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Abstrakt 

 

Název práce:  Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů 

Autorka:   RNDr. Eva Holtanová 

Školitelka:   doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 

Pracoviště:  Katedra meteorologie a ochrany prostředí 
   Matematicko-fyzikální fakulta 
   Univerzita Karlova v Praze 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou neurčitostí výstupů regionálních 
klimatických modelů (RCM) v oblasti ČR. Obecně mají neurčitosti modelových výstupů 
několik zdrojů. Jedná se o nepřesnosti v zadaných počátečních a okrajových podmínkách, 
dále o nutnost parametrizovat procesy, probíhající na prostorových a časových škálách 
menších, než je rozlišení modelu, a konečně o vlastní strukturu modelu, např. výběr 
konkrétních numerických metod nebo volbu prostorového rozlišení. V případě simulací 
budoucího klimatu ještě přistupuje nejistota ve vývoji faktorů, ovlivňujících klimatický 
systém.    

Analýza neurčitostí výstupů RCM byla zaměřena na dva multimodelové soubory, 
pocházející ze dvou evropských mezinárodních projektů, PRUDENCE a ENSEMBLES. 
Použity byly simulované hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot vzduchu a úhrnů 
atmosférických srážek v referenčním období 1961–1990 a v několika budoucích časových 
obdobích.  

K analýze neurčitostí byly použity dvě různé metody. První z nich má za cíl rozložit 
celkový rozptyl multimodelového souboru na příspěvky regionálního modelu, řídícího 
globálního modelu a emisního scénáře (u simulací budoucího klimatu). Z výsledků této 
metody mj. vyplynulo, že u regionálních modelů z projektu PRUDENCE má na celkovém 
rozptylu simulovaných průměrných sezónních teplot vzduchu v období 1961–1990 i 2071–
2100 hlavní podíl RCM, ale u změn teploty v období 2071–2100 oproti referenčnímu období 
převládá vliv řídícího globálního modelu. Pro modely ENSEMBLES tento závěr platí jen v 
jarní sezóně. U srážkových úhrnů se nepodařilo nalézt žádný podobný obecný závěr.    

Druhý použitý postup, metoda REA (Reliability Averaging Method), hodnotí rozsah 
neurčitosti odhadnutý na základě velikosti vážené směrodatné odchylky simulovaných hodnot 
v multimodelovém souboru. Váhy pro jednotlivé modely jsou stanoveny na základě dvou 
kritérií. První z nich hodnotí shodu simulovaných hodnot a pozorování v referenčním období 
a druhé hodnotí vzájemnou shodu projekcí změn klimatu mezi jednotlivými členy 
multimodelového souboru. Metoda REA byla použita pro vyhodnocení neurčitosti plynoucí 
ze struktury regionálního modelu, byla proto aplikována na soubory simulací RCM řízených 
stejným globálním modelem, případně reanalýzou. Z výsledků mj. vyplynulo, že nejistota 
simulací současného klimatu je větší, než rozptyl simulovaných změn. 
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Abstract 

 

Title:    Uncertainties in regional climate models outputs 

Author:   RNDr. Eva Holtanová 

Supervisor:  doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 

Department: Dept. of Meteorology and Environment Protection 
   Faculty of Mathematics and Physics 
   Charles University in Prague 

 

Present doctoral thesis focuses on the analysis of uncertainties in regional climate 
model outputs in the area of the Czech Republic. Generally, the uncertainties in model outputs 
come from inaccuracies of initial and boundary conditions, further from the necessity to 
parameterize the small scale processes, and the structure of the model, e.g. the choice of 
numerical schemes or spatial resolution. In case of the simulations of future climate, another 
source of uncertainty arises. It is the unknown development of forcings that influence the 
climate system. 

The analysis in this work focuses on two multi-model ensembles, that come from two 
international European projects PRUDENCE and ENSEMBLES. The simulated 30-year mean 
seasonal air temperature and precipitation amounts are used, for the reference period 1961-
1990, and several future time periods.   

Two techniques were employed to assess the uncertainties. The first one was aimed at 
dividing the variance of a multi-model ensemble into contributions of regional model, driving 
global model and emission scenario (in case of future climate simulations). Among others, the 
results showed that when the PRUDENCE models are considered, the variance of simulated 
mean seasonal air temperature is mainly influenced by the regional climate model. On the 
other hand, in case of the changes of air temperature in the period 2071-2100 relative to 1961-
1990 the driving global model plays a major role. For model simulations from the 
ENSEMBLES project this conclusion is valid for the spring season only. No similar general 
conclusion was found for simulated precipitation amounts.  

With the second technique, the Reliability Averaging method (REA), we have focused 
on the uncertainty coming from the RCM itself, which was evaluated using the weighted 
standard deviation of simulations driven by one global climate model, or the reanalysis 
ERA40. The weights for individual models were based on two criteria, the model 
performance and model convergence. The first criterion evaluated the agreement of simulated 
and observed climate characteristics in the reference period, and the latter was based on the 
convergence of simulated climate changes in a future time period. The results showed, among 
other conclusions, that the uncertainty of simulations of present day climate is larger than 
uncertainty of simulated changes.  

 

 

 



 8

Seznam použitých zkratek 

 

AOGCM  Spojený (coupled) globální cirkulační model atmosféry a oceánu 

AR4   Fourth Assessment Report (Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC) 

AR4 GCM Soubor globálních modelů, jejichž simulace byly použity jako podklady 
pro Čtvrtou hodnotící zpráva IPCC  

BBE   Big Brother Experiment 

C4I   The Community Climate Change Consortium for Ireland Project 

CECILIA Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability 
Assessment  

CLIVAR  Climate Variability and Predictability project 

CMIP5  Coupled Model Intercomparison Project phase 5 

CNRM  Centre National de Recherches Météorologiques (Méteó France) 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DEMETER Development of a European Multimodel Ensemble system for seasonal 
to interannual prediction 
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DMI    Danish Meteorological Institute 

ECMWF  European Centre for Medium Range Weather Forecasts 

ENSO   El Niño - Souther Oscillation 

ETH    Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  

GCM   Global Climate Model (Globální klimatický model) 

GKSS    Research Centre in Geesthacht 

GM2   Publikace Giorgi a Mearns (2002) 

GoM01  Publikace Goswami a Mohan (2001) 

HC    Met Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research 

ICTP    The Abdus Salam Intl. Centre for Theoretical Physics 

IDW   Inverse Distance Weighting 

IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change (Mezivládní panel pro 
klimatickou změnu) 

JJA   Letní sezóna (červen, červenec, srpen) 

KNMI  The Royal Netherlands Meteorological Institute (Het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut) 

Lat   Zeměpisná šířka 

Lon   Zeměpisná délka 

Mad76   Publikace Madden (1976) 
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MAM   Jarní sezóna (březen, duben, květen) 

MPI    Max Planck Institute for Meteorology 

NARCCAP  North American Regional Climate Change Assessment Program 

NWP   Numerical Weather Prediction (Numerická předpověď počasí) 

OURANOS Consortium on Regional Climatology and Adaptation to Climate 
Change 

Pave    30letý průměrný měsíční úhrn srážek v období 1961–1990 

Piad   Průměrná meziroční variabilita měsíčních úhrnů srážek v období  
   1961–1990 

PIRCS   Project to Intercompare Regional Climate Simulations 

PPE   Perturbed Physics Ensemble 

PRUDENCE  Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining 
European Climate change risks and Effects 

Psdev    Směrodatná odchylka měsíčních úhrnů srážek v období 1961–1990 

RCM   Regional Climate Model (Regionální klimatický model) 

REA   Reliability Averaging Method 

REA-rmsd  REA-směrodatná odchylka (vzorec 5.4) 

SMHI    Rossby Centre - Swedish Meteorological and Hydrological Institute 

SON   Podzimní sezóna (září, říjen, listopad) 

SRES   Special Report on Emission Scenarios  

SST   Sea surface temperature (Teplota povrchu oceánu) 

Tave    30letá průměrná měsíční teplota vzduchu v období 1961–1990  

Tiad Průměrná meziroční variabilita průměrných měsíčních teplot vzduchu v 
období 1961–1990   

Tsdev  Směrodatná odchylka průměrných měsíčních teplot vzduchu v období 
1961–1990 

UCM    Complutense University of Madrid 

 

 

U zkratek, které vznikly zkrácením anglického názvu, uvádíme jeho celé znění. Český 
ekvivalent uvádíme pouze tehdy, vyskytuje-li se v textu.  
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Úvod  

 

Doprovodným znakem každé vědecké metody je schopnost popsat a předpovědět 
nejistotu spojenou s jejím výsledkem (Palmer et al., 2008b). Předpověď budoucího vývoje 
klimatu je pro současnou vědu velkou výzvou. Klimatické modely jsou v tomto směru velmi 
užitečným a užívaným nástrojem. Ovšem vzhledem k povaze klimatického systému není 
možné v žádném modelu zachytit všechny odehrávající se procesy a přesně je simulovat 
(Räisänen, 2007). Proto mohou být modelové simulace budoucího klimatu brány pouze jako 
projekce možného vývoje s mnoha neurčitostmi. Pokud mají být tyto projekce nějakým 
způsobem užitečné pro impaktové studie v různých sektorech a sloužit jako podklad pro 
rozhodování společnosti o případných adaptačních či mitigačních opatřeních, je nutné 
neurčitosti projekcí změny klimatu popsat a kvantifikovat (Piani et al., 2005).  

Prvním logickým krokem analýzy neurčitostí je rozbor zdrojů, ze kterých nejistoty 
vycházejí. Těmi jsou jak zjednodušení, použitá při formulaci vlastních modelů, tak i citlivost 
modelových simulací na přesnost zadaných počátečních a okrajových podmínek, která 
vyplývá z deterministicky chaotické povahy klimatického systému. Dále je nutné 
kvantitativně popsat rozsah neurčitostí. K tomu je možno použít různých metod, z nichž 
většina přímo či nepřímo vede k pravděpodobnostním předpovědím (Xu et al., 2010). 
Obvykle se k analýze neurčitostí využívají soubory většího počtu modelových simulací, 
jejichž rozptyl je měřítkem neurčitosti. Jedná se buď o soubory simulací různých modelů 
(dále budeme užívat pro takové soubory obvyklý termín multimodelové ansámbly), nebo o 
soubory získané několikanásobným spuštěním stejného modelu, pokaždé buď s pozměněnými 
počátečními podmínkami, anebo se změněnými parametrizacemi. Samozřejmě je také nutné 
snažit se zmenšovat rozsah neurčitostí. Toho lze docílit statistickým zpracováním modelových 
výstupů. Často se jednotlivým modelovým simulacím v rámci daného souboru přiřazují váhy, 
určené zpravidla na základě shody simulace pro referenční období s pozorovanými 
charakteristikami klimatu. Cílem je snížení rozptylu modelových simulací. Další cestou je 
zlepšování samotných modelů (Wang et al., 2004), např. zjemňováním prostorového kroku 
nebo modifikací parametrizačních schémat. Podrobnější studium procesů v klimatickém 
systému a jejich přesnější matematický popis vede rovněž ke zvýšení spolehlivosti modelů. 

Existuje velké množství typů klimatických modelů (viz např. McGuffie a Henderson-
Sellers, 2005). Tato disertační práce je zaměřena na výstupy třírozměrných regionálních 
klimatických modelů (RCM). Jelikož tyto modely jsou nástrojem dynamického downscalingu 
globálních klimatických modelů (GCM) a jsou v mnohém těmto modelům podobné, tak bude 
velmi často řeč i o nich.  

Prvním cílem práce bylo shrnout z odborné literatury poznatky o zdrojích neurčitostí, 
kterými jsou výstupy RCM a GCM zatíženy. Tento přehled je podán v první kapitole. Zde 
jsou také popsány některé metody používané pro analýzu těchto nejistot.  

Druhým cílem bylo analyzovat výstupy v současnosti provozovaných RCM pro území 
ČR a popsat rozsah jejich neurčitostí. K tomuto účelu byly zvoleny dvě metody, které lze 
aplikovat na multimodelové ansámbly. První z nich má za cíl rozdělit celkový rozptyl souboru 
simulací různých RCM na příspěvky řídících dat, vlastního regionálního modelu a emisního 
scénáře. Tím je získána informace o podílu jmenovaných faktorů na neurčitosti simulací 
RCM. Tento postup byl popsán v Déqué et al. (2007). Druhá použitá metoda spočívá v 
přiřazení vah jednotlivým modelům a výpočtu váženého multimodelového průměru. Odhad 
neurčitosti je potom dán váženou směrodatnou odchylkou výstupů jednotlivých modelů od 
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váženého multimodelového průměru. Modelové váhy jsou stanoveny na základě dvou kritérií, 
z nichž první hodnotí shodu simulovaných hodnot a pozorování v referenčním období, a 
druhé hodnotí vzájemnou shodu projekcí změn klimatu mezi jednotlivými členy ansámblu. 
Tato metoda je nazývána REA (zkratka anglického názvu Reliability Ensemble Averaging) a 
poprvé byla použita v Giorgi a Mearns (2002). 

V druhé kapitole jsou popsány použité modelové simulace, spolu s datovými soubory 
využitými jako referenční data pro srovnání modelových výstupů s pozorovanými 
charakteristikami klimatu na našem území. Ilustrace rozptylu simulací RCM a GCM na území 
ČR v referenčním období 1961–1990 a ukázka problémů při hodnocení úspěšnosti modelů v 
simulaci současného klimatu je ukázána ve třetí kapitole.  

Čtvrtá a pátá kapitola představují vlastní analýzu nejistot výstupů RCM z evropských 
mezinárodních projektů PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk) a ENSEMBLES 
(http://ensembles-eu.metoffice.com/). Ve čtvrté kapitole jsou popsány výsledky metody 
analýzy rozptylu podle Déqué et al. (2007), v páté kapitole pak závěry získané metodou REA. 
Oba postupy byly aplikovány na simulované hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot 
vzduchu a úhrnů atmosférických srážek v referenčním období 1961–1990 a v několika 
různých budoucích časových obdobích. 

Práce je ukončena závěrečnou kapitolou, která shrnuje hlavní dosažené výsledky a 
uvádí další možné směry výzkumu v oblasti analýzy modelových simulací. 
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Kapitola 1 

 

Neurčitosti výstupů klimatických modelů  

 

1.1 Globální a regionální klimatické modely 

Globální klimatické modely (GCM) v současné době představují hlavní nástroj pro 
studium klimatického systému (např. Latif a Barnett, 1996, Zhang a Delworth, 2005, Hunt a 
Elliot, 2006) a pro tvorbu scénářů změny klimatu (např. van den Hurk et al., 2006, van Ulden 
a van Oldenborgh, 2006, v ČR Nemešová et al., 1999, Kalvová et al., 2003, Dubrovský et al., 
2005, Kalvová a kol., 2010). I když v současné době probíhá intenzivní vývoj a zlepšování 
GCM, tak jejich prostorové rozlišení zůstává příliš hrubé, např. horizontální rozlišení 
atmosférické části modelu činí přibližně 100 km a vertikálně je model rozdělen do 20–30 
hladin. Použití v regionálním měřítku je tak stále spíše problematické. Regionální klimatické 
modely (RCM) představují jednu z nejpoužívanějších metod zmenšování měřítka 
(downscalingu). Modelová simulace v tomto případě neprobíhá na celém glóbu, ale na 
omezené oblasti, zato s větším prostorovým i časovým rozlišením. Předpokládá se přitom, že 
RCM je díky většímu rozlišení schopen poskytnout věrohodnou informaci o procesech 
malého měřítka, konzistentní s velkoprostorovou informací z globálního modelu poskytnutou 
ve formě počátečních a okrajových podmínek (Denis et al., 2002). Jestli je tento předpoklad 
správný ovšem stále není jisté. Existují např. pochybnosti o tom, zda statistické vlastnosti 
procesů malého měřítka vygenerovaných RCM jsou konzistentní se zadanými okrajovými 
podmínkami, anebo do jaké míry regionální model modifikuje jevy o měřítkách srovnatelných 
s velikostí jeho integrační domény (Laprise et al., 2008). 

V posledních 20 letech proběhlo velké množství simulací různých regionálních 
klimatických modelů v různých oblastech světa a pro různá časová období. Pro přehled lze 
odkázat na Wang et al. (2004) nebo Rummukainen (2010), některé české experimenty jsou 
popsány např. v Huth et al. (2003), Halenka et al. (2006), Farda et al. (2007), Skalák et al. 
(2008). Uskutečnila se také řada mezinárodních projektů zaměřených na regionální 
modelování klimatu, např. PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk), CECILIA 
(http://www.cecilia-eu.org/), ENSEMBLES (http://ensembles-eu.metoffice.com/), PIRCS 
(http://www.pircs.iastate.edu/), NARCCAP (http://www.narccap.ucar.edu/). Odkazy na 
mnohé další podobné projekty lze nalézt na internetových stránkách projektu CLIVAR 
(http://www.clivar.org/). Mezinárodní spolupráce umožnila srovnání modelů a jejich následné 
vylepšení, a umožnila studium různých druhů neurčitostí v jejich výstupech. V nejbližší 
budoucnosti se bude zřejmě zvýšené úsilí věnovat hlavně simulacím regionálních modelů pro 
oblasti rozvojových zemí (CAS/JSC WGNE, 2007). Pro připravovanou pátou hodnotící 
zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) jsou plánované modelové 
simulace zejména pro území Afriky (WCRP-CORDEX, 2009). Přínosem bude nejen získání 
podkladů pro studie o dopadech změny klimatu v těchto oblastech, ale i otestování možnosti 
provozování různých RCM mimo oblasti, pro které byly původně vyvinuty (CAS/JSC 
WGNE, 2005).     

Regionální modely se obvykle používají v konfiguraci jednocestného vnoření, tzn. bez 
možnosti zpětné vazby s řídícím globální modelem. Alternativou je dvojcestné vnoření, tedy 
způsob, kdy simulace GCM a RCM probíhají zároveň a v každém časovém kroku globálního 
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modelu probíhá mezi oběma modely „komunikace“. Oproti klasickému přístupu je tedy i 
globální model ovlivněn regionálním. Lorenz a Jacob (2005) provedli simulaci v módu 
dvojcestného vnoření s regionálním modelem REMO (Jacob, 2001) a globálním modelem 
ECHAM4 (Roeckner et al., 1996) s tím, že vnořená integrační doména RCM se nacházela 
v oblasti Malajského souostroví. Dokázali, že tento způsob simulace přináší zlepšení ve 
výstupech obou modelů. Integrační oblast RCM byla úmyslně zvolena v oblasti Indonésie, 
která hraje důležitou roli v globální tepelné bilanci, a byl tedy předpoklad, že simulace ve 
větším rozlišení bude mít pozitivní dopad na výstupy GCM (Lorenz a Jacob, 2005). 
Nevýhodou tohoto přístupu je ale právě to, že simulace obou modelů musí probíhat současně, 
a že nelze použít jednu simulaci GCM jako okrajové podmínky pro více regionálních modelů. 

Pro úplnost dodejme, že kromě regionálních modelů (tzv. dynamický downscaling) 
existují i další možnosti, jak získat podrobnější informaci v regionálním měřítku, např. 
simulace globálních modelů s proměnným horizontálním rozlišením (viz např. Déqué et al., 
1998, Fox-Rabinovitz et al., 2000), nebo statistický downscaling (viz např. Huth, 1999, Huth, 
2002). 

1.2 Zdroje neurčitostí výstupů klimatických modelů 

Současná věda nedokáže přesně popsat všechny procesy v atmosféře ani dalších 
částech klimatického systému (Rodwell a Palmer, 2007). Např. nebyly stále dostatečně 
objasněny mechanismy přenosu energie mezi atmosférou a oceánem (Vallis, 2008) nebo 
zpětné vazby spojené s uhlíkovým cyklem (Collins, 2007). Ale i kdybychom dokázali 
všechny jevy v klimatickém systému explicitně matematicky popsat, tak žádný model je 
nemůže přesně simulovat (Räisänen, 2007), a to nejen kvůli omezené výpočetní kapacitě a 
konečnému prostorovému a časovému rozlišení modelů, ale i kvůli chaotické povaze systému 
a vyplývající vysoké závislosti na přesnosti počátečních podmínek. Je tedy jasné, že výstupy 
GCM i RCM jsou zatíženy mnoha chybami a nejistotami. Existují různé přístupy k analýze 
těchto neurčitostí. V následujícím textu bude podán přehled některých přístupů k této 
problematice, které lze nalézt v odborné literatuře.   

Zdroje neurčitostí ve výstupech klimatických modelů lze rozdělit do čtyř skupin (např. 
Tebaldi a Knutti, 2007): počáteční podmínky, okrajové podmínky, parametrizace a struktura 
modelu. Tyto zdroje neurčitostí jsou společné pro globální i regionální modely, ovšem u 
regionálních modelů vstupují ještě některé dodatečné problémy spojené s omezenou 
integrační oblastí (Laprise et al., 2008). 

1.2.1 Počáteční podmínky   

Citlivost simulací klimatických i numerických předpovědních modelů na chyby 
v zadaných počátečních podmínkách vyplývá z deterministicky chaotické povahy 
klimatického systému. I velmi malá změna v počátečních podmínkách může mít za následek 
velké rozdíly ve vývoji systému. Míra citlivosti vůči počátečním podmínkám navíc závisí na 
nich samotných. I přesto, že většina procesů ovlivňujících vývoj klimatu je deterministická, tj. 
jejich vývoj lze v principu přesně předpovědět, prakticky nelze tuto předpověď provést 
(Vallis, 2008). Někteří autoři (např. Collins, 2007, de Elía et al., 2008, Lucas-Picher et al., 
2008) tento zdroj neurčitosti nazývají přímo vnitřní variabilitou modelu. Nástrojem pro 
analýzu neurčitostí plynoucích z nepřesností v počátečních podmínkách jsou soubory simulací 
jednoho modelu, pokaždé s mírně pozměněnými (perturbovanými) počátečními podmínkami 
(Collins et al., 2006).  
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Závislost modelových simulací na přesnosti zadaných počátečních podmínek bývá 
považována za výraznější u numerických předpovědních modelů používaných pro předpověď 
počasí na několik dní dopředu. U simulací klimatu na delších časových škálách se naopak 
předpokládá, že nepřesně zadané počáteční podmínky mají menší význam než neurčitost 
plynoucí např. z nepřesné reprezentace parametrizovaných procesů malého měřítka (Annan a 
Hargreaves, 2007, Vallis, 2008) nebo neurčitost ve vývoji faktorů ovlivňujících klima (Déqué 
et al., 2007). V případě klimatických simulací nás nezajímá přesný deterministický vývoj 
hodnot meteorologických veličin, ale jejich statistické vlastnosti za delší časový interval 
(Lucas-Picher et al., 2008, Vallis, 2008). Proto nebyla donedávna věnována přílišná pozornost 
inicializaci klimatických modelů (Hurrel, 2008). Oproti numerické předpovědi počasí (NWP) 
jsou simulace vývoje klimatu na desítky let dopředu daleko výpočetně náročnější. To je další 
důvod proč ansámbly s perturbovanými počátečními podmínkami nejsou u klimatických 
modelů tak často využívány. U regionálních klimatických modelů navíc dlouho převládal 
názor, že vliv řídících dat na okrajích integrační domény natolik omezuje vývoj simulovaných 
procesů, že není třeba věnovat pozornost vlivu počátečních podmínek na výstupy RCM 
(Lucas-Picher et al., 2008). Řada studií v nedávné době ovšem potvrzuje opak s tím, že čím je 
větší integrační doména RCM, tím je větší vnitřní variabilita modelu (De Elía et al., 2008, 
Lucas-Picher et al., 2008).  

Navíc se v současné době vyvíjí nový přístup k modelování klimatu, tzv. „seamless 
prediction“, tedy plynulý přechod od předpovědi počasí ke klimatu (viz např. Palmer et al., 
2008a, Hurrel et al., 2009). Vychází z faktu, že v klimatickém systému probíhá množství 
procesů a zpětných vazeb, které mají za následek variabilitu na celém spojitém spektru 
časových a prostorových měřítek (Hurrel et al., 2007). Neexistují tedy dvě oddělené skupiny 
procesů odehrávajících se na krátkých a dlouhých časových škálách, či procesů malých a 
velkých prostorových měřítek. Pro zpřesnění klimatických simulací bude nutné klást větší 
důraz na inicializaci všech částí spojených (coupled) modelů atmosféry a oceánu (AOGCM), 
zejména modelu oceánu (Hurrel, 2008). Zlepšená inicializace modelů by měla snížit 
neurčitost projekcí vývoje budoucího klimatu (Hawkins a Sutton, 2010), zejména v časovém 
horizontu několika desítek let (Meehl et al., 2009).  

Podle Rodwell a Palmer (2007) by bylo velmi přínosné mít k dispozici numerický 
model klimatického systému, který by mohl být spuštěn jak v módu předpovědi počasí s 
důkladnou inicializací, tak v klimatickém módu (dlouhodobá simulace). To by mohlo přinést 
užitek jak pro projekce klimatu, protože bychom mohli ohodnotit úspěšnost modelu v 
krátkodobé předpovědi, tak i pro NWP, protože díky klimatickým běhům modelu bychom 
věděli, jak dobře model simuluje nízkofrekvenční variabilitu (Rodwell a Palmer, 2007). 
Knutti et al. (2010) dodávají, že přínosem by byla informace o simulaci zpětných vazeb na 
všech časových škálách. Experimenty takové povahy se už začínají objevovat. Např. v rámci 
projektu CMIP5 (http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/) se uskuteční desetileté simulace 
atmosférických modelů jinak používaných pro numerickou předpověď počasí (Taylor et al., 
2009), a také simulace globálních klimatických modelů s důrazem na inicializaci všech částí 
klimatického systému (Meehl et al., 2009).      

1.2.2 Okrajové podmínky    

U GCM je tento zdroj neurčitosti dán nutností předepisovat hodnoty některých 
proměnných tam, kde by správně měly být modelovány (Tebaldi a Knutti, 2007). Tato situace 
nastává v případě, že součástí GCM není model některé části klimatického systému, typicky 
pokud je provedena simulace pouze s atmosférickou částí modelu, ale teplota povrchu oceánu 
je předepisována. Dále se jedná i o předepisování koncentrací některých plynů, zejména 
antropogenních skleníkových plynů, místo toho, aby na základě stanovených emisí byla 
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koncentrace vypočtena v chemickém modelu (Tebaldi a Knutti, 2007). U RCM je navíc nutné 
zadávat okrajové podmínky na hranicích integrační oblasti. Případná chyba v řídícím poli se 
potom přes okrajové podmínky může přenést do simulace regionálního modelu. Pokud je to 
možné, tak je vhodné volit okraje integrační domény v oblastech, kde globální model 
vykazuje pro současné klima dobrou shodu s pozorováními, resp. vyhnout se oblastem, kde 
GCM vykazuje velké chyby (Wang et al., 2004). Kromě toho je tu nejistota plynoucí z 
předepisovaného množství slunečního záření dopadajícího na horní hranici atmosféry. V 
některých případech je tato hodnota předepisována konstantní v čase, jindy se mění během 
roku v určitém stálém ročním cyklu (např. v projektu ENSEMBLES byla u některých modelů 
použita první jmenovaná možnost, u jiných druhá, viz popisy modelových simulací na 
http://ensemblesrt3.dmi.dk/). 

I při zadání zcela bezchybných hodnot okrajových podmínek ale musíme počítat 
s neurčitostí v důsledku problémů se spojením RCM a řídících dat. Jedná se např. o 
numerické metody použité pro tento „coupling“, rozdíl v časovém a prostorovém rozlišení 
mezi řídícím polem a vnořenou doménou, nekonzistence v parametrizacích použitých v RCM 
a řídícím GCM, chyby způsobené interpolacemi řídících dat, volba velikosti domény či 
kvalita řídících dat (Denis et al., 2002). Podívejme se na některé z těchto problémů blíže. 
Rozdílné prostorové rozlišení řídících dat a vnořeného RCM vede k nutnosti provádět 
interpolace jak v horizontálním směru, tak ve vertikálním, přičemž někdy je nutné 
extrapolovat řídící data i „pod povrch“. Při příliš velkém skoku v rozlišení je vhodné provést 
nejdříve simulaci RCM v menším rozlišení, a tu pak použít jako řídící pole pro simulaci 
s větším rozlišením. Tento postup byl volen i v projektu CECILIA (např. Skalák et. al., 2008), 
kde byly provedeny simulace RCM řízené reanalýzou nebo GCM v rozlišení 50 km, a až poté 
v 10 km prostorovém kroku.  

Pokud se týká vlivu velikosti integrační domény, tak problém spočívá v tom, že je 
nutno zvolit dost velkou oblast na to, aby se mohly plně vyvinout jevy malých měřítek. Na 
druhé straně ale není žádoucí provádět simulaci RCM na příliš velké oblasti, jelikož by mohlo 
dojít k významnému odchýlení od řídících dat v důsledku vnitřní variability regionálního 
modelu (Leduc a Laprise, 2009). Např. Farda et al. 2010 porovnávali několik desetiletých 
simulací dvou verzí modelu Aladin na třech různě velkých doménách, z nichž největší 
pokrývá většinu území Evropy, nejmenší naopak pouze část Balkánského poloostrova. 
Z jejich výsledků vyplývá, že simulace na velké doméně sice dává nejlepší výsledky 
z pohledu prostorových polí průměrných klimatických veličin, ale časová variabilita je lépe 
zachycena v simulacích na obou menších doménách. Jako nejvhodnější volba se tedy jeví 
středně velká doména, kde byly získány uspokojivé výsledky z pohledu prostorové i časové 
variability (Farda et al., 2010). Tyto výsledky se ale nedají zobecňovat, byly získány pro 
jeden konkrétní RCM a jednu geografickou oblast.  

Alternativou ke standardnímu postupu, kdy jsou okrajové podmínky z řídícího pole 
aplikovány pouze na okrajích integrační domény RCM, je tzv. „spectral nudging“ (dále 
spektrální „nudging“). Tato metoda byla původně navržena pro numerické předpovědní 
modely počasí (Waldron et al., 1996), modifikaci pro RCM použili např. von Storch et al. 
(2000). Metoda spočívá v tom, že simulace regionálního modelu je uměle přibližována 
řídícím datům nejen na okrajích domény, ale na celé integrační oblasti. Tato modifikace se 
ovšem týká jen velkoprostorových jevů ve vyšších atmosférických hladinách, u nichž je 
žádoucí, aby byly konzistentní s řídícím polem. Naopak jevy malých měřítek, v jejichž 
simulaci spočívá přidaná hodnota RCM, nejsou modifikovány vůbec. Hranice oddělující 
velká a malá měřítka se odvíjí od horizontálního rozlišení RCM a řídících dat. Detailní popis 
metody lze nalézt ve von Storch et al. (2000).   
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U regionálních modelů je možné rozsah neurčitosti dané okrajovými podmínkami, 
přesněji řečeno řídícím polem (GCM nebo reanalýza), posuzovat mj. pomocí více běhů 
jednoho regionálního modelu s různými okrajovými podmínkami (např. Déqué et al., 2007). 
Praktickým omezením jsou ale výše vyjmenované problémy při spojení RCM a řídících dat. 

Další možnost analýzy vlivu výše popsaných problémů týkajících se spojení RCM a 
řídících dat i dalších neurčitostí v simulaci RCM je provedení tzv. „Big Brother“ experimentu 
(zkratka BBE) (viz Laprise et al., 2000, Denis et al., 2002, Antic et al., 2004, Diaconescu et 
al. 2007, Leduc a Laprise 2009). Princip tohoto experimentu je následující. Nejdříve se 
provede simulace regionálního modelu na velké oblasti, tato simulace je řízena buď 
reanalýzou anebo globálním klimatickým modelem. Z této tzv. „Big Brother“ simulace se 
odfiltrují všechny jevy s vlnovou délkou kratší než stanovená mez, tím získáme data podobné 
povahy, jako jsou výstupy GCM s hrubým rozlišením. K filtraci lze použít jak spektrální 
filtry, tak digitální filtry (Laprise et al, 2008). Např. Denis et al. (2002) použili Fourierův filtr 
uzpůsobený pro aplikaci na neperiodická data, aby v modelové simulaci potlačili všechny 
vlnové délky kratší než 500 km, naopak jevy s větším měřítkem než 1000 km zůstaly 
nedotčeny. Takto upravená data se následně použijí jako řídící pole pro druhou simulaci 
stejného RCM, ale na menší oblasti, která je vnořena do původní velké domény. Tato 
simulace se pak někdy nazývá „Little Brother“ (Denis et al., 2002). Simulace na větší doméně 
(Big Brother) tak představuje svým způsobem virtuální realitu, vůči které je pak možné 
validovat výsledky simulace na menší doméně. To může být výhodou zejména v oblastech, 
kde není dostatečně hustá síť klimatických pozorování (Laprise et al., 2008). Laprise et al. 
(2000) provedli simulaci BBE dlouhou jen několik dní s numerickým předpovědním 
modelem, Denis et al. (2002) už použili RCM simulaci dlouhou jeden měsíc, záhy následovali 
další obdobné studie s RCM (Antic et al., 2004, Diaconescu et al. 2007, Leduc a Laprise 
2009, Rapaić et al., 2010). Všechny tyto práce pomohly objasnit některé problémy, týkající se 
zejména vlivu okrajových podmínek a schopnosti RCM simulovat věrohodně procesy malého 
měřítka. Pro přehled hlavních výsledků některých z těchto studií viz Laprise et al. (2008). Je 
ale nutno dodat, že většina z uvedených prací byla provedena se stejným regionálním 
modelem (Canadian Regional Climate Model (CRCM), Caya a Laprise, 1999), simulace s 
jinými modely mohou přinést odlišné výsledky.    

„Přidaná“ hodnota RCM oproti GCM, vyplývající z většího rozlišení, závisí do jisté 
míry na regionálních faktorech, jako je např. orografie, rozhraní mezi oceánem a pevninou, 
typ vegetační pokrývky, vliv větších vodních ploch, příp. na antropogenních vlivech jako 
znečištění ovzduší, městský tepelný ostrov nebo změny typu povrchu (Wang et al., 2004). 
Tyto regionální vlivy zvyšují schopnost RCM simulovat procesy malých měřítek (Denis et al., 
2002). Tam, kde jsou regionální vlivy silné, zejména v oblastech s členitou orografií, jsou 
simulace RCM pro referenční období relativně bližší realitě a nejsou tak závislé na modelové 
konfiguraci. Mezi takové oblasti patří západ USA, Evropa nebo Nový Zéland (Wang et al., 
2004). Na druhou stranu v regionech, kde naopak nemají charakteristiky povrchu velký vliv 
na klima, je simulace procesů malých měřítek podmíněna správnou reprezentací jak nelinearit 
přítomných v rovnicích dynamiky atmosféry, tak hydrodynamických instabilit (Denis et al., 
2002). 

1.2.3 Parametrizace  

I když se horizontální rozlišení globálních i regionálních modelů stále zvyšuje (v 
současnosti dosahuje u RCM běžně 25–10 km), je stále nutné parametrizovat procesy, které 
probíhají na prostorových škálách menších, než je rozměr gridboxu (tj. oblasti připadající na 
jeden uzlový bod, který se nachází v jejím středu). Tyto parametrizace jsou realizovány 
pomocí proměnných počítaných v modelu explicitně. Jedná se např. o konvektivní oblačnost, 
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vliv subgridové orografie na proudění vzduchu, rozptyl a absorpci krátkovlnného i 
dlouhovlnného záření atmosférickými plyny (Palmer a Williams, 2008). Formulace 
parametrizací vychází ze znalosti fyzikálních zákonitostí, kterými se řídí dané procesy, v 
mnoha případech je ale nutné použít empirických nebo poloempirických vztahů.  

Podobně jako u neurčitosti dané nepřesně zadanými počátečními podmínkami je 
možné i rozsah nejistoty plynoucí z použitých parametrizací odhadnout pomocí více simulací 
jednoho modelu. Tentokrát se jedná o tzv. „perturbed physics ensembles (PPE)“, neboli 
ansámbly s pozměněnými parametrizačními schématy nebo hodnotami jednotlivých 
parametrů (Tebaldi a Knutti, 2007). Tento přístup je hojně používán zejména u globálního 
klimatického modelu britského Hadley centra (Pope et al., 2000), viz např. Murphy et al. 
(2004), Stainforth et al (2005), Collins et al. (2006). Murphy et al. (2004) použili pouze model 
atmosféry (AGCM) spojený s modelem oceánu se směšovací vrstvou, mohli tedy vygenerovat 
poměrně velký soubor 53 simulací, oproti Collins et al. (2006), kde byl použit AGCM 
spojený s plným cirkulačním modelem oceánu, což vzhledem k výpočetní náročnosti 
umožnilo vytvořit pouze 17 simulací. Výsledky popisované ve Stainforth et al. (2005) byly 
získány v rámci projektu climateprediction.net, kde jsou prováděny simulace se stejným 
modelem jako v Murphy et al. (2004), ale jsou realizovány na osobních počítačích 
dobrovolníků po celém světě (podrobnosti viz např. Stainforth et al., 2002 nebo 
http://climateprediction.net/). Takto vytvořená výpočetní kapacita umožňuje vytvářet 
ansámbly o tisících nebo desetitisících členech. Navíc se zde kombinují různé přístupy – 
perturbované počáteční podmínky a PPE (Stainforth et al., 2005), což umožňuje porovnávat 
neurčitosti plynoucí z různých zdrojů. Pokud se týká výběru parametrů a schémat, která mají 
být při tvorbě PPE měněna a určení rozsahu jejich hodnot, existují různé způsoby (viz např. 
Murphy et al., 2004, Stainforth et al., 2005, Rougier a Sexton, 2007). Např. Murphy et al. 
(2004) stanovili pro každý měněný parametr tři hodnoty, z nichž jedna bývá použita ve 
standardní verzi jejich modelu a výběrem zbývajících dvou hodnot se snažili postihnout co 
nejširší spektrum procesů. Každopádně velkou výhodou PPE je alespoň teoretická možnost 
zahrnout všechny možné hodnoty daných parametrů a tím odhadnout plný rozsah neurčitosti 
plynoucí z použitých parametrizačních schémat (Collins, 2007).   

Odlišným přístupem k parametrizaci procesů malého měřítka jsou tzv. stochastické 
parametrizace (viz např. Palmer, 2001, Palmer et al., 2005, Palmer a Williams, 2008 a 
speciální vydání Philosophical Transactions A of Royal Society, č. 366, str. 2419–2639). 
Vychází z předpokladu, že pohybové a termodynamické rovnice popisující atmosférické 
procesy, obsahují určitou míru neurčitosti, kterou nelze z principu potlačit (Palmer a 
Williams, 2008). V takovém případě je logické místo výpočetně relativně náročných 
numerických parametrizací, modelovat procesy malého měřítka pomocí čistě stochastických 
procesů (Palmer a Williams, 2008). Neznamená to, že bychom měli vzdát snahy o zjemňování 
měřítka a opustit klasické parametrizace úplně, oba postupy se mohou vhodně kombinovat. 
Metody stochastických parametrizací se začaly vyvíjet v souvislosti s numerickou předpovědí 
počasí, ale jsou velkým příslibem i pro klimatické modelování (Palmer et al., 2008b). Jsou 
logickým důsledkem uvědomění si nevyhnutelně pravděpodobnostní povahy každé 
meteorologické i klimatologické předpovědi (Palmer, 2001).  

Přínos stochastických parametrizací byl už ukázán ve střednědobé předpovědi počasí i 
při předpovědi jevu ENSO (Doblas-Reyes et al., 2009 a tam uvedené reference). V projektu 
ENSEMBLES byla využita metoda stochastických parametrizací v globálním modelu 
IFS/HOPE (Anderson et al., 2007) provozovaném v ECMWF (http://www.ecmwf.int/), pro 
sérii sezónních předpovědí (van der Linden a Mitchell, 2009). Doblas-Reyes et al. (2009) 
porovnávali úspěšnost těchto předpovědí s výsledky získanými jak metodou PPE s modelem 
HadCM3, tak i s výsledky multimodelového souboru pěti globálních modelů, kde s každým z 
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nich bylo provedeno devět simulací s perturbovanými počátečními podmínkami, celkem tedy 
čtyřicet pět modelových běhů. Zjistili, že výsledky všech tří metod jsou porovnatelné, ale 
nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí multimodelového souboru. V předpovědi na dobu 
kratší než pět měsíců bylo dosaženo lepších výsledků pomocí stochastických parametrizací 
než PPE, pro předpověď na delší dobu tomu bylo naopak (Doblas-Reyes et al., 2009).  

U regionálních klimatických modelů ještě vyvstává další problém týkající se 
parametrizací, a to již jednou zmíněná možná nekonzistence parametrizací mezi řídícím GCM 
a vnořeným RCM (Denis et al., 2002). Tato komplikace se může projevit, i pokud slouží jako 
řídící pole data z reanalýzy, kdy se jedná o rozdílnost parametrizací RCM a modelu použitého 
pro tvorbu reanalýzy (Laprise et al., 2008). Použití rozdílných parametrizačních schémat 
může na okrajích integrační domény RCM způsobovat nežádoucí jevy. Na druhou stranu ale 
vzhledem k rozdílnému prostorovému a časovému rozlišení GCM a RCM nemusí být použití 
stejných schémat vhodné (Denis et al., 2002).    

1.2.4 Struktura modelu  

Dalším významným zdrojem neurčitostí je samotná stavba a struktura modelu, tj. 
zejména prostorové a časové rozlišení, typ sítě uzlových bodů a použité numerické metody. 
Multimodelové ansámbly, tj. soubory simulací různých modelů, dovolují odhadnout 
neurčitost plynoucí z tohoto zdroje (Tebaldi a Knutti, 2007). Neurčitost plynoucí ze struktury 
modelu lze rozdělit na neurčitost prvního a druhého druhu (Palmer, 2008). Nejistotu prvního 
druhu lze odhadnout pomocí multimodelových ansámblů z toho, jak se jednotlivé modely 
navzájem liší. Ovšem neurčitost druhého druhu pramení z chyb a zjednodušení, které mají 
všechny modely v daném souboru společné a nelze ji tedy jednoduše odhadnout pomocí 
rozptylu ansámblu. Více o multimodelových souborech a metodách, které na jejich základě 
umožňují analýzu neurčitostí, pojednáme v oddíle 1.4.  

Pokud se týká prostorového rozlišení regionálních modelů, tak snaha o jeho zvětšení je 
jistě krok správným směrem a některé studie prokazují zlepšení klimatických simulací ve 
větším rozlišení (Meissner et al., 2009), nebo alespoň nedochází k významnému nárůstu 
modelových chyb (Suklitsch et al., 2010). Na druhou stranu se ukazuje, že samo o sobě často 
nestačí pro zvýšení kvality modelové simulace (Wang et al., 2004, Jaeger et al., 2008). 
Pozornost je zřejmě nutné věnovat také výběru parametrizačních schémat vhodných pro větší 
rozlišení, což ale může přinést nežádoucí nekonzistence mezi okrajovými podmínkami a 
výstupy RCM (viz výše). Navíc je tu již zmíněný problém příliš velkého skoku v prostorovém 
kroku mezi řídícími daty a RCM. Rauscher et al. (2009) navíc upozorňuje na nutnost mít k 
dispozici dostatečně kvalitní sadu pozorovaných hodnot analyzovaných klimatických veličin 
pro validaci modelu, aby vůbec bylo možné odhalit přínos většího rozlišení.  

Netriviální záležitostí je také správné určení vertikálního rozlišení ve vztahu k 
horizontálnímu. Roeckner et al. (2004) porovnávali simulace globálního atmosférického 
cirkulačního modelu ECHAM5 s různým prostorovým rozlišením. Ukázali, že pokud se 
zvětšuje horizontální rozlišení bez navýšení počtu vertikálních hladin, tak nedochází ke 
zkvalitnění simulace, ale spíše naopak. U RCM lze také očekávat dopad změny počtu 
vertikálních hladin na modelovou simulaci při daném horizontálním rozlišení. Dle dostupných 
informací však neexistuje obecné pravidlo, které by tento vztah stanovovalo. Různé modely s 
podobným horizontálním rozlišením tak mají různý počet vertikálních hladin a je otázkou, do 
jaké míry jsou jejich simulace tímto ovlivněny. 
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1.3 Neurčitosti scénářů změny klimatu 

 Při použití modelových simulací pro tvorbu scénářů budoucí změny klimatu 
k vyjmenovaným zdrojům neurčitostí přistupuje další, a to je naše neznalost vývoje 
přirozených i antropogenních faktorů ovlivňujících klima. Vliv přirozených faktorů, zejména 
velkých sopečných erupcí a změn intenzity sluneční činnosti, lze v simulacích budoucího 
klimatu uvažovat pomocí statistických metod, tato praxe ale ještě není běžně používána 
(Collins, 2007). Podle Bertrand et al. (2002) se ale nedá předpokládat, že v globálním měřítku 
by tyto přirozené vlivy na klima zcela potlačily vliv antropogenních emisí skleníkových 
plynů. Vlivy lidské činnosti na klimatický systém zahrnují hlavně emise skleníkových plynů a 
aerosolů a změny ve využívání povrchu. Nejistota v budoucím vývoji emisí skleníkových 
plynů a aerosolů vedla IPCC k vytvoření sady emisních scénářů, označovaných jako SRES 
scénáře. Jedná se o alternativní možnosti vývoje společnosti a předpokládaných emisí 
(Nakićenović a Swart, 2000) a slouží právě k odhadům neurčitostí projekcí budoucího 
klimatu. V současné době probíhá příprava nových emisních scénářů (Moss et al., 2008). 

Souvisejícím problémem je fakt, že ani při znalosti množství dané látky emitované do 
atmosféry nedokážeme přesně určit její výslednou koncentraci. Ta je totiž ovlivňována 
velkým množstvím různých chemických, fyzikálních a biologických procesů, které nejsou v 
současných klimatických modelech dostatečně reprezentovány (Räisänen, 2007). Tento 
problém už byl jednou zmíněn u nejistoty vyplývající z okrajových podmínek, protože 
předepisované koncentrace jsou v podstatě okrajovými podmínkami.   

Hawkins a Sutton (2010) a Hawkins a Sutton (2009) analyzovali podíl nejistoty ve 
vývoji emisí skleníkových plynů, modelových neurčitostí a vnitřní variability klimatu na 
celkové neurčitosti změn teploty a srážek v průběhu 21. století simulovaných 14 globálními 
klimatickými modely pro tři SRES scénáře. Prokázali, že vliv emisního scénáře je malý v 
porovnání s ostatními dvěma zdroji nejistoty. Pro nejbližších 10–30 let (v závislosti na 
zeměpisné oblasti) je největší část rozptylu změn dána vnitřní variabilitou, na delších 
časových škálách převládá modelová neurčitost. Relativně malý podíl emisního scénáře na 
nejistotě změn teploty a srážek na území ČR simulovaných souborem RCM bude prokázán i 
v této práci (viz kap. 4). 

Vzhledem k tomu, že modelové výstupy jsou zatíženy mnoha nejistotami, jejichž 
hlavní zdroje jsou popsány v předešlých odstavcích, je nutné je pro použití při tvorbě scénářů 
změny klimatu upravovat. Různé metody tzv. postprocessingu jsou popsány např. v Déqué 
(2007), IPCC-TGICA (2007), Piani et al. (2010), Themeßl et al. (2010). Nejjednodušším 
způsobem je tzv. delta-přístup, kdy se z modelových výstupů odvodí změna průměrných 
hodnot (zpravidla dlouhodobých měsíčních nebo sezónních průměrů) a pozorované hodnoty 
v referenčním období se posunou o tuto změnu. Je jasné, že charakteristiky variability 
zůstávají v takto vytvořeném scénáři v budoucím období stejné jako v referenčním období 
(Kalvová a kol., 2010). Další jednoduchou metodou je tzv. unbiasing, kdy jsou modelové 
výstupy pro referenční i budoucí období opravena o průměrnou modelovou chybu 
v referenčním období. Existují ovšem i složitější postupy, které mají za cíl odstranit i chyby v 
simulovaném tvaru statistických rozdělení klimatických charakteristik (Kalvová a kol., 2010). 
Takovými metodami jsou např. tzv. kvantilová metoda (Déqué, 2007) nebo metoda navržená 
v Piani et al. (2010). Některé z těchto metod byly aplikovány v rámci projektu VaV 
SP/1A6/108/07 při postprocessingu výstupů regionálního modelu ALADIN-CLIMATE/CZ 
(viz Pretel a kol., 2009). 
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1.4 Multimodelové soubory 

Jak již bylo uvedeno, multimodelové soubory (ansámbly) umožňují analyzovat rozsah 
neurčitostí vyplývajících ze struktury modelů (Tebaldi a Knutti, 2007). Oproti PPE ale není 
prakticky možné odhadnout celý rozsah této neurčitosti. Piani et al. (2005) multimodelové 
ansámbly dokonce nazývá „ensembles of opportunity“ (volně lze tento termín přeložit jako 
ansámbly štěstěny). Vytvoření souboru simulací, který by postihoval všechny možné 
kombinace parametrů a konfigurací v klimatických modelech by vyžadoval obrovské finanční 
investice, několikanásobně větší než jaké jsou dnes na výzkum klimatu celosvětově věnovány 
(Collins, 2007). Navíc není jisté, zda je vůbec principiálně možné takový multimodelový 
soubor vytvořit (Palmer et al., 2008b). Podle Palmer et al. (2008b) budou multimodelové 
ansámbly v budoucnu nahrazovány nebo kombinovány se stochastickým modelováním, což 
by mohlo přinést simulace pro širší spektrum zjednodušujících předpokladů.   

Navíc, Piani et al. (2005) podotýkají, že odhad neurčitosti odvozený z váženého 
rozptylu multimodelových souborů skutečný rozsah nejistoty podhodnocuje, protože v celém 
procesu jsou pozorované hodnoty zohledněny hned dvakrát. Poprvé při konstrukci a ladění 
modelů, kdy je jedním z hlavních cílů shoda modelových výsledků právě s pozorovaným 
klimatem. A podruhé při vážení modelů, kdy se tato shoda s pozorováními opětovně hodnotí. 
Dalším problémem je samotná volba kritérií pro hodnocení této shody. Tomuto problému se 
budeme podrobněji věnovat v kap. 3 a 5. Knutti et al. (2010) konstatují, že pro vývoj modelu 
by měla být použita jiná sada dat, než pro následnou validaci. 

Jak upozorňuje Räisänen (2007), rozptyl multimodelového souboru může na druhé 
straně také přecenit rozsah skutečné neurčitosti, pokud modely, které se jeví v rámci ansámblu 
jako odlehlé, jsou zároveň méně spolehlivé (Räisänen, 2007).      

Přes všechny uvedené výhrady jsou multimodelové soubory velmi cenným nástrojem 
pro odhad rozsahu neurčitostí (Collins, 2007).  

V odborné literatuře lze nalézt velké množství různých přístupů ke zpracování 
multimodelových souborů za účelem vyhodnocování neurčitostí a jejich snižování. Často se 
jedná o váženou kombinaci simulací jednotlivých modelů. Vážení modelů je prováděno podle 
různých kritérií. Modelům, které jsou na základě daných kritérií označené jako špatné, je daná 
při výpočtu multimodelového průměru menší váha. Předpokládáme přitom, že tím 
přibližujeme multimodelový průměr reálné hodnotě (např. simulované změny teploty vzduchu 
pro nějaké budoucí období). Podobně je možné aplikovat váhy při výpočtu rozptylu 
multimodelového souboru, který slouží jako odhad neurčitosti vyplývající ze struktury 
modelů. Zde je předpoklad, že vážením jednotlivých modelů získáme menší rozptyl.   

Jednou z metod vážení modelů, která bude použita i v této práci (viz kap. 5), je metoda 
REA (Reliability Ensemble Averaging) publikovaná v Giorgi a Mearns (2002). Detailní popis 
metody a diskuse jejích výhod a nevýhod je uveden v kap. 5. Zde pouze zmíníme, že 
základem metody je hodnocení modelů na základě dvou kritérií. Prvním je shoda pozorování 
a modelové simulace pro referenční období, a druhým je vzájemná shoda modelů na simulaci 
změn klimatických charakteristik pro nějaké budoucí období. Pro stanovení hranice shody 
bylo použito měřítko přirozené variability daného prvku.   

Další možnosti vážení modelů byly navrženy v rámci projektu ENSEMBLES (van der 
Linden a Mitchell, 2009). Zpravidla se jedná o hodnocení úspěšnosti modelů v simulaci 
pozorovaných charakteristik teploty vzduchu a srážek, přičemž je brán zřetel nejen k jejich 
průměrným hodnotám, ale i k prostorové a časové variabilitě. Např. Sánchez et al. (2009) 
stanovili modelové váhy pro regionální modely z projektu ENSEMBLES na základě simulací 
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řízených reanalýzou ERA40 (Uppala et al., 2005) v období 1961–1990 tak, že porovnávali 
distribuční funkce simulovaných a pozorovaných měsíčních srážkových úhrnů.          

Použití multimodelových souborů pro odhady změny klimatu v budoucnu vede celkem 
přirozeně k vytváření pravděpodobnostních projekcí, tj. k odhadu hustot pravděpodobnosti 
možných změn jednotlivých prvků. Neurčitost těchto projekcí je potom dána jejich rozptylem 
(Xu et al., 2010). Metod odhadů pravděpodobnosti změn byla publikována celá řada, viz např. 
Räisänen a Palmer (2001), Giorgi a Mearns (2003), Tebaldi a Knutti (2007), Xu et al. (2010).  

Kromě toho, že lze multimodelové ansámbly použít pro odhad neurčitostí, se ukazuje, 
že kombinace simulací jednotlivých modelů zvyšuje kvalitu získaného výsledku. Informace 
vzniklá kombinací modelů se ukazuje být lepší než informace kteréhokoli z jednotlivých 
modelů. To se potvrzuje v mnoha oborech, nejen v klimatologii a meteorologii (Lambert a 
Boer, 2001, Hagedorn et al., 2005, Tebaldi a Knutti, 2007, Gleckler et al., 2008, Pierce et al., 
2009), ale také např. u modelových simulací a předpovědí v sektoru zdravotnictví (Thomson 
et al. 2006), zemědělství (Cantelaube a Terres, 2005) nebo hydrologie (Velázquez, 2010).  

Proč je multimodelová informace úspěšnější? Proč není výhodnější použít jeden 
nejlepší model? Hagedorn et al. (2005) se snažili nalézt odpověď na podobné otázky pomocí 
analýzy souborů sezónních předpovědí z projektu DEMETER (viz Palmer et al., 2004 nebo 
http://www.ecmwf.int/research/demeter/). Jedním z hlavních závěrů ke kterému došli je, že je 
v podstatě nemožné najít jeden nejlepší model. To je v souladu i s dalšími studiemi, 
provedenými s GCM i RCM (Giorgi a Mearns, 2002, Kalvová a kol., 2009, Suklitsch et al., 
2010). Příklady, dokládající toto tvrzení, budou také uvedeny v kap. 3 této práce. Podobně je 
obtížné vybrat jeden nejhorší model, jehož odebráním z multimodelového souboru by se 
získaná informace zlepšila (Hagedorn et al., 2005).  

Nejčastějším argumentem pro použití multimodelových ansámblů je předpoklad, že 
různá zjednodušení použitá v jednotlivých modelech jsou nezávislá a chyby z nich plynoucí 
se tedy alespoň částečně vyruší kombinací modelů (Hagedorn et al., 2005, Weigel et al., 
2008). Pierce et al. (2009) uvádějí kvantitativní odůvodnění úspěchu multimodelového 
průměru. Analyzovali výstupy AR4 GCM (Meehl et al., 2007) pro západní pobřeží USA pro 
různé meteorologické prvky. Dokazují, že chyby jednotlivých modelů mají v jejich případě 
různá znaménka, a proto výsledná chyba průměru je nižší (Pierce et al., 2009). Na druhou 
stranu Knutti et al. (2010) dokazují, že simulace některých AR4 GCM nejsou vzájemně 
nezávislé. Zaměřili se na průměrnou sezónní teplotu vzduchu v období 1981–2000 a pro 
porovnání použili reanalýzu ERA40 (Uppala et al., 2005). Odchylka multimodelového 
průměru od pozorování zpočátku klesala, když byl zvyšován počet modelů, ze kterých byl 
průměr počítán. Tento pokles se ale brzy zastavil, a pro počet modelů větší než šest už 
zůstávala chyba téměř konstantní. Důvodem je právě to, že simulace jednotlivých modelů 
jsou navzájem korelované. Knutti et al. (2010) očekávají podobné výsledky i pro ostatní 
veličiny, nejen pro teplotu vzduchu. Prosté průměrování modelových simulací tedy zřejmě 
není obecný recept na získání nejvěrohodnějších výsledků.     
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Kapitola 2 

 

Použitá data 

 

2.1 Výstupy regionálních klimatických modelů z projektu PRUDENCE 

Výstupy regionálních klimatických modelů z projektu PRUDENCE byly získány z 
internetového archivu projektu na adrese http://prudence.dmi.dk/. Stažení NetCDF souborů a 
předzpracování dat bylo provedeno v rámci projektu VaV SP/1A6/108/07. Seznam RCM 
použitých v této práci je uveden v tab. 2.1. Bližší informace o modelových experimentech, s 
jejichž výstupy budeme pracovat, nabízí tab. 2.2. U všech osmi modelů byly k dispozici 
simulace řízené atmosférickým cirkulačním modelem HadAM3H (Buonomo et al., 2007) v 
horizontálním rozlišení 1.875° x 1.25° (zem. šířka x zem. délka), a to jak pro referenční 
období 1961–1990, tak pro období 2071–2100 se SRES emisním scénářem A2. Pro danou 
simulaci HadAM3H v referenčním období byly teploty povrchu oceánu (SST) převzaty ze 
souboru pozorovaných hodnot HadISST (Rayner et al. 2003). Pro budoucí období byly SST 
poskytnuty ze simulace globálního modelu HadCM3 (Gordon et al., 2000), provedené s 
nižším horizontálním rozlišením. Dále byly dostupné běhy dvou RCM řízené globálním 
klimatickým modelem ECHAM4/OPYC3 (Roeckner et al., 1999) pro emisní scénáře A2 a 
B2. Se třemi RCM byly také provedeny experimenty řízené HadAM3H pro scénář B2. 
Podrobné informace o emisních scénářích jsou popsány v Nakićenović a Swart (2000). Scénář 
A2 předpokládá rychlejší růst emisí skleníkových plynů než B2, rozdíl mezi nimi narůstá 
zejména po roce 2050. Tyto dva scénáře ale nepředstavují celý rozsah možného vývoje.  

Detailní popis regionálních modelů i provedených simulací je uveden v Christensen a 
Christensen (2007), Jacob et al. (2007) a Déqué et al. (2007). Všechny zde použité simulace 
RCM (tab. 2.2) byly provedeny v horizontálním rozlišení přibližně 0,5° (50 km) na společné 
integrační oblasti pokrývající většinu území Evropy a Středomoří. Počet vertikálních hladin v 
modelech se pohyboval mezi 19 a 31. Většina RCM byla odvozena z numerických 
předpovědních modelů používaných v jejich mateřských institucích. Použité fyzikální 
parametrizace jsou v jednotlivých modelech různé, jejich přehled je uveden v tab. 1 v Jacob et 
al. (2007). Někdy tedy mohlo dojít k nekonzistencím mezi parametrizačními schématy v 
RCM a řídícím GCM (viz oddíl 1.2). Vzhledem k tomu, že ČR, na kterou se v této práci 
soustřeďujeme, leží téměř ve středu integrační domény, není pravděpodobné, že by byly 
modelové výstupy v této oblasti ve větší míře případnými nekonzistencemi ovlivněny. Stejné 
konstatování platí i pro multimodelový soubor z projektu ENSEMBLES (viz oddíl 2.2).   

 I přesto, že mají RCM podobné horizontální rozlišení, modelové orografie se 
do jisté míry liší. Na ukázku uvádíme na obr. 2.1 modelové orografie pro tři RCM z projektu 
PRUDENCE. Další informace o rozdílech modelových orografií jsou uvedeny v kap. 4, 
v části 4.6. Výstupy modelů, které byly k dispozici, byly již převedené do společné sítě 
uzlových bodů, což zjednodušilo jejich analýzu a vzájemné porovnání. Jedná se o síť 
používanou britskou Climate Research Unit (CRU) (New et al., 1999). Podle informací na 
webových stránkách projektu byla při interpolaci teplotních dat provedena korekce na 
nadmořskou výšku cílové orografie (viz obr. 2.1), přičemž byl uvažován konstantní gradient 
0,65 °C/100 m. U srážek žádná korekce provedena nebyla.  
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Tab. 2.1: Použité RCM z projektu PRUDENCE. V prvním sloupci je uveden název modelu, ve 
druhém a třetím sloupci je informace o institutu, kde byly provedeny příslušné simulace, a v 
posledním sloupci je uveden odkaz na publikaci, kde lze najít o modelu více informací.  

RCM Institut  Země Reference 
HIRHAM4 DMI Dánsko Christensen et al. (1996) 

CHRM ETH Švýcarsko Vidale et al. (2003) 
CLM GKSS Německo Steppeler et al. (2003) 

HadRM3 HC Velká Británie Buonomo et al. (2007) 
RACMO KNMI Nizozemí Lenderink et al. (2003) 
REMO MPI Německo Jacob (2001) 
RCAO SMHI Švédsko Döscher et al. (2002), Meier et al. (2003), Jones et al. (2004)  

PROMES UCM Španělsko Castro et al. (1993) 

Tab. 2.2: Seznam použitých simulací RCM z projektu PRUDENCE. HadAM3H a 
ECHAM/OPYC značí dva řídící GCM, A2 a B2 jsou SRES scénáře. Křížek značí, že s 
konkrétním RCM byla dostupná simulace řízená odpovídajícím GCM pro daný emisní scénář.   

  
HadAM3H   ECHAM4/OPYC3 

A2  B2  A2  B2  
HIRHAM4/DMI x x x x 
HadRM3/HC x       
CHRM/ETH x       
CLM/GKSS x       
REMO/MPI x       

RCAO/SMHI x x x x 
PROMES/UCM x x     
RACMO/KNMI x       

 

 
Obr. 2.1: Modelové orografie RACMO/KNMI (vlevo nahoře), CHRM/ETH (vpravo nahoře), 
RCAO/SMHI (vlevo dole). Vpravo dole je ukázána orografie odpovídající společné síti 
uzlových bodů CRU (viz text). Barevná škála je v metrech.    
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2.2 Výstupy regionálních klimatických modelů z projektu ENSEMBLES 

Výstupy regionálních klimatických modelů z projektu ENSEMBLES byly staženy z 
internetového archivu na adrese http://ensemblesrt3.dmi.dk/. Seznam použitých modelů je 
uveden v tab. 2.3 a informace o jejich simulacích v tab. 2.4. U všech třinácti RCM byly k 
dispozici simulace řízené reanalýzou ERA40 (Uppala et al., 2005). Všechny tyto simulace 
byly použity při výpočtech popsaných v části 3.2. U devíti modelů byly dostupné i simulace 
řízené globálními klimatickými modely HadCM3 (Gordon et al., 2000), ECHAM5/MPIOM 
(Keenlyside et al., 2008) nebo ARPEGE/OPA (jinak také CNRM-CM3, Salas-Mélia et al., 
2005) (viz tab. 2.4). Analýza prezentovaná v kap. 4 a 5 byla provedena s výstupy těchto devíti 
RCM. U modelu HadCM3 byly jako okrajové podmínky pro několik simulací RCM kromě 
standardní verze použity i dva běhy s pozměněnými fyzikálními parametrizacemi. V tab. 2.4 
jsou tyto běhy označeny jako HadCM3 (low) a HadCM3 (high). Nastavení parametrizací ve 
verzi HadCM3 (low) má totiž za následek nižší citlivost simulovaného klimatu než ve 
standardní verzi, u konfigurace HadCM3 (high) je naopak citlivost vyšší. Simulace všech tří 
verzí HadCM3 jsou natolik odlišné, že je lze při analýze výstupů RCM považovat za různé 
okrajové podmínky (van der Linden a Mitchell, 2009). 

Všechny modelové experimenty řízené reanalýzou ERA40 byly provedeny pro období 
1961–2000. Simulace řízené globálními modely začínaly rokem 1951 a končily buď v 
polovině (model ALADIN/CNRM) anebo na konci 21. století. Od roku 2000 modelové běhy 
předpokládaly vývoj emisí skleníkových plynů a aerosolů podle SRES scénáře A1B. Tento 
scénář představuje určitou střední cestu vývoje globálních emisí. Přibližně do poloviny 21. 
století předpokládá jejich růst, poté slabý pokles. Odhad emisí v roce 2100 je potom přibližně 
stejný jako pro scénář B2. Pro podrobnosti opět odkazujeme na Nakićenović a Swart (2000).   

Podobně jako v projektu PRUDENCE byly modelové experimenty provedeny na 
společné integrační doméně pokrývající celou Evropu (viz van der Linden a Mitchell, 2009, 
jejich obr. 5.1 na str. 47). Horizontální rozlišení simulací použitých v této práci je přibližně 
0,25° (25 km) a počet vertikálních hladin byl v rozmezí od 24 do 32. Výjimkou je simulace 
modelu CLM/GKSS řízená ERA40, u které bylo horizontální rozlišení 50 km. Stručný popis 
použitých RCM lze nalézt na stránkách internetového archivu http://ensemblesrt3.dmi.dk/, 
podrobnější údaje potom v publikacích vyjmenovaných v tab. 2.3. Často se jedná o novější 
verze modelů, které byly použity v projektu PRUDENCE. Konkrétně jde o modely HadRM, 
HIRHAM5, RACMO, RCA3, REMO5.7, CLM a PROMES (tab. 2.1 a 2.3). Kromě 
prostorového rozlišení se u některých RCM změnily i fyzikální parametrizace, příp. další 
nastavení. V modelu HIRHAM5 se např. oproti předešlé verzi změnilo numerické schéma v 
dynamické části modelu, i použité parametrizace (Christensen et al., 2007). Simulace s 
modely CLM a RCA3 byly provedeny zároveň ve dvou institucích. Kromě použitého 
počítačového systému se simulace CLM/ETHZ a CLM/GKSS lišily také v použití 
spektrálního „nudgingu“ (viz oddíl 1.2.2) a v zadaných typech povrchu (B. Rockel, emailová 
korespondence). Modelové běhy RCA3/SMHI a RCA3/C4I se podle informací uvedených na 
webových stránkách datového archivu lišily zejména v zadávaných vnějších faktorech, jako 
jsou koncentrace skleníkových plynů nebo solární konstanta. Rozdíly mezi modely 
ALADIN/CNRM a ALADIN-CLIMATE/CZ jsou popsány ve Farda et al. (2010). Oba 
modely sdílejí stejné dynamické jádro, ale jejich fyzikální parametrizace se liší.     

V kap. 3 a 5 jsou pro modely z projektu ENSEMBLES prezentovány výsledky pro 
referenční období 1961–1990, příp. 1961–2000. V kap. 4 jsou použity i hodnoty pro dvě 
budoucí období 2021–2050 a 2069–2098. Volba posledně jmenovaného časového období se 
může na první pohled jevit nelogicky, bylo by vhodnější zvolit stejné období jako bylo k 
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dispozici pro modely z projektu PRUDENCE. To ale nebylo možné, protože simulace modelu 
HadRM končila rokem 2098.  

Stejně jako u modelů z projektu PRUDENCE se modelové orografie i přes 
porovnatelné horizontální rozlišení vzájemně liší. Na obr. 2.2 jsou na ukázku zobrazeny 
nadmořské výšky orografie regionálních modelů RegCM3 a CLM/ETHZ, protože dobře 
ilustrují rozdíly mezi modely. Orografie RegCM3 je ze všech modelů nejvíce shlazená, 
reprezentace tvaru povrchu v modelu CLM/ETHZ patří naopak k nejvíce realistickým. 
Modelové výstupy byly k dispozici ve společné síti uzlových bodů, stejné jako byla použita 
při tvorbě datového souboru EOBS (viz oddíl 2.3).  

Tab. 2.3: Jako tab. 2.1, ale pro regionální modely z projektu ENSEMBLES. 

Model Institut Zem ě Reference 
ALADIN/CNRM CNRM Francie Farda et al. (2010) 

ALADIN-CLIMATE/CZ ČHMÚ ČR Farda et al. (2010) 
CLM/ETHZ ETH Švýcarsko Böhm et al. (2006) 
CLM/GKSS GKSS Německo Böhm et al. (2006) 

CRCM OURANOS Kanada Plummer et al. (2006) 
HadRM HC Velká Británie Collins et al. (2006) 

HIRHAM5 DMI Dánsko Christensen et al. (2007) 
PROMES UCM Španělsko Castro et al. (1993), Sánchez et al. (2004) 
RACMO KNMI Nizozemí van Meijgaard et al. (2008) 

RCA3/C4I C4I Irsko Kjellström et al. (2005) 
RCA3/SMHI SMHI Švédsko Kjellström et al. (2005) 

RegCM ICTP Itálie Giorgi a Mearns (1999), Elguindi et al. 
(2007), Pal et al. (2007) 

REMO5.7 MPI Německo Jacob (2001), Jacob et al. (2001) 

Tab. 2.4: Seznam použitých simulací RCM z projektu ENSEMBLES. V prvním sloupci jsou 
znázorněny simulace řízené reanalýzou ERA40, v ostatních sloupcích jednotlivými globálními 
modely. Všechny simulace byly provedeny pro emisní scénář A1B. Hvězdička u simulace 
modelu ALADIN/CNRM značí, že tato simulace skončila v roce 2050. Všechny modelové 
simulace byly provedeny v horizontálním rozlišení 25 km, výjimkou je pouze model 
CLM/GKSS s rozlišením 50 km. Zelená barva označuje simulace použité v kap. 4. Výsledky 
popsané v části 3.2 byly získány na základě všech simulací řízených ERA40. V kap. 5 byly 
využity modelové běhy řízené ERA40, které jsou označeny zelenou barvou.  

ERA40 ARPEGE/OPA ECHAM5/MPIOM HadCM3 HadCM3 (high) HadCM3 (low)
ALADIN/CNRM x x *

CLM/ETH x x
HadRM x x x x

HIRHAM5 x x x
RACMO x x

RCA3/C4I x x
RCA3/SMHI x x x

RegCM x x
REMO5.7 x x

ALADIN-CLIMATE/CZ x
CLM/GKSS x

CRCM x
PROMES x  
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Obr. 2.2: Modelové orografie RegCM3/ICTP (vlevo) a CLM/ETH (vpravo) v horizontálním 
rozlišení 0,25°. Škála je v metrech.  

2.3 Pozorovaná data 

Pro porovnání modelových výstupů s pozorovaným klimatem byly v této práci použity 
tři různé datové soubory. Prvním z nich byl soubor vytvořený v projektu ENSEMBLES 
(Haylock et al., 2008). Jedná se o denní hodnoty teploty vzduchu a srážek v pravidelné síti 
uzlových bodů s krokem 0,25°. Na obr. 2.3 je zobrazena orografie povrchu v oblasti ČR, jak 
byla zohledněna při interpolaci pozorovaných dat. Tento datový soubor bude dále nazýván 
EOBS a pod označením EOBS2 budeme rozumět jeho novější verzi. Bližší informace o 
datech EOBS lze nalézt v Haylock et al. (2008) nebo na internetových stránkách 
http://eca.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php. Z archivu na těchto stránkách byla 
data EOBS2 získána. Pro tvorbu souboru EOBS2 bylo použito měření z pouze 13 stanic na 
území ČR. 

Další dva datové soubory byly vytvořeny v ČHMÚ. V obou případech se jedná o 
technické řady, které vycházejí ze všech dostupných staničních pozorování, ale liší se 
metodou použitou při doplňování a interpolaci dat. V případě technických řad, které budeme 
dále označovat přívlastkem „první generace“, nebyly pozorované hodnoty převedeny do 
pravidelné sítě uzlových bodů, ale jsou k dispozici pro místa, kde se v současnosti nacházejí 
srážkoměrné stanice ČHMÚ (celkem 781 míst, jejich rozmístění je na obr. 2.4). Na základě 
naměřených hodnot byly pro jednotlivé měsíce období 1961–1990 vytvořeny mapy rozložení 
teploty vzduchu a srážek. Při tom byla použita metoda IDW v kombinaci s lineární regresní 
závislostí interpolované veličiny na nadmořské výšce. Z těchto map byly potom odečteny 
hodnoty teploty a srážek v daném místě. V tomto datovém souboru jsou tedy k dispozici 
měsíční průměrné teploty vzduchu a měsíční úhrny srážek v daném období. Technické řady 
první generace jsou v této práci použity v oddílu 3.1 a v kap. 5.  

Soubor technických řad, dále označovaných jako „druhé generace“, byl vytvořen 
způsobem popsaným v Štěpánek et al. (2010), Skalák et al. (2008) a Štěpánek et al. (2009). 
Svou podstatou se jedná o podobný soubor jako data EOBS. Pozorované hodnoty byly také 
převedeny do společné sítě uzlových bodů. Narozdíl od souboru EOBS však vycházejí 
technické řady druhé generace s daleko většího množství staničních měření, pro tvorbu byla 
použita všechna dostupná data ČHMÚ. Před tím než byla provedena interpolace staničních 
měření do společné sítě, prošla data kontrolou kvality a byly doplněny chybějící hodnoty. K 
interpolaci byla použita metoda IDW. Hlavním rozdílem oproti technickým řadám první 
generace je to, že výpočet proběhl pro denní data a byl kladen důraz na kontrolu a doplnění 
staničních dat. V této práci v kap. 5 používáme verzi tohoto datového souboru, kdy je síť 
uzlových bodů definována stejně, jako síť EOBS v rozlišení 0,25° a i nadmořské výšky 
uzlových bodů jsou velmi podobné jako u souboru EOBS. Kromě toho existují verze v jinak 
situovaných sítích, např. v síti uzlových bodů společné s modelem ALADIN-CLIMATE/CZ v 
rozlišení 25 km nebo 10 km (Štěpánek et al., 2010, Skalák et al., 2008).  
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Pro odhad přirozené variability teploty vzduchu a srážek byly v kap. 5 použity údaje o 
průměrných denních teplotách vzduchu a srážkových úhrnech naměřených na stanicích Praha-
Klementinum, České Budějovice, Tábor a Přerov v období 1901–2000. Tato data poskytl 
ČHMÚ. V několika případech se vyskytly v naměřených řadách chybějící denní hodnoty. U 
stanic České Budějovice a Tábor to byl vždy jen jeden den. U stanice Přerov se jednalo 
celkem o deset dní, ale ne víc než tři dny za sebou. Tyto chybějící hodnoty byly doplněny na 
základě údajů z okolních stanic.   

 
Obr. 2.3: Orografie použitá při tvorbě datového souboru EOBS v rozlišení 0,25°. Škála je v 
metrech.  

 

Obr. 2.4: Rozmístění technických řad první generace.  
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Kapitola 3 

 

Hodnocení shody simulací klimatických modelů s pozorovaným 
klimatem  

 

V první kapitole bylo uvedeno, že multimodelové ansámbly lze použít pro odhad 
neurčitostí modelových výstupů. Byly také představeny argumenty potvrzující, že 
multimodelový průměr je zpravidla lepší, než simulace jednotlivých modelů. Jedním z nich je 
skutečnost, že je prakticky nemožné vybrat modely, které by vyhovovaly ve všech zvolených 
kritériích. V této kapitole uvedeme konkrétní příklady této skutečnosti pro výstupy globálních 
i regionálních klimatických modelů pro oblast ČR. Využijeme k tomu část výsledků 
studií Kalvová a kol. (2009) a Holtanová et al. (2009, 2010b). V první z nich jsme hodnotili 
výstupy 23 globálních klimatických modelů, které patří do skupiny AR4 GCM (Meehl et al., 
2007). Cílem bylo vybrat soubor globálních modelů vhodných pro odhad neurčitosti scénáře 
změny klimatu v ČR, jehož základem bude simulace regionálního modelu ALADIN-
CLIMATE/CZ. Účel studie Holtanová et al. (2009, 2010b) byl také spjatý s tímto scénářem. 
Šlo nejen o posouzení shody simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ řízené reanalýzou 
ERA40 s pozorovanými hodnotami v referenčním období, ale také o její porovnání s 
podobnými simulacemi RCM z projektu ENSEMBLES. Dodáváme, že zmiňovaný scénář 
změny klimatu vzniká v rámci projektu „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické 
změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních 
opatření“ (SP/1A6/108/07).  

Jako jedny z metrik pro hodnocení modelů byly v obou uvedených studiích použity 
střední kvadratická chyba (RMSE) a relativní chyba (RE), které byly popsány v Gleckler et al. 
(2008). Tyto metriky byly použity pro hodnocení schopnosti modelu simulovat průměrný 
roční chod dané klimatické veličiny. Byly aplikovány na průměrné měsíční teploty vzduchu 
(Tave), jejich směrodatné odchylky (Tsdev) a průměrnou meziroční variabilitu (Tiad), a na 
průměrné měsíční úhrny srážek (Pave), jejich směrodatné odchylky (Psdev) a průměrnou 
meziroční variabilitu (Piad) v referenčním období 1961–1990. RMSE veličiny C je určena 
podle vzorce (3.1): 
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kde min označuje průměrnou hodnotu dané veličiny simulovanou modelem i v měsíci n, on je 
odpovídající hodnota odvozená z pozorování a wn je počet dní v měsíci n. C označuje jednu ze 
zkoumaných charakteristik Tave, Tsdev, Tiad, Pave, Psdev, Piad.  

Relativní chyba REi modelu i je potom spočtena na základě porovnání RMSE daného 
modelu a mediánu souboru RMSE jednotlivých modelů:  
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kde )(CRMSE  je medián RMSE(C) všech modelů z daného multimodelového souboru pro 
charakteristiku C.   

3.1 Globální klimatické modely  

Jak již bylo řečeno, v publikaci Kalvová a kol. (2009) jsme aplikovali RMSE a RE při 
hodnocení výstupů 23 GCM na území ČR s ohledem na plošné republikové průměry Tave, 
Tsdev, Tiad, Pave, Psdev, Piad. Více o zpracování a přípravě dat pro tuto analýzu lze nalézt 
v citovaném článku. Pro porovnání modelových výstupů s pozorovaným klimatem byly 
použity technické řady 1.generace (viz kap. 2).   
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BCCR-BCM2.0 CGCM3.1(T63) CGCM3.1(T47) CNRM-CM3 CSIRO-Mk3.0 GFDL-CM2.0

GFDL-CM2.1 GISS-AOM GISS-EH GISS-ER INM-CM3.0 IPSL-CM4

MIROC3.2(hires) MIROC3.2(medres) ECHO-G ECHAM5/MPI-OM MRI-CGCM2.3.2 CCSM3

PCM UKMO-HadCM3 UKMO-HadGEM1  
Obr. 3.1: Porovnání RMSE AR4 GCM, vlevo nahoře: průměrných měsíčních teplot vzduchu 
(osa x) a směrodatné odchylky průměrných měsíčních teplot vzduchu (osa y), vpravo nahoře: 
průměrných měsíčních úhrnů srážek (osa x) a směrodatné odchylky průměrných měsíčních 
úhrnů srážek (osa y), vlevo dole: průměrných měsíčních teplot vzduchu (osa x) a průměrných 
měsíčních úhrnů srážek (osa y), vpravo dole: meziroční variability průměrných měsíčních 
úhrnů srážek (osa x) a meziroční variability průměrných měsíčních teplot vzduchu (osa y).  

Na obr. 3.1 jsou vyneseny hodnoty modelových RMSE všech šesti jmenovaných 
veličin, vždy ve dvojicích ve vzájemném porovnání. Je dobře vidět, jak se liší hodnocení 
modelů podle průměrných hodnot Tave (Pave) a podle jejich směrodatné odchylky Tsdev 
(Psdev) (obr. 3.1 nahoře). Dále je znázorněn rozdíl v chybách modelů při simulaci Pave a 
Tave (obr. 3.1 vlevo dole), a konečně porovnání úspěšnosti modelů ve vystižení průměrné 
meziroční variability Tiad a Piad (obr. 3.1 vpravo dole). Výsledky hodnocení modelů se 
opravdu poměrně dost liší pro různé charakteristiky. Příkladem je model CCSM3, který má 
poměrně nízkou hodnotu RMSE(Tave), ale jeho RMSE(Tsdev) má nejvyšší hodnotu z celého 
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multimodelového ansámblu (obr. 3.1 vlevo nahoře). Další podobné příklady bychom našli i 
pro další dvojice charakteristik. Např. model CGCM3.1(T47) dobře simuluje průměrný roční 
chod srážkových úhrnů, zároveň ale má vysokou RMSE(Tave) (obr. 3.1 vlevo dole). Podobně 
model CNRM-CM3 je úspěšný v simulaci Tave, ale v Pave vykazuje velkou RMSE (obr. 3.1 
vlevo dole). Na druhou stranu lze také na každém z grafů najít modely, které se nacházejí 
v blízkosti průsečíku souřadnicových os, což znamená, že mají RMSE obou porovnávaných 
charakteristik poměrně malou, alespoň ve srovnání s ostatními modely. Jedná se např. o 
MIROC3.2(hires) a CSIROK-Mk3.0, které mají poměrně malou RMSE(Pave) i RMSE(Psdev) 
(obr. 3.1 vpravo nahoře). Model MIROC3.2(hires) je úspěšný i v simulaci průměrné 
meziroční variability srážek a teploty na našem území (obr. 3.1 vpravo dole).   

Tab. 3.1: Relativní chyby průměrných měsíčních teplot vzduchu (Tave), průměrných 
měsíčních úhrnů srážek (Pave) a jejich směrodatných odchylek (Tsdev, Psdev) a meziroční 
variability (Tiad, Piad) podle výstupů AR4 GCM v období 1961–1990 (převzato z Kalvová a 
kol., 2009).  

Tave Tsdev Tiad Pave Psdev Piad

BCCR-BCM2.0 0,46 0,23 0,39 0,32 0,33 0,22

CGCM3.1(T63) 0,65 0,50 -0,26 -0,50 -0,13 -0,25

CGCM3.1(T47) 0,32 0,00 -0,34 -0,36 0,02 -0,02

CNRM-CM3 -0,31 -0,30 -0,03 0,56 -0,09 -0,24

CSIRO-Mk3.0 -0,15 -0,24 0,66 -0,33 -0,32 -0,32

GFDL-CM2.0 0,63 0,22 0,16 0,34 -0,31 -0,42

GFDL-CM2.1 0,06 -0,08 -0,38 0,13 0,15 0,00

GISS-AOM -0,18 -0,28 0,00 0,45 0,68 0,59

GISS-EH -0,17 0,20 0,65 -0,24 0,67 0,62

GISS-ER 0,25 0,96 1,53 0,00 0,25 0,19

INM-CM3.0 0,42 -0,05 0,08 1,36 0,02 0,23

IPSL-CM4 -0,04 0,08 0,44 0,35 -0,13 -0,13

MIROC3.2(hires) 0,00 -0,03 -0,24 -0,40 -0,34 -0,47

MIROC3.2(medres) -0,35 0,26 -0,23 -0,08 -0,06 -0,25

ECHO-G 0,38 -0,18 -0,16 0,45 0,19 0,05

ECHAM5/MPI-OM -0,71 0,39 -0,02 -0,14 -0,24 0,02

MRI-CGCM2.3.2 0,18 -0,41 -0,57 -0,33 0,31 0,23

CCSM3 -0,11 1,91 1,40 0,32 -0,16 -0,36

PCM 0,11 0,23 -0,03 -0,35 0,22 0,12

UKMO-HadCM3 -0,19 -0,08 0,02 0,23 -0,32 -0,33

UKMO-HadGEM1 -0,30 -0,10 0,12 -0,03 0,00 0,09  

V tab. 3.1 jsou uvedeny hodnoty relativní chyby RE pro všech šest zkoumaných 
charakteristik. Políčka v tabulce jsou zbarvena podle hodnoty relativní chyby, červené odstíny 
znamenají, že RMSE modelu je větší než typická chyba modelů, tedy model patří do horší 
skupiny, modré odstíny ukazují, že model patří naopak mezi lepší modely. Čím je 
červená/modrá barva sytější, tím je model horší/lepší. Tato tabulka přehledně shrnuje to, co už 
bylo zřejmé z obr. 3.1, tedy že hodnocení modelů podle různých veličin dává různé výsledky, 
a že pokud bychom stanovili pořadí modelů na základě každé z šesti charakteristik, bude 
pokaždé různé. Je tedy nemožné vybrat pouze jeden nejlepší model, který by vystihoval jak 
průměrné hodnoty teploty vzduchu a srážek, tak i jejich časovou variabilitu.    

V Kalvová a kol. (2009) bylo označeno šest modelů, které vystihují hodnoty 
analyzovaných charakteristik v referenčním období podle spočtených relativních chyb dobře. 
Dále bylo v citované studii konstatováno, že osm modelů je naopak zcela nevhodných pro 
reprezentaci teplot vzduchu a srážek na území ČR. Tyto modely nedokázaly vůbec vystihnout 
roční chod zkoumaných charakteristik. Těchto osm modelů bylo zcela vyřazeno z dalšího 



 31

zpracování, tedy hodnocení rozsahu změn teploty a srážek ve třech časových horizontech 
v průběhu 21. století, které je popsáno v Kalvová a kol. (2010). Ze zbylých 15 modelů mělo 
bohužel pouze osm všechna potřebná data pro toto zpracování.  

3.2 Regionální klimatické modely  

Jak již bylo zmíněno, cílem studie Holtanová et al. (2009, 2010b) bylo ohodnotit 
simulaci modelu ALADIN-CLIMATE/CZ řízenou reanalýzou ERA40 a porovnat ji s dalšími 
podobnými simulacemi RCM z projektu ENSEMBLES (viz kap. 2). Simulace řízené 
reanalýzou byly zvoleny proto, aby byla odstraněna chyba vstupující z řídícího globálního 
modelu. I přesto ale nelze jednoznačně připsat veškeré zjištěné nepřesnosti jen vlastnímu 
regionálnímu modelu. Modely byly hodnoceny pomocí několika různých metrik, mezi nimiž 
byla i RMSE a RE, popsané výše (vzorce (3.1) a (3.2)). Dalšími metrikami byly skill skóre 
podle Pierce et al. (2009) a kritérium „model performance“ podle Giorgi a Mearns (2002). Pro 
popis těchto výsledků odkazujeme na Holtanová et al. (2009, 2010b). V následujícím textu se 
budeme věnovat pouze hodnocení modelů podle RMSE a RE. Opět byly hodnoceny Tave, 
Tsdev, Tiad, Pave, Psdev, Piad průměrované přes oblast, kde se nachází ČR a která je 
vymezena zeměpisnou šířkou 48,25–51,75 a zeměpisnou délkou 11,25–19,75. Jako 
pozorované hodnoty daných veličin byly použity data EOBS2 (kap. 2).   

Z výsledků této analýzy vyplynul mj. podobný závěr, jako v případě hodnocení GCM 
v Kalvová a kol. (2009). Nelze tedy vybrat jeden nejlepší model a úspěšnost modelů závisí jak 
na veličině tak na metrice, podle které je hodnotíme. Pro ilustraci tohoto faktu uvádíme obr. 
3.2 a tab. 3.2, které ukazují hodnoty RMSE a RE vybraného souboru 13 simulací RCM. Obr. 
3.2 je koncipován stejně jako obr. 3.1 a zbarvení v tab. 3.2 je analogické jako v tab. 3.1.   

Pokud bereme v úvahu teplotní charakteristiky (Tave, Tsdev a Tiad), tak modely 
RCA3/SMHI a RCA3/C4I se jeví jako nejlepší z celého souboru RCM, protože mají nejnižší 
hodnoty relativních chyb těchto tří veličin (tab. 3.2). U průměrných srážkových úhrnů Pave 
jsou nejlepšími modely PROMES a REMO5.7, podle Psdev jsou to CLM/GKSS a RACMO, a 
podle Piad modely CLM/GKSS, RACMO a REMO5.7. Naopak nejhorším modelem pro 
všechny tři srážkové charakteristiky je RegCM, protože má nejvyšší hodnoty relativních chyb 
(tab. 3.2), vysoké hodnoty jeho RMSE jsou vidět i na obr. 3.2. Pro teplotní charakteristiky jsou 
nejhoršími modely kanadský CRCM a francouzský ALADIN/CNRM (tab. 3.2). Model 
CRCM upoutá i na obr. 3.2 (vlevo nahoře a dole), kde je vidět, jak velká je jeho RMSE(Tave) 
v porovnání s ostatními modely, ale hodnota RMSE(Pave) tohoto modelu je naopak jedna 
z nejnižších.  

Většina regionálních modelů nadhodnocuje průměrné měsíční srážkové úhrny, a proto 
jsou RMSE(Pave) u všech modelů poměrně vysoké, 0,3–0,7 mm/den (obr. 3.2 vpravo nahoře). 
Jejich hodnoty se ale mezi modely příliš neliší, a proto ani individuální odchylky 
RMSE(Pave) od multimodelového mediánu chyb nejsou příliš velké, a tedy relativní chyby 
modelů RE(Pave) nedosahují vysokých hodnot (tab. 3.2). Výjimkou je jen model RegCM 
(ICTP), který má dvojnásobnou hodnotu RMSE(Pave) než multimodelový medián chyb. 
RMSE(Psdev) a RMSE(Piad) mají menší absolutní hodnoty než RMSE(Pave) (obr. 3.2 vpravo 
nahoře a dole), ale jsou více proměnlivé mezi modely, a proto i barvy v tab. 3.2 ve sloupcích 
odpovídajících Psdev a Piad jsou sytější než v případě Pave a hodnocení některých modelů 
podle relativní chyby je horší.   

Model ALADIN-CLIMATE/CZ má v porovnání s ostatními modely nízké hodnoty 
relativních chyb průměrného ročního chodu teploty RE(Tave) a srážek RE(Pave), z pohledu 
těchto charakteristik je tedy poměrně dobrý (tab. 3.2). Na obr. 3.2 vpravo nahoře je také vidět, 
že tento model má poměrně malé RMSE(Pave) a RMSE(Psdev), v obou těchto 
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charakteristikách je třetím nejlepším modelem. Selhává ale v simulaci časové proměnlivosti 
teploty, hodnoty jeho RE(Tiad) a RE(Tsdev) jsou jedny z nejvyšších mezi ostatními modely 
(tab. 3.2).   

Podobně jako u globálních modelů (kap. 3.1) je možné označit několik RCM, které 
jsou poměrně dobré, a naopak skupinu horších modelů. Model ALADIN-CLIMATE/CZ patří 
spíše mezi ty lepší regionální modely, i když zejména s vystižením časové proměnlivosti 
teploty vzduchu má problémy.  
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Obr. 3.2: Jako obr. 3.1, ale pro regionální modely z projektu ENSEMBLES, jejichž simulace 
byly řízeny reanalýzou ERA40.  

Tab. 3.2: Jako tab. 3.1, ale pro regionální modely z projektu ENSEMBLES, jejichž simulace 
byly řízeny reanalýzou ERA40.  

  Tave Tsdev Tiad Pave Psdev Piad 
ALADIN/CNRM 0,52 0,93 0,50 0,00 0,12 0,32 

ALADIN-CLIMATE/CZ 0,00 0,81 0,36 -0,21 0,00 -0,06 
CLM/ETHZ -0,30 0,17 0,00 0,13 0,16 0,11 
CLM/GKSS 0,26 0,04 0,00 -0,03 -0,41 -0,28 

CRCM 2,65 0,19 0,24 -0,08 0,00 0,11 
HadRM -0,35 -0,29 -0,25 0,56 0,74 1,01 

HIRHAM5 -0,18 -0,01 0,04 0,44 0,64 0,78 
PROMES 0,41 0,41 0,19 -0,26 -0,39 -0,20 
RACMO -0,09 -0,20 -0,27 -0,06 -0,41 -0,27 

RCA3/C4I  -0,59 -0,35 -0,37 0,23 -0,14 0,00 
RCA3/SMHI -0,47 -0,55 -0,52 0,43 -0,19 -0,13 

RegCM 0,22 -0,11 -0,06 1,07 0,93 1,21 
REMO5.7 0,51 0,00 -0,05 -0,27 -0,09 -0,27 
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Cílem kap. 3 bylo ukázat příklady dosvědčující fakt, se kterým se musí potýkat každý, 
kdo má hodnotit a porovnávat výstupy klimatických modelů s pozorovanými hodnotami 
klimatických veličin, příp. modely srovnávat vzájemně. Výsledek hodnocení modelů se liší 
podle zvoleného kritéria (pro různé metriky i veličiny). Není tedy možné vybrat jeden nejlepší 
klimatický model, jehož výstupy by bylo možné použít např. pro impaktové studie. Jak jsme 
uvedli v kap. 1, je v tomto směru naopak výhodné použít soubory simulací více modelů. S 
jejich pomocí lze získat spolehlivější hodnoty (multimodelový průměr), navíc je zároveň 
možné ohodnotit související neurčitost. V následujících dvou kapitolách se budeme věnovat 
právě této problematice.       
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Kapitola 4 

 

Analýza zdrojů neurčitostí 

 

4.1 Metoda analýzy rozptylu 

Rozptyl multimodelového souboru nám umožňuje odhadnout neurčitost vyplývající ze 
struktury použitých modelů (viz kap. 1). U ansámblů simulací regionálních modelů s různými 
okrajovými podmínkami však přistupuje další zdroj nejistoty, a to právě použitá řídící data. 
Celkový rozptyl multimodelových souborů z projektu PRUDENCE (tab. 2.1, 2.2) a 
ENSEMBLES (tab. 2.3, 2.4) proto rozdělíme na příspěvek regionálního modelu a řídících dat. 
Tam, kde to bude možné, budeme u simulací budoucího klimatu uvažovat i vliv dvou různých 
emisních scénářů. Část rozptylu, způsobenou právě tímto vlivem budeme nazývat příspěvek 
(příp. vliv, podíl) emisního scénáře.  

Zaměříme se na hodnoty simulovaných 30letých průměrných sezónních teplot 
vzduchu, srážkových úhrnů a jejich změny mezi budoucím a referenčním obdobím. 
Připomínáme, že změna průměrné sezónní teploty znamená rozdíl průměrných hodnot mezi 
budoucím a referenčním obdobím, u srážkových úhrnů se jedná o podíl. 

K rozdělení celkového rozptylu bude použita metoda popsaná v Déqué et al. (2007). 
Jedná se o modifikaci metody analýzy rozptylu (von Storch a Zwiers, 2002, Havránek, 1993, 
Hendl, 2004). Od klasického přístupu se liší zejména tím, že nemáme k dispozici kompletní 
„matici dat“ (viz dále). Níže ukážeme princip použité metody na příkladu simulací budoucího 
klimatu z projektu PRUDENCE, kde máme k dispozici výstupy osmi RCM řízených dvěma 
globálními modely pro dva emisní scénáře (tab. 2.2).    

Celkový rozptyl V multimodelového ansámblu je definován takto:  

( )2...

1
∑∑∑ −=

i j k
ijk XX

N
V ,     (4.1) 

kde ijkX  je hodnota zkoumané charakteristiky pro regionální model i, emisní scénář j 

a řídící globální model k, ...X  značí průměr přes všechna i, j, k (tečka na místě příslušného 

indexu značí průměr přes tento index) a N je počet členů ansámblu.  

Část rozptylu V, způsobenou vlivem regionálního modelu, označme R, příspěvek 
emisního scénáře S a příspěvek řídících dat G. Části rozptylu, vzniklé interakcí těchto tří 
faktorů označme RS, RG, SG a RSG. V ideálním případě by bylo možné rozptyl V úplně 
rozdělit na tyto příspěvky (Déqué et al., 2007): 

RSGSGRGRSGSRV ++++++= .    (4.2) 

Jelikož ale nemáme k dispozici stejný počet simulací pro oba emisní scénáře (osm 
simulací pro A2, jen tři pro B2), ani pro oba řídící modely (u HadCM3H jedenáct simulací, u 
ECHAM4/OPYC pouze čtyři), tak rovnost (4.2) neplatí. Proto Déqué et al. (2007) navrhují 
postup rekonstrukce chybějících dat, který je založen na minimalizaci smíšených členů (viz 
oddíl 4.1.1).   
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Označme ..iX  hodnotu zkoumané charakteristiky pro i-tý regionální model, 

průměrovanou přes oba GCM a oba emisní scénáře. Analogicky použijme označení ... , jij XX . 

Potom např. příspěvek k celkovému rozptylu způsobený RCM je roven:   

( )
2

1
.....

1
∑

=

−=
I

i
i XX

I
R ,      (4.3) 

a příspěvek způsobený kombinací RCM a emisního scénáře:   

( )
2

1
........

1

1
∑∑

==

+−−=
I

i
jiij

J

j

XXXX
IJ

RS ,    (4.4) 

kde I je počet RCM a J je počet řídících GCM. 

4.1.1 Algoritmus rekonstrukce dat 

Algoritmus doplnění hodnot pro chybějící kombinace RCM, GCM a emisního scénáře, 
který navrhli Déqué et al. (2007), je iterativní a probíhá následovně. V prvním kroku 
spočteme průměry kji XXX ...... ,,  z dostupných dat. Potom počítáme dvojité průměry 

kijkij XXX ... ,, , a pokud pro některou dvojici indexů chybí ijkX , tak položíme příslušný 

smíšený člen (RS, RG nebo GS) roven nule a chybějící data dopočítáme ze získané rovnice. 
Nakonec položením RSG=0 spočteme poslední chybějící ijkX . Celý postup se opakuje v 

několika iteracích, kdy vždy na začátku spočteme rozptyl V s pomocí dat dopočtených v 
předchozím kroku a postupně se znovu přepočítávají chybějící ijkX  (Déqué et al., 2007). V 

této práci byl postup opakován vždy desetkrát, rozdíl hodnot ijkX  mezi posledními dvěma 

iteracemi byl vždy menší než 0,5 %.   

4.2 Regionální modely PRUDENCE - průměrná sezónní teplota vzduchu  

V této části uvedeme výsledky analýzy rozptylu multimodelového ansámblu 
z projektu PRUDENCE (tab. 2.2) pro simulovanou průměrnou sezónní teplotu vzduchu. 
Výsledky pro srážkové úhrny budou stejným způsobem popsány v části 4.3. Nejdříve budeme 
uvažovat pouze modelové simulace pro emisní scénář A2, celkový rozptyl tedy rozdělíme na 
příspěvek RCM a řídícího GCM (oddíl 4.2.1, 4.3.1). Poté započítáme i vliv emisního scénáře 
(4.2.2, 4.3.2). Popíšeme vždy komponenty rozptylu průměrných hodnot teploty a srážek v 
referenčním období 1961–1990, v budoucím období 2071–2100 a také jejich změn. Stejně 
jako v následujících částech (pro modely z projektu ENSEMBLES), ukážeme vždy výsledky 
spočtené pro plošný průměr dané charakteristiky v oblasti vymezené zeměpisnou šířkou 
48,25–51,75 a zeměpisnou délkou 11,25–19,75, uvnitř které se nachází ČR. Zároveň 
popíšeme prostorovou variabilitu komponent rozptylu při provedení analýzy rozptylu 
v každém uzlovém bodě. Obrázky ukazující tyto výsledky jsou na přiloženém CD. Popis 
obsahu CD je v Příloze. Diskuse všech výsledků bude provedena v části 4.6. 

4.2.1 Vliv RCM a řídícího GCM  

Kromě zimní sezóny podíl regionálního modelu na celkovém rozptylu 
multimodelového souboru průměrných sezónních teplot vzduchu v období 1961–1990 
dosahuje 80–90 % (obr. 4.1 nahoře). V zimě sice také převažuje příspěvek RCM, ale činí už 
jen 65 %. V létě se projevuje i smíšený vliv regionálního a globálního modelu, celkový 
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rozptyl nelze jednoznačně rozložit na příspěvek jednoho a druhého. Tento smíšený vliv činí 
ale jen 3 %. Ve všech ročních obdobích lze pozorovat určitou prostorovou variabilitu (obr. 
4.2.1.1–2 v příloze). Na jaře klesá vliv RCM směrem na severovýchod, na podzim směrem na 
severozápad. V letní sezóně má v severní části oblasti (od 51. rovnoběžky na sever) RCM 
podíl pouze 60 %, na většině území ČR je to ale více než 80 %. V zimě jsou pole obou 
komponent rozptylu více proměnlivá, ale RCM způsobuje více než 50 % celkového rozptylu 
v naprosté většině oblasti (obr. 4.2.1.1–2 v příloze).      

Převládající vliv na rozptyl simulovaných průměrných sezónních teplot v období 
2071–2100 má opět regionální model (obr. 4.1 vlevo dole). Na podzim a na jaře dosahuje jeho 
příspěvek téměř 90 %, v létě 80 % a v zimě 75 %. Podobně jako v referenčním období lze 
vidět v zimě a v létě určitý smíšený vliv RCM a GCM, který způsobuje v zimě 4 % celkového 
rozptylu a v létě 2 %. Na jaře klesá vliv RCM směrem na jihozápad, v létě roste směrem na 
sever. Na podzim jsou prostorová pole obou příspěvků poměrně monotónní. V zimní sezóně 
se velikost obou komponent rozptylu mění nepravidelně (obr. 4.2.1.3–4 v příloze).   

Na rozdíl od průměrné sezónní teploty v referenčním i budoucím období převažuje u 
jejích změn (tj. rozdílů) vliv řídícího GCM (obr. 4.1 vpravo dole). Na jaře je jeho podíl 
nejvýraznější ze všech sezón (79 %). Na podzim dosahuje 66 %, v létě a v zimě 60 %. V zimě 
je opět celkový rozptyl ovlivněn interakcí GCM a RCM, jejíž podíl na celkovém rozptylu činí 
5 %. V ostatních sezónách lze celkový rozptyl jednoznačně rozdělit mezi oba faktory. Na jaře 
a v létě klesá vliv GCM od západu na východ, příspěvek RCM ve stejném směru roste (obr. 
4.2.1.5–6 v příloze). Na podzim je, podobně jako u průměrných sezónních teplot v období 
2071–2100, prostorová variabilita poměrně malá, přičemž příspěvek GCM mírně roste od jihu 
na sever. V zimní sezóně vliv GCM klesá směrem na severovýchod a příspěvek RCM 
k celkovému rozptylu ve stejném směru narůstá (obr. 4.2.1.5–6  v příloze).   
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Obr. 4.1: Procento celkového rozptylu 30letých sezónních průměrů teploty vzduchu 
simulovaných regionálními modely PRUDENCE v období 1961–1990 (nahoře), 2071–2100 
(vlevo dole), a jejich změn (vpravo dole) způsobené RCM a řídícím GCM. INT označuje 
smíšený vliv obou faktorů. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu. 
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4.2.2 Vliv RCM, GCM a emisního scénáře 

Zahrňme nyní do multimodelového souboru vedle simulací podle emisního scénáře 
A2, i simulace pro scénář B2 a v rozkladu celkového rozptylu uvažujme vedle vlivu GCM a 
RCM i vliv emisního scénáře. Podobně jako v předešlém případě, platí pro 30leté průměrné 
sezónní teploty vzduchu v období 2071–2100, že největší vliv na jejich rozptyl má regionální 
model (66–70 %). Výjimkou je zima, kdy vliv RCM poklesl ze 75 % na 34 % (obr. 4.2 
vlevo). Podíl emisního scénáře se ve všech sezónách pohybuje mezi 20 a 25 %. Příspěvek 
řídícího GCM zůstává na jaře, v létě a na podzim minoritní. V zimě je jeho podíl na celkovém 
rozptylu prakticky stejný jako příspěvek RCM (34 %), oproti případu bez uvažování vlivu 
emisního scénáře se tedy podíl GCM zvětšil o 10 % (srovnej obr. 4.1 vlevo a 4.2 vlevo). 
Kromě jarní sezóny se ve větší míře uplatňuje smíšený vliv zkoumaných tří faktorů. Nejvíce 
se projevuje v zimě, kdy se jeho podíl na celkovém rozptylu rovná 13 %. V létě a na podzim 
činí 6 % a 2 %. Prostorová proměnlivost jednotlivých příspěvků se po přidání simulací s 
druhým emisním scénářem zmenšila (obr. 4.2.2.1–3 v příloze).         
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Obr. 4.2: Procento celkového rozptylu 30letých sezónních průměrů teploty vzduchu 
simulovaných regionálními modely PRUDENCE v období 2071–2100 (vlevo) a jejich změn 
oproti referenčnímu období (vpravo) způsobené RCM, řídícím GCM a emisním scénářem. 
INT označuje podíl smíšeného vlivu všech tří faktorů. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim 
a DJF zimu. 

Tab. 4.1: Směrnice lineárního trendu [% na délkový stupeň] a koeficienty determinace R2 
získané lineární regresní analýzou závislosti příspěvku RCM k celkovému rozptylu změn 
průměrné jarní (MAM) a letní (JJA) teploty vzduchu v období 2071–2100 oproti referenčnímu 
období simulované modely z projektu PRUDENCE na zeměpisné délce.    

 Zeměpisná šířka 48,25 48,75 49,25 49,75 50,25 50,75 51,25 51,75 

M
A

M
 

Směrnice 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 1,2 1,0 1,0 
R2 0,93 0,87 0,84 0,96 0,96 0,91 0,87 0,91 

JJ
A

 Směrnice 0,5 0,5 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,5 
R2 0,68 0,52 0,84 0,85 0,83 0,85 0,93 0,96 

U změn sezónní průměrné teploty vzduchu je na jaře a v zimě hlavním zdrojem 
rozptylu multimodelového ansámblu řídící globální model (50–60 % celkového rozptylu) 
(obr. 4.2 vpravo). Oproti případu, kdy jsme neuvažovali vliv emisního scénáře na celkový 
rozptyl, příspěvek globálního modelu poklesl více než podíl RCM, pouze s výjimkou zimní 
sezóny (obr. 4.1 vpravo a obr. 4.2 vpravo). V létě je vliv všech tří faktorů vyrovnaný. Na 
podzim jsou příspěvky od GCM a emisního scénáře opět vyrovnané a podíl RCM je proti nim 
menší. U příspěvků GCM a RCM na jaře a v létě je patrný východo-západní trend (obr. 
4.2.2.4–6 v příloze). Část rozptylu připadající na globální model klesá od západu na východ, 
přičemž příspěvek od RCM ve stejném směru roste. Tyto trendy mají silnou lineární 
komponentu, jak je vidět v tab. 4.1. Na podzim příspěvek regionálního modelu roste od 
severu na jih. V zimě naopak od severu směrem na jih klesá a vliv globálního modelu v této 



 38

sezóně klesá od jihozápadu směrem na severovýchod. Podobně jako u 30letých průměrů 
sezónní teploty vzduchu v období 2071–2100, je i u její změny oproti referenčnímu období 
patrný vliv interakcí mezi třemi uvažovanými faktory (obr. 4.2). Největší podíl na celkovém 
rozptylu má tento smíšený vliv opět v zimě (11 %).       

4.3 Regionální modely PRUDENCE - průměrný sezónní úhrn srážek 

4.3.1 Vliv RCM a GCM  

V referenčním období 1961–1990 má na celkový rozptyl multimodelového souboru 
simulovaných 30letých průměrných sezónních srážkových úhrnů dominantní vliv regionální 
model, a to 67–80 % (obr. 4.3 nahoře). Výjimku tvoří podzim, kdy jsou příspěvky od GCM a 
RCM téměř vyrovnané (54 a 46 %). Na obr. 4.3 nahoře je také vidět, že smíšený vliv těchto 
dvou faktorů je malý. Prostorová pole příspěvků RCM a GCM jsou poměrně dost proměnlivá, 
nelze popsat žádné jednoznačné znaky nebo tendence (obr. 4.3.1.1–2 v příloze). Dá se pouze 
říci, že na jaře a na podzim je vliv RCM menší na severozápadě než ve zbytku oblasti.   

U sezónních srážek v období 2071–2100 převládá opět na jaře a v létě vliv RCM (obr. 
4.3 vlevo), jeho podíl na celkovém rozptylu je ještě větší než v období 1961–1990 (dosahuje 
téměř 100 %). Platí to v celé oblasti, narozdíl od referenčního období pozorujeme na jaře a v 
létě pouze malou prostorovou variabilitu obou komponent rozptylu (obr. 4.3.1.3–4 v příloze). 
V zimě činí podíl RCM 64 %, a je tedy stále větší než příspěvek řídícího GCM (35 %). Na 
podzim naopak převládá vliv globálního modelu, který dosahuje 68 % (obr. 4.3 vlevo). Na 
podzim a v zimě vidíme i určitou prostorovou variabilitu (obr. 4.3.1.3–4 v příloze). V obou 
těchto sezónách je příspěvek regionálního modelu větší v jižní části oblasti než na severu, pro 
vliv řídícího globálního modelu platí opačné tvrzení. Podobně jako v referenčním období je 
vliv interakcí mezi GCM a RCM na celkový rozptyl průměrných sezónních srážkových úhrnů 
zanedbatelný (obr. 4.3).  
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Obr. 4.3: Jako obr. 4.1, ale pro srážky  

V případě simulovaných změn průměrných sezónních srážek v období 2071–2100 
oproti referenčnímu (tj. jejich podílů) je na jaře a na podzim vliv GCM a RCM téměř 
vyrovnaný. V létě a v zimě má dominantní podíl regionální model (82 % a 98 %) (obr. 4.3 
vpravo). V letní sezóně převažuje příspěvek RCM na celém území ČR, bez větší prostorové 
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proměnlivosti (obr. 4.3.1.5–6 v příloze). V zimě jsou prostorová pole podílů obou faktorů na 
celkovém rozptylu změn srážek uspořádána hřebenovitě. V pásu od severovýchodu 
k jihozápadu převládá vliv RCM (jeho podíl dosahuje až 100 %), směrem k severozápadu a 
k jihovýchodu potom narůstá vliv GCM. Na jaře roste podíl RCM od jihozápadu 
k severovýchodu a podíl GCM ve stejném směru klesá. Na podzim nemají prostorová pole 
obou příspěvků jasnou strukturu (obr. 4.3.1.5–6 v příloze). Výsledky analýzy rozptylu změn 
srážek se tedy liší od výše uvedených zjištění pro 30tileté průměry v obou časových obdobích 
zejména v zimě (u změn je větší podíl RCM). Oproti období 2071–2100 narostl u změn 
srážek vliv GCM na jaře a v létě.         

4.3.2 Vliv RCM, GCM a emisního scénáře  

U průměrných sezónních srážek v období 2071–2100 je vliv emisního scénáře na 
celkový rozptyl multimodelového ansámblu ve všech sezónách menší nebo roven 6 % (obr. 
4.4 vlevo). Po přidání simulací pro scénář B2 se na jaře a v létě sice část rozptylu celého 
souboru způsobená regionálním modelem poklesla, ale stále zůstává větší než ostatní dva 
příspěvky (vliv RCM činí 85 a 88 %). Na podzim a v zimě jsou příspěvky GCM a RCM více 
vyrovnané a jejich hodnoty jsou v podstatě stejné, jako byly v případě, kdy v rozkladu 
celkového rozptylu vliv emisního scénáře neuvažovali (obr. 4.4 vlevo). Podobně jako u 
průměrné sezónní teploty vzduchu je zde určitý smíšený vliv tří uvažovaných činitelů. 
Největší hodnoty dosahuje v létě, kdy činí 8 % celkového rozptylu. Na jaře a v létě převládá 
vliv RCM v celé oblasti (obr. 4.3.2.1–3 v příloze). Na podzim příspěvek RCM klesá směrem 
na severozápad a vliv GCM v tomto směru roste. V zimě narůstá podíl RCM od severu na jih 
a příspěvek GCM ve stejném směru klesá (obr. 4.3.2.1–2 v příloze).   

U změn průměrných sezónních srážkových úhrnů mezi obdobím 2071–2100 a 
referenčním obdobím hraje v létě a v zimě i po započítání vlivu emisního scénáře 
nejdůležitější roli regionální model, jehož podíl na celkovém rozptylu multimodelového 
souboru dosahuje 74 a 84 % (obr. 4.4 vpravo). Ostatní dva zdroje rozptylu, tj. řídící GCM a 
emisní scénář, jsou v těchto sezónách potlačeny. Na jaře a na podzim jsou příspěvky GCM a 
RCM opět spíše vyrovnané a vliv emisního scénáře zůstává malý (obr. 4.4 vpravo). 
Prostorová struktura příspěvků GCM a RCM je podobná jako v případě, kdy jsme 
neuvažovali vliv druhého emisního scénáře (obr. 4.3.2.4–6 v příloze). U příspěvku emisního 
scénáře je vidět určitou prostorovou variabilitu pouze na jaře, kdy jeho velikost směrem na 
východ roste a u hranic analyzované oblasti dosahuje 30 %. V ostatních sezónách jeho 
velikost v celé oblasti nepřesahuje 10 % (obr. 4.3.2.6 v příloze). Pokud se týká smíšeného 
vlivu všech tří faktorů, tak ve všech sezónách je patrný, nejvíce v létě (13 %) a na podzim (21 
%), přičemž bez vlivu scénáře přitom nebyl tento smíšený vliv patrný vůbec.    
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Obr. 4.4: Jako obr. 4.2, ale pro srážky.  
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4.4 Regionální modely ENSEMBLES - průměrná sezónní teplota vzduchu 

V této části představíme výsledky analýzy rozptylu multimodelového souboru 
z projektu ENSEMBLES (tab. 2.3, 2.4) pro průměrnou sezónní teplotu vzduchu. Následující 
oddíl 4.5 je věnován atmosférických srážkám. Pro referenční období popíšeme výsledky 
získané jak základě ansámblu simulací řízených GCM a reanalýzou ERA40, tak i souboru 
tvořeného simulacemi řízenými pouze globálními modely. U obou budoucích období (2021–
2050 a 2069–2098) uvedeme výsledky jak pro 30leté průměrné hodnoty, tak i pro jejich 
změny (u teplot opět rozdíly mezi budoucím a referenčním obdobím, u srážek podíly). 
Celkový rozptyl bude vždy rozdělen na příspěvek RCM a řídících dat.   

4.4.1 Průměrná sezónní teplota vzduchu v období 1961–1990  

Pokud zahrneme do multimodelového ansámblu simulace řízené GCM i reanalýzou 
ERA40, tak na jaře, v létě a na podzim jsou podíly řídícího pole a RCM na celkovém rozptylu 
téměř vyrovnané (obr. 4.5 vlevo). V zimě potom převládá příspěvek řídících dat (90 %). 
Rozklad rozptylu na podíly obou uvažovaných faktorů není ale v žádné sezóně jednoznačný. 
Na jaře a na podzim jsou vlivy způsobené jejich interakcí zodpovědné za 6 % rozptylu, v létě 
za 10 % a v zimě za 3 %. V létě příspěvek řídícího pole klesá směrem na severovýchod, 
přičemž vliv RCM ve stejném směru roste, na podzim a na jaře je podobný znak vidět 
v severojižním směru (obr. 4.4.1.1–2 v příloze). V zimě jsou pole méně proměnlivá, dá se ale 
říci, že v západní části sledované oblasti má řídící pole větší vliv než na východě.   

Nebereme-li v úvahu modelové běhy řízené reanalýzou ERA40, tak vliv regionálního 
modelu naroste a je dominantní (70–80 %) (obr. 4.5 vpravo). Pouze v zimě zůstává podíl 
řídícího pole na celkovém rozptylu 91 %. Smíšený vliv GCM a RCM ve všech sezónách 
téměř vymizel (obr. 4.5). Pokud se týká prostorové proměnlivosti, tak pole jednotlivých 
příspěvků k celkovému rozptylu jsou hladší, ale jsou zde podobné tendence jako v 
předchozím případě (obr. 4.4.1.3–4 v příloze). V létě směrem na jihozápad roste vliv GCM a 
klesá podíl RCM. V zimě jsou stejné změny patrné ve směru na severozápad. Na jaře a na 
podzim je patrný nárůst vlivu GCM směrem od jihu na sever (obr. 4.4.1.3–4 v příloze).    
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Obr. 4.5: Procento celkového rozptylu 30letých sezónních průměrů teploty vzduchu 
simulovaných regionálními modely ENSEMBLES v období 1961–1990 způsobené RCM a 
řídícím polem (GCM). Vlevo je ukázán případ, pokud započítáme i simulace řízené ERA40, 
vpravo pouze simulace řízené globálními modely. INT označuje smíšený vliv RCM a GCM. 
MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu.   

4.4.2 Průměrná sezónní teplota vzduchu v období 2021–2050 a její změny oproti 
referenčnímu období 

Podobně jako v referenčním období (obr. 4.5 vpravo) má i v období 2021–2050 
převládající vliv na celkový rozptyl simulovaných průměrných sezónních teplot vzduchu 
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regionální model (70–80 %), opět s výjimkou zimy (obr. 4.6 vlevo). V této sezóně je naopak 
dominantní podíl řídícího globálního modelu (83 %). Smíšený vliv GCM a RCM dosahuje 
maximálně 2 % celkového rozptylu. Prostorová struktura jednotlivých komponent rozptylu je 
téměř totožná jako v referenčním období, kdy jsme brali v úvahu pouze simulace řízené 
globálními modely (obr. 4.4.2.1–2 v příloze).    

Analyzujeme-li změny průměrných sezónních teplot vzduchu v období 2021–2050 
oproti referenčnímu období, převládá na jaře a v zimě vliv řídícího globálního modelu (obr. 
4.6 vpravo). V létě a na podzim je podíl RCM a GCM téměř vyrovnaný, mírně převládá 
působení RCM. Na podzim a v zimě jsou prostorová pole příspěvků k celkovému rozptylu 
změn teploty málo proměnlivá (obr. 4.4.2.3–4 v příloze). V létě klesá vliv GCM směrem na 
sever, na jaře roste směrem na západ. Podíl smíšeného vlivu RCM a GCM na celkovém 
rozptylu změn teploty je ve všech sezónách opět menší než 2 % (obr. 4.6 vpravo).     
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Obr. 4.6: Procento celkového rozptylu 30letých sezónních průměrů teploty vzduchu 
simulovaných regionálními modely ENSEMBLES v období 2021–2050 (vlevo) a jejich změn 
oproti referenčnímu období (vpravo) způsobené RCM a řídícím GCM. INT označuje smíšený 
vliv obou faktorů. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu.  

4.4.3 Průměrná sezónní teplota vzduchu v období 2069–2098 a její změny oproti 
referenčnímu období 

V období 2069–2098 zůstává vliv RCM na celkový rozptyl simulovaných průměrných 
teplot vzduchu dominantní pouze na jaře a v létě (obr. 4.7 vlevo), a jeho převaha není tak 
jednoznačná jako v předchozích dvou obdobích. Na jaře dosahuje jeho podíl 66 %, v létě 56 
%. Na podzim naopak mírně převažuje příspěvek řídícího globálního modelu (57 %). V zimě 
podíl GCM oproti referenčnímu období mírně klesl, na 85 % (obr. 4.7 vlevo). Smíšený vliv 
obou faktorů způsobuje 1–2 % celkového rozptylu. Prostorová proměnlivost zůstává v tomto 
období podobná jako v obdobích 1961–1990 a 2021–2050, pouze na jaře a na podzim se 
příspěvky mění ve více východo-západním směru a v zimě jsou pole méně proměnlivá (obr. 
4.4.3.1–2 v příloze).    
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Obr. 4.7: Jako obr. 4.6, ale pro období 2069–2098. 
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Na rozptyl modelových změn průměrných sezónních teplot vzduchu v období 2069–
2098 oproti referenčnímu období má dominantní vliv řídící globální model (obr. 4.7 vpravo). 
Výjimkou je léto, kdy jsou vlivy GCM a RCM vyrovnané (50 a 48 %). Podíl RCM ve všech 
sezónách oproti období 2021–2050 poklesl. Prostorová proměnlivost je poměrně malá, 
zejména na podzim (obr. 4.4.3.3–4 v příloze). V zimě má příspěvek RCM lokální maxima v 
oblastech pohraničních českých pohoří a na slovensko-polských hranicích. 

4.5 Regionální modely ENSEMBLES - průměrný sezónní úhrn srážek 

4.5.1 Průměrný sezónní úhrn srážek v období 1961–1990 

U 30letých průměrných sezónních úhrnů srážek v referenčním období, bereme-li 
v úvahu modelové běhy řízené GCM i ERA40, má na celkový rozptyl multimodelového 
souboru kromě jarní sezóny hlavní vliv regionální model. Jeho převaha ovšem není příliš 
výrazná, jeho podíl na celkovém rozptylu dosahuje 62–64 % (obr. 4.8 vlevo). Na jaře jsou 
příspěvky RCM a řídících dat téměř vyrovnané, 41 a 46 %. Podobně jako u teploty se ve 
všech sezónách uplatňuje smíšený vliv obou činitelů. Na jaře činí příspěvek interakcí 13 % 
celkového rozptylu, v ostatních sezónách dosahuje 6 % (obr. 4.8 vlevo). Prostorová 
proměnlivost obou příspěvků k celkovému rozptylu je větší než u průměrné sezónní teploty 
vzduchu a je obtížné popsat její strukturu (obr. 4.5.1.1–2 v příloze).   

Vyloučíme-li modelové běhy řízené reanalýzou ERA40, tak se vliv RCM na celkový 
rozptyl průměrných sezónních srážek mírně zvýší (obr. 4.8 vpravo). Výjimkou je podzim, kdy 
naopak vliv regionálního modelu o 22 % poklesne a vliv řídícího pole se o 26 % zvýší. Kromě 
podzimu je tedy vliv RCM na celkový rozptyl multimodelového ansámblu vyšší než vliv 
globálního modelu, přičemž největší převahu má v létě (obr. 4.8 vpravo). Prostorová pole 
příspěvků k celkovému rozptylu jsou podobně jako v předchozím případě (se započítáním 
simulací řízených reanalýzou) dosti „rozbitá“ a je obtížné vypozorovat jakékoli znaky (obr. 
4.5.1.3–4 v příloze).  
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Obr. 4.8: Jako obr. 4.5, ale pro srážky.   

4.5.2 Průměrný sezónní úhrn srážek v období 2021–2050 a jeho změny oproti 
referenčnímu období 

Podobně jako v referenčním období je vliv regionálního modelu na celkový rozptyl 
simulovaných průměrných sezónních úhrnů srážek rozhodující (65–79 %), tentokrát s 
výjimkou zimy, kdy jsou příspěvky GCM a RCM stejné (49 a 50 %) (obr. 4.9 vlevo). 
Smíšený vliv těchto dvou faktorů má podíl na celkovém rozptylu pouze 1–2 %. Prostorová 
struktura obou příspěvků je opět neuspořádaná, není patrná žádná jasná struktura nebo 
tendence (obr. 4.5.2.1–2 v příloze).    
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U změn průměrných srážkových úhrnů v období 2021–2050 oproti referenčnímu 
období vidíme na jaře a v létě dominující vliv RCM, na podzim a v zimě má naopak větší 
podíl na celkovém rozptylu řídící GCM (obr. 4.9 vpravo). Pokud se týká prostorového 
uspořádání polí obou příspěvků, tak na jaře dosahuje v severovýchodní části analyzované 
oblasti vliv regionálního modelu 70–80 %, na ostatním území má o něco menší podíl na 
celkovém rozptylu (do 60 %). V létě vidíme hlavní podíl RCM na většině území ČR, v 
přilehlých oblastech Německa a Slovenska je vliv obou faktorů vyrovnaný. Na podzim a 
v zimě je opět struktura obou komponent rozptylu neuspořádaná (obr. 4.5.2.3–4 v příloze). 
Vliv interakcí globálního a regionálního modelu na celkový rozptyl činí opět pouze 1–2 %.   
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Obr. 4.9: Jako obr. 4.6, ale pro srážky. 

4.5.3 Průměrný sezónní úhrn srážek v období 2069–2098 a jeho změny oproti 
referenčnímu období 

V období 2069–2098 má narozdíl od předchozích dvou období převládající vliv na 
celkový rozptyl průměrných sezónních srážkových úhrnů řídící globální model (obr. 4.10 
vlevo). Výjimkou je zima, kdy jsou podíly GCM a RCM na celkovém rozptylu téměř stejné 
(47 a 52 %). Tento výsledek se liší od ansámblu modelů PRUDENCE, kdy v období 2071–
2100 i v referenčním období převládá spíše vliv RCM, v některých sezónách zcela 
jednoznačně (viz oddíl 4.3). Prostorová proměnlivost obou komponent rozptylu zůstává dost 
vysoká, podobně jako v předchozích dvou obdobích. V létě vliv řídícího GCM klesá směrem 
na jihovýchod. V ostatních sezónách je prostorová struktura komponent rozptylu 
neuspořádaná (obr. 4.5.3.1–2 v příloze).  

Míra vlivu RCM a GCM je u změn průměrných srážkových úhrnů v období 2069–
2098 rozdílná oproti změnám v období 2021–2050. Kromě zimy jsou podíly obou faktorů 
poměrně vyrovnané (obr. 4.10 vpravo). V zimě převažuje vliv GCM (77 %). Prostorová 
variabilita je zde ještě o něco vyšší než v předchozím období, zejména na jaře a v zimě. 
Podíly RCM a GCM se v rámci oblasti mění až o 40 % (obr. 4.5.3.3–4 v příloze).   

2069-2098

-  
10 

20 
30 

40 
50 

60 
70 

80 
90 

100 

MAM JJA SON DJF

P
od

íl 
na

 r
oz

pt
yl

u 
[%

]

GCM INT RCM

 

Změna 2069-2098

-  
10 

20 
30 

40 
50 

60 
70 

80 
90 

100 

MAM JJA SON DJF

P
od

íl 
na

 r
oz

pt
yl

u 
[%

]

GCM INT RCM

 

Obr. 4.10: Jako obr. 4.6, ale pro období 2069–2098 a srážky. 
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4.6 Shrnutí a diskuse výsledků  

V této části budou shrnuty výše popsané výsledky analýzy rozptylu multimodelových 
ansámblů z projektů PRUDENCE a ENSEMBLES. Bude provedena jejich analýza, vzájemné 
porovnání a srovnání se závěry podobných studií publikovaných v odborné literatuře.  

Je třeba zdůraznit, že použitá metoda byla převzata z Déqué et al. (2007). Na rozdíl od 
obecných metod analýzy rozptylu (např. model rozptylu s pevnými efekty, model rozptylu 
s náhodnými efekty, model rozptylu se smíšenými efekty), jejichž popis lze nalézt ve 
statistické literatuře (např. v Havránek, 1993, von Storch a Zwiers, 2002, Hendl, 2004), a 
které dávají důraz na testování hypotéz o statistické významnosti jednotlivých příspěvků, 
zejména pak interakčních členů, je postup uvedený v Déqué et al. (2007) zaměřen na to, jak se 
vyrovnat s nutností doplnit údaje pro chybějící kombinace GCM-RCM-scénář, aby bylo 
možno vůbec rozklad rozptylu provést. V našem případě bylo např. nutno u výstupů modelů 
z projektu ENSEMBLES v referenčním období doplnit chybějící data pro 32 chybějících 
dvojic GCM-RCM. Situace je tedy komplikovanější a autoři studie Déqué et al. (2007) se 
testováním nezabývají.  

4.6.1 Analýza rozptylu průměrných sezónních teplot a srážek průměrovaných přes celou 
studovanou oblast  

U multimodelového ansámblu z projektu PRUDENCE převládá u průměrné sezónní 
teploty vzduchu v referenčním i budoucím období (2071–2100) vliv regionálního modelu. U 
jejích změn mezi oběma obdobími naopak převažuje spíše řídící globální model, zejména 
uvažujeme-li simulace pouze pro emisní scénář A2.  

Pro rozptyl průměrných sezónních úhrnů srážek simulovaných modely z projektu 
PRUDENCE platí, že v létě a v zimě vždy převažuje vliv regionálního modelu, a to jak u 
průměrů v obou analyzovaných časových obdobích, tak i u změn srážek (tj. podílů 
průměrných hodnot v období 2071–2100 a referenčním obdobím). Na jaře a na podzim je vliv 
GCM a RCM většinou spíše vyrovnaný, někdy mírně převládá vliv řídícího globálního 
modelu.   

V případě multimodelového souboru z projektu ENSEMBLES bylo zjištěno, že u 
zimní průměrné teploty vzduchu vždy převažuje vliv řídících dat, ať už se jedná o průměrné 
hodnoty ve všech časových obdobích (referenční, 2021–2050, 2069–2098) nebo změny oproti 
referenčnímu období. Na jaře má naopak větší podíl na celkovém rozptylu ve všech třech 
uvažovaných obdobích regionální model. U změn jarní teploty však opět převažuje vliv 
globálního modelu. V létě jsou příspěvky od GCM i RCM téměř vyrovnané, regionální model 
má větší podíl pouze v období 2021–2050 a v referenčním období, nebereme-li v úvahu 
simulace řízené ERA40. Pro podzimní průměrnou teplotu vzduchu platí, že vliv RCM 
převažuje v referenčním období bez započítání běhů řízených ERA40 a v období 2021–2050. 
V ostatních případech jsou na podzim buď příspěvky GCM a RCM vyrovnané (průměrné 
hodnoty v období 2069–2098 a v období 1961–1990 při započítání běhů řízených ERA40, 
změny teploty v období 2021–2050 oproti referenčnímu období) anebo převažuje globální 
model (změny v období 2069–2098).  

Výsledky analýzy rozptylu průměrné sezónní teploty vzduchu simulované 
regionálními modely z projektu ENSEMBLES jsou tedy podobné pro referenční období a 
období 2021–2050. V posledním období si ale odpovídají pouze v zimě, v ostatních sezónách 
narostl vliv GCM o 15–30 %. U změn teploty se také zvýšil ve vzdálenějším období vliv 
GCM, pouze s výjimkou léta, kdy zůstal stejný.    
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Pro průměrné srážkové úhrny simulované RCM z projektu ENSEMBLES ve třech 
zkoumaných časových obdobích ani pro jejich změny nevyplynul žádný obecný závěr. Podíly 
jednotlivých faktorů se v různých obdobích liší a nevykazují v podstatě žádný společný znak.  

Z uvedených výsledků vyplývá, že změny průměrných sezónních teplot vzduchu 
simulované RCM z obou multimodelových ansámblů, jsou více ovlivněny řídícím globálním 
modelem než samotné průměrné hodnoty v odpovídajících obdobích. Jedno z vysvětlení může 
být takové, že regionální model sice modifikuje informaci, kterou dostane z GCM (více ji 
např. přizpůsobí působení orografie), do teplotních změn mezi obdobími se ale více promítne 
reakce na působení skleníkových plynů a aerosolů, která je často přebírána prostřednictvím 
řídícího GCM. U změn srážek podobný závěr na základě získaných výsledků vyslovit 
nemůžeme. To může souviset s tím, že změny srážek dané různými GCM nejsou tak 
jednoznačné jako u teploty, vedle velikosti se mohou lišit i znaménkem změny (Kalvová a 
kol., 2010). 

Déqué et al. (2007) aplikovali analýzu rozptylu na změny zimní a letní teploty a srážek 
simulované regionálními modely z projektu PRUDENCE. Uvažovali průměry daných veličin 
v rozsáhlých oblastech Evropy. Tyto oblasti jsou popsány v Christensen a Christensen (2007), 
v poslední době se toto rozdělení evropského kontinentu hojně používá pro účely validace 
regionálních modelů (např. i v projektu ENSEMBLES). Oblast, na kterou se soustřeďuje naše 
studie, leží na rozhraní dvou těchto regionů, a to východní (Eastern) a střední (Middle) 
Evropy. Výše popsané výsledky jsou v souladu s výsledky uvedenými v Déqué et al. (2007) 
pro tyto dvě oblasti. V létě naše výsledky více odpovídají oblasti východní Evropy.   

Pokud se týká smíšeného vlivu analyzovaných faktorů (řídící data, RCM, emisní 
scénář) na celkový rozptyl multimodelového ansámblu, tak u regionálních modelů z projektu 
PRUDENCE je tento smíšený vliv větší v případě, kdy uvažujeme i vliv emisního scénáře (u 
změn srážek až 21 %). U modelů z projektu ENSEMBLES je smíšený vliv RCM a řídících 
dat největší (3–13 %) v referenčním období, bereme-li v úvahu i simulace řízené reanalýzou. 
Jinak se jeho podíl většinou pohybuje do 1 %. Statistická významnost interakčního členu 
nebyla testována, a nelze proto s jistotou říci, kdy je jeho vliv možné považovat za nenulový.  

4.6.2 Vliv emisního scénáře 

Jak již bylo řečeno, vliv emisního scénáře mohl být uvažován pouze u 
multimodelového souboru z projektu PRUDENCE, kde byly k dispozici simulace pro dva 
emisní scénáře (A2 a B2). Z výsledků uvedených v částech 4.2 a 4.3 vyplývá, že vliv 
emisního scénáře na celkový rozptyl simulovaných průměrných sezónních teplot a srážek v 
období 2071–2100 i na jejich změny oproti referenčnímu období je menší než vliv RCM a 
GCM, zejména u srážek. U teplot se jeho podíl pohybuje v rozmezí 20–30 %, u srážek 
nepřesahuje 10 %.  

V kap. 1 jsme zmínili, že Hawkins a Sutton (2009) a Hawkins a Sutton (2010) 
analyzovali soubor simulací 14 GCM pro tři emisní scénáře (A2, B1, A1B) pro 21. století. 
Analyzovali vliv tří zdrojů neurčitostí – vnitřní variability (změny v klimatickém systému 
odehrávající se bez vnějšího působení), emisního scénáře a samotného modelu, na celkový 
rozptyl modelových globálních průměrných teplot vzduchu a srážek. Jejich výsledky se 
shodují s našimi v tom smyslu, že vliv vývoje emisí je menší, než vliv ostatních uvažovaných 
faktorů.  

Při hodnocení našich výsledků týkajících se vlivu emisního scénáře musíme ale mít na 
paměti, že vliv scénáře byl zkoumán na základě simulací pro emisní scénáře A2 a B2, které 
nepředstavují celý rozsah možného vývoje emisí v budoucnu. Lze tedy očekávat, že pokud 
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bychom měli k dispozici ansámbl simulací i pro další SRES scénáře (zejména ty, které 
předpokládají rychlejší nárůst emisí než A2), zjištěný příspěvek emisního scénáře k 
celkovému rozptylu modelových výsledků by byl větší. Celkový rozptyl multimodelového 
souboru by ovšem zřejmě také narostl. V současnosti probíhá v rámci 3. pracovní skupiny 
IPCC příprava nové sady emisních scénářů (Moss et al., 2008). Je velmi pravděpodobné, že 
modelové simulace pro tyto nové emisní přinesou odlišné výsledky.  

Navíc, emisní scénáře jako takové zohledňují pouze vliv lidské činnosti na 
koncentrace skleníkových plynů a aerosolů, ale zanedbávají působení dalších antropogenních 
faktorů, zejména odlesňování a dalších změn ve využívání krajiny např. na albedo nebo půdní 
vlhkost. Podle Feddema et al. (2005) může být dopad těchto dalších faktorů na modelové 
simulace budoucího vývoje klimatu nezanedbatelný. Pokud by tyto faktory byly v 
modelových experimentech započítány, je možné, že by podíl vývoje vnějších vlivů na 
klimatický systém (tj. emisí a jmenovaných faktorů dohromady) na rozptyl simulací narostl. 

4.6.3 Vliv řídících dat 

Výše popsané výsledky jsou založeny na ansámblech simulací RCM řízených 2–3 
globálními modely, případně i daty z reanalýzy ERA40. Kdybychom uvažovali více GCM, 
došlo by k nárůstu celkového rozptylu modelových výsledků a podíl řídících dat na celkovém 
rozptylu by pravděpodobně narostl. Toto tvrzení je v souladu mj. s výsledky uvedenými 
v Kalvová a kol. (2009) a Kalvová a kol. (2010). Tyto studie ukazují, že různost simulací 
AR4 globálních modelů na území ČR je velká, a že i pokud se vyberou jen ty GCM, které 
dávají realistické hodnoty teploty vzduchu a srážek v referenčním období, tak rozsah změn 
těchto charakteristik je velký. Globální modely, které byly použité jako řídící GCM pro 
simulace RCM použité v této práci nereprezentují celou škálu AR4 modelů.  

Van Ulden et al. (2007) dokázali, že regionální modely z projektu PRUDENCE řízené 
globálním modelem HadAM3H vykazují podobný charakter cirkulace jako tento řídící model, 
zvláště v zimě. V letní sezóně jsou změny cirkulace naopak více ovlivněné jednotlivými 
regionálními modely. To souhlasí s naším zjištěním, že u modelů PRUDENCE je většinou 
vliv řídícího GCM v zimě větší než v létě.   

Cahynová a Huth (2009) analyzovali vliv atmosférické cirkulace na pozorované trendy 
klimatických veličin. Zjistili, že v létě jsou tyto trendy nezávislé na změnách atmosférické 
cirkulace. Pokud předpokládáme, že charakter atmosférické cirkulace v simulaci RCM bude 
ve větší míře ovlivněn globálním modelem, spíše než regionálním (i když jak vyplývá z 
citované studie Van Ulden et al. (2007), nemusí tomu tak zcela být), tak lze očekávat, že vliv 
řídícího globálního modelu na změny teploty a srážek by mohl být v letní sezóně menší než 
vliv RCM. U modelů z projektu PRUDENCE je toto splněno u změn teploty pouze v případě, 
kdy uvažujeme oba emisní scénáře, u srážek to platí i pro změny simulované pouze pro scénář 
A2. U modelů z projektu ENSEMBLES je vliv GCM na změny teploty a srážek v období 
2021–2050 menší než vliv RCM, což je tedy v souladu s očekáváním. V období 2069–2098 
tomu tak ale není, tam jsou oba příspěvky vyrovnané.    

4.6.4 Prostorová variabilita komponent celkového rozptylu  

Doposud jsme se v rozboru výsledků popsaných v částech 4.2–4.5 soustředili na 
hodnoty průměrných sezónních teplot vzduchu a srážek průměrované přes celou sledovanou 
oblast. Nyní se zaměříme na prostorovou variabilitu jednotlivých příspěvků k celkovému 
rozptylu multimodelových ansámblů (viz příloha). Někdy je jejich proměnlivost v rámci 
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sledované oblasti velmi malá, v některých případech se ale jejich hodnoty mění až o 60 % 
celkového rozptylu.  

V Holtanová et al. (2010a), kde byl analyzován rozptyl změn teploty a srážek 
simulovaných RCM z projektu PRUDENCE, byla vyslovena hypotéza, že prostorová 
variabilita jednotlivých příspěvků k celkovému rozptylu by mohla v některých případech 
souviset s charakterem modelových orografií. Tato hypotéza se opírá o fakt, že horizontální 
rozlišení GCM je malé, a proto oblast střední Evropy je v modelových orografiích GCM 
zredukována na jakousi skloněnou rovinu, svažující se od Alp směrem k Baltu (viz např. 
Kalvová a kol., 2009). Naopak modelové orografie RCM jsou členitější (i když zdaleka 
neodpovídají reálnému terénu, viz obr. 2.1 a 2.2). Tam, kde převažuje podíl řídícího 
globálního modelu, tam by prostorová proměnlivost jednotlivých komponent rozptylu mohla 
být menší a mohla by odpovídat přibližně charakteru modelové orografie GCM. Jak je 
popsáno v Holtanová et al. (2010a), v případě modelů z projektu PRUDENCE u 
simulovaných změn teploty tato hypotéza odpovídá získaným výsledkům. V ostatních 
případech tato hypotéza ale neplatí, např. u modelů z projektu ENSEMBLES má u změn 
teploty vzduchu v zimě v obou budoucích obdobích hlavní vliv globální model, prostorový 
charakter pole odpovídající části rozptylu ale nevykazuje podobnost s orografií GCM 
v analyzované oblasti.  

Pokud převládá vliv regionálního modelu, mohl by hrát roli charakter orografií 
regionálních modelů. Např. u modelů z projektu PRUDENCE hraje regionální model 
důležitou roli u jarních a letních srážkových úhrnů v referenčním období. V tomto případě je 
vidět i poměrně velká prostorová proměnlivost komponent rozptylu (obr. 4.3.1.2 v příloze).  

Roli by ale spíše než samotný charakter orografie v jednotlivých modelech mohly hrát 
rozdíly mezi orografiemi jednotlivých RCM. I když RCM v daném multimodelovém 
ansámblu mají velmi podobné horizontální rozlišení, tak jsou určité rozdíly mezi jejich 
orografiemi, jak je vidět na obr. 4.11, kde jsou vyneseny směrodatné odchylky hodnot 
nadmořských výšek v jednotlivých uzlových bodech. Orografie modelů z projektu 
ENSEMBLES se na většině území zkoumané oblasti navzájem liší méně, než u modelů z 
projektu PRUDENCE. V obou případech jsou rozdíly v nadmořských výškách mezi 
jednotlivými modely největší v horských oblastech, u modelů PRUDENCE v oblasti 
Jeseníků, u modelů ENSEMBLES hlavně v Krkonoších a na Šumavě. Hypotézu o vlivu 
rozdílů v modelových orografiích podporuje např. prostorové uspořádání příspěvku RCM k 
celkovému rozptylu průměrných podzimních srážek simulovaných modely z projektu 
PRUDENCE v referenčním i budoucím období, kdy je vidět jeho lokální maximum v oblasti 
Krkonoš a Jeseníků (obr. 4.3.1.2, 4.3.1.4, 4.3.1.6 v příloze), kde jsou největší rozdíly mezi 
modelovými orografiemi (obr. 4.11).  

 

Obr. 4.11: Směrodatná odchylka [m] nadmořských výšek modelových orografií, vlevo pro 
modely z projektu PRUDENCE, vpravo pro ENSEMBLES.  

Abychom ověřili uvedenou hypotézu, že existuje souvislost mezi rozdíly v 
modelových orografiích a prostorovou variabilitou příspěvku RCM k celkovému rozptylu, 
byly spočteny hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu mezi směrodatnou odchylkou 
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souboru modelových orografií v jednotlivých uzlových bodech a procentuálním podílem 
RCM na celkovém rozptylu v případech, kdy je tento podíl pro průměrnou hodnotu v celé 
oblasti větší než 70 %. U modelů z projektu PRUDENCE má tato analýza smysl pouze u 
srážkových úhrnů, protože u teplot vzduchu byla při převodu do společné sítě uzlových bodů 
provedena korekce na nadmořskou výšku (viz kap. 2). U ansámblu z projektu PRUDENCE je 
příspěvek RCM k celkovému rozptylu srážkových úhrnů nebo jejich změn větší než 70 % v 
10 případech. U modelů z projektu ENSEMBLES můžeme uvažovat jak teploty vzduchu, tak 
srážky, a je tedy relevantních 11 případů. Hranice 70 % pro převažující podíl RCM byla 
zvolena subjektivně.  

U obou multimodelových ansámblů byl ve většině z uvedených 21 případů 
Spearmanův korelační koeficient statisticky významně různý od nuly na hladině 5 % 
(neukázáno). Největší korelace byla nalezena pro letní teplotu v období 1961–1990 
simulovanou modely z projektu ENSEMBLES (v případě bez započítání běhů řízených 
ERA40). Většinou byl Spearmanův korelační koeficient kladný, ale v několika případech byl 
záporný. Nemůžeme tedy říci, že byla hypotéza o souvislosti prostorové variability 
komponent rozptylu simulovaných teplot vzduchu a srážek a rozdílů v modelových 
orografiích potvrzena, protože jsme nedošli k závěru, že by větší rozdíly v orografiích 
způsobovaly větší vliv RCM. V některých případech ale tato souvislost zřejmě existuje, 
kombinuje se ovšem zjevně s dalšími faktory. U srážek tento závěr odpovídá skutečnosti, že 
samotné úhrny atmosférických srážek nevykazují jednoduchou závislost na nadmořské výšce 
(viz např. Zíková, 2009).  

Kromě vlivu orografie by mohl alespoň částečně vysvětlovat prostorovou 
proměnlivost příspěvků RCM a GCM k celkovému rozptylu multimodelových ansámblů 
simulovaných atmosférických srážek i podíl konvektivních srážek na celkovém sezónním 
úhrnu. Je jasné, že oba tyto faktory spolu mohou souviset.     

Pro některé regionální modely z projektu ENSEMBLES jsou k dispozici údaje o 
množství srážek konvektivního a stratiformního původu. Na obr. 4.12 je ukázán podíl 
konvektivních srážek na celkovém průměrném sezónním srážkovém úhrnu v období 1961–
1990 pro některé simulace regionálních modelů řízené globálními modely. Hodnoty se u 
jednotlivých modelů liší, i když u všech vidíme největší podíl konvektivních srážek v létě. 
Rulfová (2010) analyzovala podíl konvektivních a stratiformních srážek na celkových letních 
a zimních srážkách. Ukázala, že v létě je tento podíl vyrovnaný, ale v zimě převládají 
stratiformní srážky. Simulované hodnoty tedy odpovídají pozorováním pouze v tom smyslu, 
že v zimě vždy převládají stratiformní srážky a v letní sezóně je podíl konvektivních srážek 
největší. U některých modelů panuje shoda s pozorováním i v tom, že v létě mají konvektivní 
srážky zhruba poloviční podíl na celkovém úhrnu (viz obr. 4.12). Někdy je ale v létě jejich 
podíl menší (např. model RegCM), nebo naopak větší (ALADIN/CNRM).  

Lze předpokládat, že největší podíl konvektivních srážek v létě bude i v ostatních 
časových obdobích (2021–2050, 2069–2098), a že podobné výsledky bychom dostali i pro 
modely z projektu PRUDENCE (kde nejsou dostupná potřebná data). Rauscher et al. (2009) 
dokonce uvádí, že u některých RCM je podíl konvektivních srážek v 50ti km rozlišení ještě 
vyšší než u 25ti km simulací. 

Z obr. 4.13 vyplývá, že na rozptyl simulovaných úhrnů konvektivních srážek 
v referenčním období má hlavní vliv regionální model (90–97 %). To je naprosto v souladu s 
naší hypotézou, kterou se snažíme ověřit. Také to souhlasí s tím, že (kromě vzdálenějšího 
budoucího období u modelů ENSEMBLES) má RCM v létě větší vliv na celkový rozptyl 
simulovaných srážkových úhrnů než řídící GCM. Na druhou stranu se ale prostorová 
proměnlivost u letních srážek nezdá být větší než v ostatních sezónách. Na prostorovou 
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variabilitu příspěvků k celkovému rozptylu srážek tedy podíl úhrnů konvektivních srážek 
nemá jasný vliv.  
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Obr. 4.12: Procentuální podíl konvektivních srážek na celkovém průměrném sezónním 
srážkovém úhrnu v období 1961–1990 pro některé simulace regionálních modelů z projektu 
ENSEMBLES řízené globálními modely. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu. 
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Obr. 4.13: Procento celkového rozptylu 30letých průměrných sezónních úhrnů konvektivních 
srážek simulovaných regionálními modely ENSEMBLES v období 1961–1990 způsobené 
RCM a řídícím GCM. INT označuje smíšený vliv obou faktorů. MAM značí jaro, JJA léto, 
SON podzim a DJF zimu. Započítány byly pouze modely řízené globálními modely, pro které 
byla dostupná potřebná data..  

V Holtanová et al. (2010a) byla také vyslovena hypotéza, že prostorové změny 
komponent rozptylu teploty a srážek multimodelového souboru z projektu PRUDENCE ve 
východo-západním směru by mohly souviset s narůstající kontinentalitou klimatu směrem na 
východ. Tento faktor by mohl mít za následek nárůst vlivu RCM směrem na východ, protože 
ve více kontinentálním klimatu mohou mít větší vliv lokální vlivy, v přímořském klimatu (v 
západní Evropě) hraje větší roli západní proudění, které by mělo být více ovlivněno globálním 
modelem. Nárůst vlivu RCM směrem na východ je opravdu v některých případech 
pozorován, konkrétně se jedná o modely z projektu PRUDENCE a změny jarní a letní teploty 
vzduchu v období 2071–2100 oproti referenčnímu období, o průměrnou jarní teplotu vzduchu 
v období 2071–2100 a o průměrný podzimní úhrn srážek v období 2071–2100. U modelů 
z projektu ENSEMBLES narůstá vliv RCM směrem na východ pouze v některých případech 
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u průměrné sezónní teploty vzduchu (v létě v období 1961–1990 a 2021–2050, na jaře u změn 
teploty v období 2021–2050, a na jaře, v létě a na podzim v období 2069–2098), u srážkových 
úhrnů nikdy. Je tedy možné, že se nárůst kontinentality klimatu v některých případech 
uplatňuje, tento vliv ale není, podobně jako u vlivu orografie, zcela jednoznačný.    
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Kapitola 5 

 

Metoda REA 

 

V předcházející kapitole bylo ukázáno, že neurčitost simulací RCM plynoucí ze 
samotného regionálního modelu není zanedbatelná v porovnání s nejistotou spojenou s 
řídícími daty. V této kapitole se budeme věnovat analýze nejistoty plynoucí právě ze struktury 
RCM. Její odhad stanovíme na základě rozptylu ansámblu simulací různých RCM pro stejné 
okrajové podmínky. Zaměříme se proto na soubor osmi modelových simulací z projektu 
PRUDENCE pro dvě časová období (1961–1990 a 2071–2100), které byly řízeny stejným 
GCM (HadAM3H) pro stejný emisní scénář (A2), a které proběhly ve srovnatelném 
horizontálním rozlišení (přibližně 50 km) (viz tab. 2.2). Druhý použitý ansámbl bude tvořit 
devět simulací z projektu ENSEMBLES řízených reanalýzou ERA40 (rozlišení 25 km, viz 
tab. 2.4) pro referenční období.  

Jako charakteristiku rozptýlenosti multimodelového ansámblu použijeme směrodatnou 
odchylku. Kromě odhadu prostého rozptylu modelových výsledků lze aplikovat určité váhy – 
jak už je také zmíněno v kap. 1. Modelům, které jsou podle zvolených kritérií hodnoceny jako 
špatné, je přiřazena menší váha. Cílem postupu je snížení neurčitosti. V této kapitole bude 
aplikován jeden způsob vážení modelů. Tato metoda, nazvaná REA (Reliability Averaging 
Method), byla poprvé popsaná v Giorgi a Mearns (2002). Představuje kvantitativní proceduru 
výpočtu váženého multimodelového průměru (dále jen REA-průměr) a související neurčitost 
odhaduje pomocí REA-směrodatné odchylky (REA-rmsd). Metoda je založena na dvou 
kritériích hodnocení modelů, tzv. „model performance“ (kritérium spolehlivosti) a „model 
convergence“ (konvergenční kritérium). První kritérium je založeno na schopnosti modelů 
reprodukovat současné klima, přičemž se předpokládá, že čím lepší je tato schopnost, tím 
větší je spolehlivost modelových výstupů i pro budoucnost. Druhé kritérium je založeno na 
konvergenci simulací budoucího klimatu jednotlivých modelů pro stejný emisní scénář, 
přičemž čím menší odchylka od REA-průměru, tím spolehlivější simulace. Výhodou této 
metody je fakt, že nepracuje s pravděpodobnostními pojmy, nevyžaduje znalost rozdělení 
pravděpodobnosti modelovaných prvků ani žádné jiné předpoklady (Giorgi a Mearns, 2002).  

5.1 Popis metody REA 

Princip REA metody bude vysvětlen na příkladu simulovaných změn průměrné teploty 
vzduchu mezi budoucím a referenčním obdobím. Pro další veličiny platí analogické vztahy. 

Metoda REA udává průměrnou změnu teploty T
~∆  jako vážený průměr členů 

multimodelového souboru, tedy: 

 
∑

∑ ∆
=∆

i
i

i
ii

R

TR
T
~

,      (5.1) 

kde iT∆  je změna teploty mezi budoucím a referenčním obdobím simulovaná modelem i, Ri 
je REA-váha přiřazená modelu i, která je definována vzorcem 5.2:  
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Faktor RBi měří spolehlivost modelu v závislosti na odchylce Bi simulované teploty 
vzduchu od pozorování v referenčním období. Je zřejmé, že s rostoucí odchylkou Bi klesá 
spolehlivost modelu. Faktor RDi měří spolehlivost modelu v závislosti na odchylce Di změny 
simulované daným modelem od REA-průměru změn daných všemi členy multimodelového 
souboru. Čím je vzdálenost Di větší, tím menší je spolehlivost modelu. Jinými slovy, RBi 
hodnotí modely ve smyslu kritéria spolehlivosti a RDi ve smyslu konvergenčního kritéria. 
Parametr ε je měřítko přirozené variability třicetiletého průměru zkoumané veličiny. Tento 
parametr určuje hranici, kdy model považujeme za úspěšný. Hodnoty RBi a RDi jsou rovny 
jedné (největší možná váha modelu) v případě, že odchylky Bi a Di jsou menší než parametr ε. 
Pokud jsou Bi nebo Di větší než přirozená variabilita ε, potom spolehlivost modelové simulace 
klesá. 

Odchylky iD  jsou počítány iterativně. První odhad )1(
iD  je určen jako vzdálenost 

jednotlivých iT∆  od prostého multimodelového průměru T∆ :  

TTD ii ∆−∆=)1( .      (5.3) 

Tento první odhad je pak použit pro výpočet modelových REA-vah Ri podle vztahu 
(5.2) a podle vztahu (5.1) je spočten první odhad REA-průměru. Ten je následně použit 
k spočtení nových vzdáleností )2(

iD . Postup se několikrát opakuje, přičemž v (5.3) je místo 

prostého multimodelového průměru T∆  použit REA-průměr T
~∆  z předchozí iterace. 

Procedura poměrně rychle konverguje (Giorgi a Mearns, 2002). V této práci bylo použito šest 
iterací.  

REA-směrodatná odchylka (REA-rmsd) je definovaná takto:  
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δ .     (5.4) 

Spodní a horní hranice neurčitosti jsou pak určeny podle vzorce (5.5): 

 TTT ∆± ±∆=∆ δ~~
. (5.5) 

Celkový rozsah neurčitosti se tedy rovná T∆δ~2 .  

Než budou uvedeny konkrétní výsledky REA metody (v oddílech 5.5 a 5.6), tak se 
zaměříme na dílčí kroky výpočtu. V části 5.2 bude pozornost věnována výběru vhodné 
metody odhadu parametru ε (přirozené variability), v oddílech 5.3 a 5.4 se budeme blíže 
zabývat kritérii spolehlivosti a konvergence.   

5.2 Přirozená variabilita  

Termín přirozená variabilita klimatu nemá v odborné literatuře zcela jednoznačně 
vymezený význam. V širším významu jsou tímto termínem zahrnuty veškeré změny klimatu 
bez působení člověka, bez ohledu na časovou škálu (např. Ghil, 2002). Pro potřeby analýzy 
předpověditelnosti vývoje klimatu ale zahrnuje pouze vnitřní variabilitu, tedy tzv. klimatický 
šum způsobený deterministicky chaotickou podstatou klimatického systému (např. Madden a 
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Shea, 1978). Tohoto užšího pojetí se budeme držet i v naší práci. Pro určení modelových 
REA-vah Ri stanovujeme pomocí parametru ε hranici úspěšnosti modelu v simulaci 
pozorovaných charakteristik klimatu. Rovněž ho používáme pro hodnocení shody modelů v 
projekcích změn klimatu (vztah (5.2)). Parametr ε je stanoven jako odhad části rozptylu 
pozorovaných dat vyplývající právě z vnitřní variability klimatu. Oddělení variability 
způsobené vnějšími a vnitřními faktory z měřených hodnot meteorologických prvků je ale 
složité (Goswami a Mohan, 2001) a při každém takovém pokusu je nutné přijmout určité 
zjednodušující předpoklady (Madden, 1983). Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost 
výběru metody určení hodnoty parametru ε.         

5.2.1 Metody odhadu přirozené variability 

V této kapitole popíšeme tři postupy odhadu přirozené variability. Jsou to metody 
představené v publikacích Giorgi a Mearns (2002) (dále jako GM2), Madden (1976) (dále 
jako Mad76) a Goswami a Mohan (2001) (dále jako GoM01). Ukážeme také hodnoty 
parametru ε odvozené pomocí těchto tří metod z časových řad denní průměrné teploty 
vzduchu a denních srážkových úhrnů v období 1901–2000 ze stanic Praha-Klementinum, 
České Budějovice, Tábor a Přerov. Pro další stanice nebyly odpovídající řady měření 
k dispozici. Ještě dodejme, že metoda podle Mad76 byla také použita v Kalvová (1982) pro 
analýzu přirozené variability měsíčních teplot na stanici Praha-Klementinum.     

První metodou je postup aplikovaný GM2, tedy původní postup určený pro REA 
metodu. Z časových řad průměrných sezónních teplot a srážek za dané období je nejdříve 
odstraněn lineární trend. Poté se spočtou klouzavé 30leté průměry a přirozená variabilita 
třicetiletých sezónních průměrů dané veličiny (hledaný parametr ε) je stanovena jako rozdíl 
mezi jejich maximem a minimem. Jedná se o velmi jednoduchý způsob odhadu přirozené 
variability a sami autoři říkají, že pravděpodobně podhodnocuje skutečnou přirozenou 
variabilitu dané charakteristiky.  

Další dva postupy byly navrženy pro studium předpověditelnosti měsíčních či 
sezónních průměrů klimatických charakteristik. Jak je řečeno výše, jedná se o metody 
představené ve studiích Mad76 a GoM01. Míra předpověditelnosti je citovanými autory 
chápána jako poměr klimatického šumu (vnitřní variability) a celkové meziroční variability 
měsíčních či sezónních průměrů. Pro účely metody REA bude převzata právě metoda odhadu 
klimatického šumu. Obě metody, narozdíl od postupu použitého v GM2, vycházejí z denních 
hodnot studovaných veličin.   

Metoda odhadu přirozené variability dle Mad76 vychází z předpokladu, že změny 
počasí na časových škálách kratších než sezóna jsou způsobené výhradně vnitřní variabilitou 
a vliv externích faktorů (který je potenciálně předpověditelný) působí až na delších časových 
škálách. Zároveň předpokládá, že spektrum vnitřní variability pro periody delší než délka 
sezóny má charakter bílého šumu (Madden, 1983). Odhad velikosti přirozené variability je 
proveden pomocí spektrální analýzy časových řad, s použitím Parsevalova teorému. Ten říká, 
že rozptyl časové řady se rovná součtu druhých mocnin Fourierových koeficientů (ty získáme 
pomocí rychlé Fourierovy transformace, viz např. Press et al., 1992). Výpočet probíhá 
následovně. Denní časové řady se nejdříve upraví tak, že se od denních hodnot ijT , kde i je 

pořadové číslo dne v roce, a j označuje rok, odečte průměr iT  pro daný den za celé období:  

iij
u

ij TTT −= ,       (5.6) 
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kde ∑=
j

iji T
K

T
1

 a K značí počet let. Potom pro každou sezónu v každém roce spočteme 

sezónní průměr jT  a odečteme ho od anomálií denních hodnot v dané sezóně:  

j
u

ijij TTv −= ,        (5.7) 

kde ∑=
i

ijj T
N

T
1

a N je počet dní v sezóně. Pro každou takto upravenou sezónu odhadneme 

výkonové spektrum pomocí rychlé Fourierovy transformace. Tento krok byl proveden pomocí 
funkce s názvem spec.pgram() v programovacím jazyku R. Délka časové řady (sezóny) byla 
vždy doplněna na nejbližší mocninu dvou dále označovanou jako L. Vypočtená spektra byla 
hlazena Daniellovým filtrem (viz např. Press et al., 1992). V dalším kroku výpočtu se 
spektrální odhad pro 0=f  položí rovný odhadu pro nejmenší frekvenci Lf /1= , což 
vychází z předpokladu bílého šumu (viz výše). Tato sezónní výkonová spektra zprůměrujeme 
přes celé období 1901–2000. Takto získané průměrné výkonové spektrum pro danou sezónu 
označíme )( fS . Dále se využívá vztahu mezi spektrem náhodného procesu na vstupu a 
výstupu lineární soustavy (Madden, 1976, Kalvová, 1982). Spektrum sezónních průměrů 

)( fs  se tedy dá určit dle vztahu: 

)()()(
2

fSfHfs = .      (5.8) 

Filtrační funkce )( fH  je definována takto: 

 ( )
)sin(

)sin(

fM

fM
fH

π
π= ,      (5.9) 

kde M označuje délku průměrování. V případě sezónních průměrů se parametr M rovná počtu 
dní v dané sezóně (pro měsíční průměry počtu dní v daném měsíci). Přirozená variabilita 
sezónních průměrů je pak určena dle Parsevalova teorému:  

( )∑
=

∆=
5,0

0

2

f
I ffsσ .       (5.10) 

Ve své době byla popsaná metoda novým přístupem, byl to první pokus kvantitativně 
popsat příspěvek vnitřní variability systému k celkovému rozptylu denních dat (Shukla, 
1983). Sám Madden (1983) ovšem přiznává, že stanovení časového horizontu, na kterém se 
uplatňuje vnitřní variabilita bez vnějších vlivů na délku sezóny je diskutabilní. GoM01 proto 
zvolili poněkud odlišný přístup k oddělení vnitřních a vnějších příspěvků k celkovému 
rozptylu. Tento přístup byl původně navržen pro studium předpověditelnosti měsíčních 
průměrů klimatických veličin (GoM01), my ho budeme aplikovat na sezónní průměry teplot 
vzduchu a srážek. Metoda je založená na rozdělení celkového meziročního rozptylu 2σ  
sezónních průměrů dané veličiny na příspěvek interní (vnitřní) variability systému 2

Iσ  a 

(nějakého) pomalu se měnícího vnějšího působení, tedy příspěvek externí variability 2
Eσ . 

Prvním krokem je určení hlazených ročních chodů dané veličiny v jednotlivých letech, 
které označíme RCj (j označuje rok). Ty jsou získány jako součet prvních třech Fourierových 
frekvencí spočtených rychlou Fourierovou transformací z denních hodnot v daném roce. 
Interní složka ( )mI

2σ  rozptylu pro sezónu m je pak určena odchylkami ( )
mjI  naměřených 

denních hodnot njT  (n je pořadové číslo dne v sezóně) od denních hodnot shlazeného ročního 

chodu RCnj v daném roce: 
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( ) ( )∑
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j
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22 1σ ,      (5.11a) 

( ) ( )∑
=

−=
N

n
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N
I

1

1
,     (5.11b) 

kde index j označuje rok a index m sezónu v roce, n pořadové číslo dne v sezóně, N značí 
počet dní v sezóně a K je počet let. Externí složka ( )mE

2σ  rozptylu je dána odchylkami ( )
mjE  

shlazeného ročního chodu RC v daném roce j od průměrného ročního chodu RC za dané 
období:  

( ) ( )∑
=

=
K

j
mjmE E

K 1

22 1σ ,     (5.12a) 

( ) ( )∑
=
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N
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N

E
1

1
,     (5.12b) 

kde značení je stejné jako ve vzorcích (5.11a, b) a průměrný roční chod RC je získán jako 
průměr ročních chodů RC za dané období (v našem případě 1901–2000). Celkový rozptyl 
( )

m

2σ  sezónních průměrů je definován: 

( ) ( ) 22 1
mjm

C
K

=σ ,      (5.13a) 
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1
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kde značení je opět stejné jako v (5.11a, b) a (5.12a, b). 

Rovnost součtu interní a externí složky rozptylu s celkovým rozptylem předpokládá 
nezávislost odchylek ( )

mjI  a ( )
mjE , protože platí:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
mjmjmjmjmj EIEIC 2222 ++=  .    (5.14) 

Goswami a Mohan (2001) uvádějí, že pro jejich datové soubory nezávislost odchylek 
( )

mjI  a ( )
mjE  platí. Pro ověření platnosti tohoto tvrzení i pro data analyzovaná v této práci, 

byly pro každou sezónu spočteny korelace mezi ( )
mjI  a ( )

mjE . V tab. 5.1 jsou uvedeny 

rozdíly mezi součtem interní a externí složky rozptylu a celkovým rozptylem, a jsou 
zvýrazněny případy, kdy je Pearsonův korelační koeficient ( )

mjI  a ( )
mjE významný na 

hladině významnosti 5 %. V případě teploty vzduchu jsou na všech stanicích rozdíly poměrně 
malé, kromě zimní sezóny se pohybují do 15 %, v zimě 20–24 % (tab. 5.1). Pearsonův 
korelační koeficient je statisticky významný v zimě na všech čtyřech stanicích, v Přerově a 
Českých Budějovicích i na podzim. I u srážkových úhrnů jsou v naprosté většině případů 
rozdíly malé a korelace nevýznamné (tab. 5.1). Výjimku tvoří stanice Praha-Klementinum, 
kde je v zimním období Pearsonův korelační koeficient roven -0,4 a na hladině 5 % je 
statisticky významný. Při použití Spearmannova korelačního koeficientu nebo Kendallova 
tau, které jsou robustnějšími mírami korelace než Pearsonův koeficient, byly získány velmi 
podobné výsledky (neukázáno).  
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Tam, kde existuje statisticky významná korelace odchylek ( )
mjI  a ( )

mjE , zřejmě 

nejde jednoznačně rozdělit celkový rozptyl na vnitřní a externí složku. Ve většině případů ale, 
u srážek i u teploty vzduchu, se velikost Pearsonova korelačního koeficientu nacházela 
v intervalu 3,0;3,0− . Závislost složek ( )

mjI  a ( )
mjE  je tedy ve všech případech slabá, 

metodu dle GoM01 lze pro odhad přirozené variability teploty a srážek použít.    

Tab. 5.1: Rozdíly součtu interní a externí složky rozptylu oproti celkovému rozptylu sezónní 
teploty vzduchu a srážek. Modrou barvou jsou vyznačeny případy, kdy je Pearsonův korelační 
koeficient významně různý od nuly na hladině 5 %. Jednotky jsou procenta celkového 
rozptylu. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu. 

  Teplota vzduchu Atmosférické srážky 
  MAM JJA SON DJF MAM JJA SON DJF 

Přerov 9 18 7 -23 -13 -7 8 13 
České Budějovice 11 12 10 -24 -5 -9 -2 20 

Praha-Klementinum 10 8 11 -22 -8 -3 7 56 
Tábor 9 11 9 -22 4 -7 4 10 

Další možnost odhadu přirozené variability klimatu poskytují několik století či 
tisíciletí dlouhé simulace GCM se stálým vnějším působením. Např. Hunt (2010) použil 
10 000 let dlouhou simulaci globálního modelu CSIRO (Gordon a O’Farrell, 1997) k odhadu 
přirozené variability globální průměrné teploty. Poněkud jiný přístup zvolili Kumar a 
Hoerling (1995), kteří vytvořili soubor 9 simulací AGCM dlouhých jedenáct let 
s perturbovanými počátečními podmínkami a poté analyzovali rozptyl měsíčních průměrných 
hodnot v jednotlivých letech a modelových bězích. V našem případě nebyl žádný obdobný 
způsob aplikován. Jednak nebyly k dispozici vhodné modelové simulace, a navíc chceme 
odhad provést na základě pozorovaných hodnot. Nechceme kritéria pro hodnocení modelů 
stanovovat na základě jejich simulací, které jsou zatíženy různými chybami. 

5.2.2 Hodnota parametru ε  

Princip výpočtu parametru ε (přirozené variability) metodou podle GM2 je popsán 
výše. V případě metod dle GoM01 a Mad76 se hodnota tohoto parametru rovná odmocnině 
vnitřní komponenty rozptylu: 

( )mIm
2σε = ,      (5.15) 

kde m značí sezónu a 2
Iσ  je spočteno podle vzorce (5.10) (Mad76) nebo (5.11b) (GoM01).  

Ve všech sezónách je odhad přirozené variability průměrných sezónních teplot 
vzduchu pro čtyři použité stanice získaný metodou GM2 vyšší než výsledek metody GoM01, 
a to o 0,2–0,5 °C (viz obr. 5.1). V zimní sezóně jsou výsledky GM2 nejvyšší ze všech tří 
metod, v ostatních jsou výsledky Mad76 a GM2 srovnatelné. Pro všechny tři metody platí, že 
hodnoty parametru ε pro teplotu vzduchu se na jaře, v létě a na podzim navzájem téměř neliší, 
a v zimě je vnitřní variabilita teploty vyšší než v ostatních sezónách (viz obr. 5.1).   

V případě sezónních úhrnů srážek dává metoda podle Mad76 nejvyšší hodnoty 
přirozené variability, přičemž pro letní sezónu jsou rozdíly mezi výsledky jednotlivých metod 
nejvýraznější. V létě jsou hodnoty parametru ε pro srážkové úhrny spočtené metodou GM2 
vyšší než hodnoty dané metodou GoM01, v zimě je tomu naopak. Rozdíly mezi čtyřmi 
použitými stanicemi jsou o něco větší než u teploty vzduchu, zejména u metody GM2 (obr. 
5.1). 
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Obr. 5.1: Hodnoty přirozené variability sezónních průměrů teploty vzduchu (nahoře) a 
průměrných sezónních úhrnů srážek (dole) v období 1901–2000 spočtené metodou podle 
Madden (1976) (Mad76), Goswami a Mohan (2001) (GoM01) a Giorgi a Mearns (2002) 
(GM2). Uvedeny jsou hodnoty pro stanice Přerov, Praha-Klementinum a Tábor.  

5.2.3 Výběr vhodné metody 

V části 5.2.1 byly popsány tři způsoby, které lze použít pro určení parametru ε, 
potřebného pro výpočet modelových vah metodou REA (vztah (5.2)), a v oddíle 5.2.2 byly 
ukázány hodnoty ε spočtené uvedenými postupy. Nyní rozebereme tyto metody blíže a 
vysvětlíme, proč byly v dalších kapitolách při aplikaci metody REA použity metody popsané 
v GM2 a GoM01.  

Přístup Mad76 byl v literatuře poměrně široce diskutován a někteří autoři upozornili 
na jistá slabá místa této metody (např. Madden a Shea, 1978, Shukla, 1983, Madden, 1983), 
příp. se ji pokusili modifikovat (např. Shukla a Gutzler, 1983). Např. Shukla (1983) 
upozorňuje na to, že v metodě Mad76 je několik kroků, které vnáší do výsledku odhadu 
přirozené variability nejistotu. Jedná se zejména o předpoklad spektra bílého šumu pro 
frekvence kratší než délka sezóny. Shukla (1983) argumentuje, že tento předpoklad může 
přispět k nadhodnocení přirozené variability, protože tím předpokládáme, že na tyto frekvence 
nemá vliv žádné vnější působení. To se pravděpodobně projevilo i v našich výpočtech u 
srážkových úhrnů, kdy odhad metodou Mad76 je vyšší než GM2 a GoM01 (obr. 5.1). Metoda 
odhadu přirozené variability podle GoM01 je v porovnání s Mad76 jednodušší. Její výhodou 
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je zejména to, že není nutné dělat žádné předpoklady o statistických či spektrálních 
vlastnostech zkoumaných časových řad. Odhad je učiněn jen na základě meziroční variability 
ročního chodu dané veličiny.  

Obě metody, Mad76 i GoM01, byly primárně navrženy pro studium 
předpověditelnosti měsíčních průměrů klimatických charakteristik, v této práci je ale 
aplikujeme na sezónní průměry. Shukla (1983) upozorňuje, že aplikace metody Mad76 na 
sezónní průměry může být problematická, protože tím předpoklad spektra bílého šumu pro 
nízké frekvence nabývá ještě většího významu. U metody GoM01 se lze naopak domnívat, že 
přirozenou variabilitu sezónních průměrů podceňuje. Spočetli jsme odhady přirozené 
variability metodou GoM01 i pro měsíční průměry teplot a srážek (neukázáno). Ve většině 
případů tvoří přirozená variabilita u měsíčních průměrů větší podíl celkového rozptylu než v 
případě sezónních průměrů (neukázáno). Protože jsme ale zjistili slabou statistickou závislost 
interních a externích odchylek ( )

mjI  a ( )
mjE  sezónních teplot vzduchu a srážkových úhrnů 

(viz oddíl 5.2.1, tab. 5.1), budeme dále předpokládat, že metodu GoM01 lze k odhadu 
přirozené variability sezónních průměrů použít.  

Jelikož metoda GoM01 navíc používá méně zjednodušujících předpokladů než 
Mad76, budeme při aplikaci metody REA používat převážně parametr ε spočtený touto 
metodou. Většinou je hodnota ε spočtená metodou podle GoM01 menší, než výsledky 
postupů dle GM2 a Mad76. Proto bude hodnocení modelů podle obou kritérií REA přísnější a 
modifikace váženého REA-průměru (vztah (5.1)) i REA-směrodatné odchylky (REA-rmsd, 
(5.4)) oproti prostému multimodelovému průměru a prosté směrodatné odchylce bude větší.  

Tab. 5.2: Odhady přirozené variability (parametr ε) průměrných sezónních teplot vzduchu a 
srážek spočtené metodou podle Giorgi a Mearns (2002) (GM2) a Goswami a Mohan (2001) 
(GoM01) pro čtyři stanice na území ČR. V řádku „průměr ze stanic“ je uveden průměr 
parametru z těchto čtyř stanic. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu.  

  
Teplota vzduchu [°C] Srážky [mm/den) 

MAM JJA SON DJF MAM JJA SON DJF 

Přerov 
GoM01 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 
GM2 0,7 0,5 0,7 1,1 0,2 0,3 0,3 0,1 

Praha-
Klementinum 

GoM01 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 
GM2 0,6 0,7 0,6 1,3 0,2 0,3 0,1 0,1 

Tábor 
GoM01 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 
GM2 0,6 0,5 0,6 1,3 0,1 0,4 0,2 0,2 

České 
Budejovice 

GoM01 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 
GM2 0,5 0,5 0,6 1,3 0,1 0,4 0,4 0,1 

průměr ze 
stanic 

GoM01 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 
GM2 0,6 0,5 0,6 1,2 0,2 0,3 0,2 0,1 

Vzhledem k tomu, že první výpočty s REA metodou, z nichž některé byly publikované 
(Holtanová a Kalvová, 2008a, 2008b, Holtanová et al., 2010a), používaly odhad metodou 
GM2, budeme v některých případech uvádět výsledky získané s oběma odhady přirozené 
variability a porovnávat je, příp. použijeme jen metodu GM2. Pokud budeme metodu REA 
aplikovat na plošné průměry přes celé území ČR, budeme používat jako parametr ε jeho 
průměrnou hodnotu ze všech čtyř stanic (Praha-Klementinum, České Budějovice, Tábor a 
Přerov). V ostatních případech vždy upřesníme, která stanice byla použita. V tabulce 5.2 
uvádíme přehled všech hodnot parametru ε, které budou v dalších částech této práce 
používány. 

Pro ukázku rozdílů modelových vah Ri (vzorec (5.2)) spočtených s parametrem ε 
získaným metodou GoM01 a GM2 uvádíme tab. 5.3. Rozdíly jsou ukázány pro regionální 
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modely z projektu PRUDENCE (tab. 2.1 a 2.2) a pro změny průměrných sezónních teplot 
vzduchu a srážek na území ČR v období 2071–2100 oproti referenčnímu období. Je vidět, že 
v některých případech jsou rozdíly vah až 0,6, většinou se ale pohybují do 0,3. Připomínáme, 
že hodnota REA-vah Ri se pohybuje mezi nulou a jedničkou. Vliv těchto rozdílů modelových 
vah Ri na spočtený REA-průměr i na REA-rmsd je ale malý. U změn teploty se rozdíly REA-
průměrů pohybují do 0,2 °C, u změn srážek je to max. 2 % (neukázáno). Další porovnání 
výsledků REA metody získaných s parametry ε spočtenými oběma metodami jsou ukázány v 
části 5.6 na obr. 5.7 a 5.9.  

Tab. 5.3: Rozdíl modelových REA-vah Ri (vzorec (5.2)) mezi případy, kdy uvažujeme odhad 
přirozené variability podle GM2 a GoM01 (GM2 - GoM01). Použity byly simulované změny 
teploty a srážek dané modely PRUDENCE řízenými globálním modelem HadAM3H (tab. 2.2), 
zprůměrované přes celé území ČR. Jako pozorované hodnoty byly použity technické řady 
první generace (viz kap. 2). MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu.  

Teplota 
vzduchu 

HIRHAM4/ 
DMI 

HadRM3/ 
HC 

CHRM/ 
ETH 

CLM/ 
GKSS 

REMO/ 
MPI 

RCAO/ 
SMHI 

PROMES/ 
UCM 

RACMO/ 
KNMI 

MAM 0,0 0,6 0,6 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 
JJA 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 
SON 0,0 0,6 0,6 0,7 0,3 0,0 0,3 0,0 
DJF 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 

Srážky HIRHAM4/ 
DMI 

HadRM3/ 
HC 

CHRM/ 
ETH 

CLM/ 
GKSS 

REMO/ 
MPI 

RCAO/ 
SMHI 

PROMES/ 
UCM 

RACMO/ 
KNMI 

MAM 0,4 0,3 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 
JJA 0,0 0,2 0,4 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 
SON 0,4 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 
DJF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

5.3 Kritérium spolehlivosti  

Kritérium spolehlivosti hodnotí schopnost modelů simulovat vybrané klimatické 
charakteristiky v referenčním období. Zopakujme, že odchylku simulace modelu od 
pozorovaných hodnot dané charakteristiky porovnáváme s přirozenou variabilitou (viz vzorec 
(5.2)). Pokud je rozdíl simulované a pozorované hodnoty menší než přirozená variabilita, pak 
danému modelu přiřadíme nejvyšší možnou váhu (rovnu jedné). Jinak je váha RBi menší než 
jedna. Fakt, že dáváme větší váhu modelům, které lépe simulují průměrné hodnoty 
klimatických veličin, se zdá na první pohled jako zcela logický krok. Ale vzhledem k tomu, 
že ve formulaci modelů jsou některé parametry přizpůsobené tak, aby tato schopnost byla co 
největší, nezaručuje automaticky shoda s pozorováním úspěšnost modelu v simulaci 
budoucího klimatu. Dobré hodnocení modelu podle kritéria spolehlivosti se tedy dá považovat 
za nutnou, nikoli však postačující podmínku, abychom označili modelovou projekci změny 
klimatu za důvěryhodnou (Xu et al., 2010). 

Hodnocení modelů podle tohoto kritéria a výsledná hodnota modelových vah (která 
ovlivňuje výsledek metody REA), může záviset na různých faktorech. V následujících 
podkapitolách se zaměříme na některé z nich.  

5.3.1 Vliv volby referenčního období  

První krokem, který je potřeba při hodnocení modelů podle kritéria spolehlivosti 
učinit, je výběr referenčního období. Abychom zjistili, do jaké míry závisí výsledek 
hodnocení právě na výběru referenčního období, využili jsme simulace RCM z projektu 
ENSEMBLES řízené reanalýzou ERA40 za celé období, pro které jsou k dispozici, tj. 1961–
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2000. Byly spočteny modelové váhy RBi pro čtyři desetiletá období 1961–1970, 1971–1980, 
1981–1990, 1991–2000 na základě průměrných hodnot sezónních teplot vzduchu a srážek pro 
celé území ČR. Jako soubor pozorovaných dat byly použity technické řady druhé generace 
(viz kap. 2). Volba referenčních dat není v tomto případě důležitá, nejde nám o samotné 
hodnocení modelů, pouze o zjištění jeho závislosti na volbě časového období. Na obr. 5.2 jsou 
vyneseny rozdíly mezi minimem a maximem vah RBi v jednotlivých obdobích. Je vidět, že u 
některých modelů se liší přiřazené váhy v různých obdobích u teploty vzduchu až o 0,8, u 
srážek jsou rozdíly o něco menší, do 0,7. Na druhou stranu, v některých případech jsou váhy 
RBi ve všech desetiletích stejné (obr. 5.2). Konkrétní příklad rozdílnosti vah je v tab. 5.4, která 
ukazuje váhy RBi v jednotlivých desetiletích stanovené pro letní srážkové úhrny. Modely 
RCA3/C4I a ALADIN/CNRM mají nejlepší možné váhy ve všech obdobích, a patří tedy 
k nejlepším modelům. Ale např. model CLM/ETHZ má ve dvou desetiletích váhy rovné jedné 
(nejvyšší možná hodnota), v období 1961–1970 ale má druhou nejnižší váhu ze všech modelů 
(tab. 5.4). Pro soubor simulací RCM z projektu ENSEMBLES řízených reanalýzou ERA40 do 
určité míry závisí hodnocení podle kritéria spolehlivosti na výběru referenčního období.   
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Obr. 5.2: Rozdíly mezi minimem a maximem vah RBi v jednotlivých desetiletích 1961–2000 
pro modely ENSEMBLES řízené reanalýzou ERA40. Jako referenční data byly použité 
technické řady druhé generace a odhad přirozené variability byl spočten metodou podle 
Goswami a Mohan (2001). Vlevo jsou výsledky pro teplotu vzduchu, vpravo pro srážky. 
Pokud není barevný sloupeček vidět, rozdíl mezi maximem a minimem je nulový. MAM značí 
jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu. 

Tab. 5.4: Váhy RBi pro modely z projektu ENSEMBLES řízené reanalýzou ERA40 pro 
průměrné letní srážkové úhrny ve čtyřech desetiletích 1961–2000.   

 RCA3/ 
C4I 

ALADIN/ 
CNRM HIRHAM5 CLM/ 

ETH HadRM RegCM RACMO REMO5.7I RCA3/ 
SMHI 

1961–1970 1,0 0,8 1,0 0,4 1,0 1,0 0,3 0,6 0,6 
1971–1980 1,0 0,7 0,5 1,0 0,4 1,0 0,5 0,5 0,3 
1981–1990 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,3 0,7 0,4 
1991–2000 1,0 0,6 1,0 1,0 0,8 1,0 0,3 1,0 0,4 

Do jaké míry modifikuje různost vah v různých obdobích získaný REA-průměr a 
REA-směrodatnou odchylku? V tab. 5.5 jsou ukázány hodnoty REA-průměrů sezónních 
teplot vzduchu v období 1961–1990 a příslušná vážená směrodatná odchylka (REA-rmsd). 
Jsou uvedeny dva různé případy, jednou byly použity modelové váhy RBi spočtené pro období 
1961–1990, podruhé váhy pro období 1991–2000. Rozdíl je vidět pouze na podzim. Rozdíl 
představuje 0,6 °C v hodnotě REA-průměru teploty vzduchu a 0,4 °C u REA-rmsd.  
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Uvedená analýza potvrdila, že míra shody modelových simulací s pozorovaným 
klimatem do jisté míry závisí na volbě časového období. Je zřejmé, že pro simulace 
budoucího klimatu nelze ověřit, který model dává lepší výsledky, a jak jsme již uvedli, 
hodnocení modelů podle jejich schopnosti simulovat pozorované charakteristiky klimatu je 
přirozeným krokem. Je ale třeba mít na paměti, že tento postup skrývá riziko, že „dobrý“ 
model se v budoucnu stane „horším“.    

Tab. 5.5: REA-průměr sezónních teplot vzduchu v období 1961–1990 pro RCM z projektu 
ENSEMBLES řízené ERA40 a příslušná vážená směrodatná odchylka (REA-rmsd). Jsou 
uvedeny dva různé případy, jednou byly použity modelové váhy získané pro období 1961–
1990, podruhé váhy pro období 1991–2000.     
  REA-průměr 1961–1990 REA-rmsd 1961–1990 

  MAM JJA SON DJF MAM JJA SON DJF 
Váhy 1961–1990 7,5 16,4 8,0 -1,9 0,3 0,7 0,4 0,5 
Váhy 1991–2000 7,4 16,8 8,6 -1,9 0,4 0,7 0,8 0,5 

5.3.2 Vliv výběru sady pozorovaných dat 

Z prací různých autorů vyplývá, že výsledek hodnocení modelů do značné míry závisí 
na výběru referenčních dat. Např. McAvaney et al. (2001) uvádějí, že pro některé klimatické 
charakteristiky jsou rozdíly mezi různými soubory pozorovaných dat srovnatelné s rozdíly 
mezi simulacemi různých GCM. Knutti et al. (2010) upozorňují, že tento problém se týká 
hlavně jiných veličin, než je teplota vzduchu, zejména těch, pro které neexistuje dostatek 
kvalitních měření.  

Na výsledek hodnocení modelů podle kritéria spolehlivosti, tj. na určení modelových 
vah RBi, může mít tedy vliv výběr souboru pozorovaných dat. Ovlivňuje totiž hodnotu 
odchylek Bi modelových hodnot od pozorovaných, jejichž porovnáním s odhadem přirozené 
variability získáváme váhy RBi (vzorec (5.2)).   

Pro území Evropy jsou k dispozici buď staniční měření (jejich dostupnost se ovšem 
liší v jednotlivých státech, stejně jako hustota měřící sítě) anebo několik sad pozorovaných 
dat převedených do společné sítě. Jedná se např. o různé soubory vytvořené britskou Climate 
Research Unit (viz http://www.cru.uea.ac.uk/, nebo New et al., 1999, New et al., 2000, New 
et al., 2002, Mitchell et al., 2004), kde jsou k dispozici buď časové řady pro různá období 
(1901–2000, 1901–1995) anebo zpracované tzv. klimatologie (tj. průměrné hodnoty za období 
1961–1990). Kromě toho byl v rámci projektu ENSEMBLES přímo pro účely validace 
modelů vytvořen soubor denních hodnot průměrné, minimální a maximální teploty vzduchu a 
srážkových úhrnů převedených do společné sítě s krokem 0,5 a 0,25 ° (Haylock et al., 2008). 
V kap. 2 bylo pro tento datový soubor zavedeno označení EOBS, resp. EOBS2 pro jeho 
novější verzi. Výhodou tohoto datového souboru je společná síť uzlových bodů s většinou 
regionálních modelů z projektu ENSEMBLES, což ulehčuje jejich vzájemné porovnávání. 
Navíc, při tvorbě dat byl kladen důraz na vystižení průměrných hodnot v každém gridboxu, 
spíše než bodových hodnot, proto jsou vhodná pro validaci modelů (Haylock et al., 2008). Pro 
území České republiky se ovšem orografie, která byla použita při tvorbě dat EOBS liší od 
skutečného terénu (viz obr. 2.3), navíc byla použita data jen z 13 stanic na našem území. Dá 
se předpokládat, že i hodnoty meteorologických veličin v jednotlivých uzlových bodech tím 
budou ovlivněny. V ČR byl podobný datový soubor nedávno vytvořen pracovníky ČHMÚ, 
jedná se o technické řady druhé generace (viz kap. 2). Tato data by měla být pro analýzu na 
území ČR nejvhodnější, protože vychází z velkého množství dat (ze všech stanic ČHMÚ na 
území ČR), a zároveň, podobně jako data EOBS, metodika jejich tvorby umožňuje přiblížit 
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jejich charakter modelovým výstupům. V této práci byly kromě dat EOBS2 a technických řad 
druhé generace použity pro hodnocení modelů i technické řady první generace (viz kap. 2).   

Pro ilustraci rozdílnosti některých výše zmíněných datových souborů na území ČR 
jsou v tab. 5.6 ukázány průměrné 30leté sezónní srážkové úhrny a teploty vzduchu. Pro 
průměrnou hodnotu teploty a srážek na území ČR se obě sady technických řad liší jen 
minimálně. Je to logický výsledek, protože oba soubory dat vychází ze stejných staničních dat 
(viz kap. 2) a v 30letých plošných průměrech by se tedy lišit neměly. Naopak v porovnání 
s daty EOBS2 vidíme určité rozdíly, zejména u jarní teploty vzduchu. Klimatologie CRU 
v rozlišení 0,1° dává hodnoty velmi podobné jako oba soubory technických řad (tab. 5.6).  

V tab. 5.7 jsou uvedeny rozdíly modelových vah RBi získaných porovnáním 
s technickými řadami první generace a s daty EOBS2. Opět připomínáme, že velikost 
modelových vah se pohybuje mezi nulou a jedničkou. V některých případech jsou rozdíly 
nezanedbatelné (až 0,6).  

Tab. 5.6: Průměrné hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot vzduchu a srážek na území 
ČR, spočtené z různých datových souborů.    

Teplota vzduchu [°C] MAM JJA SON DJF 
Technické řady první generace 7,3 16,2 7,8 -1,7 
Technické řady druhé generace  7,2 16,1 7,7 -1,7 
EOBS2 (rozlišení 0,25 °) 6,4 16,2 7,4 -1,9 
CRU (rozlišení 0,1 °) 7,3 16,3 7,9 -1,7 
Srážky [mm/sezóna]         
Technické řady první generace 161 244 145 127 
Technické řady druhé generace 159 239 144 126 
EOBS2 (rozlišení 0,25 °) 133 220 127 119 
CRU (rozlišení 0,1 °) 158 242 141 119 

Tab. 5.7: Rozdíl modelových vah RBi (vzorec (5.2)) mezi případy, kdy se porovnávají 
modelové výstupy s technickými řadami první generace a s daty EOBS2. Použity byly teploty 
vzduchu a srážky simulované modely PRUDENCE řízené globálním modelem HadAM3H v 
období 1961–1990, zprůměrované přes celé území ČR. Odhad přirozené variability byl 
spočten metodou podle Goswami a Mohan (2001). 

Teplota 
vzduchu  

HIRHAM4/ 
DMI 

HadRM3/ 
HC 

CHRM/ 
ETH 

CLM/ 
GKSS 

REMO/ 
MPI 

RCAO/ 
SMHI 

PROMES/ 
UCM 

RACMO/ 
KNMI 

MAM 0,6 0,5 -0,6 -0,5 0,6 0,2 -0,1 0,4 
JJA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SON 0,5 0,1 -0,3 -0,5 0,3 0,5 -0,1 0,0 
DJF 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Srážky HIRHAM4/ 
DMI 

HadRM3/ 
HC 

CHRM/ 
ETH 

CLM/ 
GKSS 

REMO/ 
MPI 

RCAO/ 
SMHI 

PROMES/ 
UCM 

RACMO/ 
KNMI 

MAM 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 0,3 -0,6 0,2 
JJA 0,4 0,1 -0,4 0,1 0,2 -0,5 -0,2 0,0 
SON 0,2 0,4 0,0 0,1 0,5 0,2 0,0 0,2 
DJF 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

5.3.3 Vliv způsobu porovnání pozorovaných a modelových dat 

Kromě výběru sady pozorovaných dat záleží také na tom, zda jsou analyzovány 
modelové hodnoty v jednotlivých uzlových bodech, anebo průměry z více bodů. Pokud 
nemáme pozorovaná i modelová data převedená do společné sítě, lze hodnotu v daném 
uzlovém bodě srovnávat buď s pozorováním z blízké stanice (uzlového bodu), anebo např. 
s průměrem pozorování v oblasti gridboxu daného uzlového bodu modelu. V případě 
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převedení modelových i pozorovaných hodnot do společné sítě uzlových bodů je možné 
zvolit různé interpolační techniky. 

Vliv způsobu porovnání simulovaných a pozorovaných hodnot na určení vah RBi (tj. 
hodnocení podle kritéria spolehlivosti), byl studován na modelových výstupech z projektu 
PRUDENCE. Tato analýza proběhla při přípravě publikace Holtanová et al. (2010a), část dále 
uvedených výsledků byla v článku publikována. Vzhledem k tomu, že v té době byly pro 
odhad přirozené variability k dispozici pouze stanice v Čechách (Praha-Klementinum, České 
Budějovice a Tábor), bylo vybráno 18 uzlových bodů (obr. 5.3) pokrývajících území Čech. 
Podrobnější analýza byla potom provedena pro čtyři uzlové body v blízkosti stanice Tábor. 
Jako pozorovaná data byly použity technické řady první generace. 

 
Obr. 5.3: Síť uzlových bodů RCM z projektu PRUDENCE (CRU) (tečky), uzlové body ležící 
na území ČR použité pro korekci teplot vzduchu na nadmořskou výšku (kosočtverce), polohy 
stanic Praha-Klementinum (1), Tábor (3) a České Budějovice (2), a vybraných 18 uzlových 
bodů (křížky).  

Orografie CRU, do které byly modelové výstupy z projektu PRUDENCE převedeny 
(viz kap. 2, síť CRU je také zobrazena na obr. 5.3) se liší od skutečné orografie povrchu, a liší 
se i nadmořská výška uzlových bodů od průměrné nadmořské výšky technických řad v daném 
gridboxu (viz tab. 5.8). V případě teploty vzduchu se proto nabízí provést korekci na 
nadmořskou výšku.  

Byly možné dvě varianty, buď korigovat modelové hodnoty podle závislosti 
simulovaných hodnot na nadmořské výšce, anebo pozorované hodnoty podle závislosti 
odvozené z pozorovaných dat. V tab. 5.9 jsou ukázány směrnice lineární závislosti 
průměrných sezónních teplot vzduchu na nadmořské výšce pro jednotlivé modely a technické 
řady. Je vidět, že se hodnoty pro jednotlivé modely liší jak mezi sebou, tak i od pozorovaných 
hodnot. Koeficient determinace je u uvedených závislostí modelových dat na nadmořské 
výšce nejmenší v případě zimní teploty, a to 0,2–0,5. U ostatních sezón se pohybuje mezi 0,6 
a 0,9. U pozorovaných hodnot vysvětluje lineární závislost 60–70 % rozptylu.    

Tab. 5.8: Rozdíl [m] průměrné nadmořské výšky technických řad první generace v 
oblasti gridboxu a nadmořské výšku daného uzlového bodu. Polohy bodů jsou na obr. 5.3. 

Uzlový bod P01 P02 P03 P04 P05 P06 J01 J02 J03 
rozdíl [m] -49 -45 -53 -44 -86 -85 41 22 -58 
Uzlový bod J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 
rozdíl [m] -29 6 10 -77 -54 -76 -21 -42 -16 



 64

Tab. 5.9: Směrnice (°C/100 m) lineární závislosti 30letých průměrných sezónních teplot 
vzduchu na nadmořské výšce pro hodnoty simulované RCM z projektu PRUDENCE na území 
ČR a z technických řad. MAM značí jaro, JJA léto, SON podzim a DJF zimu. 

  
HIRHAM4/ 

DMI 
HadRM3/ 

HC 
CHRM/ 

ETH 
CLM/ 
GKSS 

REMO/ 
MPI 

RCAO/ 
SMHI 

PROMES/ 
UCM 

RACMO/ 
KNMI 

Technické 
řady 

MAM -0,8 -0,7 -0,5 -0,7 -0,6 -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 
JJA -1 -0,9 -0,7 -0,8 -0,7 -0,6 -0,8 -0,7 -0,5 
SON -0,7 -0,6 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,4 -0,4 
DJF -0,5 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 

Máme tedy několik možností, jak porovnávat modelové výstupy a technické řady pro 
stanovení modelových vah RBi (tab. 5.10). Jedná se buď o srovnání s bodovým pozorováním 
anebo s plošnou průměrnou hodnotou z gridboxu nebo z větší oblasti. Navíc jsou možné již 
výše popsané dva způsoby korekce teplot vzduchu na nadmořskou výšku.  

Vliv použití různých možností z tab. 5.10 na určení modelových vah RBi ukážeme na 
případové studii provedené pro zimní průměrné teploty vzduchu v okolí stanice Tábor (uzlové 
body J03, J04, J09, J10 na obr. 5.3). Nadmořská výška stanice Tábor (461 m) se příliš neliší 
od nadmořské výšky uzlových bodů (viz tab. 5.11). Průměrná nadmořská výška všech 
technických řad spadajících do oblasti vymezené gridboxy čtyř vybraných bodů je 436 m. 
Vliv různých způsobů porovnání v tab. 5.10 bude dále ukázán s použitím odhadu přirozená 
variability metodou GM2 pro stanici Tábor, jehož hodnota je 1,3 °C.  

Tab. 5.10: Testované způsoby porovnání pozorovaných a simulovaných hodnot. 

Ozn. Způsob porovnání modelových výsledk ů  

1 
a s měřením ze stanice Tábor bez korekce na nadmořskou výšku  
b s měřením ze stanice Tábor s korekcí simulovaných hodnot na nadmořskou výšku stanice 

2 
a s průměrem ze všech technických řad v oblasti 

b s průměrem ze všech technických řad v oblasti s korekcí simulovaných hodnot na průměrnou 
nadmořskou výšku v gridboxu 

3 

a s průměrem z technických řad v gridboxu každého uzlového bodu zvlášť 

b s průměrem z technických řad v gridboxu každého uzlového bodu zvlášť – korekce 
simulované hodnoty na průměrnou nadmořskou výšku technických řad v daném gridboxu 

c s průměrem z technických řad v gridboxu každého uzlového bodu zvlášť – korekce průměru 
z technických řad na nadmořskou výšku daného uzlového bodu 

d s průměrem z technických řad v gridboxu každého uzlového bodu – průměr z technických 
řad již předem korigovaných na nadmořskou výšku uzlového bodu 

4  s jednou technickou řadou v každém gridboxu, vybranou podle nadmořské výšky uzlového 
bodu 

Tab. 5.11: Vybrané uzlové body v okolí stanice Tábor. 

Uzlový 
bod 

Zem. 
šířka 

Zem. 
délka 

Nadmořská výška 
uzlového bodu 

Průměrná nadmořská výška 
technických řad v gridboxu  

Počet technických 
řad v gridboxu 

J09 49,75 14,25 471 395 16 
J10 49,75 14,75 469 436 17 
J03 49,25 14,25 491 433 12 
J04 49,25 14,75 506 477 16 

Prvním krokem při stanovení vah RBi je výpočet odchylek Bi simulovaných hodnot od 
pozorování. Na obr. 5.4 jsou vidět odchylky Bi modelových průměrných zimních teplot 
vzduchu při použití různých způsobů porovnání popsaných v tab. 5.10. Všechny modely 
zimní teplotu nadhodnocují, bez ohledu na způsob porovnání modelových a pozorovaných 
dat. Ze vzájemného porovnání odchylek Bi získaných způsoby 1a a 1b, 2a a 2b, 3a a 3b je 



 65

vidět, že korekce na nadmořskou výšku má ve většině případů za následek zvětšení odchylek 
modelových hodnot (obr. 5.4). To je způsobeno tím, že modely nadhodnocují průměrnou 
zimní teplotu a korekcí na zpravidla nižší nadmořskou výšku se toto nadhodnocení ještě 
zvýraznilo. Nezáleží přitom, zda korigujeme pozorované nebo simulované hodnoty (3b a 3c), 
protože v zimním období se příliš neliší závislosti na nadmořské výšce u simulovaných a 
pozorovaných dat (tab. 5.9). Odchylky Bi získané způsoby 3b a 3c se tak liší o max. 0,1 °C. 
Rozdíly mezi odchylkami Bi získanými postupy 3c a 3d jsou také malé, není tedy rozdíl, zda 
děláme korekci na nadmořskou výšku u každé technické řady zvlášť a potom spočteme 
průměr, anebo jestli korigujeme až průměr z technických řad v oblasti gridboxu.  

Velikost odchylek Bi modelových hodnot od pozorování se pro stejný způsob 
porovnání liší mezi jednotlivými uzlovými body. Např. hodnoty Bi spočtené způsobem 4 jsou 
v uzlových bodech J03 a J04 zpravidla nejnižší, v bodě J09 patří naopak mezi nejvyšší (obr. 
5.4). Mezi různými regionálními modely se sice liší hodnoty odchylek, ale jejich vzájemné 
vztahy zůstávají v daném uzlovém bodě stejné. Např. v uzlovém bodě J04 má u všech modelů 
velikost Bi nejmenší hodnotu pro postup 2a, a způsob 3b dává naopak největší odchylky Bi.  

Popsané rozdíly v hodnotách odchylek Bi mají pro nás význam prostřednictvím 
modelových vah RBi (určených na základě hodnot Bi podle vzorce (5.2)). Ty se při 
jednotlivých způsobech porovnání v tab. 5.10 poměrně dost liší. Velikost váhy se pro daný 
model v závislosti na vybraném způsobu mění až o 0,4, tedy téměř o polovinu možného 
rozsahu (neukázáno).  

0,7

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

J0
9

J1
0

J0
3

J0
4

REMO/MPI RACMO/KNMI HadRM3/HC CLM/GKSS CHRM/ETH HIRHAM4/DMI PROMES/UCM RCAO/SMHI

Model / uzlový bod

O
d

ch
yl

ka
 [°

C
]

1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4

 
Obr. 5.4: Odchylky Bi simulovaných a pozorovaných hodnot průměrné zimní teploty v 
referenčním období pro modely z projektu PRUDENCE řízené globálním modelem 
HadAM3H pro různé způsoby porovnání (viz text a tab. 5.10).  

5.3.4 Vybraný způsob porovnání modelových a pozorovaných dat 

V předcházejících oddílech 5.3.2 a 5.3.3 jsme na několika příkladech ukázali 
nezanedbatelný vliv rozdílů mezi různými soubory pozorovaných dat a vliv způsobu 
porovnání modelových a pozorovaných hodnot na hodnocení modelů podle kritéria 
spolehlivosti, potažmo na získané váhy RBi. Věnovali jsme se těmto dvěma krokům, protože 
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hodnoty modelových vah ovlivňují výsledky metody REA. Na příkladu zimní průměrné 
teploty jsme došli k závěru, že žádný z testovaných způsobů porovnání se neukázal jako 
nejvýhodnější. Podobný závěr lze očekávat i pro ostatní prvky a sezóny.  

Po uvážení různých možností byl nakonec způsob porovnání pozorovaných a 
modelových dat pro vybraných 18 uzlových bodů (obr. 5.3) zvolen tak, že pro každý uzlový 
bod byly vybrány technické řady první generace spadající do oblasti jeho gridboxu, z nich 
vypočten průměr a ten pak srovnáván s modelovou hodnotou. U průměrných hodnot na celém 
území ČR byly porovnávány průměrné hodnoty ze všech uzlových bodů, které se nacházejí na 
území ČR s průměrem ze všech technických řad. 

Pokud se týká korekce průměrné sezónní teploty vzduchu na nadmořskou výšku, tak 
byly korigovány simulované hodnoty, protože jsme chtěli zohlednit “vnitřní klima” každého 
RCM. Pro porovnání průměrných hodnot na celém území ČR ale simulované hodnoty 
korigovány nebyly. Rozdíl průměrné nadmořské výšky technických řad (436 m) a orografie 
modelů (469 m) na území naší republiky je 33 m, a dopad korekce by tedy nebyl ve většině 
případů velký. Průměrné srážkové úhrny nebyly korigovány na nadmořskou výšku vůbec, 
protože závislost srážek na nadmořské výšce je v orograficky členité oblasti ČR 
komplikovanější než v případě teploty vzduchu. Je to důsledek jevů jako návětří a závětří, 
výskyt srážkových stínů, inverze srážek apod. Ani při převodu do společné sítě CRU nebyly, 
narozdíl od teploty, srážkové úhrny korigovány na nadmořskou výšku (Jacob et al., 2007).  

5.4 Konvergenční kritérium 

Na základě konvergenčního kritéria stanovujeme modelové váhy RDi (vzorec (5.2)). 
Čím menší je odchylka Di změny simulované daným modelem od REA-průměru změn, tím 
vyšší váhu modelu přiřazujeme. Největší hodnota váhy je 1 a je modelu přiřazena, pokud 
odchylka Di je menší než měřítko přirozené variability ε. Filozofie tohoto kritéria je založena 
na předpokladu, že pokud se různé modely na něčem shodnou, tak je tato informace správná. 
Předpokládáme tedy, že vážený multimodelový REA-průměr je spolehlivější než výsledky 
jednotlivých modelů. Oprávněnost hypotézy o věrohodnosti multimodelové informace byla 
blíže diskutována v části 1.4.   

Výhodou konvergenčního kritéria je fakt, že ho aplikujeme na tzv. delta změny, tj. 
rozdíly průměrných hodnot dané veličiny (v našem případě teploty a srážek) mezi budoucím a 
referenčním obdobím (v této práci se jedná o rozdíly mezi 2071–2100 a 1961–1990). Tím 
dochází k eliminaci systematických chyb modelových simulací.  

Jak je popsáno v oddíle 5.1, výpočet vah RDi probíhá iterativně. V prvním kroku 
spočítáme prostý multimodelový průměr simulovaných změn a odchylky Di jednotlivých 
modelů od tohoto průměru (vzorec (5.3)) porovnáváme s měřítkem přirozené variability ε. 
V dalších krocích už posuzujeme odchylky Di od REA-průměru z předchozího kroku, který 
jsme získali na základě kritéria spolehlivosti a na základě předchozích iterací výpočtu vah RDi 
podle konvergenčního kritéria. Takže při hodnocení podle konvergenčního kritéria 
protěžujeme ty modely, které jsou lepší v simulaci současného klimatu a zároveň během 
iterací postupně přibližujeme REA-průměr těm lepším modelům ve smyslu konvergence. Obě 
použitá kritéria tedy neaplikujeme při výpočtu REA-průměru (a potažmo i REA-směrodatné 
odchylky) úplně nezávisle. Pokud bychom je chtěli použít nezávisle, mohli bychom váhy RDi 
stanovovat vůči prostému multimodelovému průměru, tedy jinými slovy zastavit výpočet 
po první iteraci. Nutno přiznat, že váhy RDi se během iterací příliš nemění. U srážek ve většině 
případů zůstávají téměř bez změny (někdy se mírně zlepší, někdy mírně zhorší). Ani u teploty 
vzduchu se hodnoty RDi téměř nemění, s výjimkou léta, kdy se mezi první a poslední (šestou) 
iterací změní až o 0,4 (neukázáno).   
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Abychom ověřili, do jaké míry jsou kritéria spolehlivosti a konvergence vzájemně 
provázaná, testovali jsme významnost korelací mezi odchylkami Bi (odchylky simulací od 
pozorování v referenčním období) a odchylkami Di. Podobně jako v oddíle 5.3 jsme využili 
osm simulací RCM z projektu PRUDENCE řízených HadAM3H ve vybraných 18 uzlových 
bodech (obr. 5.3). Pro odhad přirozené variability jsme použili metodu podle Giorgi a Mearns 
(2002) a jako referenční data jsme zvolili technické řady první generace. Pro hodnocení míry 
závislosti odchylek Bi a Di jsme použili Spearmanův korelační koeficient, který zachycuje 
monotónní vztahy, ať už klesající nebo rostoucí, a je rezistentní vůči odlehlým hodnotám (viz 
např. Hendl, 2004). Korelace byly spočteny jednak pro jednotlivé regionální modely ve všech 
18 uzlových bodech (tzn. pro výpočet korelačního koeficientu bylo k dispozici 18 dvojic Bi a 
Di), a jednak v jednotlivých uzlových bodech (8 dvojic Bi a Di).  

Pro teplotu vzduchu i atmosférické srážky jsou korelace mezi odchylkami Bi a Di pro 
jednotlivé modely v některých případech nenulové a statisticky významné na hladině 5 %. U 
teploty je to v zimě, na jaře a v létě vždy pro 2 až 3 modely. Na podzim je Spearmanův 
korelační koeficient významně různý od nuly u 5 modelů, u třech z nich nabývá hodnoty 0,9. 
U srážek byla nalezena statisticky významná vazba mezi odchylkami Bi a Di v zimě u dvou 
modelů, na jaře u pěti, v létě u dvou a na podzim u 4 modelů. Spearmanův korelační 
koeficient nabývá v těchto případech hodnot 0,5–0,8. Pokud se podíváme na každý uzlový 
bod zvlášť a spočítáme korelace mezi odchylkami Bi a Di, tak nalezené vazby jsou u teplot i 
srážek velmi slabé. Výjimku tvoří jedině podzimní teplota vzduchu v osmi uzlových bodech. 
Spearmanův korelační koeficient nabývá v těchto případech hodnot 0,6–0,7, ale na hladině 5 
% je statisticky nevýznamný. Ukázka několika rozptylových diagramů odchylek Bi a Di je na 
obr. 5.5.   
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Obr. 5.5: Rozptylové diagramy odchylek D simulovaných změn od multimodelového průměru 
(osa x) a odchylek B simulovaných hodnot v referenčním období od pozorování (osa y). Vlevo 
nahoře: podzimní teplota vzduchu, uzlový bod J10. Vpravo nahoře: letní srážky, uzlový bod 
J12. Vlevo dole: podzimní teplota vzduchu, model CHRM/ETH. Vpravo dole: letní srážky, 
model CLM/GKSS.  

V ideálním případě, pokud by byla obě kritéria použitá v metodě REA zcela 
oprávněná a objektivně hodnotila modely, tak by muselo hodnocení modelů podle obou 
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kritérií dopadnout v podstatě stejně. Jak jsme ale ukázali výše, tak vazba mezi oběma kritérii 
není jednoduchá a dá se říci, že je většinou slabá. K podobným závěrům došli např. i Giorgi a 
Mearns (2002) nebo Räisänen (2007), kteří u simulací globálních klimatických modelů také 
sledovali do jaké míry souvisí shoda modelové simulace s pozorováním a vzájemná shoda 
modelů. Podobně i Giorgi a Coppola (2010) použili výstupy AR4 GCM aby ověřili, zda 
odchylka modelu v simulaci současného klimatu má souvislost s modelovou projekcí změn 
klimatu do budoucna. Došli k závěru, že silnější vztah mezi simulacemi pro současné a 
budoucí období existuje u simulovaných změn srážek než u teploty vzduchu. Giorgi a Mearns 
(2002) vyslovili domněnku, že jimi nalezená nízká souvislost je důsledkem „naladění“ 
modelů pro simulaci současného klimatu. 

5.5 Neurčitost simulovaných hodnot v referenčním období 1961–1990 

V předchozích částech jsme se věnovali dílčím krokům výpočtu REA-průměru a 
REA-směrodatné odchylky (REA-rmsd) multimodelového souboru. Nyní se již budeme 
zabývat přímo odhadem neurčitostí modelových výstupů. V tomto oddíle použijeme metodu 
REA k posouzení rozptylu multimodelového ansámblu simulovaných 30letých průměrných 
sezónních teplot vzduchu a srážek na území ČR v referenčním období. Jak již bylo řečeno v 
úvodu kap. 5, zaměříme se na dva soubory. Prvním je soubor osmi simulací RCM z projektu 
PRUDENCE řízených globálním modelem HadAM3H (tab. 2.2). Druhým je pak soubor 
devíti modelových běhů z projektu ENSEMBLES řízených ERA40 (tab. 2.4). Rozptyl daného 
souboru, kvantifikovaný pomocí REA-rmsd, pro nás bude znamenat odhad neurčitosti 
simulovaných teplot a srážek vycházející ze struktury RCM. V části 5.6 pak posoudíme 
pomocí metody REA neurčitosti budoucích změn průměrných sezónních teplot a srážek 
simulovaných modely z projektu PRUDENCE pro emisní scénář A2.   

Při stanovení modelových vah Ri (vzorec (5.2)) budeme nyní samozřejmě uvažovat 
pouze kritérium spolehlivosti, takže bude platit Bii RR = . Jako referenční soubor 

pozorovaných hodnot využijeme technické řady první generace. Použijeme hodnoty 
parametru ε (měřítko přirozené variability) vypočtené metodou podle Goswami a Mohan 
(2001). Vzhledem k tomu, že budeme analyzovat pouze průměrné hodnoty teploty a srážek 
pro celé území ČR, tak u parametru ε použijeme průměrnou hodnotu ze všech čtyř stanic, 
které jsme měli k určení přirozené variability k dispozici („průměr ze stanic“ v tab. 5.2). Již v 
části 5.2.3 jsme konstatovali, že hodnoty ε získané metodou podle Goswami a Mohan (2001) 
jsou menší než ty, které byly spočteny metodou podle Giorgi a Mearns (2002), a hodnocení 
RCM bude tedy při jejich použití přísnější. To znamená, že REA-průměr a REA-rmsd by se 
měly více lišit od prostého multimodelového průměru a směrodatné odchylky.  

Na obr. 5.6 jsou ukázány prosté multimodelové průměry a REA-průměry sezónních 
teplot a srážek v referenčním období pro oba zmíněné soubory modelů. Zobrazeny jsou také 
směrodatné odchylky a REA-rmsd. Na obr. 5.6 jsou vidět i pozorované teploty a srážkové 
úhrny, můžeme tedy srovnat shodu multimodelových průměrů a naměřených hodnot (viz 
níže). 

5.5.1 Multimodelový průměr  

Ještě než uvedeme hodnocení neurčitosti simulovaných hodnot, podíváme se blíže na 
spočtený multimodelový REA-průměr. Z pohledu na obr. 5.6 je jasné, že multimodelové 
průměry (prostý a REA) sezónní teploty a srážek odvozené z obou ansámblů se většinou 
vzájemně jen málo liší. Regionální modely z projektu ENSEMBLES jsou novější než modely 
PRUDENCE (projekt ENSEMBLES probíhal v letech 2005–2009, zatímco PRUDENCE byl 
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v roce 2005 již ukončen), často se dokonce jedná o novější verze stejných RCM (viz kap. 2). 
Zde použité simulace byly navíc provedeny ve větším horizontálním rozlišení (25 km oproti 
50 km u modelů PRUDENCE). Dá se tedy očekávat, že jejich simulace budou mít menší 
odchylky Bi od pozorování. Dále, jedná se o simulace řízené reanalýzou ERA40, kde také 
předpokládáme lepší shodu s pozorováním než u simulací řízených globálním modelem (jak 
tomu je u modelů PRUDENCE).  

Očekávání, že hodnoty simulované modely ENSEMBLES budou blíž pozorování je 
však splněno pouze v létě a v zimě, a to jak u simulovaných srážek, tak i u teploty vzduchu 
(viz obr. 5.6). Odchylky multimodelových REA-průměrů od pozorování nejsou ale velké. U 
modelů PRUDENCE je, kromě zimní sezóny, rozdíl REA-průměru a pozorovaných hodnot 
menší než měřítko přirozené variability, u modelů ENSEMBLES to platí ve všech sezónách. 

Dále, nejvýraznější rozdíl mezi oběma ansámbly vidíme u zimní průměrné teploty 
vzduchu (obr. 5.6 nahoře). Multimodelový průměr (vážený i prostý) pro modely z projektu 
ENSEMBLES řízené reanalýzou ERA40 se v této sezóně téměř neliší od teploty spočtené z 
technických řad, ale modely z projektu PRUDENCE ji nadhodnocují o 1,3 °C. V ostatních 
sezónách jsou vzájemné rozdíly mezi hodnotami danými oběma multimodelovými soubory 
malé, u teplot dosahují velikosti maximálně 0,3 °C, u srážek 0,2 mm/den. To platí jak pro 
prostý multimodelový průměr, tak i pro vážený REA-průměr.  

U obou ansámblů se REA-průměr 30letých sezónních teplot vzduchu liší od prostého 
multimodelového průměru nejvíc v létě, a to o 0,5 °C. Nejmenší rozdíly mezi prostým a REA-
průměrem vidíme naopak v zimní sezóně, kdy dosahují maximálně 0,1 °C. Malá modifikace 
průměru po aplikaci modelových vah právě v zimě souvisí s tím, že přirozená variabilita 
teploty je v této sezóně největší (0,8 °C). Hodnocení modelů podle kritéria spolehlivosti je 
proto méně přísné, než v ostatních sezónách. Stanovené modelové váhy RBi jsou tedy relativně 
vysoké (u modelů ENSEMBLES dokonce u většiny modelů rovny jedné).    

Rozdíl mezi prostým multimodelovým průměrem a REA-průměrem 30letých 
průměrných sezónních srážek v referenčním období je u obou modelových ansámblů 0,2–0,3 
mm za den (tj. 20–30 mm za sezónu, 10–15 % pozorovaného průměrného sezónního úhrnu). 
Přirozená variabilita sezónních srážkových úhrnů stanovená metodou podle Goswami a 
Mohan (2001) je ve všech ročních obdobích také stejná (0,2 mm za den). Rozdíly mezi 
prostým a REA-průměrem jsou tedy srovnatelné s přirozenou variabilitou srážek.   

5.5.2 Rozsah neurčitosti 

Neurčitost simulovaných teplot a srážek v referenčním období je daná hodnotou REA-
směrodatné odchylky (REA-rmsd, vzorec (5.4)). Přesněji řečeno, celkový rozsah neurčitosti 
má hodnotu dvojnásobku REA-rmsd (vzorec (5.5)). U modelů z projektu PRUDENCE se 
nejistota simulovaných hodnot průměrné sezónní teploty pohybuje mezi 0,6 °C v zimě a 1,6 
°C v létě (obr. 5.6). Rozsah neurčitosti u RCM z projektu ENSEMBLES je nejmenší na jaře 
(0,6 °C) a největší také v létě (1,4 °C).  

U obou multimodelových souborů se nejistota simulovaných hodnot průměrných 
sezónních srážek v referenčním období pohybuje mezi 0,6 a 1 mm za den. V případě RCM z 
projektu PRUDENCE je neurčitost největší v létě. U modelů ENSEMBLES jsme zjistili 
rozsah neurčitosti 1 mm za den v létě i na podzim. Poměrně velký rozsah nejistoty u letních 
srážek je možné vysvětlit tím, že v létě hrají větší roli konvektivní procesy, které jsou v 
modelech vyjádřeny pomocí parametrizačních schémat, která jsou v různých modelech často 
odlišná. Rozdíly rozsahu nejistoty simulovaných srážkových úhrnů mezi oběma modelovými 
ansámbly jsou, podobně jako u teploty, menší než přirozená variabilita srážek.  
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Obr. 5.6: REA-průměr a prostý multimodelový průměr simulovaných průměrných sezónních 
teplot vzduchu (nahoře) a úhrnů srážek (dole) na území ČR v referenčním období 1961–1990. 
Svislé úsečky znázorňují REA-směrodatnou odchylku, u prostého průměru je to směrodatná 
odchylka. Jako pozorovaná data byly použity technické řady první generace. Přirozená 
variabilita byla určena metodou podle Goswami a Mohan (2001). 

V předchozím oddíle jsme vysvětlili, že u modelů z projektu ENSEMBLES 
očekáváme lepší shodu s pozorováním. Stejné důvody nás vedou k hypotéze, že i nejistota 
novějšího ansámblu by mohla být menší. Tento předpoklad se u simulované teploty vzduchu 
ukázal jako správný, pouze s výjimkou zimy. V ostatních sezónách je nejistota souboru 



 71

simulací z PRUDENCE větší, než u druhé skupiny modelů. V zimě se hodnoty REA-rmsd pro 
oba soubory liší o 0,2 °C (rozsah neurčitosti se tedy liší o 0,4 °C). Stejně jako v ostatních 
sezónách je tento rozdíl menší než odhad přirozené variability teploty. U srážek je očekávání 
menšího rozsahu u novějšího ansámblu splněno jen na jaře a v létě. Na podzim a v zimě je 
rozsah neurčitosti u modelů z projektu ENSEMBLES větší než u druhého souboru.  

Zajímavá je situace u letních a podzimních srážek. Po aplikaci vah se směrodatná 
odchylka zvětšila a také REA-průměr se více vzdálil pozorované hodnotě. Vysvětlení je 
takové, že modely, které jsou „uvnitř“ ansámblu, mají největší odchylky od pozorování, a 
proto jim je podle kritéria spolehlivosti dána menší váha. Naopak ty modely, které jsou 
nejodlehlejší od multimodelového průměru, mají malou odchylku od pozorování, takže 
dostanou větší váhu a dojde ke zvětšení rozptylu výsledků. Podobný je i důvod pro „zhoršení“ 
REA-průměru.    

Na závěr můžeme konstatovat, že kromě zimní teploty vzduchu u modelů z projektu 
PRUDENCE zahrnuje interval neurčitosti teplot i srážek daný rozsahem REA-rmsd okolo 
REA-průměru i průměrné pozorované hodnoty. V tomto smyslu jsou tedy oba multimodelové 
ansámbly úspěšné v simulaci průměrných sezónních teplot vzduchu a srážek na našem území.     

5.6 Neurčitost odhadů změn teploty a srážek v období 2071–2100 oproti 
referenčnímu období   

V této části ukážeme výsledky aplikace metody REA na změny průměrné sezónní 
teploty vzduchu a srážek v období 2071–2100 oproti referenčnímu období simulované 
regionálními modely z projektu PRUDENCE (tab. 2.2). Podobně jako v předchozí kapitole se 
zaměříme pouze na modelové simulace řízené globálním modelem HadAM3H, abychom 
ukázali neurčitost pramenící jen z různosti jednotlivých regionálních modelů. Jako 
pozorovaná data opět použijeme technické řady první generace. Uvedeme tentokrát výsledky 
pro odhady přirozené variability získané oběma metodami (tab. 5.2). Popíšeme výsledky 
získané jak pro průměrné hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot a srážek na celém 
území ČR, tak pro 18 vybraných uzlových bodů (viz obr. 5.3).    

5.6.1 Modelové váhy 

Modelové REA-váhy Ri (vzorec (5.2)) poskytují možnost ohodnotit jednotlivé RCM 
podle použitých kritérií. Jsou spočteny jako součin RBi (váha přiřazená podle kritéria 
spolehlivosti) a RDi (váha podle konvergenčního kritéria). Ještě než tedy uvedeme výsledky 
odhadu neurčitostí simulovaných změn teploty a srážek, tak popíšeme toto hodnocení.  

U teploty vzduchu jsou modelové váhy u všech modelů nejmenší v létě, což souvisí 
jednak s nejmenší hodnotou parametru přirozené variability ε právě v létě (tab. 5.2), ale také 
s tím, že jsou v této sezóně největší rozdíly mezi simulovanými hodnotami změn teploty 
daných jednotlivými modely (tzn. váhy RDi jsou poměrně malé oproti jiným sezónám). U 
srážkových úhrnů jsou modelové váhy Ri většinou menší na jaře a v zimě, ale rozdíly mezi 
sezónami nejsou tak velké jako u teploty (tab. 5.12).     

Protože je odhad přirozené variability teplot a srážek (parametr ε v rovnici 5.2) 
získaný postupem podle Goswami a Mohan (2001) ve všech sezónách menší, než hodnota ε 
spočtená pomocí metody dle Giorgi a Mearns (2002), tak jsou modelové váhy Ri při použití 
první zmíněné metody odhadu přirozené variability stejné nebo menší než při použití druhého 
postupu (neukázáno). 
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Ve všech sezónách (ve většině uzlových bodů i pro průměrnou hodnotu na území ČR) 
platí, že váhy RBi jsou menší, než RDi (neukázáno). To znamená, že odchylky simulovaných 
hodnot od pozorování v referenčním období jsou větší než rozdíly změn simulovaných 
jednotlivými modely a multimodelového průměru těchto změn. Často jsou dokonce hodnoty 
RDi rovné jedné, celkovou modelovou REA-váhu Ri potom určuje hodnota RBi, stanovená na 
základě kritéria spolehlivosti. Dá se tedy říci, že rozptyl změn teploty a srážek daných 
jednotlivými RCM (pro jeden řídící GCM) je menší než přirozená variabilita srážek. 

Dále se opět ukazuje, že není možné určit, který model je úplně nejlepší, hodnocení 
modelů se liší jak mezi sezónami, tak pro teploty vzduchu a srážky. Např. model 
RCAO/SMHI patří u jarních srážek mezi tři nejlepší modely, ale u letních teplot je nejhorší 
(tab. 5.12). Stejná skutečnost byla ukázána v kap. 3 pro RCM z projektu ENSEMBLES.  

I přes poměrně velké rozdíly mezi sezónami lze ale označit modely, které patří 
většinou mezi nejlepší. U srážkových úhrnů jsou to modely CHRM/ETH a REMO/MPI. 
CHRM/ETH má přiřazenou REA-váhu Ri ve třech sezónách rovnu jedné, v zimě pak 0,8. 
REMO/MPI má na jaře a na podzim Ri rovno jedné, jinak 0,9. U teploty vzduchu je model 
CRHM/ETH také poměrně dobrý, ale nejlepší je zde model CLM/GKSS (tab. 5.12).   

Tab. 5.12. REA váhy Ri spočtené pro změny průměrných sezónních teplot vzduchu a srážek v 
období 2071–2100 oproti referenčnímu období pro modely z projektu PRUDENCE řízené 
globálním modelem HadAM3H pro emisní scénář A2. Hodnoty byly spočteny pro průměrné 
hodnoty pro celé území ČR. Odhad přirozené variability byl spočten metodou podle Giorgi a 
Mearns (2002) a jako referenční data byly použity technické řady první generace. 

Teplota 
vzduchu

HIRHAM4/
DMI

HadRM3/
HC

CHRM/ 
ETH

CLM/ 
GKSS

REMO/ 
MPI

RCAO/ 
SMHI

PROMES/
UCM

RACMO/
KNMI

MAM 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 1,0
JJA 0,3 0,1 1,0 1,0 0,2 0,1 0,5 0,5
SON 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0
DJF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8

Srážky
HIRHAM4/

DMI
HadRM3/

HC
CHRM/ 

ETH
CLM/ 
GKSS

REMO/ 
MPI

RCAO/ 
SMHI

PROMES/
UCM

RACMO/
KNMI

MAM 0,9 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,8 0,8
JJA 1,0 0,6 1,0 1,0 0,9 0,9 0,3 1,0
SON 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
DJF 0,5 0,3 0,8 0,3 0,9 0,5 1,0 0,5  

5.6.2 Odhady změn průměrných sezónních teplot a rozsah jejich neurčitosti  

Jak je vidět na obr. 5.7, podle projekcí modelů z projektu PRUDENCE řízených 
globálním modelem HadAM3H, vzrostou v období 2071–2100 průměrné sezónní teploty 
vzduchu na území ČR oproti referenčnímu období ve všech sezónách. Interval neurčitosti 
modelových projekcí změn, daný rozsahem REA-rmsd, nezahrnuje nulu, takže lze říci, že 
zvýšení teplot je jednoznačné. Na obr. 5.7 jsou vidět REA-průměry změn i REA-rmsd 
spočtené s odhadem přirozené variability ε určeným jak metodou podle Giorgi a Mearns 
(2002) (GM2), tak podle Goswami a Mohan (GoM01).   

Při použití parametru ε odhadnutého postupem podle GoM01 je rozsah neurčitosti 
změny jarní průměrné teploty vzduchu 2,6–3,4 °C. V létě se odhad změny teploty pohybuje v 
intervalu 3,2–4,0 °C, na podzim 3,7–4,4 °C a v zimě 3,3–4,1 °C. Pro odhad přirozené 
variability získaný metodou GM2 se rozsahy neurčitosti změn průměrných sezónních teplot 
moc neliší, většinou jsou o 0,2 °C větší. Můžeme tedy konstatovat, že neurčitost 
simulovaných změn sezónních průměrných teplot vzduchu na území ČR, vycházející ze 
struktury použitých RCM, je 0,8–1 °C (obr. 5.7). Z praktického hlediska to znamená, že 
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pokud bychom REA-průměr změn teploty použili jako základ scénáře změny teploty vzduchu 
na území ČR, neurčitost odhadovaných změn by byla přibližně ±0,5 °C.   
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Obr. 5.7: REA-průměr a prostý multimodelový průměr simulovaných změn průměrných 
sezónních teplot vzduchu v období 2071–2100 oproti referenčnímu období na území ČR. 
Svislé úsečky ukazují REA-rmsd, u prostého průměru je to směrodatná odchylka. Ukázány 
jsou výsledky pro odhad přirozené variability podle Goswami a Mohan (2001) i Giorgi a 
Mearns (2002).  

Pokud se týká vybraných 18 uzlových bodů (pro jejich rozmístění viz obr. 5.3), tak 
výsledky se jen málo liší navzájem mezi uzlovými body (obr. 5.8). Výsledky jsou na obr. 5.8 
ukázány pouze pro parametr ε spočtený metodou podle Goswami a Mohan (2001). Podobný 
obrázek, vytvořený na základě výpočtů s hodnotou ε získanou druhým postupem lze nalézt v 
Holtanová et al. (2010a) (to se týká i výsledků pro změny srážek, popsaných v následující 
části).  

Hodnoty REA-průměrů simulovaných změn teploty v jednotlivých uzlových bodech 
nabývají největší velikosti v létě, a to 4,0–4,5 °C v závislosti na uzlovém bodě. Naopak 
nejmenší změnu modely dávají pro jarní sezónu, a to přibližně 3,0 °C. Výsledky jsou tedy 
velmi podobné jako pro celé území ČR (srovnej obr. 5.7 a 5.8).   

Rozsah neurčitosti je ve vybraných uzlových bodech největší v létě, kdy se nejistota 
projekcí změn teploty pohybuje v jednotlivých uzlových bodech mezi 1,0–1,3 °C (obr. 5.8). 
Nejmenší neurčitost je spojená se simulovanými změnami zimní průměrné teploty, a to 0,7–
0,9 °C. To platí pro oba odhady přirozené variability (GoM01 i GM2).  

Prostý multimodelový průměr se nejvíce liší od REA-průměru změn sezónních 
průměrných teplot vzduchu v letní sezóně (obr. 5.7 a 5.8). Ve vybraných uzlových bodech se 
liší i na jaře a na podzim, ale rozdíly jsou většinou menší než v létě. Důvod, proč se REA-
průměr liší od prostého právě v létě, je zřejmě v tom, že v této sezóně se nejvíce navzájem liší 
simulované hodnoty změn dané jednotlivými modely. Proto jsou modelové váhy RD,i 
stanovené na základě konvergenčního kritéria menší než v ostatních sezónách (viz výše). 
Váhy RBi ale nejsou v létě nijak výrazně menší než v ostatních sezónách. 
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Směrodatná odchylka změn teploty (odhad neurčitosti) zůstává po aplikaci 
modelových vah buď stejná, anebo se zmenší. Největší snížení neurčitosti po aplikaci 
modelových REA-vah vidět v létě (obr. 5.7 a 5.8).  

Nabízí se srovnání neurčitosti simulovaných změn teploty s rozsahem nejistoty 
modelových průměrných teplot vzduchu v referenčním období. Můžeme konstatovat, že 
rozptyl hodnot v referenčním období je větší, než rozsah neurčitosti projektovaných změn 
teploty. Toto tvrzení je v podstatě ekvivalentní tomu, co jsme již řekli v předchozím oddíle, 
totiž že modelové váhy RDi, stanovené na základě konvergenčního kritéria, jsou často rovny 
jedné.   
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Obr. 5.8: REA-průměr a prostý multimodelový průměr simulovaných změn průměrných 
sezónních teplot vzduchu v období 2071–2100 oproti referenčnímu období ve vybraných 18 
uzlových bodech. REA-průměr je zobrazen modře, prostý multimodelový průměr červeně. 
Svislé úsečky ukazují REA-rmsd (modrá barva), u prostého průměru je to směrodatná 
odchylka (červená). Odhad přirozené variability byl spočten metodou podle Goswami a 
Mohan (2001).  

5.6.3 Odhady změn průměrných sezónních srážek a rozsah jejich neurčitosti 

Na obr. 5.9 je ukázán prostý multimodelový průměr změn 30letých průměrných 
sezónních úhrnů srážek pro celé území ČR, i jejich REA-průměr. Opět jsou zobrazeny 
výsledky REA-metody pro oba odhady přirozené variability. Je vidět, že hodnoty 
simulovaných změn atmosférických srážek se mezi sezónami liší více, než tomu bylo u změn 
teploty vzduchu. V létě a na podzim dávají modely pokles srážek (změna na obr. 5.9 menší 
než jedna), na jaře a v zimě naopak vidíme nárůst srážkových úhrnů (změna na obr. 5.9 větší 
než jedna). 

U teploty vzduchu jsme konstatovali, že simulované změny jsou ve všech sezónách 
nenulové, protože interval daný REA-rmsd kolem REA-průměru změn nezahrnoval nulovou 
hodnotu. U srážek jsou ale na podzim horní hranice REA-intervalů neurčitosti změn rovny 
jedné, zahrnují tedy možnost, že srážkové úhrny zůstanou beze změny (pro oba odhady 
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parametru ε). V létě vidíme na obr. 5.9 pokles srážek o 10–25 % pokud uvažujeme odhad 
přirozené variability metodou GoM01, a 5–25 % pro GM2. Na jaře je rozsah neurčitosti 
simulovaných změn 5–20 %, v zimě 10–20 %.  

Pokud bychom tedy použili REA-průměr simulovaných změn srážek pro tvorbu 
scénáře změny sezónních srážkových úhrnů pro ČR, neurčitost tohoto odhadu na podzim a v 
zimě bude ±5 % srážkového úhrnu v referenčním období, na jaře a v létě přibližně ±10 % 
(obr. 5.9).   
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Obr. 5.9: Jako obr. 5.7, ale pro změny srážkových úhrnů. Na svislé ose je vynesen podíl 
30letých průměrných sezónních srážkových úhrnů v období 2071–2100 a v referenčním 
období.     

Na obr. 5.10 jsou ukázány prosté multimodelové průměry, REA-průměry a rozsahy 
neurčitosti změn srážek v 18 vybraných uzlových bodech pro parametr ε spočtený metodou 
dle GoM01. Hodnoty změn průměrných sezónních srážek ve vybraných uzlových bodech jsou 
v jednotlivých sezónách podobné jako pro celé území ČR (srovnej obr. 5.9 a 5.10). Na 
podzim ve většině z 18 vybraných uzlových bodů také rozsah odhadovaných změn zahrnuje 
případ bez změny. V uzlových bodech J05 a J06 je i v létě horní hranice REA-odhadu 
neurčitosti blízko jedné. V těchto případech tedy nemůžeme pokládat odhady změn srážek za 
nenulové. V zimě a na jaře modely předpokládají nárůst srážek o 5–25 %.  

Rozdíl mezi prostým multimodelovým průměrem a REA-průměrem změn srážek 
nepřesahuje u průměrných hodnot na celém území ČR 3 % úhrnu v referenčním období (obr. 
5.9). Ve vybraných uzlových bodech jsou v některých případech rozdíly o něco větší, 
nepřesahují ale 5 % (obr. 5.10).    

Snížení rozsahu neurčitosti po aplikaci modelových vah je patrné na jaře a v létě. 
Interval změn daný REA-rmsd nezahrnuje možnost nulové změny (podíl úhrnů v budoucím a 
referenčním období roven jedné), ale rozsah daný prostou směrodatnou odchylkou nulovou 
změnu zahrnoval (nebo jí byla jedna z hranic intervalu blízká). V ostatních dvou sezónách 
jsou rozdíly mezi prostou a váženou směrodatnou odchylku malé.  
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Podobně jako u změn teploty jsme zjistili, že rozptyl simulovaných srážkových úhrnů 
v referenčním období je větší, než rozsah neurčitosti modelových změn srážek. Jak u teplot, 
tak i u srážek toto zjištění odpovídá výsledku metody analýzy rozptylu uvedenému v kap. 4, 
že na změny teploty a srážek má většinou větší vliv řídící globální model, než vlastní RCM. 
Na průměrné hodnoty v referenčním období má ale větší vliv spíše RCM. Je tedy logické, že 
rozptyl hodnot daných různými RCM je v referenčním období větší, než rozptyl 
simulovaných změn.   
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Obr. 5.10: Jako obr. 5.8, ale pro změny srážkových úhrnů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

Závěr 

 

Cílem předkládané disertační práce bylo studium neurčitostí výstupů regionálních 
klimatických modelů. V první kapitole byly z odborné literatury shrnuty některé poznatky o 
zdrojích nejistot v simulacích klimatických modelů (regionálních i globálních) a o metodách 
jejich analýzy. Nebylo v žádném případě ambicí podat vyčerpávající shrnutí informací a faktů 
vztahujících se k tomuto velmi širokému tématu. Záměr byl spíše poskytnout přehled různých 
přístupů a pohledů na danou problematiku, který se může stát užitečným zdrojem pramenů 
pro další studium. Věnovali jsme se i výhodám a nevýhodám použití multimodelových 
ansámblů, na jejichž analýzu jsou zaměřeny další kapitoly. Rozptyl souborů simulací modelů 
s různou strukturou totiž slouží jako měřítko nejistoty plynoucí právě ze struktury modelů.  

V následujících částech práce byla už pozornost soustředěna na vlastní výzkumnou 
činnost. V druhé kapitole jsme popsali datové soubory, použité pro analýzu nejistot. Jednalo 
se hlavně o výstupy regionálních klimatických modelů ze dvou evropských mezinárodních 
projektů PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk) a ENSEMBLES (http://ensembles-
eu.metoffice.com/). Dále byly popsány použité soubory pozorovaných dat, zejména technické 
řady vytvořené v ČHMÚ. 

Problematika vyhodnocování neurčitostí je úzce spjata s hodnocením schopnosti 
modelů simulovat pozorované charakteristiky klimatu ve zvoleném referenčním období. Ve 
třetí kapitole byla představena ukázka validace výstupů AR4 globálních modelů a RCM z 
projektu ENSEMBLES na území ČR. Jako metriky byly zvoleny střední kvadratická chyba a 
relativní chyba, popsané v Gleckler et al. (2008), s jejichž pomocí byla hodnocena shoda 
simulovaného průměrného ročního chodu s pozorovanými hodnotami. Zaměřili jsme se na 
průměrnou měsíční teplotu vzduchu, průměrný měsíční úhrn srážek, a také na směrodatné 
odchylky a meziroční variabilitu těchto dvou veličin. Poukázali jsme na to, že je velmi 
obtížné vybrat jeden model, který by vykazoval dobrou shodu s pozorováním ve všech 
sledovaných charakteristikách. Tato skutečnost je totiž pádným argumentem pro použití 
multimodelových souborů.   

Čtvrtá kapitola byla věnovaná rozboru zdrojů neurčitostí ve výstupech RCM pomocí 
analýzy rozptylu multimodelového souboru, popsané v Déqué et al. (2007). Cílem této 
metody je rozdělit celkový rozptyl souboru RCM na příspěvky řídícího pole, vlastního 
regionálního modelu a emisního scénáře (u simulací budoucího klimatu). Použity byly 
simulované 30leté průměrné sezónní teploty vzduchu a úhrny atmosférických srážek v 
referenčním období 1961–1990, v budoucím období 2071–2100 u modelů PRUDENCE a ve 
dvou budoucích obdobích 2021–2050 a 2069–2098 u modelů z projektu ENSEMBLES. 
Metoda analýzy rozptylu byla také aplikována na změny teploty (rozdíly) a srážek (podíly) v 
budoucích obdobích oproti referenčnímu období. 

 V částech 4.2 a 4.3 jsme popsali výsledky aplikace této metody na multimodelový 
soubor z projektu PRUDENCE, v částech 4.4 a 4.5 potom na modely z projektu 
ENSEMBLES. Diskuse všech těchto výsledků byla provedena v části 4.6. Pozornost byla 
věnována analýze rozptylu simulovaných hodnot průměrovaných přes celou studovanou 
oblast vymezenou zeměpisnou šířkou 48,25°–51,75° a zeměpisnou délkou 11,25°–19,75°. 
Dále jsme provedli i analýzu rozptylu simulovaných hodnot v jednotlivých uzlových bodech a 
pokusili jsme se vysvětlit zjištěnou prostorovou variabilitu jednotlivých příspěvků k 
celkovému rozptylu. Mapky jejich rozložení jsou na přiloženém CD.   
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Z výsledků uvedených v kap. 4 vyplynuly následující hlavní závěry. 

� U multimodelového ansámblu z projektu PRUDENCE převládá u průměrné 
sezónní teploty vzduchu v referenčním i budoucím období (2071–2100) vliv 
regionálního modelu.   

� U modelů z projektu ENSEMBLES je vliv regionálního modelu na rozptyl 
průměrných sezónních teplot převažující ve všech třech časových obdobích (1961–
1990, 2021–2050, 2069–2098) pouze na jaře, v ostatních sezónách pouze 
v některých obdobích. 

� Pro modely PRUDENCE platí, že na rozptyl simulovaných změn sezónní 
průměrné teploty v období 2071–2100 oproti referenčnímu období má téměř vždy 
převažující vliv řídící globální model.  

� U modelů ENSEMBLES má řídící GCM hlavní podíl na rozptylu simulovaných 
změn teploty v obou časových obdobích (2021–2050 a 2069–2098) pouze na jaře a 
v zimě a u změny podzimní teploty v období 2069–2098.   

� Na rozptyl průměrných sezónních úhrnů srážek simulovaných RCM z projektu 
PRUDENCE v obou časových obdobích i na jejich změny oproti referenčnímu 
období má převažující vliv v létě a v zimě regionální model, na jaře a na podzim je 
vliv GCM a RCM spíše vyrovnaný, někdy mírně převládá vliv řídícího globálního 
modelu.  

� U RCM z projektu ENSEMBLES se pro průměrné srážkové úhrny nepodařilo 
udělat žádný obecný závěr, protože podíly RCM a řídících dat se v jednotlivých 
obdobích liší.  

U modelů z projektu PRUDENCE má tedy na celkovém rozptylu simulovaných 
průměrných sezónních teplot vzduchu v referenčním i budoucím období hlavní podíl 
RCM, ale u změn teploty oproti referenčnímu období převládá vliv řídícího globálního 
modelu. Pro modely ENSEMBLES tento závěr platí jen u jarní teploty vzduchu. U srážek 
žádný podobný závěr nevyplynul.   

Z výše uvedeného je vidět, že výsledky analýzy rozptylu se u souborů simulací 
z projektů PRUDENCE a ENSEMBLES v některých ohledech liší. Je třeba si uvědomit, že 
ani samotné soubory simulací nejsou stejné. Obsahují různý počet modelových simulací, lišily 
se použité regionální modely, a to nejen v horizontálním rozlišení (50 a 25 km), ale i 
v použitých parametrizacích. Také řídící globální modely byly odlišné. U simulací budoucího 
klimatu byly uvažovány různé emisní scénáře, u projektu PRUDENCE to byly A2 a B2, u 
ENSEMBLES scénář A1B. V neposlední řadě byl rozdíl i v tom, že v rámci projektu 
PRUDENCE byly simulace regionálních modelů provedeny metodou time-slice experimentů, 
tedy regionální modely byly spuštěny pouze pro dvě třicetiletá období. Naopak v rámci 
projektu ENSEMBLES byly provedeny transientní (plynulé) simulace od roku 1950 až do 
roku 2050 nebo 2100 (u některých modelů jen 2098). Různost výsledků analýzy rozptylu 
modelových souborů z obou projektů tedy nelze jednoduše připsat např. zvýšenému 
horizontálnímu rozlišení modelů, anebo rozdílům v použitém emisním scénáři.  

Vliv emisního scénáře na celkový rozptyl simulovaných 30letých průměrných 
sezónních teplot vzduchu a srážek v budoucím období (2071–2100), příp. na jejich změny 
oproti referenčnímu období mohl být uvažován pouze u multimodelového souboru z projektu 
PRUDENCE, kde byly k dispozici simulace pro dva emisní scénáře (A2 a B2). Z výsledků 
uvedených v částech 4.2 a 4.3 vyplývá, že podíl emisního scénáře na celkovém rozptylu 
modelových simulací je menší než vliv RCM a GCM. U teplot se podíl scénáře emisí 
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pohybuje v rozmezí 20–30 %, u srážek dosahuje maximálně 10 %. Získané výsledky jsou ale 
založeny na analýze modelových simulací jen pro dva emisní scénáře, které nepostihují celou 
škálu možného vývoje emisí v budoucnu.  

Relativně malý vliv emisního scénáře na celkový rozptyl simulací RCM neznamená, 
že by neměl být brán zřetel na různé scénáře emisí. Spíše to poukazuje na nutnost zohledňovat 
při odhadech změn klimatu a jejich dopadů rozptyl simulací jednotlivých modelů. Bylo by 
např. zřejmě užitečné mít k dispozici simulace jednoho regionálního modelu řízené různými 
globálními modely.  

Příčiny prostorové proměnlivosti příspěvků k celkovému rozptylu jsme se snažili 
objasnit na základě vlivu orografie, podílu konvektivních srážek na celkovém srážkovém 
úhrnu v dané sezóně a na základě nárůstu kontinentality klimatu směrem na východ. 
Jednoznačná souvislost ale nalezena nebyla.   

Cílem páté kapitoly bylo studium rozsahu neurčitosti simulovaných průměrných 
sezónních teplot a srážek a jejich změn vycházející pouze ze struktury RCM. Byly proto 
použity soubory simulací z projektu PRUDENCE řízené pouze jedním GCM (osm simulací 
řízených atmosférickým cirkulačním modelem HadAM3H) a ansámbl devíti modelových 
běhů z projektu ENSEMBLES řízených reanalýzou ERA40. Modelové simulace v daném 
multimodelovém souboru byly provedeny ve stejném horizontálním rozlišení. Zjištěná 
neurčitost tedy plyne z jiných faktorů než je horizontální rozlišení modelů. 

Pro odhad neurčitosti byla použita metoda REA (zkratka anglického Reliability 
Ensemble Averaging), popsaná v Giorgi a Mearns (2002). Metoda REA je jedním z mnoha 
možných a používaných přístupů k analýze multimodelových souborů. Cílem metody je 
určení váženého multimodelového průměru dané charakteristiky a odhad neurčitosti 
modelových simulací. Postup spočívá ve stanovení modelových vah s použitím dvou kritérií. 
Kritérium spolehlivosti (z anglického „model performance“) zohledňuje shodu modelové 
simulace v referenčním období s pozorovanými rysy klimatu. Konvergenční kritérium je 
založeno na hodnocení vzájemné shody modelových projekcí změn dané charakteristiky. Pro 
hodnocení shody je použit odhad přirozené (vnitřní) variability dané charakteristiky. Po 
stanovení modelových vah je vypočítán vážený multimodelový průměr (REA-průměr) daného 
prvku a vážená směrodatná odchylka (REA-rmsd), která představuje odhad neurčitosti 
simulované hodnoty (REA-průměru).  

V části 5.2 jsme se věnovali výběru vhodné metody odhadu vnitřní variability 
průměrných sezónních teplot a srážek, který je nutný pro výpočet metodou REA. Oproti 
způsobu navrženému v původní publikaci Giorgi a Mearns (2002) jsme otestovali dvě další 
metody, popsané v Madden (1976) a Goswami a Mohan (2001). Na základě uvážení jejich 
kladů a záporů byl vybrán druhý jmenovaný způsob. Hodnoty odhadu vnitřní variability podle 
této jmenované metody jsou zpravidla menší než ty, které jsou získány způsobem výpočtu 
podle Giorgi a Mearns (2002). Pro některé případy jsme porovnali výsledky metody REA s 
oběma získanými odhady vnitřní variability a zjistili jsme, že REA-váhy se mění až o 0,6 
(přitom hodnota váhy se pohybuje v intervalu mezi nulou a jedničkou). Metoda odhadu 
přirozené variability tedy hraje poměrně velkou roli při aplikaci REA metody. 

S oběma použitými kritérii hodnocení modelů (kritérium spolehlivosti a konvergence) 
jsou spojeny následující problémy, které byly podrobně rozebrány v oddílech 5.3 a 5.4.  

� Výběr souboru pozorovaných dat a způsob jejich porovnání s modelovými 
simulacemi. Oba tyto kroky mají vliv na určení modelových REA-vah. Na 
základě provedené analýzy jsme se rozhodli simulovanou hodnotu v daném 
uzlovém bodě porovnávat s průměrnou hodnotou z technických řad ležících 
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v oblasti gridboxu. U průměrných hodnot na území ČR byly porovnávány 
průměrné hodnoty ze všech uzlových bodů na území ČR s průměrem ze všech 
technických řad. Korekce simulovaných teplot vzduchu na nadmořskou výšku 
byla prováděna pro každý model zvlášť.  

� Míra shody modelových simulací s pozorovaným klimatem, a tedy i hodnoty 
modelových vah stanovených na základě kritéria spolehlivosti, závisí na volbě 
referenčního období. 

� Dále jsme studovali vzájemnou závislost kritéria spolehlivosti a konvergence a 
došli jsme k závěru, že hodnocení modelů na jejich základě jsou ve většině 
případů nezávislá. To je v souladu s dalšími podobnými studiemi, které ale 
většinou pracovaly s výstupy globálních modelů (např. Giorgi a Coppola, 
2010). 

V částech 5.5 a 5.6 byly prezentovány vlastní výsledky REA metody. Na základě 
porovnání rozsahu neurčitostí simulovaných průměrných teplot a srážek v referenčním období 
a jejich změn v období 2071–2100 jsme zjistili, že nejistota simulací současného klimatu je 
větší, než rozptyl simulovaných změn. To souvisí také s dalším zjištěním, že odchylky 
modelových a pozorovaných hodnot v referenčním období jsou zpravidla větší, než vzájemné 
rozdíly modelových změn teploty, popř. srážek.   

Multimodelové průměry (prostý a REA) sezónní teploty a srážek pro referenční 
období 1961–1990 odvozené ze souboru simulací z projektu PRUDENCE a z projektu 
ENSEMBLES (řízených reanalýzou ERA40) se většinou vzájemně jen málo liší. Přitom 
bychom očekávali, že hodnoty simulované modely ENSEMBLES budou blíž pozorování, 
zejména protože RCM z projektu ENSEMBLES jsou novější než modely PRUDENCE a zde 
použité simulace byly provedeny ve větším horizontálním rozlišení (25 km oproti 50 km u 
modelů PRUDENCE). Očekávání lepší shody s pozorováním u modelů z projektu 
ENSEMBLES řízených ERA40 je ale splněno pouze v létě a v zimě, a to jak u simulovaných 
srážek, tak i u teploty vzduchu. 

Cílem metody REA je nejen odhad neurčitosti (pomocí REA-rmsd), ale také její 
snížení (oproti prosté směrodatné odchylce). Ve většině případů v této práci je tento cíl 
splněn. U odhadů změn průměrných sezónních teplot vzduchu a srážek je snížení 
nejvýraznější v létě, naopak v zimě je rozdíl poměrně malý.  

Metoda REA je použitelná pro tvorbu scénářů změny klimatu.  Multimodelový 
REA-průměr simulovaných změn teplot a srážek je možné považovat za odhad změny teplot 
vzduchu a srážkových úhrnů v dané oblasti. Nejistota tohoto odhadu je potom daná REA-
směrodatnou odchylkou. Postup lze přitom aplikovat buď pro jednotlivé uzlové body, anebo 
pro větší oblast, např. pro celé území ČR. Např. právě pro území ČR jsme aplikací REA 
metody na výstupy modelů z projektu PRUDENCE řízených globálních modelem HadAM3H, 
došli k závěru, že neurčitost odhadovaných změn průměrných sezónních teplot vzduchu 
v období 2071-2100 pro scénář A2 je přibližně ±0,5 °C, u změn průměrných sezónních srážek 
je to přibližně ±10 % průměrného srážkového úhrnu v referenčním období. 

Výsledky analýzy rozptylu multimodelových souborů PRUDENCE a ENSEMBLES 
uvedené v kap. 4 můžeme porovnat s výsledky hodnocení neurčitosti plynoucí ze struktury 
RCM v kap. 5. Pokud se týká změn teploty a srážek simulovaných modely PRUDENCE, tak 
největší REA-rmsd byla nalezena pro obě veličiny v létě. Podle analýzy rozptylu činí podíl 
RCM na celkovém rozptylu změn teploty 40 %, což je nejvyšší podíl ze všech sezón. U změn 
srážek je podíl RCM na celkovém rozptylu v létě 82 %, ale v zimě má regionální model ještě 
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větší podíl. Dá se tedy říci, že u změn teploty vzduchu se obě metody shodují, u změn srážek 
ne. 

Pro referenční období platí pro modely PRUDENCE i ENSEMBLES, že největší 
REA-směrodatná odchylka se také objevuje v létě, jak pro teploty, tak pro srážky. Nedá se ale 
říct, že by i podle analýzy rozptylu byl největší podíl RCM na celkovém rozptylu v létě.  

Na výsledky prezentované v této práci bude možné v budoucnu navázat další 
analýzou. U analýzy rozptylu multimodelových souborů se jedná o rozšíření na další 
klimatické charakteristiky, např. relativní vlhkost nebo globální záření, které mají velký 
význam pro odhady dopadů změny klimatu v oblasti hydrologie a zemědělství. Podobně bude 
možné se zaměřit nejen na průměrné hodnoty meteorologických prvků, ale i na jejich časovou 
proměnlivost. Je možné se domnívat, že analýza tohoto druhu zároveň pomůže objasnit 
příčiny prostorové variability komponent celkového rozptylu, která byla zjištěna v této práci, 
ale jejíž příčiny se nepodařilo nalézt.  

U metody REA se jako rozšíření stávající studie nabízí použití dalších kritérií pro 
stanovení modelových REA-vah. Např. Xu et al. (2010) zohledňovali při aplikaci metody 
REA na výstupy GCM nejen průměrné hodnoty teplot a srážek, ale také hodnotili shodu 
simulovaného a pozorovaného tlakového pole, a přihlíželi i k vystižení časové variability 
simulovaných veličin.  

Pokud se týká odhadu přirozené variability, zde se také otvírá možnost dalšího 
podrobnějšího studia, a to nejen v souvislosti s hodnocením modelů podle REA kritérií. Např. 
bude možné blíže analyzovat korelace interních a externích složek u metody podle Goswami a 
Mohan (2001) a pokusit se objasnit jejich důvody. Dále bude např. možné navázat na studii 
Kalvová (1982) a studovat změny velikosti vnitřní variability klimatu v průběhu 20. století.  

Simulace regionálních modelů z projektu ENSEMBLES, které jsou většinou k 
dispozici pro období 1951–2100, nabídnou možnost rozšíření analýzy vlivu volby 
referenčního období na výsledek hodnocení podle kritéria spolehlivosti, které jsme provedli v 
části 5.3.1. Období 1951–2010, pro které již brzy budou dostupná pozorovaná data, bude 
možné rozdělit na dvě nepřekrývající se třicetiletá období a následně porovnat výsledky 
hodnocení modelů vzhledem ke každému z nich. 

Pokud se týká problematiky nejistot modelových simulací obecně, tak podle Collins 
(2007) je potřeba rozvíjet zejména metody tvorby pravděpodobnostních předpovědí vývoje 
klimatu a vyhodnocování jejich neurčitostí. V tomto směru by mělo pomoci vzájemné 
porovnávání různých přístupů, jako jsou soubory simulací s pozměněnými fyzikálními 
parametrizacemi („perturbed physics ensembles“) a multimodelové ansámbly. Velkým 
příslibem bude zřejmě paradigma „seamless prediction“, kde jsou smazávány hranice mezi 
dlouhodobou předpovědí počasí (zejména sezónní) a projekcemi vývoje klimatu na několik 
desetiletí. Räisänen (2007) upozorňuje, že pro snížení neurčitosti projekcí změn klimatu bude 
potřeba identifikovat ty rysy současného klimatu, jejichž vystižení v modelech by zaručilo 
spolehlivou simulaci budoucího vývoje.  

Je důležité si uvědomit fakt, na který upozorňují Laprise et al. (2008). Vzhledem k 
mnoha chybám a nedokonalostem klimatických modelů a k velkému množství nejistot v 
jejich výstupech je potřeba se stále věnovat základnímu výzkumu. Musíme se snažit lépe 
porozumět tomu, co modely dokáží, a kde jsou naopak jejich slabiny, abychom je mohli lépe 
použít pro odhady budoucích změn klimatu i pro studium klimatického systému.      
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