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Coupling atmospheric chemistry/aerosols to regional

climate models 

Předmětem disertace je propojení (coupling) regionálních klimatických modelů a chemických 
transportních modelů, zejména vytvoření modelového páru RegCM-CAMx a jeho použití v 
klimatologických simulacích. Propojení je navrženo a implementováno v offline verzi a to jak 
bez zpětné vazby tak i s ní.  Pro oba případy jsou provedeny studie a jsou vyhodnoceny a 
interpretovány jejich výsledky.  

Výsledky práce  jsou  důležitým příspěvkem k  regionálnímu  klimatickému  modelování  ve 
vysokém rozlišení, neboť v současné době existuje velmi málo modelových párů vhodných k 
tomuto účelu. Pár RegCM-CAMx disponuje na rozdíl od standardních klimatických modelů 
plnou chemií  pokrývající  jak  děje  v  plynné  fázi  tak  i  aerosolové  procesy.  Modelový pár 
pracuje v horizontálním rozlišení 10 km, což umožňuje mnohem přesněji zkoumat procesy v 
přízemní vrstvě. Navíc je možno zkoumat jak průměrnou kvalitu ovzduší v přízemní vrstvě 
tak i extrémy v průběhu dne a následně např. počet překročení imisních limitů. Při využití 
zpětné vazby se dosáhne zpřesnění modelové teploty. Modelový pár poskytuje kvalitativně 
nové výsledky a téma práce se tak jeví jako velmi aktuální. 

Práce  je  strukturována  do  osmi  kapitol.  První  tři  kapitoly  předkládají  shrnutí  základních 
principů chemického modelování a popis modelu CAMx. Vlastní přínos doktoranda počíná v 
kapitole 4, kde je popsán vývoj emisního modelu, který vychází z inventářů EMEP. Model 
obsahuje interpolační algoritmus mezi výpočetní sítí inventáře a modelu a časové disagregace. 

V kapitole 5 jsou popsány základní principy propojení modelů, model RegCM3 a následně 
autorovo  řešení  propojení  RegCM3-CAMx  včetně  parametrizací  implementovaných  v 
rozhraní. Zde by čtenář pravděpodobně ocenil důkladnější diskusi rozdílů mezi propojením 
krátkodobého  předpovědního  modelu  počasí  s  modelem  chemickým,  a  propojením 
klimatického modelu s chemickým,  neboť jedním z hlavních přínosů práce je právě toto 
méně  běžné  propojení.  Také  není  explicitně  uveden  časový  krok,  s  kterým  se  předává 
meteorologie chemickému modelu.      

Kapitola  6  se  zabývá  již  aplikací  modelového páru  RegCM3-CAMx a vlivem klimatické 
změny a změněných meteorologických podmínek na čistotu ovzduší. Rovněž je posuzován 
vliv biogenních emisí na ozónové koncentrace. Kapitola obsahuje návrh a výsledky simulační 
studie tří dekád, kde emise jsou záměrně fixovány na stavu r. 2000, aby tak mohl být vliv 
změny klimatu izolován. Tím se studie odlišuje od většiny dostupných studií v literatuře, které 
se  obvykle  zabývají  různými  emisními  scénáři.  Po  rozboru  současných  podmínek  (1991-
2000) a validaci modelu následují výsledky předpovědi na dekády 2041-2050 a 2091-2100. 
Předkládají se výsledky pro přízemní ozón a to jak pro průměrné hodnoty tak pro extrémy, 
počty překročení imisních limitů a pro indexy AOT40 (pro plodiny i pro lesy). Zde se plně 
projevuje  výhoda  použitého  přístupu,  který  umožňuje  modelovat  denní  cykly  i  vysokou 
prostorovou  variabilitu  ozónu,  takže  se  vyhneme  nepřesnostem  vyplývajícím  z  užití 
průměrných  hodnot.  Dále  je  možné  kvantifikovat  očekávaný  vliv  klimatické  změny  na 
standardně používané indikátory čistoty ovzduší. 



Při interpretaci  výsledků studie  přirozeně vyvstává otázka jakým způsobem se zohledňuje 
chyba  modelu  a  především  jeho  vychýlení.  Jako  kontrolní  běh,  proti  němuž  se  změna 
vyhodnocuje, se bere běh s týmiž globálními okrajovými podmínkami jako pro předpověď 
(ECHAM5, tj. pro kontrolní běh se neužívá reanalýza ERA40, která je použita jen k validaci 
modelu), takže vychýlení změny meteorologických podmínek je tím korigováno. Výsledky 
jsou prezentovány jako mapy změn, což také odstraňuje vliv vychýlení. Otázkou je, zda by 
nebylo na místě použití postprocesingu výsledků pro dekádu 1991-2000, popřípadě vhodnou 
metodu asimilace dat ke kalibraci. Podobně by bylo možné korigovat orografickou chybu. V 
práci  také  není  zmíněno,  jakým  způsobem  se  predikují  fyziografická  data  (landuse)  na 
budoucí dekády.  Kromě ozónu se studie zabývá oxidy dusíku a síry a aerosolem.   

Kapitola  7  pojednává  o  specifických  jevech  v  kouřových  vlečkách  lodních  komínů, 
nelineárních efektech spojených s vysokými koncentracemi emisí a o vlivu lodní dopravy na 
koncentrace  ozónu.  Tyto  výsledky  byly  publikovány  v  prestižním  časopise  Atmospheric 
Chemistry and Physics.  

Závěrečná osmá kapitola se věnuje vysoce zajímavé problematice zpětné vazby chemického 
složení  atmosféry na  meteorologické  proměnné.  Jde především o postižení  vlivu  ozónu a 
aerosolů na radiační působení a v důsledku toho o přesnější kvantifikaci očekávané teplotní 
změny. Opět je využit  pár RegCM3-CAMx. K realizaci zpětné vazby autor využívá kódu 
RegCM3 pro radiační přenos, kde je již zahrnut vliv ozónu a aerosolů. Původně předepsané 
profily jsou však nahrazeny realistickým horizontálním i vertikálním rozložením koncentrací 
látek  z  chemického  modelu.  Tyto  koncentrace  jsou  poskytovány  modelu  RegCM3  v 
šestihodinových intervalech. Zajímavým výsledkem experimentu provedeného pro rok 2005 
je  zvýšení  teploty  vlivem  aerosolu.  Experiment  je  vyhodnocen  pomocí  řady  popisných 
statistik,  které  naznačují  zpřesnění  simulace  při  zahrnutí  zpětné  vazby,  zvláště  v  letním 
období.  Zhodnotit statistickou významnost tohoto zpřesnění by asi bylo obtížné, přístup se 
nicméně jeví jako velmi slibný. 

Předností práce je fakt, že je psána dobrou angličtinou, sporadické překlepy jí neubírají na 
čtivosti.

Závěr

Disertace je velmi kvalitní jak po stránce metodologické tak i díky výsledkům konkrétních 
aplikací.     Klíčovou  vlastností  použitého  přístupu  je  fakt,  že  přenáší  do  klimatického 
modelování postupy a nástroje běžné v modelování krátkodobém a střednědobém a s nimi i 
jejich  přesnost  a  výhody  plnohodnotných  chemických  mechanismů.  Přitom  zůstává 
zachována možnost provádět dlouhodobé studie a simulace v délce desetiletí,  což by bylo 
nemožné anebo velmi náročné při použití modelů pro krátkodobou předpověď. 

Práce  přesvědčivě  dokládá  doktorandovy  odborné  znalosti  a  bohaté  zkušenosti  z 
mezinárodních  projektů,  jeho  tvůrčí  potenciál,  schopnost  pracovat  se  složitými  systémy, 
zasahovat do jejich kódu a dovést řešení problematiky až do stadia plně funkční aplikace.   

Na základě těchto skutečností doporučuji práci k obhajobě.
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