
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jan Karlický

Model WRF a jeho využití v regionálním klimatickém 
modelování ve vysokém rozlišení

Katedra meteorologie a ochrany prostředí

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Studijní program: Fyzika

Studijní obor: meteorologie a klimatologie

Praha 2012



Chtěl bych poděkovat vedoucímu této diplomové práce panu doc. RNDr. Tomáši 

Halenkovi, CSc. za odborné vedení a cenné připomínky při vypracování této práce. 

Dále bych chtěl poděkovat panu Mgr. Michalu Beldovi, Ph.D. za pomoc při instalaci 

a výpočtech modelu WRF.



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně 

s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této 

práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne ............



Název práce: Model WRF a jeho využití v regionálním klimatickém modelování ve 

vysokém rozlišení

Autor: Jan Karlický

Katedra / Ústav: Katedra meteorologie a ochrany prostředí

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Katedra meteorologie 

a ochrany prostředí

Abstrakt: Práce se zabývá regionálními klimatickými modely, a to obecně jejich 

principem i užitím, včetně výhod a nevýhod tohoto přístupu. Dále je popsána

aplikace numerického předpovědního modelu WRF v klimatickém módu, spolu 

s odlišnostmi danými použitím modifikace CLWRF a jejími výhodami při výpisu 

výsledků. Představeny jsou schopnosti této implementace, testovací běhy modelu za 

účelem výběru vhodných nastavení modelu a nakonec výsledky jedné desetileté 

simulace a srovnání čtyř pětiletých simulací modelu s různými nastaveními, 

v porovnání s naměřenými hodnotami. Určité kapitoly se věnují také možnostem při 

zpracovávání výsledků modelu, jejich zobrazováním a hodnocením.

Klíčová slova: model WRF, regionální klimatické modelování

Title: Model WRF and its application for regional climate modeling in high 

resolution

Author: Jan Karlický

Department: Department of Meteorology and Environment Protection

Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Department of Meteorology and 

Environment Protection

Abstract: This work is dealing with regional climate models. Firstly, their principle 

and use of them is described, including advantages and disadvantages of this 

approach. Further, the application of WRF numerical weather prediction model in 

climate mode is described and differences in use of CLWRF modification and its 

advantages for getting results are discussed. Possibilities of this implementation and 

testing runs for finding appropriate settings are presented. Finally, the results of one 

ten-year and four five-year simulations of model with different settings are compared 

with observed values. Some chapters are dedicated to possibilities of processing and 

graphics outputs of model results and discussion.

Keywords: model WRF, regional climate modeling



Obsah

Úvod........................................................................................................................ 1

Kapitola 1 Regionální klimatické modely................................................................. 2

1.1 Principy realizace RCM ................................................................................. 3

1.2 Výhody a nevýhody přístupu RCM ................................................................ 4

1.3 Možné zdroje nejistot přístupu RCM a jejich redukce..................................... 6

1.4 Užití ............................................................................................................... 8

Kapitola 2 Implementace modelu WRF pro klimatické účely ..................................10

2.1 Modifikace WRF pro klimatické účely ..........................................................10

2.2 Vstupní data modelu WRF pro klimatické účely............................................13

2.3 Nastavení modelu WRF pro klimatické účely................................................14

2.4 Pole dat zobrazující výsledky klimatických simulací .....................................15

2.5 Programy pro zpracování a zobrazování výsledných dat ................................18

Kapitola 3 Testovací běhy modelu ..........................................................................21

3.1 Popis výpočetních oblastí ..............................................................................21

3.2 Ukázka funkce modifikace CLWRF při výpisu výsledků...............................24

3.3 Test citlivosti modifikované verze WRF na zvýšenou koncentraci 

skleníkových plynů .............................................................................................26

3.4 Test modelu s doporučenou fyzikální parametrizací.......................................28

3.5 Test jiných fyzikálních parametrizací ............................................................36

Kapitola 4 Výsledky simulace desetiletí 1991–2000  při použití doporučeného 

nastavení modelu ....................................................................................................49

4.1 Hodnocení teplot ...........................................................................................49

4.2 Hodnocení srážek ..........................................................................................55

4.3 Další hodnocení modelových výsledků..........................................................58

Kapitola 5 Srovnání čtyř modelových simulací pětiletí 1991–1995 při různém 

nastavení.................................................................................................................61

5.1 Hodnocení teplot ...........................................................................................61

5.2 Hodnocení srážek ..........................................................................................65

Závěr ......................................................................................................................70

Seznam použité literatury........................................................................................71



1

Úvod

Tato diplomová práce se zabývá regionálním klimatickým modelováním, tedy 

užitím numerických modelů na omezené oblasti za použití okrajových podmínek 

daných výsledky globálních modelů či reanalýzami. Popsány jsou výhody a 

nevýhody tohoto přístupu, včetně zdrojů možných nejistot, spolu s možnostmi jejich 

zkoumání či redukce.

V další části práce je popsáno užití numerického předpovědního modelu WRF 

pro klimatické účely, představeny jsou přednosti jeho modifikace zvané CLWRF, 

která přináší výhody hlavně při výpisu výsledků u dlouhých klimatických simulací. 

Určité kapitoly jsou zaměřeny také na hodnocení výsledků klimatických simulací, 

zpracování dat a jejich zobrazením v grafických programech.

Následující kapitoly jsou věnovány nejprve představení schopností a možností 

modifikované verze modelu WRF, popsány jsou také výpočetní oblasti, řídící a 

referenční data, kterými jsou ERA-40, resp. E-OBS. Dále jsou hodnoceny testovací 

běhy modelu, což jsou simulace roku 1990 s různými nastaveními modelu za účelem 

nalezení nastavení s nejlepšími výsledky. Testováno je doporučené nastavení pro 

regionální klimatické simulace, pak také jiná nastavení s odlišnými parametrizacemi 

konvekce a mezní vrstvy.

Závěrečná část práce je věnována hodnocení delších klimatických simulací, 

nejprve simulace let 1991–2000 s doporučeným nastavením modelu a pak dalších tří

simulací let 1991–1995, s nastaveními vybranými pomocí testovacích běhů,

s důrazem na jejich vzájemné srovnání.
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Kapitola 1 Regionální klimatické modely

Z mnoha oborů lidské činnosti pramení požadavky znát budoucí klima Země, 

případně jeho změny, které se mohou projevit v globálním, kontinentálním či jiném 

menším měřítku. Jelikož experimentální výzkum v tomto odvětví není možný, 

přichází ke hlavnímu slovu matematické a počítačové modelování klimatu. K tomu 

účelu jsou konstruovány a široce využívány klimatické modely. 

Princip klimatických modelů je podobný numerickým předpovědním 

modelům, jejichž princip je shrnut v Karlický (2010), avšak svojí podstatou se jedná 

o jinou úlohu. Zatímco předpověď počasí je v zásadě tzv. problém počáteční 

podmínky, modelování klimatu ať již v globálním či regionálním měřítku je spíše 

problém krajových podmínek. Vedle toho se samozřejmě liší i rozdílnou dobou 

simulace. Díky tomu, že systém rovnic popisující děje v atmosféře je silně nelineární, 

chování systému má chaotické projevy a je přitom dokázáno, že počasí nemůže být 

predikováno numerickými modely na dobu delší než v řádu dní, neboť malá 

nepřesnost v počátečních podmínkách v nelineárním systému vyústí při delší 

integraci ve velké odchylky od reálného vývoje počasí. Hlavní statistické vlastnosti 

systému však u dobře konstruovaného klimatického modelu zůstávají zachované, což 

umožňuje modelování klimatu, jak uvádí Belda (2011).

Klimatický systém v sobě zahrnuje děje v atmosféře, v oceánu a vzájemné 

působení mezi nimi, proto také klimatické modely by měly pokud možno všechny 

tyto děje popisovat. Takovéto úlohy jsou však tak výpočetně náročné, že ani přes 

použití nejnovějších výpočetních prostředků nelze dosáhnout při běžných aplikacích

rozlišení pod několik stovek kilometrů, jak popisuje Meehl et al. (2007), což je vedle 

množství popisovaných dějů způsobeno právě i délkou klimatických simulací. 

Takovéto hrubé rozlišení ovšem nepopisuje dobře procesy probíhající v menších 

prostorových měřítkách, jako např. konvekce, turbulence nebo orografické efekty při 

přetékání horských překážek.

Existuje více přístupů, jak tento problém, alespoň pro nějaké oblasti zájmu na 

zemském glóbu, redukovat. Jak uvádí Giorgi et al. (2009) jako jedno z řešení, je

možné použít atmosférické globální cirkulační modely s ekvidistantní sítí, které 

nepočítají s ději v oceánech, a ušetřená kapacita je využita pro lepší rozlišení. Další 

možností je použití globálních modelů s neekvidistantní sítí, kdy větší hustota 

uzlových bodů je v oblastí zájmu. Zřejmě nejefektivnějším přístupem je užití 
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vnořených modelů na omezené oblasti (Regional Climate Models – RCM), které jsou 

řízeny krajovými podmínkami získanými z dat globálních modelů s hrubším 

rozlišením. Tento přístup se běžně nazývá dynamický downscaling a je tedy založen 

na modelových simulacích na omezené oblasti. Alternativou může být tzv. statistický 

downscaling, který je založen na statistických vztazích mezi přízemními veličinami v 

podrobnějším měřítku terénu a vybranými charakteristikami (prediktory) z modelů 

s hrubším rozlišením. 

1.1 Principy realizace RCM

Samotný princip regionálních klimatických modelů (RCM) v sobě zahrnuje 

ještě několik možností, jak konkrétně ho realizovat, např. Lo et al. (2008) popisuje a 

hodnotí tři možnosti: Nejčastěji užívaná je kontinuální simulace s nastavením 

počátečních podmínek a inicializací pouze na začátku běhu, což je podobné jakési 

dlouhé předpovědi počasí. Vzhledem ke zjevnému odchýlení modelového a reálného 

stavu po několika dnech se někdy přistupuje k obnově počátečních podmínek a 

reinicializaci v pravidelných časových cyklech, např. po 7 dnech. Tento přístup dává 

povětšinou lepší výsledky než kontinuální simulace, jak uvádí Lo et al. (2008), má 

však několik nevýhod, a to především nekonzistentnosti ve výsledných veličinách 

v časových bodech reinicializací. Lo et al. (2008) rovněž popisuje použití tzv. 

metody nudging, která má výhodu v lepším provázání okrajových podmínek 

z globálního modelu s výslednými (především výškovými) poli regionálního 

klimatického modelu. Nejčastější metodou ovšem zůstává kontinuální simulace při 

dodání časově závislých okrajových podmínek z globálního modelu do tzv. relaxační 

zóny, tedy několik řad gridových bodů okolo dané oblasti, a počátečních podmínek 

v začátku běhu simulace, jak to popisuje Giorgi (1990).

Pro ověřování správnosti a přesnosti výsledků vnořených regionálních 

klimatických modelů je potřeba provést validaci nebo verifikaci modelu. K těmto 

účelům se používají převážně minulá zpracovaná data v podobě globálních analýz či 

reanalýz, a to jak pro okrajové podmínky modelu, tak i pro samotnou validaci 

výstupů z regionálních klimatických modelů. Zde je ovšem nutné brát v úvahu 

velikost prostorového rozlišení vstupních okrajových podmínek i výstupů z modelu a 

použít data s podobným rozlišením, tedy vstupní data by měla být s rozlišením 

podobným globálním modelům, a také data pro porovnání výsledků by měla mít 

rozlišení podobné regionálním modelům, a to hlavně z důvodu zahrnutí hlavních 
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rysů průběhu veličin na jednotlivých prostorových měřítcích. Lo et al. (2008) 

používá jako vstupní data NCEP Global Final Analysis s rozlišením 1° zeměpisné 

délky a šířky Země, což přepočteno je něco přes 100 km, zatímco pro verifikaci 

používá data NCEP North American Regional Reanalysis s rozlišením 32 km, 

přičemž rozlišení vnořeného modelu v tomto případě činí 36 km.

1.2 Výhody a nevýhody přístupu RCM

Použití regionálních klimatických modelů na omezené oblasti má několik 

výhod, jedna je v relativní jednoduchosti přechodu z globálního měřítka 

k regionálnímu, přičemž vnořený regionální klimatický model nemění hlavní rysy 

velkoprostorového proudění dané globálním modelem, jak uvádí Giorgi (1990). 

Hlavní výhodou ovšem zůstává lepší zahrnutí procesů menších prostorových 

měřítek, zpřesnění orografických efektů a celkové větší rozlišení modelu, které by při 

simulacích globálním modelem nebylo nikdy dosaženo. Jako výhodu oproti např. 

statistickému downscalingu lze uvést, že regionální modely jsou založeny na systému 

řídících rovnic popisující děje v atmosféře, proto reprezentují fyzikálně konzistentní

přístup vnoření regionálního modelu do globálního.

Pokud jde o nevýhody použití regionálních klimatických modelů, jde 

především o velkou výpočetní náročnost a s tím spojeným stále ne zcela dostatečným 

rozlišením modelů. I přes úsporu času vyplývající z omezené oblasti, což je hlavní 

výhoda tohoto přístupu, zůstávají stále regionální klimatické simulace s jemnějším 

rozlišením velice výpočetně a časově náročné, což se může ještě zvýšit při výpočtu 

skupinových simulací, tj. sadou simulací s mírně pozměněnými vstupními daty nebo 

vstupními parametry, což se užívá při zjišťování vlastností modelu, jak uvádí Belda 

(2011). Také větší rozlišení regionálních klimatických modelů má za následek vyšší 

výpočetní a časovou náročnost, v počátcích užívání tohoto přístupu používal     

Giorgi (1990) rozlišení i 60 km, ale běžná byla i rozlišení hrubší v závislosti na 

velikosti oblasti. Po postupném zvyšování rozlišení se dnes setkáme i s prostorovým 

rozlišením 10 km, s kterým pracoval např. Belda (2011), experimentuje se i 

s rozlišeními jemnějšími, s aplikací nehydrostatického přístupu, což popisuje např.

Rockel (2008). I přes zjevná zlepšení nemusí být některé rysy meteorologických 

veličin stále nejlépe vyjádřeny, zvláště v oblastech s velmi členitou topografií a 

proměnnými vlastnostmi povrchu, mezi které jistě patří i oblast střední Evropy 

včetně České republiky.
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Dále pak i při použití největšího v současné době používaného rozlišení je stále 

nemožné, aby některé procesy v atmosféře byly exaktně fyzikálně popsány. To se 

týká především atmosférické turbulence a konvekce, nebo taky oblačných a 

srážkotvorných procesů. Tyto jevy jsou z důvodu svého průběhu i na mnohem 

menších prostorových i časových škálách, než s kterými model počítá, zahrnuty

většinou pomocí tzv. parametrizací, které vycházejí jak z teoretických, tak i  

z empirických vztahů, obvykle navíc vyladěných na základě pozorování. Tato 

zjednodušení některých fyzikálních dějů bohužel vnáší do modelu i určité chyby či 

nepřesnosti. Také, jak uvádí Belda (2011), jsou tato parametrizační schémata 

odvozena z podmínek současného stavu klimatu, což ovšem nezaručuje, že 

v budoucnu budou stejně platná při měnících se podmínkách v atmosféře. V poslední 

době se objevily v regionálním klimatickém modelování i tzv. nehydrostatické 

modely, např. Rockel (2008). Tento typ modelů popisuje fyzikálně korektněji 

vertikální pohyby, tedy jinak řečeno prognostická rovnice pro vertikální rychlost je 

zahrnuta v pohybových rovnicích modelu. Přínos tohoto přístupu je zatím ovšem

spíše předmětem výzkumu.

Jiné úskalí užití regionálních klimatických modelů spočívá v tom, že data 

z globálních modelů sloužící jako okrajové podmínky vnořeného modelu neobsahují 

podrobnější rysy na měřítcích vnořeného modelu, jenž v těchto měřítcích počítá 

simulaci, tudíž v průběhu výpočtu může docházet k jistému nesouladu mezi výsledky 

vnořeného modelu a okrajovými podmínkami na okraji výpočetní oblasti, které navíc 

nejsou dodávány v každém výpočetním kroku modelu, ale jen např., jak uvádí Lo et 

al. (2008), jednou za 6 hodin. Za účelem zmenšení tohoto problému se někdy 

zahrnují výsledky vnořeného modelu zpět do globálního modelu, což znamená 

určitou zpětnou vazbu či korekci globálního modelu. Tato možnost (anglicky 

nazývaná two-way nesting technique), popsána v Lorenz and Jacob (2005) ovšem 

předpokládá souběžný výpočet globálního a regionálního vnořeného modelu, což 

výrazným způsobem navyšuje výpočetní náročnost, proto se ve většině případů se 

zpětnou vazbou vnořeného modelu do globálního modelu nepočítá, což znamená 

anglicky nazývanou techniku one-way nesting. Jiný způsob zajištění souladu mezi 

výpočtem uvnitř regionálního modelu a krajovými podmínkami je tzv. spectral 

nudging, který selektivně s ohledem na rozměry procesů řídí regionální simulaci i 

shora. Tento přístup vychází z představy, že RCM by neměl nijak měnit 
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velkoprostorové charakteristiky, zvláště pak proudění ve vyšších hladinách, ale 

pouze přidávat podrobnosti v interakcích se zemským povrchem.

1.3 Možné zdroje nejistot přístupu RCM a jejich redukce

Simulace regionálním klimatickým modelem je vždy zatížena množstvím 

nepřesností, které vyplývají z jistých zjednodušení či modelových aproximací, nebo 

z jiných příčin. Některé z těchto chyb či nejistot lze alespoň částečně potlačit užitím 

určitých metod. 

Pokud bychom chtěli pomocí regionálního klimatického modelu vytvořit 

nějakou projekci budoucího klimatu na daném území, v úvahu musí být brány podle 

Giorgi et al. (2009) následující zdroje nejistot:

1. Emisní scénáře vývoje koncentrace skleníkových plynů

2. Konfigurace systému globálního modelu

3. Vnitřní variabilita systému globálního modelu

4. Konfigurace systému regionálního klimatického modelu

5. Vnitřní variabilita systému regionálního klimatického modelu

6. Metoda downscalingu

7. Oblast zájmu vnořeného modelu

První dva zdroje jsou označované za přední zdroje nejistot, vynikají zvláště při 

velmi dlouhých simulacích (např. století), vnitřní variabilita obou systému se spíše 

projevuje na kratších časových škálách a ve statistických veličinách vyššího řádu. 

Konfigurací systému je myšlena především volba parametrizačních schémat modelu, 

dvě simulace modelu s různým nastavením parametrizací nám dávají odlišné 

výsledky. Vnitřní variabilita souvisí s nelinearitou systému řídících rovnic modelu, 

lze ji ukázat na dvou simulacích s jinak stejným nastavením, jen s mírně odlišnými 

počátečními podmínkami. Poslední dva zdroje souvisí jednak s konkrétním typem 

vnořování či downscalingu a také s velikostí zájmové oblasti a jejím umístění na 

povrchu Země.     

Pokud chceme zkoumat jednotlivé zdroje nejistot a přiřadit k nim jednotlivé 

nejistoty v celkovém výsledku simulace regionálního klimatického modelu, lze 

postupovat metodou generování skupinových simulací (ensembles) za odlišných 

vstupních podmínek, např. pro zkoumání vlivu prvního zdroje lze provést více 

simulací za rozdílných emisních scénářů, což lze použít jednak pro zjištění citlivosti 

modelu na tyto scénáře a pak také pro pravděpodobnostní informace o budoucím 
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klimatu. Pokud bychom ovšem chtěli zkoumat vliv všech zdrojů nejistot najednou na 

konečný produkt, byla by potřeba několika dimensionální matice těchto experimentů, 

jejíž počet prvků by byl nesmírně velký, což představuje prakticky neřešitelný 

problém, jak uvádí Giorgi et al. (2008).  

Pokud pracujeme pouze s regionálním klimatickým modelem a data 

z globálního modelu považujeme za dané počáteční a okrajové podmínky, rozsah 

zdrojů se tímto omezí o druhý a třetí zdroj  v seznamu výše. V případě, že bychom 

dělali kontrolní simulace regionálního modelu na minulých datech, zmizí také jako 

zdroj nejistot výsledků nejistota v emisním scénáři, čímž se dostávají více do popředí 

zdroje nejistot přímo spojené s použitím regionálních klimatických modelů. Zdroje 

nejistot č. 4 a 5 lze zkoumat podobně jako v případě globálních modelů a princip je 

již uveden výše. Poslední dva zdroje lze zkoumat jednak použitím různých metod 

dynamického downscalingu (viz kapitola 1.1) a pak také různou velikostí vnořené 

výpočetní oblasti, různou velikostí relaxační zóny modelu a různým typem povrchu 

oblasti zájmu (např. hornatý s prostorově velmi proměnnou topografií nebo naopak 

povrch s méně výraznými topografickými útvary).

Pokud jde o vhodné nastavení vnořených oblastí za účelem zmenšení chyb 

modelu, Belda (2011) uvádí, že zájmová oblast by neměla být příliš velká, jinak by 

se vývoj simulace mohl ubírat do velkých odchylek od řídícího globálního modelu, 

což by znamenalo nesoulad mezi velkoprostorovými a regionálními rysy průběhu 

jednotlivých veličin. Naopak příliš malá zájmová oblast by měla za následek 

nerozvinutí žádných regionálních rysů průběhu veličin a regionální klimatický model 

by tak byl využit jen k interpolaci mezi okrajovými podmínkami. Tedy 

nekonzistence mezi řešením regionálních modelů a okrajovými podmínkami 

vzešlými z globálního modelu (eventuálně reanalýzy) vznikají vždy, pokud chceme 

přidanou hodnotu, ovšem je potřeba je držet v rozumné míře, jinak by mohly vznikat 

numerické nestability vedoucí k zastavení výpočtu modelu. Proto je dobré se

okrajem modelu vyhnout oblastem se složitou topografií, kde se rozdíly mezi 

velkoprostorovými a regionálními rysy projevují nejvíce. Rovněž správné nastavení 

tzv. relaxační buffer zóny, tedy pásu, ve kterém se regionální simulace napojuje na 

vnější řídící data, může redukovat tento problém.

Jak je vidět z této i z minulých kapitol, přistup regionálních klimatických 

modelů představuje složitý problém pro řešení s mnoha úskalími. Spolehlivost a 

vypovídací schopnost roste např. s větším rozlišením modelu, s větším množstvím 
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simulací pro skupinovou předpověď, nebo s použitím modelu s lepší a složitější 

fyzikální parametrizací, což má ovšem vše za následek vyšší výpočetní náročnost či 

čas potřebný na provedení simulace, proto se stále používají jednodušší a méně

náročné metody (např. statistický downscaling). Pro každou potřebu je tedy nutné 

nalézt optimálně vyhovující metodu.  

1.4 Užití

Hlavní využití globálních i regionálních klimatických modelů je při vytváření 

budoucích projekcí klimatu nebo odhadu vývoje klimatických změn. Potřeba 

budoucích projekcí klimatu vyplývá z ekonomické návaznosti společnosti na klima 

v jednotlivých oblastech, vychází také z obavy ze změn klimatu v důsledku 

antropogenních příčin. Znalost případných změn v klimatických podmínkách 

jednotlivých oblastí je velice důležitá, umožňuje totiž vládám jednotlivých států 

přijímat dopředu různá adaptační opatření za účelem zmírnění dopadů případných 

změn klimatu. Účinnost těchto opatření je dána z velké části znalostí budoucího 

klimatu, což je podmíněno spolehlivostí klimatických studií, neboť jiné prostředky 

na odhadování budoucího klimatu nemáme.

Kromě toho globální i regionální modely mohou být dobrými nástroji pro 

hodnocení vlivu jednotlivých sil působících na změnu klimatu, nebo pro hodnocení 

antropogenních vlivů na klima, umožňují také řadu potenciálových studií, tedy např. 

jaké by bylo klima na zemi bez vlivu člověka, nebo jaké bude klima v budoucnu při 

nabytí jednotlivých emisních scénářů, či jaký vliv na klima může mít celosvětově 

dohodnuté snížení emisí a podobně.

Jelikož globální modely se vyznačují hrubým rozlišením (v řádu stovek km), 

nezahrnují tyto modely některé efekty menšího měřítka a také je vyloučeno 

poskytování přesných údajů o možných extrémních událostech, které mají zásadní 

význam pro jednotlivé oblasti a pro možné adaptační opatření. Jinými slovy globální 

modely nám mohou dát dobrou informaci o budoucí globální teplotě Země, 

zalednění, globální cirkulaci nebo o velkoprostorovém proudění, avšak o klimatu 

v jednotlivých oblastech, jeho variabilitě a extrémnosti nebo režimech počasí, což je 

pro ekonomické dopady důležitější, nám toho moc neřeknou.

Z tohoto důvodu jsou používány regionální klimatické modely, které lokální 

efekty způsobené složitou orografií nebo prostorově proměnnými vlastnostmi 
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povrchu půdy dokáží lépe zachytit, a tak výstupy těchto modelů mohou lépe přispět 

k větší účinnosti adaptačních opatření. 

Regionální klimatické modely prodělaly v posledních zhruba 20 letech velký 

vývoj, Giorgi (1990) uvádí, že metoda vnořování klimatických modelů je ve svém 

dětství, stejný autor po necelých 20 letech – Giorgi et al. (2009) představuje vznik 

aktivity CORDEX, která si dává za cíl pokrýt regionálními modely všechny 

kontinenty. Pal (2007) zase představuje myšlenky a realizace projektu majícího za cíl 

provádět regionální klimatické modelování v oblastech rozvojového světa. Dá se 

tedy očekávat, že v budoucnu budeme znát pomocí regionálních klimatických 

modelů podrobné rysy klimatu ve všech regionech světa, a to ještě s větší přesností

než dnes. Tím se vytváří velký prostor pro přijímaní adaptačních opatření, a to jak ve 

vyspělých, tak i v rozvojových zemích světa.
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Kapitola 2 Implementace modelu WRF pro 

klimatické účely

Model WRF (The Weather Research and Forecasting) je numerický

předpovědní model pracující na omezené oblasti. Byl vyvinutý americkými 

výzkumnými pracovišti a v současnosti je používán pro provozní a vědecké účely po 

celém světě, a to i jako regionální klimatický model, např. Lo et al. (2008). Stavba 

modelu WRF včetně počítačové realizace modelu pro předpovědní účely je popsána 

v Karlický (2010). 

Použití předpovědního modelu jako klimatického modelu vyžaduje ovšem jisté 

obměny pro dosažení vlastností potřebných pro dlouhé běhy klimatického modelu. 

Hodnoty některých veličin, které pro předpovědní simulace lze považovat za 

přibližně konstantní, se během dlouhého klimatického běhu významně mění, např. 

teplota povrchu oceánu, množství sněhu, nebo koncentrace skleníkových plynů. 

Rovněž zpracování a interpretace výsledků předpovědních a klimatických simulací 

se významně liší – místo stavu atmosféry v určitém daném místě a čase nás zajímají 

veličiny popisující klima daného místa, tedy statistické veličiny za určitá časová 

období. Navíc, s ohledem na délku simulace a tedy i množství produkovaných dat, 

není rozumně možné uchovávat všechna data, která se jinak mohou hodit pro některé 

speciální účely předpovědi.

Z těchto a ještě jiných důvodů byla vyvinuta na španělské univerzitě de 

Cantabria, Santander Meteorology Group, sada modifikací modelu WRF, zvaná 

CLWRF, popsaná ve Fita et al. (2010). Tato volně dostupná úprava spočívá ve 

výměně některých souborů před instalací modelu, nejnovější verze modelu WRF    

(v. 3.3.1) již tuto sadu modifikací automaticky obsahuje a umožňuje ji volitelně 

využívat, jak uvádí Fita et al. (2011).

2.1 Modifikace WRF pro klimatické účely 

Jak už bylo řečeno, CLWRF je modifikací modelu WRF pro klimatické účely, 

který pak již splňuje požadavky regionálního klimatického modelu. Model pak takto 

umožňuje např. flexibilní nastavování koncentrace skleníkových plynů, to lze učinit 

změnami v souboru CAMtr_volume_mixing_ratio, což popisuje Fita et al. (2010).

Tímto způsobem lze nastavit koncentraci plynů CO2, N2O, CH4, CFC-11 a CFC-12 

(freony 11 a 12) pro určité časové období v minulosti i v budoucnosti. To umožňuje 
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při simulacích do budoucnosti zahrnout možné emisní scénáře vývoje koncentrací 

skleníkových plynů, nebo také zkoumat citlivost modelu na změny koncentrací 

těchto plynů.

Dále modifikovaný model WRF poskytuje denní průměry a extrémy některých 

veličin, což se hodí pro následné zpracování klimatických charakteristik. Standardně 

model WRF obvykle vypisuje aktuální hodnoty každé 3 hodiny, což představuje 

nemalé množství dat při delším běhu, avšak extrémní hodnoty nejsou zahrnuty. 

Místo toho modifikovaný model WRF poskytuje na výstupu denní maximum, 

minimum (obojí spolu s časem nabytí), průměr a směrodatnou odchylku pro teplotu

ve 2 m, směšovací poměr vodní páry ve 2 m, pro složky větru v 10 m a intenzitu jak 

konvektivních, tak i velkoprostorových srážek, jak uvádí Fita et al. (2010).

Výhodnost zápisu těchto hodnot ukazuje následující obrázek.

Obr. 2.1: Časový průběh teploty ve 2 m (T2) s vyznačenými extrémy (T2min a T2max), 

T23h znamená pravidelné tříhodinové výpisy předpovědního modelu, DD značí den a 

HH hodinu. Přejato od Fita et al. (2012).

Za účelem lepší porovnatelnosti vypočtených a naměřených denních úhrnů 

srážek je možné nastavit tu denní hodinu počátku měření, jaká je obvyklá na 
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měřících stanicích. Dále je možné zaznamenat ještě délku slunečního svitu, 

maximální hodinové srážky a nárazy větru včetně času jejich nabytí.

Další možnosti přizpůsobení modelu WRF potřebám klimatického modelu 

nabízí samotný model, nezávisle na sadě modifikací CLWRF. Jedná se zde 

především o nastavení parametrů modelu vhodných pro delší simulace. Jako vhodné 

pro delší běhy je z fyzikálních vlastností modelu počítání s měnicí se teplotou 

povrchu oceánů, což zahrnuje i případné změny albeda a jiných vlastností povrchu, 

jak uvádí Dudhia (2011). Také lze nastavit nekonstantnost teploty půdy v hloubce na 

spodní hranici modelu a další parametry běhu modelu.

Velmi užitečná je také možnost restartování modelové simulace v určitých 

časových rozestupech, což se hodí pro situace, v kterých by se z nějakých důvodů 

výpočet simulace přerušil (např. kvůli výpadku proudu v elektrické síti nebo při 

výskytu nějaké numerické nestability či jiných chyb) a mohlo by dojít ke ztrátě 

hodnot vypočtených veličin, takže by již další výpočet nešel navázat. Z tohoto 

důvodu je dobré nastavit restartování v určitých časových bodech, v nichž se pak 

vytvoří soubory vztahující se ke stavu veličin v těchto bodech a potom při každém ať

již plánovaném či neplánovaném přerušení běhu modelu můžeme modelový systém

znovu spustit od nejbližšího minulého časového bodu restartování a nikoliv znovu od 

začátku.

Jelikož simulace regionálními klimatickými modely se vyznačují velmi 

dlouhými dobami výpočtu, je třeba věnovat náležitou pozornost také volbě časového 

kroku modelu. V dokumentaci k modelu WRF – Dudhia et al. (2008) je doporučeno, 

aby se časový krok v sekundách rovnal šestinásobku horizontální velikosti kroku 

výpočetní sítě v km, tedy např. pro 10 km rozlišení sítě by měl být časový krok 60 s. 

Toto doporučení zřejmě vyplývá ze známého poznatku numerické matematiky, tzv. 

CFL podmínky, která říká, že se zmenšováním horizontálního kroku je nutné krátit i 

časový krok tak, aby poměr těchto dvou hodnot byl stále větší než určitá mez. Čím je 

však kratší časový krok, tím je delší celková doba výpočtu. Zkušenosti s modelem 

WRF v předpovědním módu v našich podmínkách ale ukazují, že výpočet na 10 km 

síti lze provést i s delšími časovými kroky, až 120 s. Při delších časových krocích 

však už dochází k přerušování výpočtu. Tedy z čistě úsporných důvodů se jeví jako 

nejvýhodnější na danou síť časový krok 120 s.
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2.2 Vstupní data modelu WRF pro klimatické účely 

Vstupní data vyžadovaná modelem WRF jsou dvojího druhu. Jednak se jedná o 

časově nezávislá data, která popisují topografii povrchu Země a jiné neměnné 

parametry povrchu, a dále data popisující stav atmosféry a povrchu Země v určitém 

čase, tj. časově závislá data. Data prvního druhu jsou zpracovávána a interpolována 

do výpočetní oblasti modelovým programem geogrid.exe, data druhého druhu 

modelovými programy ungrib.exe a metgrid.exe, jak uvádí Dudhia et al. (2008). Zde 

lze také přímo získat potřebná statická data prvního druhu a seznámit se s požadavky 

kladenými na časově proměnná data druhého druhu. Model WRF vyžaduje data ve 

formátu GRIB, konkrétně GRIB1 nebo GRIB2. Data v jiných formátech nemohou být 

zpracována modelovým programem ungrib.exe a musí být tedy vlastními prostředky 

převedeny do formátu přijatelného pro další programy modelu WRF.

Jinak se může jednat o různé zdroje dat pokrývající danou oblast a zahrnující 

plánovanou simulaci časově, včetně výsledků globálních modelů (např. GFS) nebo 

minulých dat v podobě analýz či reanalýz (např. ERA-40). Aby bylo možné jakýkoli 

zdroj použít, musí obsahovat následující pole parametrů:

3D data: Teplota, složky horizontálního proudění u a v, geopotenciální výška 

dané hladiny, relativní vlhkost.

2D data: Tlak na povrchu Země, průměrný přízemní tlak, teplota povrchu 

země, teplota ve 2 m nad povrchem, relativní vlhkost ve 2 m nad povrchem, složky 

horizontálního proudění v 10 m nad povrchem. 

V obou případech lze nahradit relativní vlhkost specifickou vlhkostí. Dále je 

potřeba mít v nějaké podobě pole s informacemi o rozmístění moře a země, pro delší 

simulace je také dobré mít pole s informacemi o zalednění moře, vodnímu obsahu 

sněhové pokrývky, výšce půdní vrstvy a teplotě povrchu moře. Pokud chceme použít 

parametrizační schéma Noah Land Surface Model, což Dudhia (2012) pro regionální 

klimatické simulace doporučuje, pak jsou dále vyžadována pole teploty a vlhkosti 

půdy nejméně ve dvou hladinách pod povrchem.

K identifikaci jednotlivých polí programem ungrib.exe slouží soubor Vtable, ve 

kterém jsou spojeny názvy veličin používaných modelem s číselnými kódy 

proměnných ve vstupním souboru. Pro většinu používaných zdrojů dat jsou tyto 

soubory poskytovány modelem, pro jiné zdroje dat si je nutné tento soubor vytvořit 

nebo upravit, k tomuto účelu existují modelem poskytované programy g1print.exe a 
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g2print.exe, sloužící ke zjištění číselných kódů označujících veličiny ve vstupních 

datech ve formátech GRIB1, resp. GRIB2. Pak je třeba na zvolený nebo vytvořený 

soubor Vtable vytvořit symbolický link do adresáře s programem ungrib.exe a zadat 

také cestu ke vstupním datům. Dále je již možné po editování souboru namelist.wps

spuštění programu ungrib.exe, který vstupní data rozbalí a převede pro další program 

přijatelného formátu. Pokud již dříve úspěšně proběhl program geogrid.exe na 

horizontální interpolaci statických dat, je možné spustit následující program 

metgrid.exe, který do výpočetní oblasti horizontálně interpoluje data připravená 

programem ungrib.exe.

2.3 Nastavení modelu WRF pro klimatické účely

Nastavení modelu WRF se provádí pomocí editace souboru namelist.input, 

který je ve stejném adresáři jako další programy modelu real.exe a wrf.exe. Popis 

jednotlivých proměnných v souboru je uveden jak v dokumentaci od Dudhia et al.

(2008), tak i v technickém popisu modelu od Skamarock et al. (2008). Proměnné 

popisující velikost domény stejně jako celkovou délku simulace nebo frekvenci 

vstupních dat musí být ve shodě s proměnnými v dříve editovaném souboru 

namelist.wps. Jinak je možné pomocí souboru namelist.input vybírat jednotlivá 

parametrizační schémata, volit délku výpočetního kroku a frekvenci výpisů modelu, 

nastavit hydrostatickou či nehydrostatickou variantu modelu či restartování modelu, 

a jiné parametry běhu modelu, důležité pro klimatické simulace.

Kromě toho modifikovaná verze modelu WRF rozšiřuje soubor namelist.input

o proměnné vztahující se k přídavným výstupním souborům zachycující teplotní a 

srážkové charakteristiky a jiná data, vzešlé z modifikace CLWRF. Popis proměnných 

této rozšiřující části souboru namelist.input uvádí Fita et al. (2012). V této části lze 

nastavit názvy přídavných výstupních souborů, frekvenci zápisu do nich a jiné 

parametry těchto souborů.

Po editaci souboru namelist.input a přemístění souborů vzešlých z programu 

metgrid.exe do stejného adresáře je již možné postupně spustit programy real.exe

(vertikálně interpoluje vstupní data) a wrf.exe (výpočet vlastní simulace).

Co se týče konkrétního nastavení proměnných v namelist.input, Dudhia et al. 

(2012) uvádí doporučené nastavení výběru fyzikálních parametrizací pro různé typy 

simulací modelem WRF, mezi nimi i pro regionální klimatické simulace. Zde se 

doporučuje pro klimatické simulace použít WRF Single-Moment 6-class scheme pro 
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mikrofyziku, CAM scheme pro popis dlouhovlnné a krátkovlnné radiace, schéma 

modelu MM5 pro přízemní vrstvu, Noah Land Surface model pro povrchovou 

teplotu, Yonsei University scheme pro mezní vrstvu, Kain-Fritsch scheme pro 

konvekci (stručné popisy jednotlivých parametrizačních schémat uvádí Skamarock et 

al. (2008) v technickém popisu modelu). Dále pak doporučuje proměnnou teplotu 

povrchu moří a proměnnou teplotu v půdě na spodní hranici modelu. Také výpočetní 

oblast se doporučuje mít ve vertikálním směru již od hladiny 1000 Pa, spolu s 51 

vertikálními hladinami, což se podstatně liší od nastavení pro předpovědní běhy. Pro 

relaxační zónu se také doporučuje odlišné nastavení, a to 9 řad bodů v relaxační 

zóně, 10 řad bodů s přizpůsobováním hodnot okrajovým podmínkám, s relaxační 

váhou klesající exponenciálně. 

Takovéto nastavení způsobuje výrazné prodloužení doby výpočtu, zvláště 

doporučených 51 vertikálních hladin má velký vliv na náročnost výpočtu. Proto se 

dále budeme držet nastavení pouze 28 vertikálních hladin spolu s horním okrajem 

oblasti 5000 Pa, jak odpovídá výchozímu nastavení modelu WRF. Konečné 

nastavení dalších parametrů běhu modelu v našich podmínkách bylo určeno po sérii 

testovacích běhů s různými parametry za účelem nalezení největší shody 

modelových výsledků s realitou a bude diskutováno v dalších částech této práce. 

Zápis do výstupních souborů je nastaven tak, že klasický výpis modelu WRF, který 

je tvořen souborem s názvem wrfout_d{xx}_{počátek běhu simulace}, bude 

v intervalu 6 hodin, soubory vzešlé z modifikace CLWRF mají nastavený zápis tak, 

aby v nich obsažená data vyjadřovala denní průměry a extrémy. Vzhledem k tomu, 

že výstupní soubor tvořící klasický výpis je asi o dva řády objemnější než další 

výpisy, tak případné změny ve vypisování hodnot za účelem snížení celkového 

objemu vypisovaných dat se budou týkat jen onoho klasického výstupního souboru. 

Formát všech výstupních souborů je netCDF.

2.4 Pole dat zobrazující výsledky klimatických simulací

Mezi základní klimatické charakteristiky daného místa jistě patří roční chod 

teploty, srážek a slunečního svitu, vyjadřovaný nejčastěji pomocí měsíčních 

průměrných hodnot, popřípadě sezónních průměrů. Svůj význam má také roční 

průměrná teplota spolu s absolutním množstvím srážek a délkou slunečního svitu. 

Pro zachycení meziročního kolísání hodnot v daném místě se většinou uvažují 

směrodatné odchylky jednotlivých měsíčních, sezónních a ročních hodnot. Všechny 
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tyto hodnoty jsou většinou určeny pro jistá časové období, v klimatologii nejčastěji 

30 let, což se někdy označuje jako klimatické normál.

Pokud chceme zobrazovat výsledky simulací klimatických modelů, pak je 

dobré zobrazovat je ve stejném nebo podobném tvaru jako výše uvedené základní 

klimatické charakteristiky, tedy opět jako průměrné nebo proměnlivost popisující 

veličiny. Tento typ výsledků nám umožňuje srovnání s realitou jak podle zkušenosti, 

tak i číselné srovnání s pozorovanými daty či reanalýzami. Takovýto přístup ovšem 

vyžaduje dlouhé klimatické simulace, nejlépe tedy také délky 30 let, které dobře 

charakterizují klima a kde se dobře zprůměruje variabilita jednotlivých let, ovšem 

nelze takto srovnávat např. roční simulaci s klimatickým normálem, neboť v tomto 

roce se průměrné hodnoty veličin mohou lišit v rámci meziročního kolísání. Např. 

Belda (2011) uvádí srovnání výsledků třicetileté simulace s reanalýzou pomocí 

ročních a sezónních průměrů teplot a srážek a pomocí sezónní variability teplot a 

srážek, dále srovnává jednotlivé průměrné roční globální radiance a průměrné 

sezónní denní extrémy teplot.

Obr. 2.2: Odchylka průměrných ročních teplot ve 2 m (°C) modelového běhu za léta 

1961–1990, přejato od Belda (2011).
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Při porovnávání kratších klimatických simulací je třeba postupovat jinak, Lo et 

al. (2008) uvádí srovnání tří ročních modelových simulací s reanalýzou, ale místo 

průměrných měsíčních či sezónních teplot ho zajímá odchýlení výsledných veličin 

od reality dané reanalýzou. Odchýlení popisuje pomocí odmocniny ze střední 

kvadratické odchylky (RMSE) přes celou výpočetní oblast a sleduje přitom vývoj 

jejich měsíčních průměrů. Veličina RMSE je definovaná zvlášť pro verifikaci 

tlakového pole (RMSE) a pro pole větru (WRMSE):
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kde N je počet gridových bodů, pi a oi jsou simulované a naměřené hodnoty tlaku, 

podobně upi, vpi, uoi a voi jsou simulované a naměřené hodnoty jednotlivých složek 

proudění. Při hodnocení úhrnů srážek postupoval Lo et al. (2008) jinak. Základem 

srovnání jsou 24 hodinové úhrny, pro něž počítal následující parametry. Jednak jde o 

tzv. bias score (BS) a threat score (TS), které se vypočítávají z veličin P, O a H, které 

po řadě znamenají počet gridových bodů se simulovanými srážkami, pozorovanými 

srážkami a simulovanými i pozorovanými srážkami, jejíchž denní úhrn přesáhne 

nějakou mez, v tomto případě 10 mm. Veličiny BS a TS se pak vypočítají takto:

O

P
BS  , (2.3)

HOP

H
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 . (2.4)

Bias score nám udává, jestli model nadhodnocuje nebo podhodnocuje plochu 

zasaženou srážkami, threat score udává schopnost modelu predikovat správně oblasti 

srážek. Další veličiny k hodnocení srážkových úhrnů modelu jsou průměrná chyba 

(ME) a korelační koeficient (CC). Průměrná chyba slouží k určení zda model 

nadhodnocuje nebo podhodnocuje srážky v celé výpočetní oblasti a vypočítává se 

podle vztahu
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kde N je opět celkový počet gridových bodů a pi a oi jsou simulované a pozorované 

hodnoty. Korelační koeficient udává vztah mezi simulovanými a pozorovanými daty 

a vypočte se ze vztahu
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kde veličiny s pruhem označují průměrné hodnoty.

Závěrem by bylo dobré říct, že výše uvedené veličiny slouží k porovnání 

modelových výsledků různých simulací mezi sebou, k určení nejlepších možností 

bez nutnosti provádění dlouhého běhu (např. alespoň desetiletí). Pokud bychom měli

pouze jednu simulaci, všechny tyto parametry sice můžeme vypočítat, ale pokud je 

nesrovnáme s parametry vypočítanými z výsledků jiných modelů či nějakého 

referenčního modelu, samy o sobě nám nejsou příliš k užitku.

2.5 Programy pro zpracování a zobrazování výsledných dat

Výsledky modelu jsou zapsány v souborech produkovaných programem 

wrf.exe, formát těchto souborů je netCDF, data jsou v nich uložena v té gridové síti, 

s jakou počítá model samotný, a to se týká jak horizontálního (typ projekce lze volit 

z několika možností), tak i vertikálního směru (souřadnice σ typu). Také některé 

veličiny, které se hodí pro zobrazování, nejsou zahrnuty ve výsledných souborech a 

je nutné je dopočítat z veličin vyskytujících se ve výsledných souborech. To se 

konkrétně týká např. přízemního tlaku, jehož pole patří k základním 

meteorologickým parametrům o stavu atmosféry, ovšem model s ním přímo 

nepočítá, takže i ve výsledných souborech se nevyskytuje.

Dudhia et al. (2008) nabízí několik podporovaných programů na zobrazování 

výsledků: NCL, RIP4 a ARWpost, přičemž posledně jmenovaný vyžaduje nejprve 

postprocesing dat pomocí programu ARWpost.exe, který jednak převede data do 

jiného formátu a také vypočte některé veličiny nevyskytující se ve výsledných 

souborech programu wrf.exe (např. již zmiňovaný přízemní tlak). Data zpracovaná 

programem ARWpost.exe lze již pak zobrazovat pomocí grafického systému GrADS 

(Grid Analysis and Display System). Instalace a spuštění programu ARWpost.exe

stejně jako možností zobrazovaní pomocí GrADSu jsou popsány v Karlický (2010). 

Výhoda tohoto způsobu zobrazení je určitě znalost hodnot dopočítaných veličin 
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(přízemní tlak), jako nevýhodu lze vidět nutnost provádět postprocesing, hodí se tedy 

hlavně pro zobrazovaní polí vzešlých z modelu WRF jako numerického 

předpovědního modelu.

Pro zpracování a zobrazování výsledků modelu WRF jako regionálního 

klimatického modelu není nutné mít zpracované všechny veličiny, důležité jsou 

především ty uvedené v předchozí podkapitole. Ty jsou také navíc bez výjimky 

zahrnuty v přídavných souborech vytvořených modifikací CLWRF, zde bychom 

případným postprocesingem jen převáděli velké objemy dat do jiného formátu. Co je 

však důležitější z hlediska klimatické aplikace modelu, je umět snadno a rychle 

vyjímat z výsledků běhu modelu klimatické charakteristiky, tedy např. měsíční, 

sezónní a roční průměry a podobně, což částečně usnadňuje modifikace CLWRF, 

díky které jsou v přídavných výstupních souborech veličiny uvedené v podobě 

denních průměrů a extrémů.

K účelům zpracování vypočtených dat se velice hodí program CDO (Climate 

Data Operators), který kromě vytváření měsíčních a jiných průměrů umí vytvořit i 

jiné statistické veličiny, pro snadnější porovnání dat umožňuje převádění dat do 

jiných projekcí a také jejich interpolaci do hrubší nebo jemnější sítě. Program pracuje 

s formáty GRIB a netCDF, při zpracování dat umístí výsledná data do nového 

souboru definovaného příkazem. Základní informace o možnostech programu CDO 

uvádí Wegner (2009) v kurzu na stránkách programu.

Zpracovaná data ve formátu netCDF či GRIB pak stačí již jen zobrazit, k tomu 

slouží několik grafických programů, jako např. IDL, IDV a GrADS. IDL je prostředí 

sloužící obecně ke zpracování a grafickému zobrazování dat, jeho použitím by šlo do 

jisté míry nahradit i funkci programu CDO, navíc IDL dokáže zpracovávat i jiné 

datové soubory, avšak pro výsledky modelu WRF, jež budou výhradně ve formátu 

netCDF, je zpracování pomocí programu CDO podstatně jednodušší. Také 

zobrazování zpracovaných dat je snazší pomocí programu IDV (Integrated Data 

Viewer), který je specializovaný na zobrazování meteorologických dat. IDV je 

program s grafickým prostředím a interaktivním nastavováním parametrů. 

Zobrazování dat ve formátu netCDF pomocí programu GrADS (Grid Analysis and 

Display System) má několik omezení, je nutné aby soubor měl časovou osu relativní 

a data v něm byly na pravidelné síti dané zeměpisnou šířkou a délkou. Samotné 

zobrazovaní v GrADSu se děje pomocí příkazů či příkazových skriptů.  



20

Obr. 2.3: Ukázka zobrazení dat pomocí IDV, rozdíl modelové a skutečné teploty.

Obr. 2.4: Ukázka zobrazení dat systémem GrADS, relativní odchylky srážek v %.
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Kapitola 3 Testovací běhy modelu

Tato kapitola je věnována popisu testovacích běhů modelu WRF s modifikací 

CLWRF. Testovací běhy jsou vedeny za účelem jednak otestování funkčnosti 

modifikace CLWRF a také za účelem sledování vlivu výběru parametrizačních 

schémat na kvalitu simulace a výběrem optimálních možností.

Přídavné funkce modifikace CLWRF jsou dvojího druhu, je možné měnit 

koncentrace skleníkových plynů pro simulace umístěné v minulosti nebo 

budoucnosti a také je umožněn výpis denních průměrů a extrémů veličin důležitých 

pro popis klimatických charakteristik daného místa. 

Na kvalitu simulace má vliv kromě výběru parametrizačních schémat a jiných 

faktorů také samotná velikost výpočetní oblasti – domény a také její umístění na 

povrchu Země, jak je uvedeno v první kapitole. Pokusy s různým nastavením domén 

nebudou prováděny, veškeré simulace se budou odehrávat na dvou doménách, 

jejichž popis je v následující kapitole.

3.1 Popis výpočetních oblastí

Oblasti výpočtu jsou voleny tak, aby data získaná simulací modelu byla 

porovnatelná s jinými již dříve provedenými simulacemi, a to konkrétně simulacemi 

prováděnými v rámci projektu CECILIA a ICTP Ensembles. Oba tyto projekty 

pracovaly s jiným numerickým modelem, tedy simulace provedené pomocí modelu 

WRF na stejné síti a se stejnými okrajovými podmínkami mohou sloužit k porovnání 

schopností samotného modelu WRF.

Výpočetní oblast simulací prováděných na Univerzitě Karlově v rámci projektu 

CECILIA je popsána např. v Belda (2011), jde o doménu s rozlišením 10 km, 

v Lambertově projekci, s centrem v místě se zeměpisnými souřadnicemi 49° s. š. a 

15,8° v. d., počet gridových bodů je 184 ve východozápadním směru a 164 

v severojižním směru. Velikost domény je patrná z Obr. 3.1, kde je znázorněna i 

modelová orografie. Doména je na obrázku zobrazena v pravidelné síti dané 

zeměpisnou šířkou a délkou, tedy doména tvořená pravidelnou čtvercovou sítí 

v Lambertově projekci se zde jeví zkresleně. Dále již budu nazývat tuto síť jen 

CECILIA.
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Obr. 3.1: Vymezení výpočetní oblasti 10 km sítě CECILIA.

Níže umístěný obrázek podrobněji zachycuje modelovou orografii při rozlišení 

10 km sítě CECILIA.

Obr. 3.2: Detail modelové orografie 10 km sítě CECILIA v oblasti střední Evropy, 

vrstevnice po 200 m.

Výpočetní oblast ICTP Ensembles s rozlišením 25 km je popsána takto: 

Doména v Lambertově projekci, s centrem v místě se souřadnicemi 50° s. š. a 13° v. 

d., počet bodů je 190 v západovýchodním směru a 206 v severojižním směru. 

Umístění domény na části zemského povrchu je zobrazeno na Obr. 3.3:
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Obr. 3.3: Vymezení výpočetní oblasti 25 km sítě ICTP Ensembles.

Na dalším obrázku je vidět podrobněji modelová topografie v oblasti střední 

Evropy, je zde vidět velice hrubé rozlišení, které nezahrnuje některé známé horské 

celky. (např. Jeseníky) Oproti 10 km síti je zde orografie méně podrobná, výška 

známých horských masivů je výrazněji podceněna, což jistě nepřispívá k přesnosti 

výpočtu.

Obr. 3.4: Detail modelové orografie 25 km domény v oblasti střední Evropy, 

vrstevnice po 200 m.
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3.2 Ukázka funkce modifikace CLWRF při výpisu výsledků

Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.1, modifikace CLWRF umožňuje výpis 

průměrných a extrémních hodnot některých veličin za zvolené období (nejčastěji 

den) do přídavných souborů. Všechny hodnoty těchto veličin jsou zapsány ve 

výstupním souboru s názvem wrfxtrm_d{xx}_{počátek běhu simulace}, kde xx je 

číslo domény. V dalším přídavném souboru nazvaném wrfc24h_d{xx}_{počátek běhu 

simulace} se nachází informace o délce slunečního svitu, nárazech větru a 

charakteristikách jednotlivých druhů srážek. Poslední přídavný soubor s názvem 

wrfrain_d{xx}_{počátek běhu simulace} by měl obsahovat informace o 

kumulovaných denních úhrnech srážek, z nějakého důvodu ovšem žádné hodnoty 

neobsahuje.

Veškeré následující ukázky výsledků vzešlých z výše popsaných přídavných 

souborů se týkají měsíčního běhu pro leden 1990 na doméně s 25 km rozlišením 

(ICTP Ensembles), řízeného pomocí dat ERA-40, která popisuje Uppala et al. 

(2005). První ukázka se týká průměrné denní délky slunečního svitu za celý 

simulovaný měsíc leden 1990:

Obr. 3.5: Průměrná denní délka slunečního svitu v hodinách za leden 1990.

Na dalším obrázku je zobrazena denní amplituda teplot pro den 30.1.1990, 

spočtená programem CDO odečtením maximálních a minimálních denní teplot, které 
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jsou zaznamenané v přídavném souboru wrfxtrm_d{xx}_{počátek běhu simulace}. Na

Obr. 3.7 je zobrazen celkový úhrn srážek za simulovaný měsíc.

Obr. 3.6: Denní amplituda teplot (°C) dne 30.1.1990 podle simulace.

Obr. 3.7: Celkový úhrn srážek v mm za simulovaný měsíc (leden 1990).
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3.3 Test citlivosti modifikované verze WRF na zvýšenou koncentraci 

skleníkových plynů

Jednou ze schopností modifikovaného modelu WRF o CLWRF je flexibilní 

nastavování koncentrace některých skleníkových plynů (vyjmenovaných v kap. 2.1), 

které se provádí editací souboru CAMtr_volume_mixing_ratio, což popisuje Fita et 

al. (2011). Stejný autor uvádí test této funkce v materiálu popisujícím modifikaci 

CLWRF – Fita et al. (2010), který spočíval mimo jiné v simulaci 8 dní v průběhu 

listopadu 2001 pro oblast Afriky se čtyřnásobnou koncentrací všech jmenovaných 

skleníkových plynů, přitom se dosáhlo povětšinou zvýšení povrchové teploty 

vzduchu odhadem o 1 °C. O něco vyššího efektu pro stejný běh dosáhlo ovšem 

zvýšení koncentrace jen N2O.

Pro ověření funkčnosti této schopnosti naší implementace jsem zvolil měsíční 

běh, konkrétně leden 1990 na doméně s 25 km rozlišením (ICTP Ensembles), 

porovnával jsem výsledky běhu s čtyřnásobnými koncentracemi skleníkových plynů 

oproti běhu se skutečnou koncentrací skleníkových plynů. Zvýšení průměrné teploty 

vzduchu za celou dobu simulace je zobrazeno na Obr. 3.8:

Obr. 3.8: Zvýšení průměrné teploty vzduchu (°C) za leden 1990 simulace se zvýšenou 

koncentrací skleníkových plynů oproti běžné simulaci.
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Z obrázku je tedy dobře patrný předpoklad zvýšení teploty při vyšší 

koncentraci skleníkových plynů, i přesto, že rozdíl je pro větší část domény ne příliš 

výrazný a jeho hodnota je menší než 0,5 °C. V průměru přes celou výpočetní oblast 

je hodnota zvýšení teploty rovna přibližně 0,33 °C. Fita et al. (2010) uvádí podobné 

srovnání pro odchýlení simulace po 8 dnech, Obr. 3.9 tedy zobrazuje odchýlení 

průměrné teploty 8. dne:

Obr. 3.9: Zvýšení průměrné teploty vzduchu (°C) 8. dne simulace se zvýšenou 

koncentrací skleníkových plynů oproti běžné simulaci.

Obr. 3.10: Vývoj odchýlení celoplošných průměrů teplot (°C) za jednotlivé dny 

simulace
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Je zde vidět větší prostorovou proměnlivost, ovšem celoplošný průměr je téměř 

stejný jako pro průměr přes celý měsíc. Vývoj odchýlení denních celoplošných 

průměrů lze sledovat na Obr. 3.10. Je vidět, že po několika dnech růstu odchylky 

dochází pak již spíše k oscilaci hodnot kolem jisté průměrné odchylky, která má pro 

dny od 5. do konce měsíce hodnotu přibližně 0,37 °C.

Fita et al. (2010) neuvádí žádné číselné hodnoty ani celoplošné průměry, takže 

přesné srovnání není možné. Lze tedy jen říci, že výsledky naší simulace se 

kvalitativně neliší od výsledků jmenovaného autora a zároveň naplňují známý fakt, 

že větší koncentrace skleníkových plynů způsobuje zvýšení teploty. Z těchto závěrů 

se zdá, že by tato dovednost modifikovaného modelu WRF mohla poskytovat 

realistické výsledky.

3.4 Test modelu s doporučenou fyzikální parametrizací

Pro zjištění vlastností modifikovaného modelu WRF byl proveden modelový 

experiment délky 8 měsíců pro měsíce leden až srpen roku 1990. Simulace byla 

provedena na 25 km síti ICTP Ensembles, jako okrajové podmínky byla použita data 

ERA-40. Nastavení parametrů modelu respektovalo doporučené nastavení pro 

regionální klimatické simulace, jen horní hranice modelové oblasti byla volena na 

5000 Pa, spolu s 28 vertikálními hladinami, jak je to uvedeno v kap. 2.3. Časový 

krok byl volen na 200 s. Jako referenční data pro porovnání výsledků byla použita 

jednak opět ERA-40 (rozlišení 0,5° na 0,5° zem. šířky a délky), a také data E-OBS, 

verze 5.0, popsaná v Haylock et al. (2008), s rozlišením 0,25° na 0,25° zem. šířky a 

délky. Díky svému rozlišení jsou pro porovnání výsledků modelu vhodnější spíše 

data E-OBS s rozlišením okolo 25 km, což je stejné jako rozlišení modelu. 

Nevýhodou dat E-OBS je to, že obsahují data jen pro oblasti kontinentů, a nikoliv 

pro oblasti oceánů a moří. Oba sety dat jsou umístěné v pravidelné síti dané 

zeměpisnou délkou a šířkou, výsledky modelu naopak v pravidelné síti dané 

lambertovskou projekci, tedy pro vzájemné srovnání je nejdříve nutná interpolace 

výsledných dat do sítě referenčních dat, provedená pomocí programu CDO.

Srovnání modelových výsledků s referenčními daty je na následujících 

obrázcích. Na Obr. 3.11 je znázorněna průměrná teplotní odchylka modelu od 

vstupních dat přes celou dobu simulace, hodnoty zde nabývají převážně záporných 

hodnot, v celoplošném průměru jde o hodnotu −2,37 °C, ovšem lokálně nabývá 

odchylka mnohem větších hodnot. Celkově tedy model podceňuje teploty. Na dalším 
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obrázku (Obr. 3.12) je pro srovnání zobrazena odchylka průměrné teploty v srpnu od 

dat E-OBS. Zde jsou hodnoty počítány jen pro místa na pevnině, neboť data E-OBS 

neobsahují hodnoty pro moře a oceány, díky tomu vypadají odchylky opticky menší, 

ovšem celoplošný průměr dává hodnotu −1,94 °C.

Obr. 3.11: Odchylka modelové teploty (°C) od vstupních dat ERA-40 časově 

zprůměrovaná přes celou dobu trvání osmiměsíční simulace.

Obr. 3.12: Odchylka modelové průměrné srpnové teploty (°C) od dat E-OBS (jen na 

pevnině).
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Po prodloužení simulace na celý rok 1990 bylo možné zhodnotit průměrné 

teploty a srážky pro jednotlivé roční sezóny. Na Obr. 3.13 jsou vyobrazeny průměrné 

sezónní teplotní odchylky od reanalýzy E-OBS pro jednotlivé sezóny roku 1990, po 

řadě pro zimu, jaro, léto, podzim, myšleno v klimatologickém smyslu.

Obr. 3.13: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace od dat E-OBS, po 

řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Z Obr. 3.13 je vidět, že model pro většinu pevniny podceňuje teploty, a to 

nejméně v létě a nejvíce v zimě. Celoplošné průměry pro tato období činí po řadě      

−1,30 °C, resp. −3,71 °C. Nastává otázka, zda model dobře popisuje denní chod 

teplot, zvláště, jestli dobře popisuje denní extrémy teplot a z nich vyplývající denní 

amplitudu teplot. Jelikož modifikovaná verze modelu WRF přímo zaznamenává 

minimální a maximální denní teplotu do přídavného souboru a zároveň tyto hodnoty 

obsahuje reanalýza E-OBS, je možné tyto hodnoty, opět pro jednotlivé sezóny roku 

1990, přímo porovnat, což je vyobrazeno na Obr. 3.14 a Obr. 3.15.
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Obr. 3.14: Odchylka průměrných sezónních denních maximálních teplot (°C) 

simulace od dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní, podzimní měsíce.

Z obrázků popisujících průměry extrémních denních teplot je vidět, že 

modelové hodnoty jsou podceněny na většině území velice podobně jako v případě 

průměrných teplot, a to jak v případě maximálních, tak i minimálních teplot. Dá se 

tedy říci, že model vcelku správně popisuje denní chod teploty, ovšem s tím, že je 

celý posunutý do nižších teplot. Celoplošné odchylky sezónních průměrů teplot, 

sezónních průměrů denních maxim a minim, jakožto i celkových srážek 

v jednotlivých sezónách, jsou uvedeny v Tab. 3.1.

T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

Tab. 3.1: Celoplošné průměry modelových odchylek sezónních průměrů teplot 

vzduchu (T2 průměr), sezónních průměrných denních maxim (T2 max) a minim (T2 

min) teplot vzduchu ve °C, sezónního úhrnu srážek v mm.
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Za zmínku ještě stojí dvě oblasti v Rumunsku a oblast severní Afriky blízko 

Giblartarského průlivu, ve kterých jsou teplotní maxima na jaře, v létě a na podzim, 

resp. jen na jaře a v létě, výrazně přeceněna, což ostře kontrastuje s převážnou 

většinou území, kde jsou tyto extrémní teploty naopak mírně podceněny. Tato 

zvláštnost se týká jen denních maximálních teplot (Obr. 3.14), nikoliv také denních 

minimálních teplot (Obr. 3.15).

Obr. 3.15: Odchylka průměrných sezónních denních minimálních teplot (°C) 

simulace od dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní, podzimní měsíce.

Zhodnocení srážek v podobě odchylek modelových sezónních úhrnů od 

reanalýzy E-OBS je vyobrazeno na Obr. 3.16, celoplošné průměry jsou uvedeny 

v Tab. 3.1. Pole odchylek sezónních úhrnů srážek má mnohem větší prostorovou 

variabilitu oproti teplotním odchylkám, nicméně pro jarní a letní sezónu model 

významně nadhodnocuje srážky, v létě v celkovém průměru téměř 100 mm. 

V podzimní a zimní sezóně model v celoplošném průměru přeceňuje srážky mírně, 

ovšem vzhledem k prostorové variabilitě se jedná spíše jen o zanedbatelnou hodnotu. 
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Obr. 3.16: Odchylky sezónních úhrnů srážek (mm) simulace od dat E-OBS, po řadě 

pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Zhodnocení srážek je možné učinit také pomocí zobrazení procentuální 

odchylky modelových hodnot oproti realitě dané reanalýzou, tedy pomocí relativní 

odchylky. Takto například zobrazuje odchylky srážek i Belda (2011). Tento způsob 

zobrazení má tu vlastnost, že v oblastech s vyššími srážkami se velké absolutní 

odchylky jeví v relativním pohledu jako mnohem menší, naopak malé absolutní 

odchylky v oblastech s malými srážkami mohou dát velmi vysoké relativní odchylky. 

Proto je nutné pro vytváření správného úsudku o modelových odchylkách znát reálně 

naměřené rozložení srážek v daném časovém intervalu. Naměřené úhrny srážek 

v jednotlivých sezónách podle reanalýzy E-OBS jsou vyobrazeny na Obr. 3.17, opět 

platí, že data E-OBS jsou jen pro pevninu.

Na tomto obrázku sezónních úhrnů srážek v roce 1990 jsou dobře vidět některá 

známá fakta, např. v některých oblastech severní Afriky či blízkého východu nejsou 

žádné nebo téměř žádné srážky, ve středomoří převládají podzimní a zimní srážky, je 
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zde dobře vidět vliv západních pobřeží Irska, severní Anglie a Norska s vyššími 

srážkami, podobně horské oblasti.

Obr. 3.17: Úhrny srážek (mm) podle dat E-OBS pro jednotlivé sezóny roku 1990, po 

řadě pro zimu (průměr přes oblast 135 mm), jaro (112 mm), léto (151 mm) a podzim 

(155 mm).

Relativní odchylky modelových úhrnů srážek od naměřených jsou vyobrazeny 

na Obr. 3.18, oproti absolutním odchylkám zde převažuje menší prostorová 

proměnlivost, zvláště ve vlhčích oblastech, zimní a podzimní srážky jsou 

nadhodnocovány vyjma suchých oblastí většinou do hranice 50 %, na jaře a v létě je 

už zřejmé výraznější nadhodnocování, zvláště v horských oblastech, kde se jedná 

někdy až o několikanásobné nadhodnocení. Vysoké relativní odchylky spolu 

s velkou prostorovou variabilitou jsou v jarní, letní a částečně i v podzimní sezóně 

také v nejsušších oblastech zobrazované oblasti, což ovšem není překvapující 

vzhledem k malým naměřeným úhrnům, kdy pak malá absolutní odchylka může dát 

velkou relativní odchylku, viz Obr. 3.16 a Obr. 3.17. V případě relativních 

procentuálních odchylek srážkových úhrnů nemá smysl uvažovat jejich celoplošné 
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průměry, neboť velmi velké procentuální nadhodnocení na malé oblasti, třeba 

v některé ze suchých oblastí, vede ke výraznému navýšení průměrné hodnoty, která 

pak neodpovídá většině oblasti, např. pro podzimní sezónu by byl celoplošný průměr 

nadhodnocení 92 %, přitom na většině zobrazeného území je odchylka do 50 %.

Obr. 3.18: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace od dat E-OBS, 

po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Z výše uvedených výsledků tedy vyplývá, že model s doporučeným 

nastavením fyzikálních parametrizací pro rok 1990 podceňoval teploty celoplošně o 

1 až 4 °C, nejvíce pro podzim a zimu, přičemž denní chod má dobře vyjádřenou 

velikost denní amplitudy. Srážky jsou modelem významně nadhodnoceny v jarní a 

letní sezóně, celoplošně o zhruba 60 mm, resp. 100 mm. Na základě uvedených 

výsledků simulace roku 1990 bylo rozhodnuto o pokračovaní běhu modelu s tímto 

nastavením pro simulaci celého desetiletí 1991–2000, jehož výsledky jsou 

zpracovány v jedné z následujících kapitol.
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3.5 Test jiných fyzikálních parametrizací 

V této kapitole jsou představeny výsledky simulací roku 1990 s jinými 

nastaveními fyzikálních parametrizací za účelem nalezení takových nastavení 

modelu, které by dávaly uspokojivé výsledky v tomto testu a jejichž simulace by tak 

šly prodloužit na celé desetiletí 1991–2000.

Stejně jako v předcházející kapitole jsou simulace prováděny na 25 km síti 

ICTP Ensembles za použití dat ERA-40 jako okrajových podmínek. Nastavení 

modelu podobně respektuje doporučené nastavení modelu pro regionální klimatické 

simulace s odlišnostmi vyjmenovanými v předcházející kapitole či v kapitole 2.3, 

nyní navíc pozměněné o různé volby fyzikálních parametrizací, které budou 

popisovány v jednotlivých případech. Zhodnocení výsledků simulací je provedeno 

opět oproti reanalýze E-OBS.

Možnosti modelu WRF po stránce nabídky výběru fyzikálních parametrizací 

uvádí Dudhia et al. (2012) v páté kapitole, některé parametrizace různých fyzikálních 

jevů nelze libovolně kombinovat, určitá omezení jsou uvedena již v samotné nabídce 

parametrizací, další uvádí Dudhia (2011) ve své prezentaci. Na základě nabízených 

možností a omezení byly vybrány k testování následující kombinace parametrizací, 

označované dále velkými písmeny od začátku abecedy a popsané těmi 

parametrizacemi, kterými se liší od doporučeného nastavení užitého v předcházející 

kapitole. Vybraná nastavení jsou zaměřena především na různé parametrizace 

konvekce a mezní vrstvy:

A: konvekce: Betts-Miller-Janjic scheme, užitá v modelu Eta – Mesinger(2004)

B: planetární mezní vrstva: Mellor-Yamada-Janjic scheme, užitá v modelu Eta

     přízemní vrstva: parametrizace užívaná modelem Eta

C: konvekce: Betts-Miller-Janjic scheme, užitá v modelu Eta

     planetární mezní vrstva: Mellor-Yamada-Janjic scheme, užitá v modelu Eta

     přízemní vrstva: parametrizace užívaná modelem Eta

D: planetární mezní vrstva: Bretherton and Park scheme (Un. Of Washington)

     přízemní vrstva: parametrizace užívaná modelem Eta

E: konvekce: Tiedtke scheme (Un. Of Hawaii version)

Nastavení C je kombinací odlišností od doporučeného nastavení v nastaveních 

A a B, v nastavení B, C a D je pro vybrané parametrizace planetární mezní vrstvy 

nutné užití parametrizace přízemní vrstvy užívané modelem Eta, jak to uvádí Dudhia 
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(2011) na 53. listu své prezentace. Pro připomenutí, doporučené nastavení modelu 

používá Kain-Fritsch scheme pro konvekci, Yonsei University scheme pro planetární 

mezní vrstvu a pro přízemní vrstvu parametrizaci užívanou modelem MM5, jak 

uvádí Dudhia et al. (2012).

Výsledky simulace s nastavením A

Toto nastavení se liší od doporučeného pouze jinou parametrizací konvekce, je 

zde použita parametrizace konvekce užívaná Eta modelem. Jelikož konvekce jako 

jev se projevuje hlavně v teplejší části roku, není překvapující, že rozdíly mezi 

výsledky této simulace a simulace představené v minulé kapitole jsou patrné hlavně 

v létě, částečně i na jaře a na podzim. Co se týče teplot (Obr. 3.19), v letní sezóně 

jsou více podceněny ve srovnání s Obr. 3.13, z obrázků je to patrné hlavně v oblasti 

střední a východní Evropy. Částečně je tento trend vidět i v jarní a v podzimní 

sezóně, je však menší, což také potvrzuje Tab. 3.2 s celoplošnými průměry.

Obr. 3.19: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace s nastavením A od 

dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.



38

Obr. 3.20: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace s nastavením A 

od dat E-OBS, po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Co se týče srážek (Obr. 3.20), tak zde je rozdíl oproti předchozí simulaci (Obr. 

3.18) mimo letní sezónu nepatrný a v samotném létě jde o mírné zmenšení 

nadhodnocování srážek, tedy zlepšení, což potvrzuje také Tab. 3.2 s celoplošnými 

průměry. Celkově tedy nastavení A více podceňuje teploty v teplejší části roku a o 

něco méně nadhodnocuje srážky v létě oproti simulaci v kap. 3.4. 

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

A T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,75 -3,60 -4,16 25,5

jaro -2,59 -3,44 -2,81 53,5

léto -1,93 -2,66 -2,47 61,3

podzim -3,63 -3,93 -3,73 9,0

Tab. 3.2: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením A v jednotlivých sezónách.
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Výsledky simulace s nastavením B

Toto nastavení modelového běhu se liší jinou parametrizací pro planetární 

mezní vrstvu, je zde užito Mellor-Yamada-Janjic scheme, k němuž je nutno užít také 

jinou parametrizaci přízemní vrstvy, a to parametrizaci používanou modelem Eta. 

Rozdílné parametrizace se zde projevují především v chladnější části roku. Teploty 

(Obr. 3.21) jsou sice více podceňovány oproti simulaci s doporučeným nastavením 

modelu ve všech sezónách (Tab. 3.3), avšak největší rozdíl je v zimě, o něco menší je 

na jaře a na podzim a v létě je rozdíl oproti simulaci s doporučeným nastavením 

(Obr. 3.13) téměř nepatrný.

Obr. 3.21: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace s nastavením B od 

dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Sezónní úhrny srážek při tomto nastavení dosahují o něco lepší výsledky oproti 

simulaci s doporučeným nastavením modelu, jak je vidět z Tab. 3.3, avšak rozdíly 

ani v jedné ze tří chladnějších sezón nejsou nijak velké, v létě je rozdíl zanedbatelný. 

Rozdíly relativních odchylek srážkových úhrnů (Obr. 3.22 oproti Obr. 3.18) jsou 

sotva patrné v zimní, jarní a podzimní sezóně. 
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Obr. 3.22: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace s nastavením B 

od dat E-OBS, po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Celkově tedy s nastavením B došlo k výrazně většímu podcenění teplot mimo 

letní sezónu, což v např. zimní sezoně znamená zápornou celoplošnou odchylku přes 

6 °C. Ve srážkových úhrnech jde o mírné zlepšení oproti simulaci v kap. 3.4, které 

ovšem není příliš výrazné a nijak neřeší nadhodnocování srážek v letní sezóně, což 

ve výsledku rozhodně nemůže kompenzovat výrazné zhoršení v podceňování teplot. 

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

B T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -6,11 -5,63 -6,59 6,0

jaro -4,05 -4,21 -4,82 46,8

léto -1,67 -1,71 -2,56 96,0

podzim -4,74 -4,46 -5,13 1,5

Tab. 3.3: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením B v jednotlivých sezónách.
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Výsledky simulace s nastavením C

Toto nastavení parametrizací kombinuje odlišnosti nastavení A a B od 

doporučeného nastavení, tedy ve výsledku se nastavením parametrizací liší jak pro 

konvekci, tak i pro planetární a přízemní mezní vrstvu, ve všech případech jde o 

parametrizace užívané Eta modelem. Podobně jako nastavení simulace je kombinací 

odlišností z předchozích simulací, tak i výsledky lze vidět jako určitou kombinaci 

odchylek předchozích simulací A a B. Sezónní průměry teplot (Obr. 3.23) jsou 

v celém roce výrazně více podceněny než v případě simulace v kap. 3.4 (Obr. 3.13), 

což ukazuje i Tab. 3.4, rozdíl je nejmenší v létě (1,4 °C) a největší v zimě (3,4 °C), 

což vede na zápornou odchylku přes 6 °C v tomto období vůči datům E-OBS. 

Obr. 3.23: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace s nastavením C od 

dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Sezónní úhrny srážek při tomto nastavení (Obr. 3.24) také spojují odlišnosti 

obou předchozích simulací, srážky jsou ve všech obdobích méně nadhodnocené než 

v případě simulace v kap. 3.4, nejvýraznější rozdíl je na jaře a v létě, což je zřejmě 

důsledkem jiné parametrizace konvekce, která se projevila i v případě simulace A.
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Obr. 3.24: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace s nastavením C 

od dat E-OBS, po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Celkově tak nastavení C ze zatím představených simulací nejhůře zachycuje 

teploty, a to ve všech sezónách, podcenění je v rozsahu od 2,71 °C (léto) do 6,15 °C 

(zima). Srážky jsou tímto nastavením naopak nejlépe zachyceny, také ve všech 

sezónách, ovšem s menší výrazností vůči zvětšenému podceňování teplot oproti 

simulaci s doporučeným nastavením.   

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

C T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -6,15 -5,72 -6,62 9,6

jaro -4,36 -4,70 -4,95 39,5

léto -2,71 -3,03 -3,24 52,7

podzim -5,37 -5,30 -5,57 0,4

Tab. 3.4: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením C v jednotlivých sezónách.
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Výsledky simulace s nastavením D

Při tomto nastavení simulace byla oproti doporučené konfiguraci užita jiná 

parametrizace planetární mezní vrstvy, a to Bretherton and Park scheme (Un. Of 

Washington). Pro tuto parametrizaci planetární mezní vrstvy je podobně jako 

v nastaveních B a C nutné použití parametrizace přízemní vrstvy užívané Eta 

modelem. Podobně jako dříve vytvářejí odlišné parametrizace mezní vrstvy změny 

ve výsledcích především v chladnější části roku, opět je zde větší podceňování 

sezónních teplot (Obr. 3.25) než u simulace v kap. 3.4, zvláště v zimní sezóně, není 

však již tak výrazné jako u simulace s nastavením B.

Obr. 3.25: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace s nastavením D od 

dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Co se týče odchylek sezónních úhrnů srážek (Obr. 3.26), ty jsou velice 

podobně vyjádřeny jako v případě simulace v kap. 3.4. Podle celoplošných průměrů 

(Tab. 3.5) sice nastavení D v každé sezóně nadhodnocuje srážky o něco více, ovšem 

rozdíly mezi Obr. 3.26 a Obr. 3.18 jsou velice málo znatelné a téměř zanedbatelné. 
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Obr. 3.26: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace s nastavením D 

od dat E-OBS, po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Simulace s nastavením D tedy dává větší podcenění teplot než simulace 

s doporučeným nastavením, rozdíl je největší v zimě a nejmenší v létě. Srážky jsou 

touto simulací mírně víc přeceněny, tedy nastavení D nedává v žádné z těchto veličin 

lepší výsledky než simulace s doporučeným nastavením modelu, rozdíly zde ale až 

na zimní teploty nejsou nijak výrazné.

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

D T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -4,50 -4,09 -5,04 25,1

jaro -2,44 -2,74 -3,11 69,0

léto -1,41 -1,54 -2,49 102,2

podzim -3,46 -3,31 -3,87 24,8

Tab. 3.5: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením D v jednotlivých sezónách.
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Výsledky simulace s nastavením E

Toto nastavení parametrizací se liší od doporučeného nastavení rozdílnou 

parametrizací konvekce, je zde použito Tiedtke scheme (University Of Hawaii

version). Odlišná parametrizace konvekce, jak už se ukázalo v nastavení A, má vliv 

na odlišnost výsledků nejvíce v letní sezóně, méně v obou přechodných sezónách. 

Stejně je tomu v případě sezónních teplot v této simulaci (Obr. 3.27), rozdíl oproti 

simulaci v kap. 3.4 je největší v letní sezóně, kde průměrně činí přibližně 0,9 °C 

směrem k většímu podcenění teplot, zatímco v zimě je rozdíl nepatrný (Tab. 3.6).

Obr. 3.27: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace s nastavením E od 

dat E-OBS, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Sezónní úhrny srážek (Obr. 3.28) jsou simulací s nastavením E lépe vyjádřeny 

než při použití doporučeného nastavení, posun k lepšímu je vidět hlavně v letní 

sezóně, celoplošně se tak nadhodnocení srážek v této sezóně redukovalo o více než 

polovinu, což je vidět z Tab. 3.6. V ostatních sezónách nejsou změny tak výrazné, 

celoplošně jde na jaře a na podzim o mírnou redukci nadhodnocení, v zimní sezóně o 

mírné větší nadhodnocení srážkových úhrnů.
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Obr. 3.28: Relativní odchylky (%) sezónních úhrnů srážek simulace s nastavením E 

od dat E-OBS, po řadě pro zimu, jaro, léto a podzim.

Celkově tedy simulace s nastavením E zachycuje sezónní teploty s průměrnou 

zápornou odchylkou mezi 2,17 °C (léto) a 3,76 °C (zima), zhoršení oproti simulaci 

v kap. 3.4 je největší v létě. Srážky jsou naopak zachyceny převážně lépe než 

v případě doporučeného natavení, zvlášť v létě, tam je nadhodnocování zmenšeno o 

více než polovinu. 

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

E T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,76 -3,60 -4,21 31,1

jaro -2,60 -3,45 -2,87 50,4

léto -2,17 -2,82 -2,86 42,9

podzim -3,59 -3,84 -3,76 8,5

Tab. 3.6: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením E v jednotlivých sezónách.
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Závěrečné hodnocení testovacích simulací s nastavením A – E 

Srovnání všech popsaných simulací roku 1990 v podobě odchylek 

celoplošných průměru teplot a srážek je v Tab. 3.7. O simulaci s doporučeným 

nastavením fyzikálních parametrizací bylo již v kap. 3.4 rozhodnuto o pokračování 

výpočtu pro celé desetiletí 1991–2000, nyní je potřeba se rozhodnout, které ze 

simulací s nastavením A – E pozastavit a které případně prodloužit až do roku 2000. 

Co se týče teplot, lepší nastavení než doporučené se nenašlo, jiné parametrizace 

konvekce a mezní vrstvy mají vždy negativní vliv na zachycování teplot v teplejší, 

resp. chladnější části roku. Nejhůře takto vychází nastavení C obsahující změny 

v obou zkoumaných parametrizacích, ovšem nastavení B není, alespoň v zimě, o moc 

lepší.

0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,71 -3,53 -4,14 23,1

jaro -2,28 -2,96 -2,68 59,7

léto -1,30 -1,81 -2,06 96,8

podzim -3,23 -3,37 -3,46 12,1

A T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,75 -3,60 -4,16 25,5

jaro -2,59 -3,44 -2,81 53,5

léto -1,93 -2,66 -2,47 61,3

podzim -3,63 -3,93 -3,73 9,0

B T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -6,11 -5,63 -6,59 6,0

jaro -4,05 -4,21 -4,82 46,8

léto -1,67 -1,71 -2,56 96,0

podzim -4,74 -4,46 -5,13 1,5

C T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -6,15 -5,72 -6,62 9,6

jaro -4,36 -4,70 -4,95 39,5

léto -2,71 -3,03 -3,24 52,7

podzim -5,37 -5,30 -5,57 0,4

D T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -4,50 -4,09 -5,04 25,1

jaro -2,44 -2,74 -3,11 69,0

léto -1,41 -1,54 -2,49 102,2

podzim -3,46 -3,31 -3,87 24,8

E T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -3,76 -3,60 -4,21 31,1

jaro -2,60 -3,45 -2,87 50,4

léto -2,17 -2,82 -2,86 42,9

podzim -3,59 -3,84 -3,76 8,5

Tab. 3.7: Srovnání celoplošných průměrů modelových odchylek simulace 

s doporučeným nastavením (0) a s nastavením A – E v jednotlivých sezónách.
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Pro lepší zachycení sezónních úhrnů srážek než simulací s doporučeným 

nastavením se našlo více nastavení, menší nadhodnocování srážek v letní sezóně 

dávají nastavení s jinými parametrizacemi pro konvekci, tedy nastavení A, C a E. O 

něco lepší výsledky (v chladnější polovině roku) dává i nastavení B. Naopak 

nastavení D dává o něco horší výsledky pro úhrny srážek než doporučené nastavení.

Zvolená nastavení pro pokračování simulace tedy musí být vybrána určitým 

kompromisem, neboť není takové, které by bylo ve všech ohledech nejlepší nebo 

nejhorší. Simulace s nastavením A byla uznána za vhodnou k pokračování, neboť její 

přínos v redukci nadhodnocování letních srážek převyšuje o něco větší podceňování 

teplot. Simulace s nastaveními B a C byly zastaveny, protože jejich přínos v menším 

nadhodnocení srážek oproti doporučenému nastavení nemůže kompenzovat o hodně 

větší podceňování teplot, zvlášť v zimní sezóně. U simulací s nastaveními D a E není 

až tak výrazné větší podcenění teplot oproti simulaci s doporučeným nastavením, 

takže je možné v simulacích pokračovat, navíc s nastavením E se dosáhlo 

podstatného snížení nadhodnocení letních srážek.
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Kapitola 4 Výsledky simulace desetiletí 1991–2000

při použití doporučeného nastavení modelu

Výsledky představené v této kapitole se týkají desetiletého klimatického běhu 

modifikované verze modelu WRF, výpočet je plynule navázán se stejným 

nastavením na simulaci roku 1990, jejíž výsledky jsou prezentovány v kap. 3.4. 

V téže kapitole nebo dříve v kap. 2.3 je popsáno nastavení parametrů výpočtu, 

připomeňme, že z hlediska volby parametrizačních schémat respektuje doporučené 

nastavení pro regionální klimatické simulace, uvedené v Dudhia et al. (2012), a to 

znamená, že je užito Kain-Fritsch scheme pro konvekci, Yonsei University scheme 

pro planetární mezní vrstvu a schéma modelu MM5 pro přízemní vrstvu.

Porovnání modelových výsledků je provedeno pro období 1991–2000 a nikoliv 

pro 1990–2000, rok 1990 je brán jako spin-up interval, tedy jako doba určená pro 

dosažení dynamické rovnováhy v modelu, která, jak uvádí Chen et al. (1997), může 

být pro parametry půdy a povrchu země dlouhá několik týdnů až rok. Rok 1990 je 

tedy vyřazen ze zpracování, výsledky v dalších letech tvořící desetiletí 1991–2000 

jsou srovnány s daty E-OBS ze stejného časového intervalu.

V následujících podkapitolách jsou představeny výsledky této simulace, 

nejčastěji ve formě odchylek od referenčních dat pro prvky tvořící základní 

klimatické charakteristiky, hlavně tedy pro teplotní a srážkové charakteristiky. 

Vzhledem k délce simulace, která zahrnuje období 10 let, se předpokládá meziroční 

kolísání jednotlivých prvků jako projev variability klimatu s možným statistickým 

popisem tohoto jevu, který se dá aplikovat jak na výsledky modelu, tak i na 

referenční data, což vytváří další možnosti hodnocení modelových výsledků. 

4.1 Hodnocení teplot

Začněme hodnocením ročního chodu modelových teplot vyjádřeného jako 

dříve pomocí sezónních odchylek modelových teplot od reanalýzy, nyní pro 

desetileté období 1991–2000. Odchylky sezónních průměrných teplot jsou 

vyobrazeny na Obr. 4.1, provedení obrázku včetně teplotní škály je stejné jako 

v předcházejících kapitolách hodnotících výsledky simulací roku 1990.
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Obr. 4.1: Odchylka průměrných sezónních teplot (°C) simulace od dat E-OBS za 

období 1991–2000, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Z Obr. 4.1 je patrné podceňování teplot modelem, zvláště mimo letní sezónu, 

které bylo již také ve spin-up intervalu, tedy v simulaci roku 1990 (Obr. 3.13). Nyní 

se zdá být podceňování v severovýchodní části zobrazené oblasti v zimní a jarní 

sezóně ještě větší. Naopak, v letní sezóně se vyvinula oblast s nadhodnocováním 

teplot zahrnující Maďarsko a okolní území. Celkový charakter odchylek sezónních 

teplot desetileté simulace se až na určité oblasti v jarní sezóně podstatně nezměnil 

oproti simulaci roku 1990. Celoplošné průměry nabývají hodnot od −1,24 °C (léto), 

přes −3,34 °C (podzim) a −3,43 °C (jaro) do −4,10 °C (zima).

Podobně jako dříve v kap. 3.4 jsou pro hodnocení denního chodu teplot 

vyobrazeny odchylky průměrných sezónních denních maximálních a minimálních 

teplot. Tímto si můžeme udělat základní představu o denním chodu teplot modelové 

simulace, respektive o odlišnosti od referenčních dat. Na Obr. 4.2 jsou zobrazeny 

odchylky průměrných sezónních denních maximálních teplot, na Obr. 4.3 odchylky 

průměrných sezónních denních minimálních teplot.
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Obr. 4.2: Odchylka průměrných sezónních denních maximálních teplot (°C) simulace 

od dat E-OBS za období 1991–2000, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní 

měsíce.

Z Obr. 4.2 je vidět, že model podhodnocuje maximální denní teploty podobně 

jako průměrné teploty, není zde velký rozdíl oproti Obr. 4.1, ovšem až na dvě oblasti 

v Rumunsku s naopak velkým nadhodnocování denních maxim teplot vzduchu. Tyto 

dvě vymykající se oblasti se objevily přibližně ve stejném rozsahu a intenzitě také 

v simulaci roku 1990 v kap. 3.4 (Obr. 3.14).  

Z Obr. 4.3 odchylek minimálních denních teplot je zřejmé, stejně jako 

v případě denních maxim, že podcenění denních minim teplot vzduchu je podobné 

jako v případě průměrných teplot. V zimním období je v části Ruska zobrazeném na 

obrázku zřetelné o něco větší podcenění v minimálních teplotách, podobně v letním 

období ve střední Evropě. Celkově se dá říct, že minimální a maximální teploty jsou 

až na výjimky přibližně stejně podceňovány jako průměrné teploty, tedy že denní 

chod alespoň co se týče své amplitudy je modelem dobře vyjádřen.
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Obr. 4.3: Odchylka průměrných sezónních denních minimálních teplot (°C) simulace 

od dat E-OBS za období 1991–2000, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní 

měsíce.

Tab. 4.1 udává celoplošné průměry dříve zobrazovaných veličin. Také zde je 

vidět, že denní amplituda je modelem dobře vyjádřena, snad až na zimní sezónu, kdy 

je denní amplituda o něco větší než v realitě. Zajímavé je ještě to, že ve všech třech 

ostatních sezónách jsou denní maxima i minima o něco více podceněny než 

průměrné hodnoty, což nelze vysvětlit pouhým posunem všech hodnot o určitou 

konstantu v každé sezóně, ale jedině odlišným časovým průběhem denních teplot.

T2 průměr T2 max T2 min

zima -4,10 -3,58 -4,29

jaro -3,43 -3,99 -4,00

léto -1,24 -1,73 -2,01

podzim -3,34 -3,47 -3,51

Tab. 4.1: Celoplošné průměry modelových odchylek sezónních průměrů teplot 

vzduchu (T2 průměr), sezónních průměrných denních maxim (T2 max) a minim (T2  

min) teplot vzduchu ve °C.
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Nyní se pokusme zhodnotit variabilitu jednotlivých sezón za celé desetileté 

období z hlediska průměrných sezónních teplot. K tomu účelu bude použita 

statistická veličina směrodatná odchylka σ, standardně definovaná takto:

 


 
N

i
i xxN

1

21 , (4.1)

kde x̅ je průměrná hodnota veličiny xi, N počet hodnot. V našem případě se jedná o 

sezónní průměry teplot v jednotlivých letech, N je díky desetileté simulaci rovno 10. 

Směrodatná odchylka je takto určena pro všechny sezóny jak pro modelové hodnoty, 

tak pro referenční data, aby bylo možné jejich srovnání. 

Směrodatné odchylky v sezónních průměrech teplot jsou pro modelová i 

referenční data ve všech sezónách vyobrazeny na Obr. 4.4. Na rozdíl od referenčních 

dat E-OBS, která obsahují data jen pro pevninu, výsledky modelu jsou k dispozici i 

pro oblasti oceánů a moří, tudíž i variabilita je určena i pro tyto oblasti, avšak její 

srovnání zde podobně jako dříve ztroskotává na neexistenci referenčních dat v těchto 

oblastech.

Z Obr. 4.4 je patrné, že variabilita sezónních teplot je vyjádřena modelem a 

referenčními daty velice podobně, zvláště v letní sezóně, v zimní sezóně model dává 

o něco větší variabilitu v oblastech jihovýchodní Evropy, v jarní sezóně je znatelná 

větší variabilita v oblasti blízké karpatskému oblouku a v podzimní sezóně je 

zvětšená variabilita v severní části zobrazené oblasti.
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Obr. 4.4: Variabilita sezónních průměrů teplot (°C) pro modelové hodnoty (nahoře) 

a pro data E-OBS (dole), vždy po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní sezónu.
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4.2 Hodnocení srážek

Hodnocení srážek začneme zobrazením relativních odchylek modelových 

sezónních úhrnů od úhrnů daných reanalýzou, což je vyobrazeno na Obr. 4.5. 

Relativní odchylky úhrnů srážek v jednotlivých sezónách v celé dekádě se zásadně 

neliší od výsledků za rok 1990 (Obr. 3.18), nejmenší nadhodnocení se zdá být opět 

v podzimní sezóně. Největší nadhodnocení se objevuje v jarní nebo letní sezóně, ve 

střední Evropě spíše na jaře, na jihu se největší relativní odchylky vyskytují v letní 

sezóně, to lze vysvětlit malými absolutními úhrny srážek v těchto oblastech v tomto 

období. Oproti výsledkům za rok 1990 je vidět menší prostorová proměnlivost, méně

se objevuje lokální podhodnocování srážek, což je pochopitelné vzhledem k mnohem 

delšímu období hodnocení výsledků.

Obr. 4.5: Relativní odchylka (%) průměrných sezónních úhrnů srážek simulace od 

dat E-OBS za období 1991–2000, po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní měsíce.

Z hlediska prostorové proměnlivosti je vidět, že srážky jsou modelem více 

nadhodnocovány v oblasti hor, např. v oblastech Alp a Karpat. Zatímco v nížinách je 
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nadhodnocení většinou do 50 %, resp. do 100 % v jarní sezóně, v horských oblastech 

nabývá nadhodnocování, alespoň v jarní a letní sezóně, mnohem vyšších hodnot.

Co se týče celoplošných průměrů absolutních odchylek úhrnů srážek, tak pro 

zimní sezónu činí nadhodnocení srážek 32,4 mm, na jaře 67,6 mm, v létě 86,3 mm a 

v zimě 20,2 mm. Ve srovnání s výsledky roku 1990 (Tab. 3.1) jde mimo letní sezónu 

o mírné zvětšení odchylek.

Nyní se pokusme, podobně jako v předcházející kapitole, zhodnotit variabilitu 

modelových výsledků a dat E-OBS v jednotlivých ročních sezónách, nyní z hlediska 

sezónních srážkových úhrnů. Jako měřítko variability bude opět použita směrodatná 

odchylka, představená v minulé kapitole.

Variabilita modelových i referenčních srážkových úhrnů v jednotlivých 

sezónách je vyobrazena na Obr. 4.6, v jeho horní části je zobrazena variabilita 

modelových dat, která jsou definována opět i pro oblasti oceánů a moří. Co se týká 

vzájemného rozdílu mezi variabilitou modelových a referenčních dat, tak pro 

rovinaté oblasti Evropy není velký rozdíl ani v jedné sezóně, naopak v hornatých 

oblastech střední Evropy je variabilita modelových úhrnů srážek výrazně větší než 

v případě referenčních úhrnů, v letní sezóně je též znatelně vyšší variabilita 

modelových úhrnů srážek v oblasti středomoří. Obě tyto odlišnosti zřejmě souvisí 

mimo jiné i s nadhodnocováním srážek modelem, které se také projevuje jak 

v hornatých oblastech Evropy, tak v letní sezóně ve středomoří (Obr. 4.5).
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Obr. 4.6: Variabilita sezónních úhrnů srážek (mm) pro modelové hodnoty (nahoře) a 

pro data E-OBS (dole), vždy po řadě pro zimní, jarní, letní a podzimní sezónu.
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4.3 Další hodnocení modelových výsledků

Nyní se zaměříme na další veličinu, která také charakterizuje klima, a která je 

obsažena v jednom z přídavných výstupních souborů modifikované verze modelu 

WRF, a sice délku slunečního svitu. Podle Fita et al. (2011) je pro každý den 

modelové simulace zaznamenávána délka slunečního svitu, přičemž tato veličina je 

definována jako délka časového úseku, ve kterém výkon krátkovlnného záření 

směrem k povrchu je větší než 120 Wm-2. 

Otázka je, nakolik se výsledek daný touto podmínkou shoduje se skutečnou 

délkou slunečního svitu, neboť podle Atlasu podnebí Česka – Tolasz a kol. (2007) 

např. jen průměrné difúzní záření v červnu na stanici Hradec Králové dává výkon 

větší než 120 Wm-2 pro zhruba 10 hodin během dne. Naopak na okrajích dne může 

nastat případ, kdy slunce ve skutečnosti svítí, ovšem celkový výkon jeho záření 

nepřesahuje již zmíněnou hranici.

Nicméně i tak lze z výstupních souborů vypočítat průměrný roční úhrn doby 

trvání slunečního svitu. Tato veličina je vyobrazena na Obr. 4.7, jedná se o průměrný 

počet hodin slunečního svitu za rok. Pro tuto veličinu není srovnání s referenčními 

daty z E-OBS, avšak pro oblasti České republiky lze pro srovnání použít již zmíněný 

Atlas podnebí Česka, který sice zahrnuje období 1961–2000, ale předpokládejme, že 

v tomto ohledu nenastaly podstatné změny.

Obr. 4.7: Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu v hodinách (simulace).
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Tedy podle zmíněného atlasu je průměrný roční úhrn slunečního svitu pro 

většinu území Česka v rozmezí od 1400 do 1800 hodin, z Obr. 4.7 vyplývá, že 

simulace udává tuto hodnotu mezi 3200 a 3400 hodinami, což je podstatné, zhruba 

dvojnásobné přecenění. Čím je tento rozdíl způsoben, nám může napovědět, když se 

podíváme na průměrné měsíční úhrny doby trvání slunečního svitu, konkrétně pro 

měsíce březen, červen, září a prosinec, pro něž je k dispozici srovnání ve zmíněném 

atlase.

Průměrné měsíční úhrny doby trvání slunečního svitu pro jmenované měsíce 

vzešlé z modelových dat jsou vyobrazeny na Obr. 4.8, pro oblast Česka jsou hodnoty 

pro březen a září v rozmezí 250–300 hodin, pro červen 350–400 hodin, pro prosinec 

100–150 hodin. To opět velmi kontrastuje s rozmezím hodnot vzešlých z obrázků 

v atlase, které činí pro většinu území Česka pro březen 100–120 hodin, pro červen 

180–220 hodin, pro září 140–170 hodin a pro prosinec 30–50 hodin.

Obr. 4.8: Průměrné měsíční úhrny doby trvání slunečního svitu v hodinách (ze 

simulace), postupně pro měsíce březen, červen, září a prosinec.
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Pro uvedené rozdíly lze nalézt dvě vysvětlení, jednak již uvedená skutečnost, 

že i difúzní záření může mít větší výkon než 120 Wm-2, což pak model hodnotí jako 

sluneční svit, a jak už bylo uvedeno, v červnu průměrné difúzní záření má větší 

výkon než daná mez pro 10 hodin během dne, což může významně přispět 

k nadhodnocení hodnot především v teplejší či slunnější části roku. Dále je pak 

možné, že model podceňuje množství oblačnosti, což vede ke většímu trvání 

slunečního svitu. Tím by se dal vysvětlit rozdíl v prosincových hodnotách. Kromě 

toho na podceňování množství oblačnosti v zimě ukazuje i fakt, že v této sezóně 

model dává větší denní teplotní amplitudu (Tab. 4.1) než je ve skutečnosti.

Celkově tedy trvání slunečního svitu je modelem pro oblast České republiky 

výrazně nadhodnocováno (přibližně dvakrát), a to jak v součtu za celý rok, tak i pro 

vybrané měsíce.
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Kapitola 5 Srovnání čtyř modelových simulací 

pětiletí 1991–1995 při různém nastavení

V této kapitole budou představeny čtyři modelové simulace s důrazem na jejich 

vzájemné srovnání, popřípadě na hledání odlišností mezi jejími výsledky. 

Představené simulace navazují na testovací běhy v kapitolách 3.4 a 3.5, které byly 

uznány za hodné pokračování výpočtu simulace. Jedná se o simulaci s doporučeným 

nastavením (označení 0) a simulace označené v kap. 3.5 jako A, D a E.

Popis nastavení těchto simulací je uveden v kap. 3.5, ovšem pro připomenutí 

bych uvedl, že rozdíly mezi nastaveními jsou pouze v parametrizacích konvekce, 

planetární mezní vrstvy a přízemní vrstvy. Doporučené nastavení užívá Kain-Fritsch 

scheme pro konvekci, Yonsei University scheme pro planetární mezní vrstvu a 

schéma modelu MM5 pro přízemní vrstvu. Další simulace se odlišují takto: Simulace 

A užívá Betts-Miller-Janjic scheme pro konvekci (užívaná modelem Eta), simulace 

D užívá Bretherton and Park scheme (Un. Of Washington) pro planetární mezní 

vrstvu a parametrizaci užívanou modelem Eta pro přízemní vrstvu a konečně 

simulace E užívá Tiedtke scheme pro konvekci.

Tyto čtyři simulace, spuštěné pro roky 1990–2000, kde rok 1990 je brán jako 

spin-up interval, nebyly v době psaní této práce všechny dopočítané, proto bylo 

rozhodnuto zpracovávat pětileté období 1991–1995 místo celého desetiletí. I přesto, 

že simulace 0 s doporučeným nastavením byla v době psaní práce již hotová, budu i 

pro toto nastavení brát v úvahu jen kratší pětileté období, aby výsledky všech čtyř 

simulace byly snadno vzájemně porovnatelné.

5.1 Hodnocení teplot

Hodnocení teplot modelových výsledků je provedeno opět nejprve pomocí 

odchylek sezónních průměrů modelových teplot od referenčních dat E-OBS ze 

stejného časového intervalu, a to pro všechny simulace v určitých sezónách. Obrázky 

jsou v této kapitole rozvrženy tak, že každý obrázek je tvořen čtyřmi menšími, kde 

jsou vyobrazeny sezónní odchylky pro jednotlivé simulace v určité sezóně.

Na Obr. 5.1 jsou zobrazeny odchylky teplot jednotlivých simulací v zimní 

sezóně, postupně pro simulace s označením 0, A, D a E. Jak je vidět z obrázku, tak 

není velký rozdíl mezi zimními teplotami ze simulací 0, A a E, používající stejné 

parametrizace planetární mezní vrstvy a přízemní vrstvy, lišící se jen jinou 
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parametrizací konvekce, což se ovšem projevuje hlavně v teplejší části roku. Naopak 

simulace D s odlišnou parametrizací planetární mezní vrstvy a přízemní vrstvy se 

projevuje větším podceňováním zimních teplot. Pro všechny simulace pak platí, že 

největší podceňování teplot je v severovýchodní části zobrazené oblasti, v západní a 

střední Evropě je podcenění teplot mnohem nižší.

Obr. 5.1: Odchylka průměrných teplot (°C) v zimní sezóně simulací s označením po

řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

Co se týče jarní a podzimní sezóny, tak tam jsou odchylky teplot jednotlivých 

simulací sobě velice podobné a jejich vzájemné srovnání tím poněkud ztrácí význam. 

Výsledky simulací A, D a E tak jsou velice podobné výsledkům simulace 0 v obou 

těchto obdobích, což dosvědčuje i Tab. 5.1 níže s celoplošnými průměry, a výsledky 

simulace 0, sice v desetileté verzi, jsou již dříve zobrazeny pro všechny sezóny 

v kap. 4.1 na Obr. 4.1, přičemž rozdíly mezi výsledky pětileté a desetileté verze 

simulace 0 nejsou nijak významné.

Odchylky teplot jednotlivých simulací se v letní sezóně liší mnohem více, 

rozdíly jsou patrné jak z Obr. 5.2 odchylek teplot tak i z celoplošných průměrů 
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uvedených v Tab. 5.1. Simulace 0 a D s doporučenou parametrizací konvekce dávají 

lepší výsledky než simulace A a E s odlišnými parametrizacemi konvekce. Simulace 

0 má menší odchylku v celoplošném průměru než simulace D, také zobrazovaná 

oblast je znatelně více pokryta body s odchylkou do 1 °C, avšak také se zde objevují 

i místa s nadhodnocováním teplot ve střední Evropě, která ve výsledcích simulace D 

nejsou. Odchylky teplot simulace D se vyznačují menší prostorovou variabilitou 

oproti výsledkům simulace 0.

Obr. 5.2: Odchylka průměrných teplot (°C) v letní sezóně simulací s označením po 

řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

Celkově tedy z hlediska odchylek sezónních teplot vypadá nejlépe opět 

simulace s označením 0, tedy s doporučeným nastavením modelu, ostatní simulace 

vždy v některém období dávají horší výsledky, simulace A a E v letní sezóně a 

simulace D v zimní sezóně, avšak vzhledem k velkým odchylkám i nejlépe 

hodnocené simulace 0 nelze brát jiná nastavení simulací z hlediska sezónních teplot 

jako podstatně horší či nepoužitelné.
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0 T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -4,03 -3,60 -4,78 32,3

jaro -3,18 -3,70 -3,78 66,5

léto -1,19 -1,64 -1,99 84,9

podzim -3,38 -3,47 -3,63 22,5

A T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -4,07 -3,67 -4,80 37,0

jaro -3,57 -4,23 -4,04 58,4

léto -1,84 -2,52 -2,41 53,9

podzim -3,73 -3,97 -3,87 21,4

D T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -5,41 -4,73 -6,32 37,4

jaro -3,59 -3,85 -4,36 73,1

léto -1,30 -1,38 -2,42 93,3

podzim -3,83 -3,55 -4,31 26,6

E T2 průměr T2 max T2 min srážky/mm

zima -4,02 -3,61 -4,79 38,9

jaro -3,53 -4,13 -4,08 51,8

léto -1,94 -2,54 -2,63 36,9

podzim -3,69 -3,87 -3,90 23,2

Tab. 5.1: Celoplošné průměry modelových odchylek sezónních průměrů teplot 

vzduchu (T2 průměr), sezónních průměrných denních maxim (T2 max), minim (T2  

min) teplot vzduchu ve °C a sezónních úhrnů srážek v mm pro jednotlivé simulace za 

období 1991–1995.

Výše umístěná tabulka nám může dát představu o denní amplitudě teplot všech 

simulací v jednotlivých ročních sezónách. Opět je zde vidět, že v zimní sezóně je 

denní amplituda modelových teplot větší než ve skutečnosti, nejvíce se to projevuje u 

simulace D, kde je tento jev patrný i v ostatních sezónách. Jinak je amplituda 

denního chodu modelem dobře vyjádřena, ovšem často s tím, že maximální i 

minimální denní teploty jsou podceňovány více než průměrné teploty, což znamená, 

že denní chod simulace má jiný průběh než ve skutečnosti a nejedná se tedy jen o 

prostý posun hodnot směrem dolů. Tento jev je nejvíce patrný v simulacích A a E, 

především v jarní a letní sezóně.

Co se týče samotného pole odchylek průměrných sezónních denních 

minimálních teplot, tak zde se nenachází žádná zásadní odlišnost od charakteru pole 

průměrných sezónních teplot, ta je však zřetelně vidět v poli odchylek průměrných 

sezónních denních maximálních teplot. Podobně jako už několikrát dříve, pole 

odchylek průměrných sezónních denních maxim se vyznačuje dvěmi oblastmi 

v Rumunsku a jednou oblastí v severní Africe, kde jsou denní maxima teplot výrazně 
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přeceněna, což velmi kontrastuje se zbytkem zobrazované oblasti, kde převládá 

podhodnocování denních maxim. Tento výrazný znak se objevuje i nyní, a to ve 

všech simulacích, patrný je mimo zimní sezónu a nejvýraznější je v létě. Odchylky 

průměrných denních maxim v této sezóně jsou zobrazeny na Obr. 5.3, je zde vidět, 

že ona místa s nadhodnocováním denních maxim jsou všemi simulacemi vyjádřena 

velice podobně, mimo ně se ale výsledky jednotlivých simulací liší.

Obr. 5.3: Odchylka průměrných denních maximálních teplot (°C) v letní sezóně 

simulací s označením po řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

5.2 Hodnocení srážek

Hodnocení srážek bude provedeno především pomocí relativních odchylek 

modelových sezónních srážkových úhrnů od úhrnů daných reanalýzou, a to pro 

všechny simulace ve všech sezónách. Obrázky tedy budou opět rozvrženy tak, že na 

jednom obrázku týkajícího se určité roční sezóny budou zobrazeny výsledky všech 

čtyř simulací, aby bylo usnadněno snadné vzájemné porovnání mezi výsledky 

jednotlivých simulací.
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Určitý náhled na správnost či nesprávnost modelových výsledků z hlediska 

průměrných sezónních úhrnů nám mohou dát celoplošné průměry absolutních 

odchylek modelových úhrnů od referenčních, které jsou obsaženy v Tab. 5.1

v předchozí kapitole.

Nyní se ale podívejme na relativní odchylky modelových úhrnů srážek za 

zimní sezónu, což je zobrazeno na Obr. 5.4, postupně pro simulace 0, A, D a E. Je 

vidět, že relativní odchylky srážkových úhrnů jsou pro všechny simulace velice

podobné, a to i prostorovým rozdělením. Z obrázku není téměř možné určit, která ze 

simulací se nejméně odlišuje od skutečnosti, dokonce celoplošné průměry 

absolutních odchylek (Tab. 5.1) neudávají výrazné rozdíly mezi simulacemi a 

celkově se dá říci, že srážkové úhrny v zimní sezóně jsou všemi simulacemi 

vyjádřeny až na některé oblasti velice dobře. 

Obr. 5.4: Relativní odchylka (%) průměrných úhrnů srážek v zimní sezóně simulací 

s označením po řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

Relativní odchylky srážkových úhrnů jednotlivých simulací v jarní sezóně jsou 

o něco více vzájemně odlišné než v případě zimní sezóny, jak je vidět z Obr. 5.5. 
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Také mezi celoplošnými absolutními odchylkami jsou větší rozdíly, největší 

nadhodnocení srážek vychází ze simulace D, tedy simulace s doporučeným 

nastavením parametrizace konvekce a odlišnou parametrizací planetární a přízemní 

mezní vrstvy. Jako nejlepší se zde projevuje simulace E s odlišnou parametrizací 

konvekce – Tiedtke scheme, ovšem i zde se objevuje větší nadhodnocování 

v horských oblastech. Celkově jsou úhrny srážek v jarní sezóně více 

nadhodnocovány než v zimě, navíc pro simulace A a E jsou celoplošné absolutní 

odchylky úhrnů srážek v jarní sezóně vůbec nejvyšší.

Obr. 5.5: Relativní odchylka (%) průměrných úhrnů srážek v jarní sezóně simulací 

s označením po řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

V letní sezóně jsou největší rozdíly mezi výsledky jednotlivých simulací, jak 

v relativních (Obr. 5.6), tak i v absolutních odchylkách úhrnů srážek (Tab. 5.1). 

Největší nadhodnocení se objevilo v simulaci D, jako nejlepší se zde ukazuje opět 

simulace E používající Tiedtke scheme pro konvekci, dále pak simulace A, která 

používá Betts-Miller-Janjic scheme pro parametrizaci konvekce. Simulace 0 a D, 

které používají doporučenou parametrizaci konvekce, tedy Kain-Fritsch scheme, 
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udávají v průměru podstatně větší nadhodnocení srážkových úhrnů. Zatímco 

simulace A a E v celoplošném průměru (Tab. 5.1) nadhodnocují letní srážky méně 

než jarní, tak simulace 0 a D v celoplošném průměru nadhodnocují letní srážky 

naopak více než jarní. Ve všech simulacích se pak v této sezóně objevuje 

nadhodnocování srážek v horských oblastech, velké relativní odchylky směrem 

nahoru se objevují také v oblastech středomoří.

Obr. 5.6: Relativní odchylka (%) průměrných úhrnů srážek v letní sezóně simulací 

s označením po řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.

Jarní a letní sezóna jsou období, kdy simulace dávají největší nadhodnocování 

srážek. Naproti tomu podzimní sezóna je období, kdy všechny simulace dávají 

nejmenší nadhodnocování srážek, jak je vidět např. z Tab. 5.1. Tato sezóna se 

z pohledu srážkových úhrnů projevuje podobně jako zima ve velice malých rozdílech 

mezi výsledky jednotlivých simulací, což je vidět i na Obr. 5.7 relativních odchylek 

srážkových úhrnů. Zde nemá cenu uvažovat, která simulace je nejlepší, rozdíly jak 

mezi celoplošnými průměry absolutních odchylek (Tab. 5.1), tak i mezi prostorovým 

rozdělením relativních odchylek od referenčních dat (Obr. 5.7) jsou velmi malé a 
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téměř nepatrné. Neprojevují se výrazně jak jiné parametrizace konvekce v simulacích 

A a E, což je vzhledem k podzimní sezóně pochopitelné, tak ani jiná parametrizace 

planetární a přízemní mezní vrstvy v simulaci D.

Celkově se z hlediska sezónních srážkových úhrnů zdá být jako nejlepší 

simulace E, protože dává nejmenší nadhodnocení v jarní a letní sezóně, kdy jsou 

odchylky obecně větší. V podzimní a zimní sezóně se sice simulace E nevyznačuje 

nejlepšími výsledky, bráno podle Tab. 5.1, ovšem v těchto sezónách jsou rozdíly 

mezi simulacemi velice malé, nadhodnocování srážek je obecně nižší a modelové 

hodnoty všech simulací jsou relativně blízko realitě. Z výsledků je taky zřejmé, že 

odlišné parametrizace konvekce mají vliv na výsledky simulací především v jarní a 

letní sezóně, pozitivní na redukci nadhodnocování srážek a negativní na zvětšování 

podhodnocování teplot. 

Obr. 5.7: Relativní odchylka (%) průměrných úhrnů srážek v podzimní sezóně 

simulací s označením po řadě 0, A, D a E od dat E-OBS za období 1991–1995.
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Závěr

V první části této práce je možné se dočíst o možnostech modelovaní klimatu 

na Zemi, jeho principu a účelu. Dále se práce zabývá jen přístupem regionálních 

klimatických modelů, tedy aplikací numerických modelů na omezené oblasti za 

použití okrajových podmínek daných buď globálními modely nebo reanalýzami. 

Diskutovány jsou také výhody a nevýhody tohoto přístupu.

Další části textu nabízí popis využití numerického předpovědního modelu 

WRF pro klimatické simulace, což se týká také sady modifikací CLWRF, která 

zaručuje jednak výpis veličin vhodných pro hodnocení klimatických simulací a také 

nabízí snadno nastavitelné koncentrace hlavních skleníkových plynů pro jednotlivá 

časová období, což se může hodit při vytváření projekcí klimatu do budoucnosti.

Kromě toho použití samotného modelu WRF v klimatickém módu vyžaduje určité 

změny v nastavení, a to hlavně z důvodu mnohem delších výpočtů a odlišných 

vstupních dat. Oproti předpovědní verzi je odlišné také zpracování výsledných dat, 

jejich zobrazení a hodnocení klimatických simulací.

Velká část práce pak obsahuje hodnocení testovacích běhů modelu, které byly 

prováděny za účelem ověření schopností modifikované verze modelu WRF a také za 

účelem nalezení optimálního nastavení modelu z hlediska výběru fyzikálních 

parametrizací. Kromě nastavení, které je doporučené poskytovateli modelu WRF pro 

regionální klimatické simulace, jsou testovány ještě nastavení s odlišnými volbami 

parametrizací konvekce, planetární mezní vrstvy a přízemní vrstvy. Čtyři takováto 

nastavení včetně doporučeného byly vybrány pro výpočet delších simulací.

Závěrečné kapitoly se věnují nejprve podrobnějšímu hodnocení desetileté 

simulace s doporučeným nastavením modelu, kde se kromě sezónních průměrů teplot 

a úhrnů srážek hodnotí i jejich meziroční kolísání, nebo také délka slunečního svitu. 

Následuje hodnocení čtyř pětiletých simulací s nastaveními vybranými testovacími 

běhy, z kterého vyplývá, že simulace s doporučeným nastavením modelu zachycuje 

průměrné sezónní teploty nejlépe, ale úhrny srážek jsou lépe zachyceny simulacemi 

s odlišnou parametrizací konvekce. Lze tedy jen obtížně rozhodnout, které ze čtyř 

déle testovaných nastavení dává nejlepší výsledky.
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