Centre. Databáze bude v budoucnosti
měsíčně aktualizována. V samostatných souborech jsou zde uvedeny hemisférické a globální
průměry jako měsíční hodnoty i anomálie. Rozlišení sítě je 5° × 5°.
Soubory dat
CRUTEM3 obsahuje databáze (CRUTEM3, CRUTEM3v, HadCRUT3, HadCRUT3v, HadSST2,
Absolute) měsíčních dat od roku 1850 do současnosti. Všechny soubory (s výjimkou Absolute)
jsou měsíčně aktualizovány (poslední měsíc nejpozději do čtyř týdnů od jeho ukončení).
V upravené verzi CRUTEM3v a HadCRUT3 aktualizace nemusí obsahovat pouze údaje
z posledního měsíce, ale i další doplnění týkající se posledních dvou let.
CRUTEM3 obsahuje vnitrozemské teplotní anomálie vzduchu s 5° x 5° sítí dat (viz Met Office
Hadley Centre).
CRUTEM3v je upravená verze CRUTEM3 (úpravy viz výše).
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HadCRUT3 jsou kombinované zemní a mořské teplotní anomálie po 5° x 5° sítí dat (anomálie
teplot při povrchu moře (SST) z HadSST2, viz Rayner et al., 2006) (viz Met Office Hadley Centre)
HadCRUT3v je upravená verze HadCRUT3 (úpravy viz výše).
HadSST2 se zabývá teplotními anomáliemi při povrchu moře od Rainer et al (2006) (viz Met
Office Hadley centre).
Absolute obsahuje údaje o absolutních teplotách za období 1961 - 1990 (viz Jones et al.,
1999).
Staršími modely jsou CRUTEM2 - http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/tem2/ a CRUTEM 1 http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/crutem1/, zde již údaje aktualizovány nejsou.

Globální úhrn srážek
Zahrnuje úhrn srážek globální pevninský a dále tropický pevninský a oceánský.
Globální pevninský úhrn srážek zachycuje měsíční data 1900 - 1998 sítě dat ve dvou různých
rozlišeních – síť dat 5° × 5° a 2,5° × 3,75°.
Tropický pevninský a oceánský úhrn srážek obsahuje měsíční data pro tropické oblasti (30°
sever x 30° jih) pro časové období 1974 - 1994 a síť dat 2,5° × 3,75°.

Indexy tlaku a proudění
Aktivní jsou Severoatlantický index proudění North Atlantic Oscillation NAO (časové období
1821 - 2003, měsíční hodnoty, poslední aktualizace březen 2004), Jižní index proudění SOI
(časové období 1855-2010, měsíční hodnoty, anomálie), NCEP/NCAR Reanalysis (denní a 6 – ti
hodinové hodnoty, časové období 1947 - 2007), index středomořského proudění
Mediterranean Oscillation Index MOI (hodnoty měsíční 1958 - 2000 a denní 1957 - 2007).

Středomořské podnebí
Jsou zpracovávány dva typy dat, a to pozorování klimatických proměnných jako je množství
srážek a teplota a simulace přítomného a budoucího podnebí z modelů. Měsíční a denní data
jsou součástí modelu MEDALUS. Časové období 1981 - 1987, poslední aktualizace březen 1988.
Pro bližší informace ohledně simulace je možný kontakt na Jean Palutikof.

Alpská klimatická data
Jsou stanovena pro Alpský klimatický region (GAR; 4°E-19°E, 43°N-49°N), hlavním zdrojem je
databáze HISTALP. Časové období 1800 - 2003, rozlišení 10‘. HISTALP databáze obsahuje
měsíční hodnoty teploty, tlaku, srážek, slunečního záření a oblačnosti. Tato databáze je
podporována Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG), Vídeň.
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Databáze sítě dat vysokého rozlišení
Obsahuje 13 souborů dat (globální, Evropa, kraj) v prostorovém rozlišení 0,5° pro globální, 10‘
pak pro Evropu. U každého souboru dat jsou rovněž uvedeny proměnné (oblačnost,
každodenní teplotní rozsah, frekvence mrazových dnů, srážky, relativní vlhkost, doba
slunečního svitu, denní průměrné teploty, měsíční minimální a maximální teploty, tlak páry,
frekvence deštivých dnů, rychlost větru). U většiny souborů dat jsou však dostupné pouze
některé z právě uvedených proměnných. Data celkově pokrývají periodu 1961 - 2100, jsou to
klimatické průměry pro poslední dobu či měsíční časové řady, scénáře, anebo průměry
pocházející z daného kraje. Tato data se týkají pouze zemského povrchu.

NCEP/NCAR Reanalýzy
NCEP/NCAR Reanalýzy se týkají periody 1948 - 2007. V tabulce si lze zvolit proměnnou, o
kterou máme zájem. Jmenovitě lze vybírat teplotu vzduchu při povrchu, ve 2 m, maximální a
minimální teplotu ve 2 m, teploty vzduchu, geopotenciální výšku, údaje týkající se srážek,
vlhkosti a větru, tlaku redukovaném na hladinu moře. Dále si lze vybrat, zda chceme data
denní, 6 – ti hodinová či měsíční. Data jsou globální v síti s rozlišení po 2,5°.

Paleoklimatická data
Zde se nachází měsíční a sezónní NAO rekonstrukce pro období 1500 - 1658.
„NAO index je definován jako standardní (1901 - 1980) rozdíl mezi SLP průměrem čtyř bodů
v síti s rozlišením 5° x 5° kolem Azor a Islandu.“
Dále se tu nachází data týkající se geofyziky užitá v novinách a recenzích (2004), údaje o
letokruzích stromů na severní polokouli shromážděné během osmdesátých a devadesátých let
minulého století. Konečně pak také data, která byla užita v IPCC v čtvrté hodnotící zprávě
v kapitole Paleoklima.

Japonsko
V tomto odkazu lze získat informace týkající se teploty a tlaku v Tokiu (periody 1825 - 1828,
1839 - 1855, 1872 - 1875), Yokohamy pro období 1860 - 1871 a 1874, z Osaka pro periodu
1828 - 1833 a 1869 - 1871 a od Kobe pokrývající období 1869 - 1871 a 1875 - 1888. Nově byly
přidány záznamy obsahující údaje před rokem 1870, ač se donedávna věřilo, že z té doby žádná
data k dispozici nejsou. Tím byla japonská série prodloužena pro Nagasaki 1819 - 1878. Tato
data jsou měsíční.

Grónsko
V současné době teplotní záznamy pro Grónsko sahají na několika místech až do konce 19.
století. Díky záznamům z jižního a západního pobřeží bylo možné dokonce sérii rozšířit do roku
1784. Dále jsou však přidávány další údaje z 18. a 19. století, které zpřesní uváděné údaje. Lze
si zde stáhnout údaje měsíčních teplot Qaqortoq založené na pozorování ze čtyř míst podél
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jižního pobřeží Grónska, Nuuk měsíční teploty z pozorování na dvou místech nacházejících se
podél západního pobřeží Grónska, Ilulissat měsíční teploty opět na základě pozorování ze čtyř
míst, tentokrát však podél západního pobřeží a konečně souhrnný soubor měsíčních teplot pro
Grónsko na základě teplotní řady ze západního i jižního pobřeží Grónska.

Indexy sucha
Tyto indexy jsou vypočítávány z časových řad srážek a teplot a pevných parametrů týkajících se
půdy a povrchových vlastností daného místa. Indexy sucha byly vypočítány pro Evropu a
Severní Ameriku pro období 1901 - 2002 v síti s rozlišením po 0,5°.
Dále pro Alpy byly indexy sucha vypočítány pro období 1800 - 2003 a rozlišení po 10‘.

Ostatní soubory dat
V této položce záznamy o řekách v Anglii a Walesu za období 1865 - 2002, data užitá v Jones et
al. (1990) publikaci, údaje o pevninských stanicích, z nichž byly převzaty údaje pro soubor dat
CRUTEM3 a HadCRUH soubor dat informující o specifické vlhkosti (viz Met Office Hadley
Centre).
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názvy souborů dat

Globální povrchové teplotní anomálie od NCDC
GISS
Lugina et al.

CRUTEM3
CRUTEM3v
HadCRUT3
HadCRUT3v
HadSST2
Absolute
globální pevninský
tropický pevninský a oceánský

m
m, s, a
m
m
m
m

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

T při hladině moře
m
m
m
m
m
m
m
m
m, d
m
m, d
6 - ti h, d, m
m
m

T vzduchu přízemní

X
X
X

X
X
X

X

X
X

vláha

X
X

obačnost
X
X
X
X
X
X

srážky

X

délka slunečního svitu

X

sluneční záření

X
X

X

rychlost větru

X

X

p přízemní

X

p redukovaný na hladinu moře

Tabulka 2: vybraná data z IPCC a CRU

data

IPCC
Klimatická pozorování

Klimatologie vysokého rozlišení
Přechozí verze CRU dat
Data visualisation of the DDC
CRU
Teplota

Globální úhrn srážek
Středomořské podnebí
Alpská klimatická data
Databáze sítě dat vysokého rozlišení
NCEP/NCAR Reanalýzy
Japonsko
Grónsko

Pozn: zkratky h hodinové, d denní, m měsíční, s sezónní, a roční, T teplota, p tlak

typ

Kapitola 5

ENSEMBLES
http://ensembles-eu.metoffice.com/
ENSEMBLES je podporován European Commission’s 6th Framework Programme jako pětiletý
integrovaný projekt 2004 - 2009 pod tématem globální změny a ekosystémy.
Projekt je řízen Paulem van der Lindenem a koordinován Johnem Mitchellem, ředitelem
klimatické vědy v Met Office Hadley centre klimatické předpovědi a výzkumu.
Jeho cílem je vypracování souhrnného předpovědního systému klimatických změn, vyčíslení a
zmírnění zpětných vazeb fyzikálních, chemických, biologických a vazeb týkajících se lidské
populace. Dále pak maximalizace využití výsledků v různých aplikacích (např. zemědělství,
zdraví, energie).
Výzkumná témata (Research Topics)


RT0 (John Mitchell: koordinátor, Paul van der Linden: ředitel) zajišťuje celkovou
koordinaci a řízení projektu pro dosažení veřejných zájmů.



RT1 (James Murphy, Tim Palmer) se zabývá rozvojem souhrnných předpovědních
systémů založených na globálních systémových modelech Země (ESMs) vytvořených
v Evropě. Sezónně - dekadické a staleté předpovědi jsou vytvářeny odděleně, ale
poskytovány v jednotném designu.



RT2A (Jean-François Royer, Erich Roeckner) vytváří soubory klimatických simulací
z různých modelů. Získané multi - modelové výsledky jsou využity v RT5, RT4 a RT2B.



RT2B (Daniela Jacob, Clare Goodess) vytváří a analyzuje pravděpodobnostní regionální
klimatické scénáře s vysokým rozlišením a sezónně - dekadické předpovědi. Zajišťuje
spojení souhrnného modelového systému mezi ESM z RT1 a RT2A a RCMs z RT3.
Posouzení dopadu již provádí RT6.



RT3 (Jens Hesselbjerg Christensen, Markku Rummukainen) vytváří regionální klimatické
modely s vysokým rozlišením – nejprve na prostorových měřítcích 50 km, později také
v rozlišení 250 km na sub - regionech.



RT4 (Buwen Dong, Jean-Louis Dufresne) se zabývá pochopením procesů způsobujících
proměnlivost a změny klimatu a předvídatelností klimatu. Zvláštní pozornost je
věnována lineárním a nelineárním zpětným vazbám v klimatických systémech a
pochopení faktorů vedoucích k výskytu extrémních jevů. Dále RT4 využívá nejen data
z RT2A, ale i svá vlastní k prozkoumání procesů v rámci klimatického systému. To
připojuje k RT5 o hodnocení předpovědního systému a své výsledky pro zdokonalení
ESMs zpětně poskytuje RT1.
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RT5 (Elisa Manzini, Albert Klein Tank) provádí zhodnocení simulačních předpovědních
systémů ENSEMBLES proti analýzám/pozorováním. Proto vytvoří data s vysokým
rozlišením. Dále spolupracuje s RT4 ve studiích a pochopení procesů týkajících se
hodnocení chyb, které jsou použity jako základ pro vyšetřování RT4.



RT6 (Andy Morse, Colin Prentice) vyhodnocuje dopady změn klimatu. Zajímá se o tři
hlavní oblasti – integrace procesu dopadů získaných z modelů na přírodu a globální
prostředí
do
systémových
modelů
Země,
spojení
dopadů
modelů
s pravděpodobnostními scénáři klimatické změny, maximalizace upřesnění v dopadech
modelů na sezónně - dekadická časová období v regionálním měřítku.



RT7 (Sari Kovats, Francesco Bosello) přijímá scénáře emisí skleníkových plynů, změny
ve využívání půdy a přizpůsobení kapacity s a bez skleníkového efektu nezávisle na
politice, dále pak testovat citlivost těchto scénářů na klimatickou změnu.



RT8 (Martin Beniston, Christos Giannakopoulos) seznamuje veřejnost s výsledky
projektu ENSEMBLES.

Rozcestník veškerých dat, která jsou ENSEMBLES poskytována, je v levém seznamu strany
v data archivech. Jednotlivá data jsou také přístupná přes stránky týkající se RT témat.

ENSEMBLES data archivy
Archivy obsahují projektové archivy, archivy jednotlivých partnerů, další archivy a webové
nástroje pro zpracování dat.

Archivy projektu
Data týkající se projektu jsou uložena ve třech archivech.
GCM simulace pro období od sezónních po desetiletá (s2d experimenty) v ECMWF
(RT1) http://www.ecmwf.int/research/EU_projects/ENSEMBLES/data/index.html
Pro jednotlivá časová období (sezónní, meziroční a desetiletá) jsou k dispozici dva typy simulací
– etapa 1 a 2. Dále lze u každé možnosti vybrat ze tří různých přístupů k vyjádření modelových
nejistot: multi - modelový přístup, perturbační fyzikální parametrový přístup a stochastický
fyzikální přístup. Data jsou dostupná přes server Mars na ECMWF.
Pro získání více informací a předběžných výsledků jsou k dispozici dokumenty ke stažení.
V odkazech lze získat informace týkající se výstupních proměnných, časově konstantních polí,
šíření dat, experimentálního nastavení, tabulku experimentů, novinky a další užitečné
informace.
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Výstupní proměnné
Položka výstupní proměnné obsahuje proměnné pro atmosféru (MARS) a oceán (ECFS) užité
pro s2d experimenty. Další seznam je k dispozici na vyžádání od jednotlivých center pro
modelování. V atmosférických modelech jsou také poskytována pole pevninsko-atmosférická.
Atmosféra - soubor denních a měsíčních proměnných
Denní proměnné
Denní proměnné jsou buď okamžitá v 00 GMT, nebo jsou načítána denně v průběhu 24 hodin
začínajíce 00 GMT. Dále je zde k dispozici seznam jednotlivých polí (tlaku, povrchová) a k nim
odpovídající proměnné.
Měsíční proměnné
Měsíční data pro všechny proměnné jako u denních údajů jsou vypočtena pomocí jedné
hodnoty za den (v 00 GMT). Nicméně, pro dostatečné vystižení změn některých proměnných
(např. 2 m teplota, celková oblačnost) by měly být využity údaje 6 - ti hodinové (6, 12, 18 a 24
GMT).
Oceán
V archivech týkajících se oceánu jsou pro obě analýzy k dispozici pouze měsíční hodnoty.
Archivovány jsou 3 - D pole a malý soubor 2 - D polí. Svislé řezy lze odvodit z 3 - D polí. Údaje
jsou interpolovány v síti dat Levitus, jak jsou definovány v úmluvách ENACT.
K dispozici je zde seznam proměnných pro 3 - D pole, resp. 2 - D pole.
Časově konstantní pole
Pole modelových invariantů jsou ta modelová pole, která jsou konstantní během postupu
integrace (např. albedo, orografická pole). Dále jsou zde uvedeny modely a pole, která jsou pro
ně k dispozici s odkazem na stažení souboru.
Šíření údajů
S2d data lze získat buď prostřednictvím serveru MARS nebo serveru užívajícím OPeNDAP
technologii. Mars server poskytuje rychlý a snadný přístup, jak interaktivně stahovat data,
server OPeNDAP poskytuje data bez lidského zásahu. Přístup k atmosférickým datům plného
rozlišení je k dispozici prostřednictvím serveru Mars, k těmto datům je však umožněn přístup
pouze registrovaným uživatelům.
Atmosférická data jsou interpolována v síti s 2,5° rozlišením. Oceánská data pak v rozlišení po
1°.
OPenDAP
Shromažďuje všechny soubory (buď denní, nebo měsíční) do jediného souboru.
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Mars
K datům se lze dostat prostřednictvím dvou samostatných rozhraní, jedno pro sezónní a roční
etapu 1 historické simulace a druhý pro sezónní a roční etapu 2 historické simulace.
Ve formulářích si lze zvolit typ dat (období, proměnné,…) pro stažení. Proměnné jsou
specifikovány v položce výstupní proměnné.
GCM simulace pro staleté historické předpovědi a budoucí scénáře v MPIMET
http://ensembles.wdc-climate.de (RT2A)
Soubory RT2A využívají databázi CERA, kterou spravuje modelová a datová skupina v MaxPlanckově institutu meteorologie
Na této stránce lze zvolit z položek seznam experimentů pro etapu 1, resp. 2 výstupní
proměnné, technické detaily a kontakty.
Seznam experimentů pro etapu 1
Zobrazuje seznam dostupných experimentů a odkazy ke stažení. Jednak historické simulace
dvojího druhu na období 1860 - 2000. Druhá historická simulace je podobná první, navíc však
započítává přírodní působení (sluneční a vulkanické). Dále pak budoucí scénáře na 21. století
(A2, A1B, B1). Tyto scénáře byly pro zachování kontinuity zahájeny od počátečního stavu
získaného pro rok 2000 z první historické simulace.
Pod čarou jsou na www stránce dále uvedeny názvy experimentů (CNRM-CM3, METO-HC,…),
které zajišťují odkaz na stránky, na nichž lze již data obdržet. Pro všechny experimenty je
struktura pro získávání dat stejná.
Data lze obdržet prostřednictvím databáze CERA. Ve formuláři je možno označením zvolit, o
které nabízené informace máme zájem.
Dále lze data vybrat z databáze IPCC v PCMDI – zobrazí se dlouhý katalog nabízených dat.
Nachází se zde také tabulka s odkazy umožňujícími získat datové soubory.
Seznam experimentů pro etapu 2
Tyto simulace byly provedeny s vylepšenou verzí některých modelů obsahujících koloběh
uhlíku a aerosolový transport. Hlavní rozdíl od etapy 1 je ve využití dat z projektu LUCID pro
1860 - 2000 a IMAGE modelu.
Etapa 2 stejně jako etapa 1 poskytuje dva typy historických simulací (odlišnost od etapy 1 viz
výše) a budoucí scénáře – A1B s použitím IMAGE modelu a nový scénář stabilizace E1 získaný
opět za využití modelu IMAGE.
Více informací lze nalézt na internetových stránkách RT2A:
www.cnrm.meteo.fr / soubory / public / model_simulation.html
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Pod čarou jsou zde opět uvedeny názvy experimentů. Po kliknutí na ně se zobrazí stránka
umožňující stažení potřebných dat.
Po použití odkazu na jednotlivé strany se zobrazí stránka se stejnými možnostmi jako u
experimentu 1, pouze s tím rozdílem, že data lze tentokrát stáhnout již pouze z databáze CERA
a nikoli z IPCC.
Výstupní proměnné
Strana obsahuje v dolní části možnost výběru typu dat (např. oceánská, týkající se aerosolů,
uhlíkového cyklu). Pro každý typ se zobrazí tabulka s podrobnostmi o proměnných (obor
hodnot, jednotky, užité zkratky…).
RCM simulace historické a budoucí scénáře
http://ensemblesrt3.dmi.dk/
Link odkazuje na domovskou stránku RT3. Zde jsou v levé části www strany položky veřejné a
informace dostupné pouze registrovaným uživatelům.
V části přístupné veřejnosti lze nalézt portál RCM dat týkající se práv užívání poskytovaných dat
a po jejich přijetí možnost stát se členem a tím získat přístup ke všem datům.
Dále front page informující o novinkách na této stránce, RT3 seznam účastníků, starší novinky
týkající se www strany, tabulku výstupních dat s rozlišením 0,25° sítí dat.
Dále jsou zde tabulky uvádějící typy modelů, instituty a období, které jednotlivé modely
vyobrazují – VOM/RCM kombinační matice a Amma- regionální matice. Nakonec pole v ERA40
archivu a integrace prostoru společného pro většinu simulací. Ta zobrazuje dvě mapy Evropy,
jednu se sítí dat po 0,22°, druhou s rozlišením po 0,44°. K ostatním informacím je již
vyžadována registrace.

Archivy partnerů
CNRM
http://www.cnrm.meteo.fr/ensembles/public/dods.html
I zde jsou soubory chráněné heslem. Je zde využíván standardní formát výstupů z IPCC.
Registrovaní uživatelé zde mohou nalézt simulace pro období u nich specifikovaná (kontrolní
simulace předindustriální 1860, 1860 - 1999, 2000 - 2099,…).
IPSL
http://mc2.ipsl.jussieu.fr/PHP/results_IPCC.php
Tato strana obsahuje data pro různé fyzikální parametry (např. srážky, tlak při hladině moře,…).
Pro každou proměnnou si lze v pravé části obrazovky zvolit období, jehož se data týkají. Po
výběru se zobrazí formulář umožňující výběr dalších podrobností.
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Další archivy
http://www.cgam.nerc.ac.uk/research/ensembles-rt4/coord_exp/index.html
Odkaz zobrazuje projekt RT4 zabývající se pochopením faktorů ovlivňující klima ve vybraných
časových úsecích (např. 1850, 2000, 2050). Tyto experimenty budou provedeny s oběma –
atmosférickými a GCMs, které se týkají atmosféry i oceánu. Budou navrženy konkrétní
experimenty pro prošetření otázek týkajících se konkrétních zpětných vazeb, citlivosti na
rozlišení a citlivosti na oceánské počáteční podmínky.
V levé části www strany je možno se dozvědět podrobnosti týkající se navrhovaného
vědeckého zaměření, experimentů, postupu a časového harmonogramu v sekci rámec. V části
experimentální design lze získat informace o okrajových podmínkách, době trvání experimentů
a diagnostice dat. V odkazu požadovaná diagnostika - seznam diagnostiky - nalezneme názvy
poskytovaných typů dat a podrobnosti o nich.
Diagnostiky jsou rozděleny do následujících typů dat:


M2D: měsíční průměr 2 - D pole. Proměnné v rámci tohoto typu dat budou
archivovány do následujících tří souborů:


M2D_R (proměnné týkající se záření)



M2D_H (proměnné týkající se hydrologie)



M2D_O (ostatní)



M3D: měsíční průměr 3 - D pole. Každé proměnné v rámci tohoto datového typu
budou archivovány do samostatného souboru.



DF: pole denních průměrů. Každá proměnná v samostatných souborech, na rozdíl od
denní průměrné teploty (TA), zonálního větru (UA), a merdionálního větru (va), které
budou archivovány ve dvou souborech, z nichž každá obsahuje data týkající se 10 – ti
let.







DF1: 1 - 10 let



DF2: 11 - 20 let

HF: 6 – ti hodinová okamžitá pole. Každá proměnná v samostatných souborech (pouze
za posledních 10 let integrace). K dispozici budou dva soubory pro každou proměnnou,
z nichž každá obsahuje data týkající se 5 – ti let:


HF1: 11 - 15 let



HF2: 16 - 20 let

EX: extrémy. Všechny proměnné v rámci stejného souboru. Tyto nestandardní
proměnné nemusí být k dispozici u některých modelů.
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Pro každý výše uvedený typ dat je zde dále tabulka obsahující informaci o proměnných, které
jsou k dispozici.
Dále je zde položka formát dat, účastníci i odkaz na stranu, z níž si lze stáhnout již samotná
data. Pro jejich získání je však i zde vyžadována registrace.
ECA&D
http://eca.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php
Na rozdíl od předešlých databází má tato výběr položek v horní části www stránky. Nejprve je
zde položka Home informující o podmínkách užívání dat a možnosti registrace.
Dále FAQ odpovídající na často kladené otázky (proč ECA&D projekt, jaká základní data, řady a
stanice jsou užívány, co znamená blend a update,…).
Položka denní data
Datový soubor obsahuje řadu každodenních pozorování na meteorologických stanicích po celé
Evropě a Středomoří. K dispozici je také verze dat v síti bodů s denními teplotami a dešťovými
srážkami. Přehled všech dostupných denních řad a stanic je dostupný v datovém slovníku.
Pro další analýzu ECA&D používá pouze blended řady. (Blend znamená aktualizované řady
z automatických aktualizací z denní zprávy SYNOP a doplňování mezer v údajích z málo
vzdálených stanic, tj. do 25 km horizontálně a 50 m vertikálně).
Další podrobnosti o aktualizaci dat se lze dozvědět z odkazu FAQ nebo z odkazu na projekt
ATBD.
Ve spodní části strany jsou k dispozici odkazy na vlastní dotaz. Zde si lze z nabídky zvolit druh
řady (blended, non-blended), zemi (57 států - včetně ČR), umístění (výběr konkrétní stanice),
prvek (oblačnost, vláha, maximální teplota, průměrná teplota, minimální teplota, množství
srážek, tlak, výška sněhové pokrývky, sluneční svit).
Dále je zde odkaz pro stáhnutí předdefinovaných podskupin dat.
Tento odkaz je určen pro usnadnění hromadného stahování dat. Jsou to ZIP-soubory obsahující
samostatné ASCII soubory pro každou stanici. Seznam stanic i zdrojů je k dispozici pro každou
podmnožinu.
Lze si zvolit, zda chceme stáhnout blended nebo non-blended soubory a dále zda máme zájem
o všechny prvky či určité konkrétní (stejné jako výše).
Další odkaz E-OBS datové soubory sítě dat obsahuje údaje, jež jsou k dispozici pouze
registrovaným uživatelům.
Konečně poslední odkaz stáhnutí předdefinovaných souborů souhrnných údajů obsahuje
měsíční agregovaná staniční data pro velký počet stanic v Evropě. Pro každou stanici je
vypočítáno 41 indexů, které popisují změny v průměrech a extrémech klimatu. Pro získání více
podrobností o indexech je zde další odkaz. V druhé polovině strany jsou k dispozici ke stažení
33

vlastní data z oddělených prvků – teplota, srážky, tlak a k nim lze zvolit konkrétní typ údajů
(průměr denních průměrných hodnot, počet teplých dnů, počet extrémně mokrých dní,…).
Další možnou položkou k výběru jsou indexy extrémů.
Pro každou stanici bylo vypočteno celkem 50 indexů. Každý index popisuje zvláštní vlastnost
změny klimatu (jak odchylky od průměru, tak extrémy). Základní soubor 26 indexů vyplývá
z definic doporučených CCI/CLIVA/JCOMM expertního týmu na detekci klimatické změny a
indexy. Další soubor 24 ukazatelů vyzdvihuje jednotlivé charakteristiky klimatické změny
v Evropě (včetně hloubky sněhu, délky slunečního svitu…).
Pro další podrobnosti o indexech je zde odkaz.
Menu v dolní části strany umožňuje zobrazení časových řad pro každý index (aktualizace 2010),
zobrazení mapy trendů v celé Evropě pro každý index (aktualizace 2009), mapy anomálií (s
ohledem na běžné období 1961 - 1990) pro daný rok či sezónu (aktualizace 2010), nebo
zobrazení klimatologické mapy.
Po kliknutí na každou z výše uvedených možností se zobrazí formulář s možností výběru
podrobností. Pro časovou řadu lze vybírat ze země, stanice, kategorie (tlak, déšť sníh,
teplota,…), indexu (průměrné denní teploty, délka slunečního svitu,…), sezóny (roční, zimní
období, jednotlivé měsíce,…) jejichž data chceme zobrazit.
Mapy trendu nabízí možnost výběru z indexové kategorie (déšť, sníh, teplota,…), indexu
(celkové srážky, doba slunečního svitu,…) a periody (vždy určitá časová období v celkovém
rozsahu 1901 - 2009) a konečně sezóny (roční, zimní období, jednotlivé měsíce,…). Po
příslušném výběru se zobrazí mapa Evropy se zakreslenými požadovanými údaji.
Mapy anomálií umožňují výběr z indexové kategorie, indexu roku (jednotlivého) a sezóny. Po
výběru je opět zobrazena příslušná mapa Evropy.
Klimatologické mapy umožňují výběr z kategorie indexu, indexu, normální periody (1961 - 1990
nebo 1971-2000), dále sezóny a logaritmického měřítka (možnost výběru: ano, ne).
Další položkou ze seznamu jsou návratové hodnoty.
Zobrazuje vzácné události, které se vyskytují jednou za 2, 5, 10 a 50 let. Více se lze o
extrémních hodnotách analýzy dozvědět z odkazu.
Po kliknutí na příslušný odkaz je zobrazen formulář, kde lze zvolit kategorii (déšť, sníh,
slunce,…) typ extrémní (nejvyšší jednodenní úhrn srážek, nejteplejší den,…), základní období
(celkově pokrývající období 1940 - 2009), sezónu (roční, zimní období, jednotlivé měsíce,…),
návratovou periodu (2, 5, 10 nebo 50 let) a logaritmické měřítko. Po výběru z formuláře je opět
zobrazena příslušná mapa Evropy.
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Položka extrémních událostí obsahuje odkaz na katalog.
V něm lze zvolit jednu událost ze seznamu (povodně ve střední Evropě - léto 2002, sníh
v západní Evropě – zima 2004,…), geologické téma (zemědělství, energie, zdraví,…), kategorii (
teplo, déšť, sníh,…) a rok (na výběr od 2002 do 2009).
Poslední položkou je Info o projektu.
V datovém archivu Ensembles jsou nakonec zobrazeny

odkazy na webové nástroje pro zpracování dat
- http://climexp.knmi.nl/
- http://www.meteo.unican.es/ensembles.
- OPeNDAP
- netCDF
- netCDF (NCO) operátory
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Tabulka 3: vybraná data z databáze ENSEMBLES
Proměnné
teplota
vzduchu
rosného bodu
při hladině moře
půdy
mořského ledu
potenciální
tlak
redukovaný na hladinu moře
přízemní
vítr
rychlost
oblačnost
sluneční záření
délka slunečního svitu
albedo
výpar
vláha
srážky
slanost
data týkající se C cyklu
údaje o aerosolech
geopotenciální výška
výška sněhové pokrývky
sněžení
GCM s2d
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCM staleté
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RCM
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

CNRM
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

CFAM
X
X

X

ECA&D
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Kapitola 6

Met Office Hadley Centre
http://hadobs.metoffice.com/
Met Office Hadley Centre vytváří a spravuje řadu datových souborů síťových dat
meteorologických prvků, jež poskytuje na své stránce k nekomerčním účelům.
Klimatická modelová data jsou distribuována Climate Impacts LINK Projectem, hostitelem
British Atmospheric Data Centre. Některé klimatické modely jsou také dostupné na WCPR
CMIP3 Multi - model Data Archive.
Hadley Centre spolupracuje s UKCIP na modelových datech a datech získaných z pozorování.

Data archivy
V levé části www strany je seznam dat, jež Hadley Centre poskytuje. Tato data jsou uspořádána
do osmi kategorií. Jmenovitě to jsou důležité ukazatele klimatu, soubory mořských dat, data
týkající se tlaku, data z pozorování ve vyšších výškách, denní data/extrémní indexy, přízemní
pevninská data, kombinovaná pevninsko – oceánská data, starší databáze, další zdroje.

Důležité ukazatele klimatu
V této kategorii si lze zvolit ze dvou možností – průměrné globální teploty a statistiky UK
klimatu a počasí.
Průměrné globální teploty
Strana nabízí tři typy dat – kombinované pevninské a mořské přízemní teploty vzduchu,
pevninské přízemní teploty vzduchu a mořské přízemní teploty.
Kombinované pevninské a mořské přízemní teploty vzduchu
Zde si lze data stáhnout prostřednictvím odkazu na HadCRUT3 datový soubor. Data jsou
měsíční na síti s rozlišením po 5° sítě dat, 1850 –současnost (2010). Aktualizace probíhá každý
měsíc. Údaje jsou směsí CRUTEM3 pevninské přízemni teploty a souborem údajů z HadSST2
přímořské teploty. Dále jsou k dispozici roční data a zhlazená data.
Pevninské přízemní teploty vzduchu
Na stránce je k dispozici odkaz na CRUTEM3, kde lze stáhnout měsíční data od ledna 1850 po
současnost (2009). Tato data jsou opět v rozlišení po 5° sítě. Struktura poskytovaných dat je
stejná jako v předchozím případě (kombinované pevninské a přízemní teploty vzduchu).
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Mořské přízemní teploty
Zde lze stáhnout data prostřednictvím odkazu na HadSST2 databázi. Data jsou v rozlišení po 5°,
měsíční od ledna 1850 po současnost. Aktualizováno každý měsíc. SST údaje pro období 1850 1997 jsou převzaty z International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set - ICOADS a z
NCEP - GTS od roku 1998 - současnost. Ke stažení jsou mapy měsíčních dat a časové řady i data
v síti bodů.
Mapy měsíčních dat a časové řady poskytují mapy zobrazující informace pro nejbližší měsíce.
Časové řady jsou dvojího druhu – globální a pro jednotlivé hemisféry (severní a jižní).
Poskytovaná data jsou roční a měsíční.
UK statistiky klimatu a počasí
UK statistiky klimatu a počasí je odkazem na Met office, kde lze nalézt souhrny UK klimatu pro
léta 2001 - 2010 měsíční, sezónní a roční.
Konkrétně lze získat grafy srážek, slunečního svitu a teploty, UK aktuelní a anomální mapy pro
různé proměnné, jež si lze vybrat (průměrné maximální teploty, sluneční svit,…), data
regionálních hodnot ke stažení pro proměnné maximální teplota, minimální teplota, průměrná
teplota, sluneční svit, srážky, deštivé dny s >=1,0 mm a dny s mrazem.
Ve shrnutí lze získat hodnocení pro jednotlivé měsíce a sezóny vzhledem k období 1971 - 2000,
dále regionální hodnoty ve srovnání s periodou 1971 - 2000.
Nakonec jsou poskytovány homogenní řady založené na datech vybrané stanice.
Centrální anglické teploty (série začíná v roce 1659) – průměry (celkově pokrývající období
1659 - současnost 2010), minima (1878 - současnost 2010), maxima (1878 - současnost 2010)
denní, měsíční a sezónní údaje.
UK regionální srážky (série začíná v roce 1766)
Pro jednotlivé regiony jsou ke stažení údaje o denních, měsíčních a sezónních úhrnech pro
každý region. EWP měsíčních hodnot začíná v roce 1766, v Anglii a Walesu v subregionech pak
v roce 1873 a Skotsku a Severním Irsku měsíční série začíná až v roce 1931. Všechny denní série
začínají v roce 1931.

Soubory oceánských dat
Obsahují šest typů dat – HadISST, HadSST2, MOHMAT, EN3, HadGOA a HadDTR.
HadISST
HadISST obsahuje informace o globálních teplotách mořského ledu a mořské přízemní teploty.
HadSST1 nahrazuje Global Sea Ice and Sea Surface Temperature (GISST) databázi. Jedná se o
kombinaci měsíčně globálně kompletních polí SST a koncentrace mořského ledu v rozlišení po
1° zeměpisné délky i šířky od roku 1870 po současnost (2010), pole na měsíc před posledním
jsou přidávána 2. každého nového měsíce. SST data jsou převzata z Met Office Data Bank
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(MDB). Údaje mořského ledu jsou převzaty z různých zdrojů. Data lze získat pro jednotlivá
období, a to specifikovaná odkazem či od BADC Data Explorer v menších podmnožinách.
K přístupu k menším podmnožinám je třeba registrace u BADC.
Na stránce je upozornění, že v lednu a únoru 2009 došlo k degeneraci satelitu, jež slouží
k poskytování dat pro analýzu mořského ledu v HadISST. Z tohoto důvodu bude patrně
docházet k podceňování rozsahu ledu a jeho koncentrace.
HadSST2
HadSST2 obsahuje neinterpolované teploty při hladině moře. Měsíční data jsou poskytována
v rozlišení 5° zeměpisné šířky i délky od ledna roku 1850 - současnost (2010 po poslední
měsíc). SST data jsou převzata z International Comprehensive Ocean-Atmospere Data Set
(ICOADS) pro období 1850 - 1997 a z NCEP-GTS od roku 1998 - současnost. K vlastnímu stažení
jsou k dispozici dva typy dat – časové řady údajů a map (globální a pro jednotlivé hemisféry
měsíční a roční údaje) a data v síti dat.
MOHMAT
MOHMAT obsahuje neinterpolované noční teploty vzduchu na hladině moře. Aktuelní verze
datového souboru je MOHMAT4. Poskytuje měsíční data v rozlišení 5° x 5° sítě dat od roku
1856 - současnost (2010 - aktualizace 9. následujícího měsíce). MOHMAT4 vytváří dva typy dat
– MOHMAT43N a HadMAT. MOHMAT43N je NMAT databází, jež se aktualizuje každý měsíc.
Naproti tomu HadMAT je soubor dat, jež není aktualizován a vzniká interpolací
z MOHMAT43N.
EN3 - ENSEMBLES
EN3 – ENSEMBLES obsahuje dva typy dat – přízemní oceánskou teplotu a slanost s informací o
kvalitě dat a objektivní analýzy vytvářené z profilových dat. Data jsou pro každý měsíc týkající
se období 1950 - současnost. Byla převzata ze zdrojů WOD05, GTSPP, Argo s ASBO projektů.
Informace o formátu souborů se lze dozvědět z příslušného odkazu.
HadDTR
HadDTR obsahuje klimatologii denního teplotního rozsahu mořské hladiny. Data jsou
poskytována v rozlišení 5° x 5° sítě dat. Byla převzata z International Comprehensive OceanAtmosphere Data Set (ICOADS) pro období 1990 - 1997 a z NCEP-GTS od roku 1998 současnost (2004). Lze je získat jako měsíční, sezónní čí roční údaje.

Data týkající se tlaku
Jsou poskytovány dva typy databází – HadSLP2 a EMSLP.
HadSLP2
HadSLP2 obsahuje měsíční síťové tlaky vzduchu redukované na hladinu moře. Data jsou
v rozlišení 5° zeměpisné délky a šířky pro období 1850 - 2004. K souborům byly využity
pozorování z ICOADS a pevninských pozorování z 2228 stanic. K dispozici je zde také odkaz
s názvy všech stanic.
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EMSLP
EMSLP obsahuje denní tlaky vzduchu redukované na hladinu moře v síti dat. Jsou poskytována
dat v rozlišení 5°x 5° zeměpisné délky a šířky přes regiony 70W - 50E, 25 - 70N pro období 1850
- 2003.

Data z pozorování ve vyšších výškách
Obsahuje dva typy dat – HadAT a QUARC.
HadAT
HadAT obsahuje teploty sítě dat z radiosond z volné atmosféry. Data jsou v měsíčním či
sezónním rozlišení časových teplotních anomálií v devíti standardních hladinách tlaku (850hPa
-30hPa) po 10° zeměpisné délky a 5° zeměpisné šířky. Hodnoty anomálií jsou vztaženy k období
1966 - 1995. Údaje se týkají období 1958 - současnost. Aktualizace probíhá jednou za čtvrt
roku.
QUARC
QUARC poskytuji kvantifikaci nejistoty v záznamech klimatu radiosond. Www stránka obsahuje
data z řady systémových experimentů. Lze zvolit ze dvou typů experimentů – experimenty
týkající se denních i nočních pozorování (2009) a denní a noční validační experimenty (2009).

Denní data a indexy extrémů
Zde jsou poskytovány dva typy dat – HadGHCND a HadEX.
HadGHCND
HadGHCND obsahuje pevninské denní teploty v síti dat. Data jsou založena na přízemních
maximech (TX) a teplotních minimech (TN) z pozorování. Pokrývají období 1950 až současnost
na 2,5°zeměpisné šířky a 3,75° zeměpisné délky. Sada dat byla vyvinuta ve spolupráci s NCDC
v USA. Data jsou dostupná jako anomálie v síti dat, vztažená k období 1961 - 1990 a také
aktuelní teploty sítě dat. Aktuelní teploty byly vytvořeny z denních normálů sítě dat a přidáním
těchto údajů k relevantním denním anomáliím. Lze stáhnout dva typy dat – teplotní anomálie
za období 1950 - 2007, a to anomálie teplotních minim či maxim. Dále pak skutečné teploty
pokrývající období 1946 - 2000 ,opět aktuální teplotní minima či maxima.
HadEX
HadEX obsahuje indexy klimatických extrémů. Jedná se o soubor dat globálních pevninských
klimatických extrémů vytvořených týmem expertů WMOCCI/CLIVAR/JCOMM na klimatickou
změnu. Skládá se z 27 ukazatelů teplot a srážek na síti dat 2,5° x 3,75° pro období 1951 - 2003.
Indexy reprezentují sezónní a /nebo roční hodnoty odvozené z denních dat stanic (okolo 2500
stanic pro teploty a 6000 pro údaje o srážkách). Data lze stáhnout buď pro všechny indexy
najednou, nebo pro každý index zvlášť (např. počet mrazových dnů, maximum jednodenního
úhrnu srážek). Pro podrobnější popis indexů je zde k dispozici odkaz.
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Přízemní pevninská data
Zde je k dispozici pět typů souborů dat. Jmenovitě to jsou HadCET, HadUKP, CRUTEM3, UK
Climate Impacts Programme (UKCIP) a Urban.
HadCET
HadCET nabízí teploty z centrální Anglie. CET soubor dat obsahuje nejdelší řadu teplot na
světě. Poskytuje průměrné, minimální a maximální teploty, jež jsou aktualizovány každý měsíc.
Data týkající se denních průměrů začínají rokem 1772, průměrná měsíční data pak již rokem
1659. Průměrné maximální a minimální denní a měsíční údaje také začínají rokem 1878. Data
se týkají trojúhelníkové oblasti pro Spojené království, ohraničené Lancashire, Londýnem a
Bristolem. Ke stažení jsou k dispozici vždy data denní, měsíční a sezónní.
HadUKP
HadUKP poskytuje údaje o srážkách v Anglii a Walesu. Záznamy začínají již rokem 1766 a jsou
stejně jako v předchozím případě nejdelší řadou na světě tentokrát týkající se srážek. Data
týkající se subregionů Anglie a Walesu měsíční začínají rokem 1873. Denní data pro subregiony
a měsíční data týkající se Skotska a Severního Irska pak začínají až rokem 1931. Jsou k dispozici
ke stažení data denní, měsíční a sezónní.
CRUTEM3
CRUTEM3 obsahuje síť dat týkající se měsíčních pevninských teplot. Jedná se o soubor dat
historických přízemních teplotních anomálií pro každý měsíc počínaje lednem 1850 v síti dat po
5°. Anomálie se vztahují k průměrným teplotám období 1960 - 1990. Data jsou aktualizována
ke konci každého měsíce.
UK Climate Impacts Programme (UKCIP)
UKCIP poskytuje soubor sítě dat. Mohou je však stáhnout jen registrovaní uživatelé. Data jsou
v rozlišení 5 km x 5 km pokrývající území UK pro periodu 1914 - 2006. Jsou to denní, měsíční a
roční údaje a průměry za období 1961 - 1990. Pro toto časové rozmezí jsou rovněž k dispozici
data v rozlišení 25 km x 25 km. Pro denní údaje jsou k dispozici proměnné denní maximální
teplo, denní minimální teplota, denní průměrná teplota pro období 1960 - 2006. Všechna data
je možno stáhnout ve dvou formátech – denní data pokrývající celou UK v 1 ročních blocích
nebo stažení dat po blocích 50 km x 50 km. Po kliknutí na odkaz o podrobnostech se zobrazí
tabulka pro každý druh dat s poskytovanými proměnnými, jejich definicí a obdobím, pro něž
jsou proměnné poskytovány.
Urban
Urban poskytují data využitá ke studiu vlivu měst na teploty. Jedná se o denní maximální
minimální teploty změřené na stanicích. Jsou zde ale pouze data týkající se GCOS povrchové
sítě, Evropské stanice a data týkající se různých vnitrostátních zdrojů. Data z Asie a Tichomoří
však ke stažení k dispozici nejsou. Je zde rovněž pro stažení dokument s názvy stanic, z nichž
jsou data převzata.

Data kombinovaná vnitrozemsko oceánská
Jsou poskytovány dva soubory dat – HadCRUT3 a HadCRUH.
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HadCRUT3
HadCRUT3 nabízí síť dat měsíčních teplot. Jsou to měsíční data anomálií vzhledem k 1961 1990 pokrývající periodu leden 1850 - současnost (aktualizace každý měsíc) v síti dat po 5°.
HadCRUH
HadCRUH obsahuje měsíční sítě dat specifické a relativní vláhy. Jsou to průměrné měsíční
anomálie přízemních dat v síti dat v rozlišení 5° x 5° pro 1973 - 2003. Specifická vláha q je
v jednotkách g/kg, relativní RH v %. Údaje týkající se moří jsou převzaty z International
Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (ICOADS) pro období 1973 - 1997 a z NCEP-GTS
od roku 1998 - současnost. Anomálie jsou vztaženy k období 1974 - 2003. Pevninské údaje jsou
převzaty z Integrated Surface Dataset (ISD) pro léta 1973 - 2003.

Starší soubory dat
Jedná se o GISST, MOHSST, HadSPL1 a HadRT. Tato data jsou zachována pro porovnání se
současnými soubory dat.
GISST
GISST obsahuje data týkající se teplot přízemních mořských a mořských ledů 1856 - 2003. Tato
data jsou nahrazena HadISST.
MOHSST
MOHSST poskytuje neinterpolované přízemní mořské teploty. V současnosti je jejich aktuelní
verzí HadSST2.
HadSLP1
HadSLP1 je souborem dat týkajícím se tlaků redukovaných na hladinu moře. HadSLP1 je
nahrazen HadSLP2.
HadRT
HadRT poskytuje data radiosond týkající se teplot. V současnosti je jejich aktuelní verzí HadAT.

Další zdroje
Jako další zdroje jsou uváděny zprávy týkající se souborů dat a Marineclimatology.net.
Hadobs zprávy
V současné době (2010) je k dispozici jediný dokument z roku 1985 týkající se teplot při
povrchu moře. Ostatní dokumenty jsou pouze k dispozici v Met Office. Jejich elektronické
kopie mají být přidávány na tuto stranu.
Marineclimatology.net
Marineclimatology.net je novým zdrojem pro mořskou klimatologii. Je o něm pojednáno
v samostatném odkazu.
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názvy souborů dat

průměrné globální teploty
UK statistiky klimatu a počasí
HadISST
HadSST2
MOHMAT
EN3
HadDRT
HadSLP2
EMSLP
HadAT
QUARC
HadGHCND
HadEX
HadCET
HadUKP
CRUTEM3
UKCIP
Urban
HadCRUT3
HadCRUH

m
m, s, a
m
m, a
m
m
m, s, a
m
d
m, s
d,s
d
s, a
d, m, s
d, m, s
m
d, m, a
d
m
m

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

T přízemní vzduchu

X
X

T vzduchu ve vyšších výškách

X

X
X

X
X

X

T při hladině moře

X

T mořského ledu

X

slanost

X

X

délka slunečního svitu

X

ryclhlost větru
X

X

srážky

X
X

p vzduchu redukovaný na hladinu moře

X

vláha

Tabulka 4: vybraná data poskytovaná Met Office Hadley Centre

data

Důležité ukazatele klimatu
Soubory dat týkající se moře

Data týkající se tlaku

Denní data a indexy extrémů

Data vnitrozemsko oceánská

Pozn: zkratky d denní, m měsíční,s sezónní, a roční, T teplota, p tlak

typ

Kapitola 7

NOAA
NOAA spravuje více datových center. Jsou to:
National Climatic Data Center (NCDC) http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html
National Geophysical Data Center (NGDC) http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html
National Oceanographic Data Center (NODC) http://www.nodc.noaa.gov/
National Snow and Ice Data Center (NSIDC) http://nsidc.org/data/index.html
Environmental Technology Laboratory (ETL) – Satelite Climate Research http://www.esrl.noaa.gov/psd/

NCDC – National Climatic Data Center, Asheville
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html
NCDC je největší světový archiv s údaji o počasí, reaguje na požadavky z celého světa.
Je provozován Světovým data centrem pro meteorologii - World Data Center for Meteorology,
Asheville (WDC), a Paleoklimatickým centrem dat - Data Center for Paleoclimatology, Boulder,
Colorado.
Hlavní www stránka obsahuje odkazy na údaje o centru, data, klimatickou podporu výzkumu,
údaje o tropických cyklónech a mezinárodním polárním roku, odkazy a kontakty. Je zde i odkaz
na národní meteorologickou službu METAR.
NCDC zahrnuje data z mezinárodních programů a experimentů včetně meteorologických a
nukleárních radiačních dat pro Mezinárodní geofyzikální rok, meteorologická data z Globálního
atmosférického výzkumného programu, Světového klimatického výzkumného programu,
Světová klimatická data a Monitorovací program včetně dat získaných od zúčastněných zemí.
Na hlavní www stránce si lze ve střední části zvolit typ dat, která hledáme. Jmenovitě to jsou
data pevninská, týkající se vyšších výšek, mořská, satelitní, paleoklimatologická a data týkající
se událostí o počasí či klimatu.

Pevninská data
Tato data zahrnují různé meteorologické prvky. Mezi ně patří například teplota, rosný bod,
relativní vlhkost, sněžení, výška sněhové pokrývky, rychlost větru, jeho směr, oblačnost,
viditelnost, atmosférický tlak, výpar, teplota půdy a různé typy událostí jako kroupy, mlha,
hrom atd. Jsou zde zahrnuty i údaje z meteorologických radarů. Tyto prvky jsou sledovány
v odlišných časových intervalech – od subhodinových po hodinové, denní a měsíční. Data
poskytnutá v NCDC pak představují souhrny.
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Pevninská data, jež zde lze získat, jsou dále rozčleněny do témat: výzkumné
metody&metadata, data z pozorování, datové souhrny, mřížková data, publikace&zprávy, další
informace&linky.
Výzkumné metody&metadata
Tato položka se dále dělí na CDO rozhraní, ekonomický a sociální přínos NOAA, GISS rozhraní,
inventories, listy s názvy stanic a dokumentace, lokace U.S. stanic zabývající se počasím,
nejpopulárnější produkty, vyhledávání dat, staniční metadata, user engagement activities at
NCDC.
CDO rozhranní
CDO rozhranní poskytuje online produkty týkající se NCDC klimatických dat. Zde si lze
prohlédnout ukázky výstupů nebo začít vyhledávat potřebná data. Ve vyhledávání lze
specifikovat stát, geografický region, jméno stanice, typ proměnných a časové rozlišení.
Ekonomický a sociální přínos NOAA
Tento odkaz obsahuje informace o přínosu NOAA, datových aplikacích, odkazy na
data/produkty.
GISS rozhraní
GISS rozhraní nabízí údaje na mapě pro zvolenou oblast, meteorologický prvek a periodu (od
patnáctiminutových údajů po měsíční, celkově pokrývající období 1886 – 2009).
Inventories, listy stanic a dokumentace
Zde jsou popsány podrobnější informace týkající se poskytovaných dat.
Umístění U.S. stanic zabývajících se počasím
Lze zde nalézt stanici dle jména či státu, kde se nachází.
Nejpopulárnější produkty
Data jsou rozdělena do jednotlivých sekcí A - L dle typu.
Kategorie A se týká klimatologických dat týkajících se USA pro jednotlivé stanice, pro něž je
rovněž charakteristická jistá perioda. Data jsou hodinová, denní, měsíční. Tato data jsou však
zpoplatněna.
Sekce B již obsahuje i některá data zdarma. Jedná se o COOP Data z pozorování denních teplot
a srážek pro USA na období 1800 - současnost (2010).
Položka C se zabývá klimatologickými průměry a extrémy pro U.S. lokace pro období 1971 2000.
Kategorie D obsahuje údaje o denních, měsíčních klimatických datech pro USA pro periodu
1890 až současnost (2010). Všechna data jsou placená.
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Sekce E obsahuje informace o katastrofách týkajících se vichřic pro období 1950 - současnost
(2010).
Položka F nabízí hodinové údaje o srážkách za období 1951 - současnost (2010) pro USA. Vše
zpoplatněno.
Sekce G se týká ročních klimatologických souhrnů pro USA pro periodu 1948 - současnost
(2010). Opět vše za peníze.
Kategorie H obsahuje přízemní data, denní, globální pro období 1901 - současnost(2010). Opět
zpoplatněno.
Sekce I zahrnuje denní klimatická data U.S. lokací pro periodu 1800 - současnost (2010).
Zpoplatněno.
Sekce J jsou klimatické mapy pro období 1961 - 1990. Zde již je jeden odkaz zdarma.
Kategorie K nabízí data historických významných událostí pro období 1960 - současnost (2010).
Kategorie L obsahuje údaje o hodinových srážkách pro USA pro periodu 1948 - současnost
(2010).
Vyhledávání
Zde lze data vyhledávat dle typu, časového rozlišení,…. V současné době je však odkaz
nefunkční.
Metadata stanic
MMS – Multi Metadata Systém nabízí vyhledávání dat dle tématu (atmosféra, oceány,
zemědělství,…). Takto vybranou kategorii lze dále zpřesnit výběrem podkategorie (dle
časového rozlišení, místa,…) či přímo zapsáním textu, který specifikuje data.
User Engagement Activities at NCDC
Zde jsou informace o kategoriích, které NCDC pokrývá (např. zemědělství, zdraví, doprava,…).
Data z pozorování
Tato kategorie se rozčleňuje na 1-minutová/5-minutová přízemní data, CDROMs/DVDs, denní
přízemní data, GHCN měsíční data verze dvě, hodinová přízemní data, integrovanou přízemní
databázi, IPS, IPS-záznamy z klimatologických pozorování, měsíční přízemní data, NSRDB,
paleoklimatická data, data z radarů, regionální klimatická centra&národní produkty týkající se
počasí, SRRS Text a U.S.&globální přízemní data.
1-minutová/5- minutová přízemní data
Jedná se o soubory dat pro USA pro periodu 2000 - současnost (2010).
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Denní přízemní data
U.S. a globální přízemní data v denním rozlišení celkově pokrývající období 1800 - současnost
(2010). Většina dat je zpoplatněna.
GHCN denní data
GHCN obsahuje globální denní historická data pro období od 19. století - současnost (2010).
GHCN měsíční data – verze2
Obsahuje měsíční historická data týkající se teploty a srážek pokrývající periodu nejméně
deseti let -současnost (2010).
Hodinová přízemní data
Hodinová přízemní data obsahují údaje z USA a globální hodinová data pro období 1901 současnost (2010). Tato data jsou však zpoplatněna.
Integrovaná přízemní databáze
Položka poskytuje informace a přístup ke globálním přízemním datům pro období 1901 současnost (2010).
IPS
IPS je systém sloužící k získávání dat pro publikace.
IPS-záznamy klimatických pozorování
Tyto COOP data se týkají teplotních denních extrémů, srážek, sněhu a výšky sněhové pokrývky
pro zvolenou oblast a období.
Měsíční přízemní data
Položka nabízí přístup k přízemním měsíčním údajům o USA a globálním celkově pokrývající
periodu 1800 až současnost (2010). Některá data jsou zpoplatněna.
NSRDB
Data se týkají solární radiace pro období 1991 - 2005 v hodinovém rozlišení pro USA. Data jsou
zpoplatněna.
Paleoklimatická data
Paleoklimatická data se týkají přírodních podmínek, jež panovaly na Zemi pro období sahající
stovky let dříve. Jedná se například o data z jeskyní, letokruhů, jezer a podobně.
Radarová data
Jedná se o data pro období od roku 1991 - současnost pokrývající USA.
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Regionální klimatická centra&národní produkty týkající se počasí
Na mapě USA si lze nalézt stanici, o jejíž údaje máme zájem.
SRRS Text
Zde si lze nalézt textový dokument týkající se určité stanice, periody a typu (oceán, srážky,…).
US&globální přízemní data
V této sekci lze ve formuláři zvolit stát, mapu a soubor dat, o které máme zájem.
Datové souhrny
Tato položka obsahuje informace o klimatickém monitorování, klimatických souhrnech a
normálech, CDROMs/DVDs, souhrnech týkajících se hodinových údajů (globální stanice),
dynamických normálech, teplých/chladných dní, měsíčních extrémech, paleoklimatická data,
regionální klimatická centra&národní produkty o počasí, U.S.&globální přízemní data, U.S.
nástroje k záznamům, extrémy počasí a klimatické události.
Klimatická pozorování
V této položce lze nalézt informace týkající se údajů USA i globálních o různých
meteorologických prvcích celkově pokrývající období 1854 - 2010.
Klimatologické souhrny a normály
Zde jsou data od hodinových po měsíční týkající se různých meteorologických prvků pro zde
specifikovaná období.
Dynamické normály
Dynamické normály poskytují informace o devatenácti typech dat (maximální teploty, mrazové
dny,…) denní a měsíční pro vybraný stát a časové období.
Teplé a chladné dny
Jedná se o historické klimatologické řady pro období 1992 - 2009.
Měsíční extrémy
Měsíční extrémy obsahují údaje o třiceti typech údajů pro zde zvolenou oblast místně
specifikovanou periodu (celkově 1831 - 2009).
Sítě dat
Sítě dat jsou dále členěna na grafy, mapy, NWS tabulky, modelová data/sítě dat, NDFD, SRRS
grafika, NDGD.
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NDFD
NDFD je dvojího typu. První obsahuje národní digitální data o předpovědi počasí pro období
2008 -současnost (2010). Druhá pak pro období 2004 - 2008.
NDGD
NDGD poskytuje údaje USA o kvalitě ovzduší a ozónu pro období 2008 - 2010.

Pozorování z vyšších výšek
Jedná se o data z pozorování ve výškách od tří do tisíců metrů nad zemským povrchem.
Proměnnými v těchto výškových pozorování jsou teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak a
vítr. Jsou zde k dispozici vertikální profily atmosféry. Jedná se o data celosvětová.
Nachází se zde odkazy na grafy pro oblasti, které lze zvolit v tabulce, a pak typ proměnné a
perioda (celkově 1994 - 2010). Dále NOAA Operation Model Archive and Distribution Systém
(NOMADS), který obsahuje numerické předpovědní a klimatické modely, integrovaný globální
archiv z radiosond (IGRA), údaje z radiosond týkající se atmosférických teplot (RATPAC),
dokumentace o souborech dat a konverzní tabulky.
Integrovaný globální archiv z radiosond (IGRA)
GRA obsahuje historické záznamy ze sond a měsíční průměry z přibližně 15000 radiosondových
stanic. Data se týkají těchto proměnných: tlak, teplota, geopotenciální výška, rosný bod,
rychlost a směr větru pro období od 1970 - současnost (2010, aktualizace denně).
Údaje z radiosond týkající se teplot (RATPAC)
RATPAC obsahuje roční, sezónní a měsíční teplotní řady anomálií z radiosond od roku 1958 současnosti (2010, aktualizace měsíčně).

Mořská data
Mořská data se týkají povrchových vod, kde jsou měřeny různé meteorologické prvky, které
v průběhu času mohou popsat charakter klimatu či regionu. Mezi tyto prvky se řadí teplota,
rosný bod, relativní vlhkost, srážky, sněžení, výška sněhové pokrývky, rychlost a směr větru,
oblačnost, viditelnost, atmosférický tlak, výpar, teplota půdy a různé druhy událostí týkající se
počasí jako např. kroupy, mlha, hrom. Data pochází z měření na lodích a bójích – pevně
upevněných či volně plovoucích. Pozorování jsou obvykle hodinová, rovněž v denních či
měsíčních přehledech týkající se celého světa.
Kategorie mořská data se dále rozděluje na podkategorie ICOADS, data z bójí, globální data
z lodí, paleoklimatická data a dokumentace týkající se těchto souborů dat.
International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set Project (ICOADS)
ICOADS poskytuje historické mořské záznamy při hladině moře pokrývající období 1662 - 2007.
Údaje se týkají teploty, vlhkosti, větru, tlaku, vln a oblaků.
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Data z bójí
Jedná se o globální denní souhrny z bójí pro období 1994 - současnost (2010) pro proměnné
zahrnující teplotu, slanost, rychlost větru a další meteorologická data.
Globální data z pozorování na lodích
VOSClim (Voluntary Observing Ship Climate Project) obsahuje údaje pro léta 2001 - 2010 pro
tlak, rychlost větru, teploty při povrchu moře.

Satelitní data
Satelitní data lze dále rozčlenit do sekcí on-line satelitní data, obrázky, videa a animace ze
satelitů, nástroje pro satelitní data a dokumentace.
On-line satelitní data
Data obsahují informace o Comprehensive Large Array-data Stewardship System CLASS,
Přízemní atmosféricko - mořský tlak, denní analýzy teplot při hladině moře optimalizované
interpolací po ¼°, ISCCP,globální smíchané produkty týkající se větru v síti bodů, globální
vertikální teplotní profily VTPR, údaje o oblacích a infračerveném záření HIRS, globální
mřížkové údaje o mikrovlnách/imager SSM/I a data o globálních tropických cyklónů HURSAT.
Snímky, videa a animace ze satelitů
Zde lze vyhledat videa týkající se globálních tropických cyklónů (HURSAT) pro období 1982 2005, současný a globální ISCCP B1 systém (GIBBS) obsahující obrázky od roku 1983 současnost (2010), obrázky z historicky významných událostí pro periodu 1960 současnost(2010), historické GOES obrázky týkající se severní Ameriky pro období 1992 - 2004.

Paleoklimatická data
V sekci týkající se paleoklimatických dat lze získat informace týkající se fauny, rostlin, pylu,
historických záznamů, jader ledu, letokruhů stromů, jeskyní, teplot z vrtů do zemské kůry,
korálů, hmyzu, klimatické rekonstrukce, data týkající se sopečných erupcí, stopových plynů,
aerosolů,…, jezer a hlíny, paleooceánská data.

Zvláštní události týkající se počasí či klimatu, informace
V této sekci lze kromě informací o výzkumu a sledování klimatu nalézt taky údaje o počasí a
klimatu.
Zde lze nalézt mapy, tabulky a zprávy s extrémními událostmi týkají se počasí a podnebí, dále
U.S. klimatické normály pro období 1971 - 2000, U.S. databázi vichřic pro periodu 1950 současnost (2010), klimatické mapy USA, mapy a grafy klimatických trendů. Dále pak
klimatologická data pro jihozápadní Asii, měsíční/roční klimatologické souhrny pro USA pro
celkově pokrývající periodu 1884 - 2010 – zpoplatněno, klimatologické průměry pro různá
města USA či klimatologické mapy USA a další dokumentace pro tato témata.
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A
B
C
D
F
G
H
I
J (mapy)
L
1 a 5 minutová
GHCN-denní
GHCN-měsíční
hodinová přízemní
integrovaná přízemní databáze
IPS
měsíční přízemní
NSRDB
klimatologické souhrny a normály
dynamické normály
měsíční extrémy
IGRA
RATPAC
ICOADS
data z bójí
globální data z pozorování na lodích
on-line

názvy souborů dat

h, d, m
d, m
d, m, s, a
d, m, a
h
m, a
h, d
d
d, m, a
h
1, 5 - ti min, d
d
m
h
d
d
m
h
h, d, m, a
d, m
m
d, m
m, s, a
m
d
m

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

T vzduchu přízemní
X
X

T vzduchu ve vyšších výčkách
X
X
X

T při hladině moře

X

X

X

X

T půdy

X

X

X

X

T rosného bodu

X

slanost

X

X

rychlost větru
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

délka slunečního svitu
X
X
X

srážky

X

X

X

X

X

X

X

X

směr větru

X

X

X
X

X

X

X

p přízemní
X

X

X
X
X

X

p vzduchu redukovaný na hladinu moře

X

p ve výšce

X

X

vláha

X

X

X

X

výpar

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

sněžení

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

výška sněhové pokrývky

X

X

X
X

X

X

viditenost

X

oblačnost

X

sluneční záření

Tabulka 5: vybraná data poskytovaná v databázi NCDC

data

Nejpopopulárnější produkty

Data z pozorování

Datové souhrny

Pozorování z vyšších výšek
Mořská data

Satelitní data

Pozn: zkratky min minutová, h hodinová, d denní, m měsíční, a roční, T teplota, p tlak

typ

Kapitola 8

Ostatní
8.1 ESG
http://www.earthsystemgrid.org, Earth System Grid II
ESG je novým výzkumným projektem sponzorovaným U. S. DOE Office of Science pod záštitou
Scientific Discovery though Advanced Computing program (SciDAC) v USA. Primárním cílem
ESG je řešit analýzu a rozvoj globálních modelů systému Země. Provádí dlouhodobé simulace
s pokročilými klimatickými modely s vysokým rozlišením, které jsou umožněny použitím
superpočítačů.
V ESG lze údaje získávat v horní části www stránky v záložce data. Ta se dále rozčleňuje na
subsoubor, vyhledávání, prohlížení, moji datovou kartu a datové požadavky.

Subsoubor
Pro stahování si zde lze vybrat ze simulací různých modelů a experimentů. Pro každou ze
simulací si lze zvolit z údajů atmosférická data, měsíční údaje, historická pevninská data,
oceánská data, roční a měsíční průměry. U většiny simulací lze vybírat ze všech těchto
možností, pro nějaké jsou však dispozici jen některé. Pro získání dalších informací a stažení je
již vyžadována registrace.

Prohlížení
Zde si lze vybrat z datových katalogů CCSM, CCSM POP, CSIM, CLM, NARCCAP, PCM, POP,
Scientific Data Processing and Visualization Software.

CCSM (Community Climate System Model)
CCSM je globální klimatický model, který poskytuje počítačové simulace z minulosti Země,
současné i budoucí klima států. Jsou zde vnořené verze CCSM 2.0, 2.0.1 a 3.0 týkající se vývoje
zdrojového kódu a vstupních dat, CCSM 3.0 a 4.0 výstupní data o atmosféře, oceánu, ledu a
komponent pevniny a CCSM Post Processing o optional post processing code and/or files.

CCSM POP
programu)

(modifikovaná

verze

paralelního

oceánského

CCSM POP je založen na POP verzi 1.4.3, který byl vyvinut v Los Alamos National Laboratory.
Tento model byl upraven v souladu s požadavky CCSM. Opět jsou zde vnořené soubory:
c.b27.01, g.b29.01 oceánské historické simulace pro periodu 1948 - 2007 a gxv3.210. K dalším
údajům se opět neregistrovaní uživatelé nedostanou.
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CSIM (CCSM Sea Ice Model)
CSIM je dynamicko - termodynamický model, který zahrnuje procesy ovlivňující tloušťku ledu a
jeho distribuci. Zde si lze stáhnout pouze jeden vnořený dokument – CISM 5.0 release zdrojový
kód a vstupní data.

CLM (CCSM Community Land Model)
CLM je pevninský model pro Community System Model (CCSM) a Community Atmosphere
Model (CAM). Jedná se o společný projekt mezi vědci v Terrestrial Science Section (TSS) a
Climate and Global Dynamics Division (CGS) v National Center for Atmospheric Research
(NCAR) a CCSM Land Model Working Group. Model formalizuje a kvantifikuje ekologickou
klimatologii. Ta zkoumá fyzikální, chemické a biologické procesy, které ovlivňují suchozemské
ekosystémy. Zde si lze stáhnout soubory CLM2.0, 2.1, 3.0 a 3.5 Release zdrojové kódy a vstupní
data.

NARCCAP (North American Regional Climate Change Assesment Program)
NARCCAP je mezinárodní program, který bude poskytovat klimatické scénáře pro USA a
Kanadu. Registrovaní uživatelé si zde mohou stáhnout údaje o regionálních modelech.

PCM (Parallel Climate Model)
Tento model vznikl na základě snahy vyvinout DOE – sponzorovaný paralelní klimatický model
mezi Los Alamos National Laboratory (LANL), Naval Postgraduate Engineering Lab (CRREL) a
National Center for Atmospheric Research (NCAR). Zde si lze dále zvolit z nepřeberného
množství vnořených souborů.

POP (Parallel Ocean Program)
POP je modelem oceánské cirkulace odvozeného z dřívějších modelů Bryana, Coxe, Semthera
Chervina, v nichž je hloubka použita jako vertikální koordinát. Zde si lze vybrat z vnořených
souborů POP Global 0.1 degrees a POP North Atlantic 0.1 degrees výstupních dat.

Scientific Data Processing and Visualization Software
Zde si lze vybrat z vnořených souborů NCAR Command Language (NCL), Python Interface to the
NCL Grafphics libries (PyNGL), Python Interface for NetCDF Input/Output (PyNIO) a Climate
Data Analysis Tools (CDAT).
V levé části www stránky je v novinkách zpráva o výtvoru nového ESG - NCAR portálu. Ten je
v současné době prostřednictvím linku zpřístupněn.
V levé části této nové stránky je možnost vyhledávat potřebné údaje dle projektu (CCSM,
NARCCAP a PCM), modelu ( CCSM3, CCSM4, CRCM, ECPC/RSM, HRM3, MM5I, PCMI, RCM3 a
WRF), experimentu (b04.10, b04.16…), frekvence (6 - ti hodinové, roční, denní a měsíční
průměry), proměnných (tlak redukovaný na hladinu moře, rychlost větru,…). V horní části www
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lze získat data i zapsáním konkrétního požadavku. Konečně ve střední části www lze získat
rychlý přístup ke globálním, regionálním klimatickým modelům a analýzám i vizualizačnímu
softwaru.
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8.2 BADC
http://badc.nerc.ac.uk/home/, British Atmospheric Data Centre
BADC je jedním z center NERC Centers for Atmospheric Sciences, NCAS. NCAS provádí výzkum
ve vědě týkající se atmosféry, který je financován NERC. Linky na ostatní databáze lze nalézt
v položce O BADC .
BADC je spravován skupinou CEDA v oddělení zabývajícím se vesmírem a technologiemi v STFR
Rutherford Appleton Laboratory (RAL) v Oxfordshire. Je jedním ze dvou NERC data center
v RAL. Druhým je NEODC http://www.neodc.rl.ac.uk/.
BADC pomáhá UK vědcům zabývajícím se atmosférou nacházet, zpřístupňovat a interpretovat
atmosférická data a zajistit dlouhodobé integrity atmosférických dat, vytvářených v NERC
projektech.
BADC jednak poskytuje svá vlastní data, ale také nabízí data poskytovaná jinými data centry.
Data v BADC jsou dvojího druhu. Prvním jsou data vytvářená v rámci projektů NERC. Dalším
jsou pak ta, která jsou potřebná pro výzkum atmosféry v UK, a proto by měla být dostupná
všechna v rámci jedné databáze (např. Met Office a ECMWF soubory dat).
V horní části www stránky se nachází záložka data. Ta se dále rozděluje na možnosti Dataset
Index. Get Data, Access Rules Submit Data.

Dataset index
Dataset index je listem, kde jsou dostupné všechny soubory dat (230), jež BADC spravuje.

Get data
Zde lze získat data dostupná v BADC prostřednictvím adresářů (např. CRU, hadcm3,…).

Data Extracor
Dále lze data získávat prostřednictvím Data Extractoru. Ten je prozatím zpřístupněn pro datové
soubory ECMWF dat týkající se provozu, ECMWF ERA-40, ECMWF ERA-15, HiGEM, Ensembles
Hadgem 1 data, COAPEC HadCM3 data, Met Office stratospheric assimilated data, Met Office
MDAS přízemní pevninská data z pozorování. Další soubory dat, ale mají být přidávány.

Search
Dále si lze potřebná data vyhledat prostřednictvím položky search. Zde lze buď vypsat název
požadovaných dat, či prostřednictvím A-Z indexu BADC si vyhledat název dle abecedy.
Konečně lze data vyhledávat v rámci MIDAS stanic. A to zadáním jména stanice, kódu, dle
města v UK či detailů týkajících se stanice. V data discovery service lze data vyhledávat
prostřednictvím lokace ve světě, autorů, parametrů a časového období.
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8.3 GPCC
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop/?_nfpb=true&_pageLabel=_dwdwww_klima_umwelt_datenzent
ren_wzn&T12402418261141376142184gsbDocumentPath=BEA__Navigation%2FKlima__Umwelt%2FKlimadatenzentren__WZN.ht
ml__nnn%3Dtrue,

Global Precipitation Climatology Centre

GPCC je provozován DWD pod záštitou Světové meteorologické organizace (WMO). Je
německou složkou WORLD Climate Research Programme (WCRP) a GlobalClimate Observing
Systém (GCOS). Toto centrum sídlí v Offenbachu/Mainu, Německu.
GPCC vytváří měsíční síť dat týkající se srážek pro účely klimatického monitorování a výzkumu.
GPCC vytváří pět typů údajů – měsíční anomálie srážek vztahující se k době blízké současnosti,
síť dat týkající se srážek pro periodu 1986 – současnost, reanalýzy pro periodu 1901-2007,
VASClimo soubor dat pro léta 1951 – 2000 a sítě dat klimatologické normály srážek pro
periodu 1951 - 2000.

Sítě dat měsíčních anomálií srážek pro období blízké současnosti
Tato data jsou založena na SYNOP pozorování na stanicích (6500). Mapy (GIF) jsou k dispozici
během pěti dní po skončení měsíčního pozorování.

Sítě dat týkající se srážek pro periodu 1986 – současnost (2010)
Tato data jsou vytvářena na základě údajů ze 7.000 – 8.000 stanic. Data jsou v rozlišení 1,0° x
2,5°. Jsou k dispozici během dvou měsíců po skončení pozorovacího měsíce. Zde lze také získat
jejich vizualizaci.

Reanalýzy (V.4) pro období 1901 – 2007
Reanalýzy jsou založeny na údajích pocházejících ze všech GPCC stanic. Rozlišení dat je 0,5°,
1,0° a 2,5°.

50-ti letý VASClimo soubor dat pro periodu 1951 – 2000 (V1.1)
Jedná se o data v prostorovém rozlišení 0,5°.

Sítě dat klimatologických normál ů
Sítě dat klimatologických normálů jsou založeny na měsíčních průměrech zaměřených na
období 1951 – 2000 pro zhruba 50.650 stanic. Rozlišení je 0,5°, 1,0 a 2,5°.
Data ke stažení jsou rozčleněna do následujících kategorií: data z pozorování u povrchu země,
přízemní data v síti dat, produkty ze satelitů, výsledky modelů a údaje týkající se řek. Po
vybrání konkrétního tématu je zobrazena tabulka s typy dostupných dat a podrobnostmi o nich
(časová specifikace, prostorové rozlišení, zdroj, klimatický prvek, jehož se data týkají).
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8.4 IRI/LDEO Climate Data Library
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
Tato databáze obsahuje více než 300 souborů dat týkajících se věd souvisejících se Zemí a
klimatem. Databáze je spravována skupinou zabývající se modelováním klimatu a jeho
diagnostikou z Kolumbijské Univerzity. Datové soubory zde lze vyhledávat dle kategorie či
zdroje nebo klíčových slov.

Vyhledávání dle kategorie
Nabízenými kategoriemi jsou data týkající se veličin měřených na rozhraní oceánu a vzduchu,
atmosféra, klimatické indikátory, údaje o oblacích a radiaci, rybolov, předpovědi, historické
modelové simulace, hydrologie, data týkající se ledu, oceánografie, topografie a charakteristiky
povrchu země.
Po zvolení konkrétního okruhu dat je zobrazena tabulka s dostupnými soubory dat týkající se
zvoleného tématu. Dále je u každého souboru dat specifikováno rozlišení, prostorový rozměr,
časová perioda a časová specifikace dat (měsíční, roční,…).
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8.5 CISL RDA
http://dss.ucar.edu/, CISL Research Data Archive
RDA je archivem spravovaným National Center for Atmospheric Research (NCAR). Jeho
střediskem je Boulder v Coloradu. RDA poskytuje rozsáhlou sbírku meteorologických,
oceánografických pozorování, modelových výstupů a datových souborů pro podporu
atmosférického a geovědeckého výzkumu. Kromě dat, která jsou zde on-line, si lze další
vyžádat.
V levé části www stránky lze data vybírat dle tématu. Konkrétně se jedná o atmosféru,
biosféru, klimatické indikátory, kryosféru, hydrosféru, zemský povrch, oceány, paleoklima, data
pokrývající celou zeměkouli, radiační družicová data, interakce Slunce a Země. Dále si lze dát
zobrazit všechny soubory dat RDA (celkem 599). Položka více nabízí podrobnější výběr dle
témat.

Atmosféra
Zde lze vybírat z podtémat týkajících se aerosolů, kvality ovzduší, nadmořské výšky,
chemického složení atmosféry obecně, či týkající se určité složky (uhlík a uhlovodíkové
sloučeniny, halony a halogeny, sloučeniny dusíku, kyslíku), atmosférické úkazy, atmosférický
tlak, radiace, teplota, obsah vodních par, údaje týkající se větru, oblačnosti a srážek.

Biosféra
V této sekci lze zvolit z ekologické dynamiky, suchozemských ekosystémů a vegetace.

Klimatické indikátory
Klimatické indikátory nabízejí možnost výběru z indexů sucha či srážek.

Kryosféra
Zde lze vybírat z položek ledovce, mořský led, sníh a led.

Hydrosféra
Podtématy hydrosféry jsou sníh/led a povrchové vody.

Zemský povrch
Specifikacemi jsou pevninské teploty, data dle povrchu či použití pevniny, půdy, radioaktivních
vlastností povrchu, topografie.

Oceány
Oceány nabízí zúžení výběru volbou z témat měření hloubek/topografie mořského dna,
procesy týkající se pobřeží, oceánská chemie, cirkulace, šíření tepla, teplota, oceánské vlny,
vítr, slanost/hustota, led v mořích, topografie mořského povrchu a příliv a odliv.
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Data týkající se celé zeměkoule
Zde je jediné podtéma – geomagnetismus.

Radiační družicová data
Specifikaci lze provést výběrem z infračervených vlnových délek, mikrovlny, radar a data
týkající se viditelných vlnových délek.

Interakce Slunce a Země
V této sekci lze zvolit z ionosféry/magnetosféry a solární aktivity.

Po zvolení konkrétní kategorie jsou zobrazeny všechny soubory dat příslušející tématu. Jelikož
se v mnohých případech jedná o stovky souborů, nabízí RDA možnost dalšího zúžení výběru. Tu
lze učinit v levé části www stránky volbou jedné či více dalších specifikací. Bližší popis
požadovaných dat lze zvolit výběrem dalšího podtématu, proměnných, časového či mřížkového
rozlišení, platformy, názvu projektu či experimentu, vývoje (s aktualizací či bez ní) a datového
formátu.
Další možností, jak nalézt potřebná data je v pravé horní části obrazovky vypsat konkrétní
označení souboru dat.
Nakonec RCA nabízí v položce pro hledání dat rychlý přístup k NCEP operačním datům (WRF
vstupy) - 1° FNLs, pozorování ve vyšších výškách, přízemní pozorování; reanalýzy – Climate
Forecast System reanalýzy (CFSR), ECMWF 15-ti leté reanalýzy (ERA15), ECMWF 40 - ti leté
reanalýzy (ERA40), ERA-Interm, Japanese 25-ti leté reanalýzy (JRA25), NCEP North American
Regional Reanalýzy (NARR), NCEP/DOE reanalýzy-2, NOAA-CIRES reanalýza dvacátého století,
Unidata DD archiv – modelové výstupy, pozorování; TIGGE (THORPEX interactive Grand Global
Ensemble), data ze speciálních projektů-– COADS, GCIP, CDMP, TOGA COARE, Climate Model
Products for Assessment Studies, Global Emissons Impact Activity (GEIA), Kuwait Oil Fires a
Atmospheric Indice.
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8.6 Marineclimatology.net
http://www.marineclimatology.net/
Marine climatology.net je novým zdrojem pro mořskou klimatologii. Lze zde nalézt různé
aktuality týkající se tohoto oboru čí fórum. Dále je v levé části www stránky i položka datových
souborů.

Datové soubory
Soubory dat obsahují deset typů údajů. Jmenovitě se jedná o odkazy a informace pro data
týkající se moře, multi-variate, SST, tlak při hladině moře, povrchové toky, vlny, oblačnost,
noční teploty vzduchu nad mořem, sub-povrchy, modelový výstup/reanalýzy.

Multi-variate
Multi-variate se skládá z ICOADS, CLIWOC a RVSMDC.
ICOADS, International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Sets
ICOADS poskytuje údaje o teplotách moře při hladině, teplotách vzduchu, větru, tlaku
redukovaném na hladinu moře, oblačnosti a relativní vláhy.
Data obsahují dlouhodobý průměr. ICOADS poskytuje nejrozsáhlejší soubor dat týkající se této
problematiky. Časově data pokrývají poslední tři století. Měsíční soubory mřížkových dat
začínají rokem 1800, jsou do současnosti (2005). Dlouhodobé průměry a procentuální pokrytí
dat databáze v průběhu let pochází z období 1971 - 2000. Dlouhodobé měsíční průměry pak
z let 1950 - 1979. Data jsou v 2°x 2°síti a pokrývají na zeměkouli rozsah 89,0N - 89,0S, 1,0E 359,0E. Pod popisem dat, jež zde jsou poskytována, lze v tabulce zvolit typ dat (teploty při
hladině moře, teploty vzduchu, …). Současná verze je 2,4, původní verze je též k dispozici ke
stažení. V tabulce lze zvolit, zda si chceme data stáhnout v souboru nebo zda chceme jejich
vizualizaci.

CLIWOC, Climate of the World’s Oceans
Data pokrývají období 1750 - 1855. Vznikla na základě projektu v letech 2001 - 2003. Současná
verze je 1,5. Data se týkají hlavně směru větru a jeho rychlosti pro preindustriální období.
RVSMDC, Research Vessel Surface Meteorology Data Center
RVSMDC poskytuje kvalitativní vyhodnocení meteorologických pozorování z mořských plavidel.
Ta jsou automaticky získávána s frekvencí 1 minuta.

SST
SST obsahuje čtyři typy dat – HadSST2, HadISST, Kaplan et al.[1998] RSOS SST analysis,
HadDTR. Soubory dat HadSST2, HadISST a HadDTR jsou z databáze Hadley centre. Jejich bližší
popis je uveden u popisu tamní databáze.
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Kaplan et al. [1998] RSOS SST analysis
Obsahuje soubor dat anomálií povrchové teploty moře pro 1856 - 1991, časově a prostorově
interpolované s užitím prostorového zhlazení (RSOS). K těmto datům byly využity údaje
z MOHSST5 (ATLAS7) z UK Meteorological Office. Data je možno buď stáhnout v datovém
souboru čí získat přímo vizualizaci pro zvolené období a zeměpisnou délku a šířku.

Přízemní tlak
Jsou zde poskytnuty tři typy souborů dat – Kaplan et al.[2000] RSOI SLP analysis, HadSLP2,
EMSLP. O datech z Had SLP2 a EMSLP je blíže pojednáno u Hadley centre.
Kaplan et al. [2000] RSOI SLP anaysis
Zde je poskytován soubor globálních měsíčních průměrů anomálií tlaků redukovaných na
hladinu moře pro období duben 1854 – prosinec 1992 v síti dat po 4°. K získání těchto dat bylo
využito měsíčních dat MSTG souhrnů z COADS s rozlišením po 2°. Tato původní data jsou zde
také k dispozici ke stažení.

Povrchové toky
V kategorii týkající se proudů jsou poskytovány dva typy dat NOC Climatology v1.1&1.1a, FSU
Fluxes.
NOC Climatology v1.1&1.1a
Jsou zde poskytována data týkající se toků tepla (sensible, latentní, dlouhovlnná a krátkovlnná
radiace a změny toků) z National Ocenography Centre. V současné době je již k dispozici verze
NOCS Surface Flux Dataset v2.0. Tato verze pokrývá období 1973 - 2006, je založena na
ICOADS interpolaci 2.4 data z lodí. Stáhnout ji lze z archivu v NCAR. Jsou to časové měsíční řady
v síti dat 180W-180E, 89,5S-89,5N po 1°.
FSU Fluxes
FSU Fluxes obsahuje měsíční přízemní toky (cítěnéné teplo, latentní teplo, turbulence) a
parametry (teplota vzduchu a moře, specifická vláha, vítr) z ICOADS . K přístupu je vyžadována
registrace.

Vlny
Položka vlny obsahuje odkaz na globální atlas oceánských vln.
Globální atlas oceánských vln
Tento atlas pokrývá zeměkouli z 84S do 84N pro období 1958 - 1997. Byly využity zprávy 1a a
1b z COADS, které se vztahují k létům 1950 - 1979 a 1980 - 1997.

Oblaka
I zde je pouze jedna položka – klimatický atlas oblaků nad pevninou a oceánem.

61

Klimatický atlas oblaků nad pevninou i oceánem
Atlas poskytuje mapy jednotlivých typů oblačnosti či mlhy, srážek, údaje týkající se pokrytí
oblohy oblaky (frekvence výskytu pro období 1971 - 1996, trendy,…).

Noční teplota vzduchu nad mořem
Zde jsou k dispozici dva typy souborů – MOHMAT43N a HadMAT. O nich je pojednáno
v Hadley Centre.

Sub - povrchy
Zde si lze vybrat z položek Bermuda Atlantic Time - Series Study (BATS), British Oceanographic
Data Centre (BODC), ENSEMBLES (EN3), Hawaii Ocean Time-Series, HydroBase, International
Council for Exploration of Sea (ICES), NCAR Research Data Archive, NOAA National Data Center,
NOAA/AOML Florida Current Transport, SirAlistar Hardy Foundation for Ocean Sciences
(SAHFOS), Tropical Atmosphere Ocean project (TAO) a WOCE Global Hydrographic Climatology
and Atlantic Ocean Atlas.
Bermuda Atlantic Time - Series Study (BATS)
Jedná se o pozorování, jež jsou prováděna téměř nepřetržitě od roku 1954 dvakrát týdně na
stanici ¨S¨ (15 námořních mil JV od Bermud; 32°10´N, 64°30´W). Poskytují proměnné jako je
teplota, slanost a měření týkající se kyslíku.
British Oceanographic Data Centre (BODC)
BODC obsahuje data online a na požádání. Zde lze stáhnout data týkající se profilujících bójí
projektu argo, CTD sondy, informace o hloubce v síti bodů, záznamy tlaku na dně, mezinárodní
data redukovaná na hladinu moře, síť na měření přílivu v UK, index naplnění databáze, data
týkají se vln a různorodá chemická a biologická data.
ENSEMBLES (EN3)
O EN3 je pojednáno v Hadley Centre.
Hawaii Ocean Time-Series
HOT projekt zaznamenává přibližně jednou měsíčně data ze stanice severně od Hawaje (100
km severně od Oahu; 22°45’N, 158W). Hodnoty mají reprezentovat oblast střední části
severního Pacifiku. Jedná se o hydrografická, chemická a biologická pozorování. Lze zde získat i
jejich vizualizaci.
HydroBase
HydroBase je nástrojem pro klimatické analýzy oceánografických proměnných.
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
ICES se zabývá oblastí Severního Atlantiku. O datech zde uvedených je pojednáno
v samostatné sekci.
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NCAR Research Data Archive
WWW strana obsahuje data týkající se sub-povrchových povrchových mořských a satelitních
souborů dat. Pozorování pocházejí z lodí, automatických stanic, bójí, a fixních stanoviště a
vrtných plošin. Poskytují mnoho proměnných jako teplota při povrchu moře, tlak redukovaný
na hladinu moře, vítr, vláha, oblačnost a jiné. Data jsou poskytována měsíčně v rozlišení 1° x 1°
nebo 2° x 2°. Jsou zde vypočítávány i některé odvozené proměnné. Každý typ dat je poskytován
pro jinak dlouhé časové období. Celkově lze však konstatovat, že data pokrývají periodu 1771 –
současnost (2010).
NOAA National Ocenographic Data Center
Tato data zahrnují fyzikální, biologické a chemické údaje, které byly získány z oceánografických
pozorování, satelitů a oceánských modelových simulací. Centrum je jedním z pěti, které NOAA
spravuje. O oceánografických datech je rovněž pojednáno v jednom z nich – v NCDC. Údaje o
něm jsou uvedeny v samostatné kapitole.
NOAA/AOML Florida Current Transport
Na www stránce jsou jednak data o pohybu proudů z lodí a odhady ze změn napětí na
podmořských kabelech. První ze jmenovaných souborů dat obsahuje údaje z plaveb od 1991
do současnosti (2010). Denní průměrné odhady transportu z podmořského kabelu jsou
poskytovány v rozsahu od roku 2000 do současnosti. Aktualizace jsou prováděny denně
automatickým způsobem.
Sir Alistar Hardy Foundation for Ocean Sciences (SAHFOS)
SAHFOS je mezinárodní charitou, která provádí kontinuální planktonové záznamy (CPR). CPR
sbírá data ze severního Atlantiku a Severního moře od roku 1931. Data jsou využívána
v problematice životního prostředí.
Tropical Atmosphere Ocean project (TAO)
TAO v položce data k dodání poskytuje údaje týkající se Pacifiku, Atlantiku a Indického oceánu.
Ve formuláři lze zvolit proměnné (dlouhovlnné záření, krátkovlnné záření, srážky,…),
průměrování (denní nebo s vysokým rozlišením) a období (1977 – současnost (2010)). Taktéž si
lze zde dát data dle vlastního výběru vykreslit.
WOCE Global Hydrographic Climatology and Atlantic Ocean Atlas
WGHC vytváří konzistentní a koherentní hydrografické mřížkové datové soubory ve 45
hloubkách s rozlišením po 0,5° pro místně specifikovaná období. Je zde uváděno sedm
parametrů – teplota, potenciální teplota, slanost, kyslík, křemičitany, dusičnany a fosfáty.

Modelové výstupy a reanalýzy
Tato položka obsahuje dva typy dat Estimaing the Cirulation and Climate of the Ocean (ECCO) a
NCEP Global Data Assimilation System (GODAS).
Cirulation and Climate of the Ocean (ECCO)
ECCO poskytuje teploty oceánů, slanost a horizontální rychlosti v síti dat po 1° či 2°. Tato data
byla zpracována pro padesátileté reanalýzy z období 1952 - 2001.
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NCEP Global Data Assimilation System (GODAS).
GODAS vytváří měsíční a pětidenní globální oceánské průměry v síti dat pro periodu 1980 až
současnost, tj. 2010 - aktualizace každý měsíc. Je využit GFDL MOM.3 model (65N – 75S,
rozlišení 1° a od rovníku do 10° je rozlišení po 1/3°, 40 stupňů a deseti metrové rozlišení do
výšky 200 metrů).
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data
názvy souborů dat
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X

oblačnost

X

X

X

X

srážky

X

záření

X

X

X
X

X

biologická, chemická, ekologická data

X
X
X

X
X
X

slanost

Tabulka 6: vybraná data z Marineclimatology.net

Multi-variate

SST

Přízemní tlak

Povrchové toky
Noční teplota vzduchu nad mořem
Sub-povrchy

ICOADS
CLIWOC
RVSMDC
HadSST2
HadISST
Kaplan et al. RSOS SST analysis
Kaplan et al. RSOI SLP analysis
HadSLP2
EMSLP
NOC Climatology v1.1&1.1a
FSU Fluxes
MOHMAT43N
HadMAT
BATS
EN3
Hawaii Ocean Time-series
ICES
NCAR Research Data Archive
SAHFOS
TAO
WGHC
ECCO
GODAS

T vzduchu přízemní

Pozn: zkratky min minutová, h hodinová, d denní, w týdenní,2 krát w 2 krát týdně, m měsíční, s sezónní, a roční, T teplota, p tlak

Modelové výstupy a reanalýzy

typ

8.7 ICES
http://www.ices.dk/indexfla.asp, International Council for the Exploration of the Sea
ICES je mezinárodní organizací od roku 1902. Koordinuje a podporuje mořský výzkum
v oceánografii, životním prostředí moří, mořském ekosystému a života v moři v oblasti
severního Atlantiku. Dnes jsou členskými státy všechny země, které omývá severní Atlantik a
Baltské moře. Dalšími členy se staly také státy z oblasti Středozemního moře a jižní hemisféry.
Celkově se jedná o dvacet států. ICES plánuje a koordinuje výzkumy moře prostřednictvím
národních delegátů a skupin expertů, sympozií a každoroční vědecké konference. Většina
jednání se odehrává v hlavním sídle v Kodani v Dánsku. President této organizace je volen na
tříleté období. V současnosti (2010) je jím Mike Sinclair, ředitel oceánografického institutu
v Bedfordu, Kanadě a regionální ředitel pro vědu pro přímořské regiony rezortu rybolovu a
oceánů.
V horní části www strany se nachází položka data. Lze zde zvolit z možností Submitting Data, ENews, Intercatch, Data submission, průvodce daty, datová politika, oceánografie, data týkající
se ekosystému, životní prostředí, Fish Stats, Stock Summary DB, DATRAS, ICES FishMap,
Software, Data Screening, Reference Codes, TSN/NODC Species.
Oceánografická databáze
Zde si lze stáhnout data CTD a Bottle, mapy stanic, z nichž pocházejí údaje, data týkající se
povrchu moře, underway data, HELCOM data ke stažení a vyobrazení, databázi souhrnů
ROSCOP/cesty, klima oceánu pro severozápadní evropské pobřeží.
CTD and Bottle Data
V CTD and Bottle Data lze vyplněním formuláře pro zvolené období (1910 - současnost(2010)),
oblast, parametry (standardní: CTD, t&S, kyslík, fosfáty, celkový fosfor, sulfáty, dusičnany,
dusitany, amonnium, celkový dusík, sirovodík, pH,alkalita a chlorofyl ’a‘), zemi a loď získat
příslušné údaje.
Data t&S týkající se povrchu moře
Zde lze nalézt údaje týkající se hloubek moře <10 m pro proměnné teplota a slanost vybráním
oblasti na mapě.
Underway data
Underway data týkající se povrchu moří (teplota, slanost) v oblasti severovýchodního Atlantiku
a Severního moře jsou zde poskytována v jednotlivých souborech pro zde specifikovaná časová
období (celkově pokrývají periodu 1891 - 2008) a dále lze zobrazit mapu se zakreslenou oblastí,
pro kterou jsou zvolená data.
HELCOM data
Na mapě zobrazující stanice HELCOMu v Baltiku lze kliknutím na konkrétní stanici získat
soubory dat, které zde byly naměřeny.
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Souhrnné zprávy z cest
Tato položka nabízí on-line databázi ROSCOP. Databáze zahrnuje většinu mořských disciplín
jako fyzikální, chemickou, biologickou a oceánografii, rybolov, znečištění moří a námořní
meteorologii. Ke stažení jsou k dispozici data z plaveb z let 1960 - současnost (2010). Ta lze
získat v ROSCOP vyhledávači.
Klima oceánu v oblasti severozápadního pobřeží Evropy
Zip soubor zde poskytnutý obsahuje třicetileté údaje (1971 - 2000) o teplotě a slanosti pro tuto
oblast. Data pochází z databáze ICES, ale byly doplněny údaji z World Ocean Data Centre
(WODC).

ICES data o ekosystému
Data se týkají oblasti severního Atlantiku, Grónského moře, Baltského moře a Norského moře.
Obsahují informace o kontaminujících látkách v biotě, sedimentu a vodě, nemocích ryb, údaje
z vlečných sítí a biologických komunit, dále pak oceánografická měření jako je teplota či slanost
pro období 1877 - 2009.

Životní prostředí
Tato data pochází z datových center EEA, HELCOM a OSPAR. Jedná se o údaje o znečisťujících
látkách a biologických účincích v biotě (CF), mořské vodě (CW) a sedimentu (CS) a data týkající
se biologické komunity (ZP, ZB, PP, PP) ve formátu ERF3.2. Požadovaná data z let 1965 - 2010
jsou zasílána na emailovou adresu registrovaným uživatelům.

Rybolov
Zde jsou poskytovány údaje o lovu ryb a korýšů pro období 1973 - 2008 a 1950 - 1972 podle
druhů, oblasti a období, dále pak data dle populace na rok 2005 a předběžné údaje o úlovcích
za rok 2009.

Stock Assessment summary/Standart Graph Database
Jedná se o shrnutí dostupných rybolovných zdrojů. Obsahuje informace pro obnovu populace
ryb, biomasu reprodukující se populace (SSB), celkovou biomasu, výsadek a úmrtnost ryb.

DATRAS
Databáze vlečných sítí zachycuje data z Baltského moře, Skagerraku, Kattegatu, Severního
moře, Anglického kanálu, Keltského moře, Biskajské zátoky a východního Atlantiku od
Shetlandů po Gibraltar pro období posledních 35 let.
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Závěr
Nejlepší údaje o budoucím klimatu můžeme zřejmě získat především prostřednictvím
klimatických modelů. Jejich vývoj je však teprve na počátku. Přestože jejich vývoj ještě zdaleka
není a v dohledné době jistě ani nebude dokončen, mohou již dnes podat věrohodné
informace o vývoji budoucího klimatu. Tato skutečnost vyplývá z jejich schopností
reprodukovat současné či minulé klima vcelku docela dobře. Největší nejistota v získávaných
údajích je způsobena problémy modelů zahrnout patřičným způsobem oblačnost a účinky
mořského proudění. Větší jistoty výstupních dat z modelů se vzhledem ke složitosti
klimatického systému dosahuje jen pomalu. Proto je nezbytné vytvářet lepší modely a z toho
vyplývá i potřeba větších a rychlejších počítačů. Pro popis klimatických rozdílů, k nimž dochází,
a ke kalibraci a ověřování klimatických modelů je třeba mít i přesnější měření všech aspektů
klimatického systému. Nedostatečné pokrytí daty se týká zvláště oceánů. Proto jsou hledány
nové metody pro monitorování těchto špatně přístupných oblastí. Nezbytné je i lepší
pochopení procesu uhlíkového cyklu a vlastností oblaků či složek koloběhu vody. Lepší a
přesnější data jsou sice nezbytná pro zodpovědné rozhodování, nynější údaje jsou však i dnes
dostatečně přesné a umožňují rozhodovat o potřebných krocích. Je třeba reagovat rychle, ale
uvážlivě, a to především vzhledem k dlouhé atmosférické odezvě na změny.
Otevřené sdílení dat v databázích přispívá k celkovému objektivnímu posouzení situace a může
zabránit některým dezinformacím, které snižují kredit vědecké práce na této problematice.

68

Příloha
Tabulka 7 : přehled databází
název databáze

www adresa

stručná charakteristika

IPCC

http://www.ipcc.ch/

mezivládní organizace
zabývající se studiem
klimatické změny

CMIP

http://cmip-pcmdi.llnl.gov

databáze zabývající se
studiem výstupů AOGCM

http://www.cru.uea.ac.uk

databáze zabývající se
studiem přírodních a
antropogenních klimatických
změn

ENSEMBLES

http://ensembles-eu.metoffice.com/

pětiletý integrovaný projekt s
cílem vytvořit souhrnný
předpovědní systém
klimatických změn

Met Office Hadley

http://hadobs.metoffice.com/

datové centrum poskytující
údaje z pozorování
i modelová data

NOAA - NCDC

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html

největší světový archiv s údaji
o počasí

ESG

http://www.earthsystemgrid.org

databáze provádějící vysoko
rozlišitelné a dlouhotrvající
simulace s pokročilými
klimatickými modely

BADC

http://badc.nerc.ac.uk/home/

UK centrum poskytující
atmosférická data – vlastní
i data jiných center

GPCC

http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwww
Desktop/?_nfpb=true&switchLang=en&_pageLabel=_dw
dwww_klima_umwelt_datenzentren_wzn

databáze zabývající se
srážkami

IRI/LDEO Climate

http://iridl.ldeo.columbia.edu/

databáze zahrnující data
týkající se Země a klimatu

CISL RDA

http://dss.ucar.edu/

databáze poskytující datové
soubory pro podporu
atmosférického a
geovědeckého výzkumu

Marineclimatology .net

http://www.marineclimatology.net

databáze zabývající se
mořskou klimatologií

ICES

http://www.ices.dk/indexfla.asp

organizace koordinující a
podporující mořský výzkum
v oblasti severního Atlantiku

CRU
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