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Seznam zkratek a specifických výrazů

AH … Azorská tlaková výše

AS … Asijský letní mód, Asian Summer pattern

BaL … publikace Barnston a Livezey, 1987

CaM … publikace Clinet a Martin, 1992

CEZI … Středoevropský zonální index, Central Europe zonal index

ČR … Česká republika

EA … Východoatlantický mód, East Atlantic pattern

EAWR … Východoatlantický-západoruský index, East Atlantic-West Russia index

ECA … European Climate Assessment

ENSO … El Ñino-Jižní oscilace, El Ñino-Southern Oscillation 

EOF … empirical orthogonal functions analysis, jiný název pro PCA

EP … Východopacifický mód, East Pacific pattern

EU1 … Euroasijský mód typu 1, Euroasian pattern type 1 

EU2 … Euroasijský mód typu 2, Euroasian pattern type 2

GCM … globální klimatický model

HaW … publikace Hsu a Wallace, 1985

IL … Islandská tlaková níže

IPCC … Intergovernmental Panel on Climate Change

Loading … grafická podoba módu 

MCI … index Středomořské cirkulace, Mediterranean Circulation index

Mód …běžně užívaný výraz pro mód nízkofrekvenční proměnlivosti (pattern)

MOI … index Středomořské oscilace, Mediterranean Oscilation index

NA … mód Severoasijský, North Asian pattern

NAO … Severoatlantická oscilace, North Atlantic Oscillation

NAO-A … index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného na 

stanicích Ponta Gelgata, Azory a Stykkisholmur/Reykjavik, Island

NAO-C … index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného ve 

středech tlakových útvarů

NAO-G … index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného na 

stanicích Gibraltar, Španělsko a Stykkisholmur/Reykjavik, Island
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NAO-NOAA … skóre módu NAO spočítané metodou PCA v hladině Z00 ze sítě 5x5° od 20° 

severní šířky severní polokoule pro období 1950-2000 týmem vědců americké National 

wather service

NAO-L … index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného na 

stanicích Lisabon, Portugalsko a Stykkisholmur/Reykjavik, Island

NAO-P … index, který zkonstruoval a spočítal H. Paeth (1985) metodou PCA ze 4 vstupních 

proměnných, jimiž byly měsíční hodnoty přízemního tlaku naměřeného ve středech 

tlakových útvarů a zeměpisná šířka středů tlakových útvarů

NAO-SLP … skóre módu NAO v hladině SLP pro období 1946-1998 spočítané v této práci

NAO-Z500 … skóre módu NAO v hladině Z500 pro období 1958-1998 spočítané v této práci

NCEP/NCAR (the National Centers for Environmental Prediction and the National Center for 

Atmospheric Research

NP … mód Severopacifický, North Pacific pattern

PCA … analýza hlavních komponent

PNA …  Pacifický/Severoamerický mód, Pacific/North American pattern

PT … Pacifický přechodový mód, Pacific transition pattern

RPCA … rotované řešení analýzy hlavních komponent

SCAN … Skandinávský mód, Scandinavian pattern

Skóre … časová řada cirkulačních módů proměnlivosti

SLP … hladina přízemního tlaku vzduchu

SZ … subtropický zonální mód, Suptropical zonal pattern

TaP … publikace Trenenberth a Paolino, 1981

TNH … mód tropický/severní polokoule, Tropical/Northern hemisphere pattern

WA … Západoatlantický mód, West Atlantic pattern 

WP … Západopacifický mód, West Pacific pattern

WaG … publikace Wallace a Gutzler, 1981

WPO …mód Západní Pacifické oscilace, West Pacific Oscillation

Z500 … pole geopotenciálních výšek tlaku 500 hPa

Z700 … pole geopotenciálních výšek tlaku 700 hPa
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1. Úvod

Již několik let píšeme na začátku letopočtu dvojku a je pravdou, že náš životní styl se do 

značné míry liší od těch „jedničkových“. V posledním století se technický pokrok mílovými 

kroky posunoval dopředu a dnes lidé využívají k usnadnění svého života mnohé vynálezy a 

vymoženosti. Co nás ale spojuje s našimi předky, je fakt, že náš život je stále silně spojen 

s přírodou. Ať se nám to líbí či ne, jsme možná ještě více než v minulosti citliví na její projevy, 

zejména pokud se jedná o počasí. Mám na mysli například problémy v dopravě při zimních 

sněhových nadílkách či náledí, v létě naopak ztížené pracovní podmínky za horkých dní, nebo 

závislost množství a kvality úrody na srážkách v průběhu vegetačního období. V těchto případech 

jde většinou jen o krátkodobé odchylky projevů počasí od klimatického normálu. Odborníci se 

však stále více zajímají i o ty dlouhodobější změny, zejména v teplotě a množství srážek, které se 

stále častěji spojují s dnes již prokázanou globální změnou klimatu. 

Ať už se jedná o krátkodobý charakter počasí či dlouhodobý stav klimatu, obojí je do 

značné míry podmíněno atmosférickou cirkulací. Ta je ovšem z krátkodobého hlediska velmi 

proměnlivá. Mnohem stabilněji se jeví dlouhodobý průměrný stav tlakových polí či polí 

geopotenciálních výšek určité tlakové hladiny. Proto se v poslední době často hledají vazby mezi 

klimatickými prvky a atmosférickou cirkulací v měřítku měsíců, sezón či let. Jeden ze způsobů 

používaný pro identifikaci těchto vazeb spočívá v hledání nízkofrekvenčních módů proměnlivosti 

atmosférické cirkulace, jakési alternativy tzv. dálkových vazeb, a korelování jejich časových řad 

s přízemními klimatickými prvky.  

Nejznámějším a prvním popsaným módem na severní polokouli je Severoatlantická 

oscilace (North Atlantic Oscillation, NAO). Cesta vedoucí k jejímu rozpoznání začala již v 18. 

století, kdy si misionáři všimli současného výskytu extrémně nízkých teplot v zimních měsících 

v Grónsku a ve stejnou dobu neobvykle vysokých teplot ve Skandinávii. Začátkem 20. století 

publikovali Walker a Bliss (1932) příčiny této „houpačky“ v poli teplot. Jsou jí synchronní změny 

intenzity islandské tlakové níže (IL) a azorské tlakové výše (AH) vedoucí k zesílení (v kladné fázi 

NAO, kdy je islandská níže prohloubena a azorská výše zesílena) či zeslabení (v záporné fázi 

NAO, kdy je islandská níže mělká a azorská výše slabá) gradientu v poli tlaku nad severním 

Atlantikem. To v zimě způsobuje během kladné fáze NAO příliv teplého oceánského vzduchu do 

západní a severní Evropy a naopak vpád studeného arktického vzduchu nad Labradorské moře. 

Z dalších projevů kladné fáze NAO byl tehdy zmíněn typický nárůst srážek v severozápadní 

Evropě a naopak sucho ve Středomoří a v severní Africe. Tato pozorování byla později potvrzena 

prostřednictvím korelací indexu NAO s řadami příslušných klimatických prvků. Cyklóny 
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postupující ze západního Severního Atlantiku se během kladné fáze NAO dostávají 

severovýchodněji až ke Skandinávii (Rogers, 1990; Trigo a kol., 2002). S kladnou fází NAO je 

dále spojeno zvýšení úhrnů srážek v západní Evropě (Hurrell, 1995), Skandinávii (Uvo, 2003) a 

nad Britskými ostrovy (Hurrell a van Loon, 1997; Fouler a Kilsby, 2002). Naopak menší úhrny 

srážek byly pozorovány na Pyrenejském poloostrově (Ulbrich a kol., 1999), v Severní Africe 

(Lamb a Peppler, 1997) a ve Středomoří (Türkeş a Erlat, 2003; Trigo a kol., 2002). Teploty vyšší 

než obvykle se vyskytují za kladné fáze NAO v severozápadní Evropě a Skandinávii, nižší teploty 

jsou zaznamenávány v Grónsku (van Loon a Rogers, 1978; Hurrell, 1995; Hurrell, 1997). V poli 

větru byly při kladné fázi NAO pozorovány statisticky významně vyšší rychlosti nad Britskými 

ostrovy a v severozápadní Evropě (Rogers a van Loon, 1979). Opačná (záporná) fáze NAO, tedy 

vyplnění Islandské níže a zeslabení Azorské výše, má za následek opačné odchylky v polích 

teplot, srážek i větru. Dále byla studována změna oblačnosti při kladné a záporné fázi NAO 

(Trigo a kol., 2002), vliv NAO na proměnlivost délky slunečního svitu a sluneční radiace 

v Evropě (Pozo-Vázquez a kol., 2004) a na množství sněhu ve střední Evropě (Cohen a Barlow, 

2005) a v severní Evropě a bývalém Sovětském Svazu (Popova, 2007). 

Současný výskyt nízkých teplot v Grónsku a vysokých teplot v západní Evropě se však 

odvíjí nejen od intenzity tlakových útvarů, ale také od polohy jejich center. Rogers (1985) totiž 

ukázal, že leží-li střed Islandské níže jihozápadně od obvyklé polohy (tj. nad jižním cípem 

Grónska), pak k houpačce v teplotním poli nedochází. Zejména nad východním pobřežím 

Grónska totiž převažuje při výše popsané situaci v cirkulačním poli jižní proudění, a proto i zde 

jsou pozorovány nadprůměrné teploty, stejně jako v západní Evropě a na Islandu. To může 

hovořit v neprospěch standardně zavedeného indexu NAO jako rozdílu normalizovaných tlaků 

z konkrétních stanic, který nemůže polohu akčních center zachytit. Ovšem z pohledu studované 

oblasti, v našem případě Evropy, je vliv NAO obdobný i při odlišných polohách IL a AH. 

Při hledání vazeb NAO s klimatickými prvky korelovali autoři různé charakteristiky či

indexy NAO. Nejznámější a nejčastěji používaný je index Severoatlantické oscilace definovaný 

jako rozdíl normalizovaných tlaků naměřených na konkrétních stanicích blízko klimatologických 

středů IL a AH (Rogers, 1984; Hurrell, 1995; Hurrell a van Loon, 1997; Jones, 1997; Slonosky a 

kol., 2001; Trigo a kol., 2002). Již zde se ovšem najdou odlišnosti v použitých stanicích, které si 

autoři vybírají obvykle podle toho, jaký region je středem jejich pozornosti a který z indexů má 

na tento region největší vliv, nebo podle délky časových řad přízemního tlaku na jednotlivých 

stanicích. Pro jižní centrum se používají řady přízemního tlaku ze stanic Ponta Delgada, Azory;

Lisabon, Portugalsko; a Gibratar, Španělsko, pro severní centrum Stykkisholmur, Island; 



8

Reykjavík, Island; nebo Akureyri, Island. Indexy jsou v dalším textu označeny dle jižních stanic 

jako NAO-A pro stanici Ponta Delgada, Azory, NAO-L pro stanici Lisabon, Portugalsko a NAO-

G pro stanici Gibratar, Španělsko. Odlišná poloha severních stanic je vzhledem k velikosti 

studované oblasti zanedbatelná.

Porovnáním některých definic NAO se ve své studii zabývali Osborn a kol. (1999),  kteří 

ukázali, že rozdíly mezi indexy založenými na staničních datech z jižních stanic Ponta Delgata a 

Gibraltar a ze severní stanice Reykjavík nejsou významné: indexy spolu silně korelují a oba 

vysvětlují stejné procento rozptylu pole přízemního tlaku (17%), přízemní teploty (11%) a srážek 

(3%) na Severní polokouli. O porovnání jednotlivých definic indexů NAO v sezónách se pokusili

také Portis a kol. (2001), kteří ovšem narazili při své práci na to, že doposud používané indexy 

byly spočítány a studovány pouze pro zimní sezónu. Z dostupných indexů neměli tedy možnost 

diskutovat sezónní charakter NAO. Dopočítali indexy pro letní sezónu a také vytvořili vlastní 

„mobilní“ index založený na rozdílu tlaků v centrech útvarů, přičemž tato centra spočítali 

metodou analýzy hlavních komponent (PCA) v hladině přízemního tlaku (SLP) pro období   

1948-99. Ve své práci potom korelovali staniční indexy (ze stanic Lisabon, Portugalsko a 

Stykkisholmur, Island; Ponta Delgada, Azory a Akureyri, Island) s mobilním indexem 

v jednotlivých ročních obdobích. Zjistili, že staniční indexy dobře reprezentují tlakové pole pouze 

v zimě. Naopak v létě, vzhledem k posunu subtropického centra na západ a sever, doporučují 

používat výše definovaný mobilní index. Bohužel ve své práci neporovnávali indexy z pohledu 

jejich vlivu na přízemní klimatické prvky. Vzhledem k tomu, že mobilní index bere v letních 

měsících v úvahu tlak v západním Severním Atlantiku, lze předpokládat, že korelace mobilního 

indexu s klimatickými prvky v Evropě budou poměrně slabé a nevýznamné. Autoři doporučují 

jeho využití zejména pro popis vztahů mezi atmosférou a oceánem v Severním Atlantiku. 

Z dalších definic indexu NAO mohu uvést index spočítaný z rozdílu normalizovaných 

tlaků naměřených v centrech útvarů (Mächel a kol., 1998; Hameed a kol., 1995), dále index jako 

rozdíl průměrných hodnot ze 4 uzlových bodů v oblasti Azorských ostrovů a 4 uzlových bodů 

z okolí Islandu (Luterbacher, 2002) a index kombinující tlak v centrech IL a AH a polohu těchto 

center (Paeth, 1999).

Studium vlivu indexu NAO na přízemní klimatické prvky se zaměřuje zejména na teploty 

a srážky v Evropě v zimním období. Teplotu a srážky na evropském kontinentu korelovali 

s indexem NAO-L Hurrell a van Loon (1997). Změně indexu NAO o +1,0 odpovídá nárůst 

teploty (až o 1,2 °C od průměru z období 1981-1994) nad většinou evropského kontinentu, kromě 

Pyrenejského poloostrova a jihovýchodního Středomoří, a pokles teploty (až o -1,4 °C) nad 
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Grónskem. U srážek je se změnou indexu NAO o +1,0 spojen jejich nárůst v Severní Evropě a 

nad Britskými ostrovy (až o 0,8 mm/den) a naopak pokles nad evropským kontinentem v 

oblastech ležících jižně od 45° severní šířky, nejvýraznější je nad Pyrenejským poloostrovem (až 

o -0,6 mm/den). Vztah indexu NAO-G a teplot ve střední Evropě (na stanicích Vídeň, Innsbruck, 

Berlín a de Bilt) je součástí práce Slonosky a kol. (2001). Korelace s teplotními řadami jsou

vysoké a statisticky významné v zimních měsících (od 0,25 do 0,75 v listopadu až březnu), 

v ostatních měsících jsou také kladné, ale slabší, stále však blízko hranice statistické významnosti 

(kromě stanice Berlín v listopadu). Castro-Diez a kol. (2002) korelovali index NAO-G

s odchylkami zimních teplot a pro sezóny s extrémně kladnou a zápornou fází NAO také s polem 

větru. Autoři zjistili, že pro zimní teploty v jižní Evropě je důležitá nejenom fáze NAO, ale také 

průměrná poloha akčních center této oscilace. Byly totiž zaznamenány kladné i záporné teplotní 

anomálie při obou fázích NAO, což podle autorů naznačuje souvislost teploty s radiačními 

podmínkami ve sledované oblasti. Na teploty ve střední a severní Evropě poloha akčních center 

podobný vliv nemá.

Analýzu pro srážky nad Britskými ostrovy provedli Murphy a Washington (2001). 

Studované území rozdělili na 12 regionů a počítali korelace průměrných měsíčních srážek 

v jednotlivých boxech s indexem NAO-A. Korelace jsou největší v severozápadní části sledované 

oblasti (NAO vysvětluje až 50 % proměnlivosti srážek) po celý rok, na severu a západě ostrovů se 

vliv NAO projevuje jen v období říjen až duben. Srážky na východě a jihovýchodě jsou 

vyvolávány jinými mechanismy, než severoatlantickou oscilací. Na srážky v severní Evropě se 

zaměřila Uvo (2003) a pomocí shlukové analýzy určila 5 oblastí ve Skandinávii, v nichž je vliv 

NAO různý (pro výpočet použila index  NAO-L). Značnou roli zde hraje orografie, hlavně fjordy 

na západním pobřeží Norska (srážky na jejich závětrné straně jsou ovlivněny NAO jen velmi 

málo). Feidias a kol. (2007) nalezli mezi indexem NAO (definovaným jako skóre módu 

získaného metodou PCA) a srážkovými úhrny v Řecku zápornou korelaci pro podzim, jaro a zimu 

(až -0,4) a kladnou (+0,4) pro léto. Celkové roční úhrny srážek však díky převaze zimních srážek 

korelují záporně (-0,4). Türkeş a Erlat (2003) korelovali sezónní index NAO-A se srážkami 

v Turecku a zjistili, že během záporné fáze NAO byly pozorovány vyšší srážkové úhrny na 

stanicích v západní části Turecka ve všech sezónách. Srážky ve vnitrozemí a na pobřeží Černého 

moře spojitost s NAO nemají.

Množství prací nalezneme pro Pyrenejský poloostrov, který se nachází blízko jižního 

akčního centra a vliv NAO na teploty a srážky v tomto regionu je značný. Mezi tyto studie patří 

např. Muñoz-Díaz a Rodrigo (2004), kde autoři rozdělili zimní sezóny podle srážek na výrazně 
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suché, normální a vlhké a sledovali vliv kladné a záporné fáze NAO na pravděpodobnost výskytu 

suchých či vlhkých zim ve třech regionech Španělska. Potvrdili inverzní vztah mezi fázemi NAO 

a srážkami ve Španělsku a zjistili, že vliv NAO je nelineární, tj. při kladné fázi jsou ovlivněny 

jiné části sledované oblasti (zdá se, že ovlivněno je celé území) než při záporné fázi NAO 

(výrazně větší vliv je v západní části území). Srážkám v Portugalsku se věnovali Ulbrich a kol. 

(1999), kteří při výpočtu korelací mezi NAO a srážkami v Portugalsku použili místo staničního 

indexu NAO skóre módu PCA spočítaného z průměrných zimních polí SLP. Korelace pak 

dosáhla hodnot až -0,85 (oproti standardně používaným indexům, jejichž korelace se srážkami 

byla mezi -0,66 a -0,68). NAO ovlivňuje nejen srážkové úhrny, ale také pravděpodobnost 

extrémních srážek a jejich rozložení. Trigo a kol. (2005) počítali korelace indexu NAO-G 

v zimních měsících se srážkami různé intenzity, přičemž odhalili, že při záporné fázi NAO je 

mnohem vyšší pravděpodobnost výskytu měsíců s nadnormálními srážkami, a tedy roste i 

možnost sesuvů půdy v okolí Lisabonu. 

Více klimatických prvků na evropském kontinentu sledovali v souvislosti s NAO Trigo a 

kol. (2002). Ve své práci se zaměřili na prodlouženou zimní sezónu a porovnávali oblasti 

synoptické aktivity nad Severním Atlantikem, pole průměrných měsíčních maximálních a 

minimálních teplot nad Evropou, dále pokrytí oblačností, denní srážkové charakteristiky a 

množství srážkové vody při výrazné kladné a záporné fázi NAO. Hlavní poznatek jejich práce je 

objev mechanismu modulace krátko- i dlouhovlnné radiace odvíjející se od změn pokrytí 

oblačností souvisejících s NAO, což má značný vliv na přízemní teploty. Maximální a minimální 

teploty nad Evropou jsou ovlivněny Severoatlantickou oscilací nesymetricky, silnější kladné 

korelace byly nalezeny pro minimální teplotu. 

Všechny zmíněné práce potvrzují vliv NAO na klima v Evropě a jejich výsledky se 

shodují, což je celkem pochopitelné vzhledem k tomu, že většina autorů se zabývala výhradně 

zimní sezónou, kdy je NAO velmi dobře vyjádřené, poloha center relativně stálá a cirkulace 

dominantně ovlivňuje teploty i množství srážek, zatímco vliv radiace a konvekce je slabší. 

S rozvojem klimatologie a statistiky a se zavedením radiosondážních měření začali od 

poloviny 20. století autoři více využívat údaje o geopotenciálních výškách 500 a 700 hPa (Z500 a 

Z700). Pro analýzy polí v těchto hladinách požívali zpočátku koncepčně velmi jednoduchou 

metodu korelačních map (Wallace a Gutzler, 1981) (WaG). Při ní se počítají časové korelace 

daného meteorologického parametru každého bodu se všemi ostatními body. Každému bodu se 

přiřadí v absolutní hodnotě nejvyšší nalezená záporná korelace; oblasti s nejvíce zápornými 

hodnotami v takto vytvořené mapě pak představují akční centra dálkových vazeb (módů 
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nízkofrekvenční proměnlivosti, teleconnections). Autoři hledali dálkové vazby obdobné 

Severoatlantické oscilaci nebo Pacific/North American pattern (Pacifická/severoamerická dálková 

vazba, PNA). Touto metodou byly popsány módy v hladinách Z500 a SLP (např. módy NAO, 

PNA, Západopacifický (WP), Východoatlantický (EA) či Západoatlantický (WA) v práci (WaG))

a módy v hladině 700 hPa (kromě výše uvedených ještě např. Severoasijský a Euroasijský mód 

v práci Esbensen, 1984). Metoda však nedokáže tyto dálkové vazby kvantifikovat ani přímo

získat jejich časové řady. Dálkové vazby se kvantifikují pomocí indexů založených na rozdílech 

tlaků naměřených na určitých místech, obvykle v maximech akčních center výše uvedených

módů. Tímto způsobem byl zaveden index PNA pro severoamerický kontinent (Leathers a kol., 

1991), index východoatlantické oscilace (WaG) nebo index East Atlantic-West Russia (EAWR) 

(Barnston a Livezey, 1987). 

Pro studium vztahů atmosférické cirkulace a přízemních prvků ve velmi dlouhých 

časových měřítkách (řádově stovky let) byly zavedeny ještě další indexy, například zonální index 

definovaný jako rozdíl normalizovaných tlaků ze stanic Paříž a Londýn (Slonosky a kol., 2001), 

nebo 2 zonální indexy v práci Jacobeit a kol. (2001), které charakterizují míru advekce mořských 

vzduchových hmot z Atlantiku do Evropy, a tím i míru oceanity či kontinentality klimatu. Výše

zmíněné indexy používají data ze stanic s dlouhými řadami záznamů. Tyto stanice však neleží ve 

středech útvarů popisujících dálkové vazby, proto tyto indexy nelze použít k popisu atmosférické 

cirkulace většího měřítka.

Indexy se v původní nebo pozměněné podobě používají do dnešních dnů, např. EAWR byl 

v posledních letech použit při analýze vztahů mezi velkoplošnou cirkulací a přízemními teplotami 

v Egyptě (Hasanean, 2004) a bylo zjištěno, že tento index má na teploty v Egyptě větší vliv než 

NAO nebo El Nino-Southern Oscillation (ENSO). Dále jej najdeme ve studii Krichak a kol. 

(2002), kde byl použit společně s indexem NAO pro analýzu srážek ve východním Středomoří a 

v okolí Kaspického moře a bylo zjištěno, že výrazně vysoké úhrny srážek byly pozorovány při 

současně kladném indexu NAO i EAWR. Nový index North Sea-Caspian pattern (což je vlastně 

časová řada módu označovaného v jiných pracích jako Euroasijský mód typu 2) pro změnu 

zavedli při analýze vlivu atmosférické cirkulace na klima východního středomoří Kutiel a 

Benaroch (2002). Feidias a kol. (2007) používají ve své analýze srážek v Řecku kromě indexu 

NAO také index Středomořské oscilace (MOI), který charakterizuje extrémy opačného znaménka 

v polích odchylek tlaku a srážek pro východní a centrální Středomoří, a index Středomořské 

cirkulace (MCI), který nejlépe vystihuje charakter cirkulace v centrálním Středomoří a je určen 

jako rozdíl tlaků na stanicích v severozápadním a jihovýchodním Středomoří, zde reprezentovaný 
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stanicemi Marseille a Jeruzalém. Autoři zjistili, že srážky v Řecku ovlivňuje nejvíce NAO, a to 

v zimě (záporné korelace) i v létě (kladné), nicméně i další dva indexy vysoce korelují s ročními 

úhrny srážek a MCI ovlivňuje zejména extrémně suché a vlhké roky. Vazbu indexů NAO-A, 

NAO-G, NAO-L a Středoevropského zonálního indexu (CEZI) na průměrnou teplotní a 

srážkovou řadu v ČR v jednotlivých sezónách studovala Doležalová (2007). Zjistila, že CEZI 

koreluje s teplotou i se srážkami v ČR nejsilněji ze sledovaných indexů a to ve všech sezónách.

Indexy NAO korelují s vybranými prvky statisticky významně jen v zimních a jarních měsících.

Díky prudkému rozvoji výpočetní techniky, který umožnil zpracování velkého množství 

dat v kratším čase, se od 80. let začaly k identifikaci dálkových vazeb hojně používat složitější 

statistické metody, konkrétně metoda Analýzy hlavních komponent (principal component 

analysis, PCA). Tato metoda umožnila získat uživateli nejen polohu akčních center jednotlivých 

módů, ale současně také jejich časové řady. Při aplikaci metody je nutná jistá zkušenost a 

opatrnost, neboť ne všechny módy získané metodou PCA jsou ve skutečnosti dálkové vazby. 

Nicméně pokud se charakter módu blížil některé známé dálkové vazbě, byla interpretace 

výsledků jednodušší. Takto byly nalezeny módy proměnlivosti v hladině Z500 pro celou severní 

polokouli: mód NAO, EA, WA, PNA, WP a Euroasijský mód (Horel, 1981), a tyto módy 

potvrdili i v hladině Z700 Barnston a Livezey (1987) (BaL). V hladině SLP identifikovali autoři 

Rogers (1991) a Bartzokas a Metaxas (1996) módy proměnlivosti nad Euroatlantickou oblastí 

v jednotlivých měsících roku (kromě módu NAO ještě EA a EU1). Další práce se na nalezené 

módy odvolávají, v mnoha případech používají autoři stejné názvosloví pro snadnější porovnání 

výsledků a většinou potvrzují charakter již nalezených módů i v prodloužených časových řadách. 

Metoda PCA se ovšem objevila v publikovaných studiích již koncem 60. let minulého 

století. Kutzbach (1970) ji aplikoval na pole přízemního tlaku (SLP) na severní polokouli, a to 

v měsících leden a červenec. Stejná hladina a módy v jednotlivých ročních sezónách byly 

předmětem studie autorů Trenberth a Paolino (1981). Metodou „empirical orthogonal functions 

analysis“ (EOF), což je jen jiný název pro PCA, nalezli v jednotlivých sezónách prvních 10 módů 

proměnlivosti na severní polokouli. Diskutovali podobnost prvních tří v jednotlivých sezónách, a 

jak se tyto podílejí na módech získaných pro celý rok. Pomocí časových řad jednotlivých módů 

zkoumali jejich stacionaritu a trendy v jejich intenzitě. Nalezli shodu s předchozími pracemi 

s ohledem na odlišná použitá data. V poli geopotenciálních výšek 500 hPa hledal módy 

proměnlivosti metodou PCA v zimních a letních měsících Horel (1981). Nalezené módy přiřadil 

k dálkovým vazbám nalezeným ve WaG. Použil k tomu stejná data jako WaG, čímž ještě umocnil 

věrohodnost výsledků. 
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Stěžejní a často citovanou prací, která používá metodu PCA pro analýzu pole Z700, je 

studie autorů Barnston a Livezey (1987) (BaL), kteří identifikovali módy proměnlivosti v poli 

geopotenciální výšky hladiny 700 hPa nad severní polokoulí pro jednotlivé měsíce v roce. 

Přibližnou pravidelnost sítě zajistili vypuštěním některých uzlových bodů směrem k pólu. Deset 

hlavích složek v každém jednotlivém měsíci vysvětluje v lednu až 80 %, v letních měsících jen 

kolem 50 % rozptylu původního pole geopotenciálních výšek. Autoři velmi podrobně popsali 

známé módy proměnlivosti a uvedli měsíce, v kterých je lze nalézt mezi prvními 10 módy. 

Identifikovali také tzv. přechodové módy, které se vyskytují jen na jaře nebo na podzim 

(Severopacifický mód (NP), Pacifický přechodový mód) a letní módy (Subtropický zonální mód 

(SZ), Asijský letní mód (AS)), které v zimě nejsou dominantní. Zjistili, že jedině mód NAO je 

výrazný ve všech měsících a pouze  5 módů je výrazných ve více než polovině měsíců v roce 

(jsou to PNA, WP, SZ a Euroasijské módy typu 1 a 2 (EU1, EU2)). Podrobně zkoumali 

stacionaritu módů, aby vyloučili, že výsledky mají pouze matematický základ. Stejnou metodou 

počítali módy i pro 10- a 7-denní průměry hladiny Z700 a dále módy pro různě dlouhé řady 

(odebrali či přidali několik let). Módy získané různými postupy spolu silně korelovaly, proto 

autoři závěrem uvedli, že nalezené řešení má fyzikální opodstatnění.

Stejnou hladinu 700 hPa, ale jinak upravenou síť bodů použili Clinet a Martin (1992) 

(CaM), kteří hledali módy proměnlivosti v jednotlivých sezónách. Pravidelnosti sítě dosáhli 

interpolací řad ze zeměpisné sítě do pravidelné pravoúhlé sítě se vzdáleností bodů 381 km. Ve 

všech sezónách se jim mezi prvními 13 hlavními složkami podařilo identifikovat nejen mód 

NAO, ale také Východoatlantický, Euroasijský, Skandinávský a Severoafrický mód. Popsali 

jejich charakter v jednotlivých sezónách a našli podobnost s již dříve publikovanými módy. 

Vazbu cirkulace na přízemní klimatické prvky v zimní sezóně, kdy jsou módy dobře 

vyjádřené, zkoumalo větší množství autorů. Hledali vztah těchto módů s teplotami a srážkami 

v jednotlivých regionech Evropy i Afriky. Wibig (1999) identifikovala 5 módů atmosférické 

cirkulace a korelovala jejich časové řady se srážkami v Evropě v prodloužené zimní sezóně od 

prosince do března. Potvrdila, že NAO ovlivňuje srážky zejména na Britských ostrovech, ve 

Skandinávii a na Pyrenejském poloostrově, zatímco zimní srážky v západní Evropě jsou do 

značné míry určovány Východoatlantickým módem. Východoevropský mód (v jiné literatuře 

označovaný jako EU2) hraje významnou roli v proměnlivosti srážek v jihovýchodní a jihozápadní 

Evropě, pro srážky ve střední Evropě je dominantní Středoevropský mód (v další literatuře 

neuvedený) a srážky ve Středomoří a východní Evropě jsou nejvíce ovlivněny Skandinávským 

módem (jinak též EU1). Hasanean (2004) použil pro studium vztahů cirkulace a teploty v Egyptě 
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v zimní sezóně časové řady módů NAO a EA. Potvrdil, že během kladné fáze NAO se vyskytují 

v Egyptě nižší teploty než obvykle, korelace jsou tedy záporné a na většině stanic statisticky 

významné. Naopak korelace se skóre módu EA jsou kladné, tedy při kladné fázi EA jsou teploty 

v Egyptě vyšší, ale korelace jsou statisticky významné jen na 2 stanicích z 18. Autoři Quadrelli a 

kol. (2001) použili při hledání vztahů mezi srážkami a cirkulací v zimní sezóně již známé módy 

velkoplošné proměnlivosti cirkulace, jako NAO, EA, ENSO a Euro-Atlantický blokující mód. 

Nalezli silné a statisticky významné korelace mezi prvními třemi složkami PCA hladiny Z500 a 

srážkami ve Středomoří i na celém evropském kontinentu. Sledované období však zahrnovalo 

pouze 17 let. Vliv ENSO nebyl prokázán. Vliv atmosférické cirkulace na množství sněhu 

v Norsku, Finsku a na území Ruska v období 1950-2001 studovala Popova (2007), přitom 

množství sněhu bylo vyjádřeno průměrnou výškou sněhové pokrývky v měsíci únoru. Autorka 

korelovala časové řady módů NAO, Polárního Euroasijského, PNA, WP a Skandinávského 

(SCAN) a výšku sněhové pokrývky. Nalezla kladné korelace prvních tří módů a záporné pro mód 

SCAN.

Vztah módů atmosférické cirkulace a srážek v Evropě během celého roku hledali Qian a 

kol. (2000a,b) a použili k tomu měsíční průměrná pole SLP, z kterých odstranili roční chod. 

Použitím metody PCA našli autoři 4 módy nad Euroatlantickou oblastí a pomocí kanonické 

korelační analýzy hledali vazby se srážkami. Zjistili, že nejsilněji ovlivňuje srážky v Evropě třetí 

mód, který se vyznačuje centrem nad Severním mořem (má obdobný tvar jako EU2 v hladině 

Z500), mód NAO má dominantní vliv pouze na srážky v severozápadní Evropě, naopak srážky 

v jihovýchodní Evropě jsou více ovlivňovány Skandinávským módem.

Vazby módů proměnlivosti atmosférické cirkulace s dalšími klimatickými prvky v Evropě 

(např. převládající směr větru, extrémní teploty a délka klimatických sezón) byly studovány jen

sporadicky (Bartzokas a Metaxas, 1996; Jaagus, 2006; del Río a kol., 2006; Bueh a Nakamura, 

2007). 

V posledních letech se autoři častěji zabývali teplotními a srážkovými extrémy (zejména 

v souvislosti s hrozbou globální klimatické změny, která se nejvýrazněji projeví právě v četnosti a 

intenzitě extrémních jevů) a hledali souvislost s odchylkami od průměrných polí atmosférické 

cirkulace (Haylock a Goodess, 2004; Feidias a kol., 2007; Santos, 2007). Přesto si myslím, že 

problematika provázanosti atmosférické cirkulace a polí klimatických prvků dosud nebyla 

dostatečně prozkoumána, neboť většina prací se zabývala pouze zimní sezónou a vybranými 

charakteristikami počasí (průměrnými teplotami a srážkami). Proto jsem si jako úkol stanovila: i) 

identifikovat módy proměnlivosti atmosférické cirkulace v dlouhodobějším měřítku i ve zbylých 
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sezónách, a to v poli geopotenciální výšky hladiny 500 hPa a v poli SLP, a ii) popsat jejich vliv 

na teploty a srážky v Evropě a na 11 klimatických prvků v České republice. Během své práce 

jsem se v literatuře často setkala s různými definicemi indexu NAO, jen zřídka však byly použity 

dvě či více různých definic současně a navzájem porovnány. Proto zde uvádím též porovnání

časových řad jednotlivých indexů NAO a porovnání jednotlivých definic indexu NAO z hlediska 

korelací s jednotlivými klimatickými prvky na evropských stanicích.

V kapitole 2 jsou popsána data včetně ověření homogenity a normality jejich rozdělení, 

také jsou zde uvedeny jednotlivé definice indexů NAO diskutovaných v této práci. Ve 3. kapitole 

jsem popsala použité výpočetní metody, zejména metodu lineárně transformované analýzy 

hlavních komponent a definici Pearsonova korelačního koeficientu. Čtvrtá kapitola se věnuje 

popisu módů proměnlivosti v obou hladinách a korelacím těchto módů s teplotami a srážkami 

v celé Evropě, s 11 klimatickými prvky na 21 stanicích a se srážkami na 95 stanicích v České 

republice. A dále shrnuje výsledky porovnání jednotlivých definic indexů NAO, včetně skóre 

módů NAO z hladiny Z500 i SLP získaných v této práci a porovnání korelací jednotlivých indexů 

NAO s klimatickými prvky v Evropě. Diskusi získaných výsledků jsem provedla v kapitole 5 a 

v kapitole 6 jsem shrnula nejvýznamnější poznatky celé disertační práce.
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2. Data

Denní data pole geopotencálních výšek v hladině 500 hPa (Z500) a pole přízemního tlaku 

(SLP), přesněji pole tlaku přepočteného na hladinu moře, tvořila vstupní hodnoty pro výpočet 

módů proměnlivosti atmosférické cirkulace v obou hladinách. Jedná se o časové řady v síti 

uzlových bodů o hustotě 5x5 ° severně od 20. stupně severní šířky (včetně) pro období 1958-1998 

v hladině Z500 a období 1946-1999 v hladině SLP. Reanalýzy byly vytvořeny v NCEP/NCAR 

(the National Centers for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric 

Research, Kalnay a kol., 1996). Homogenita dat geopotenciálních výšek 500 hPa a hladiny 

přízemního tlaku byla testována v IPCC centru, které databázi NCEP/NCAR vytvořilo a poskytlo 

k širšímu použití. 

Denní řady maximálních, minimálních a průměrných teplot a denních úhrnů srážek na 

Evropských stanicích pro období 1958-1998 jsem získala z databáze „European Climate 

Assessment (ECA) project“ ze stránek http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php. Z denních úhrnů 

srážek na jednotlivých stanicích jsem spočítala další srážkovou charakteristiku – výskyt srážek (tj. 

podíl dní se srážkami ≥ 0.1 mm vzhledem k počtu dní v měsíci). Kvalitu dat včetně homogenity 

prověřili tvůrci této databáze různými postupy popsanými na výše zmíněných stránkách, v Klein 

Tank a kol. (2002) nebo Wijngaard a kol. (2003). Z dostupných cca 120 stanic jsem vybrala 82 

tak, aby bylo území Evropy pokud možno rovnoměrně pokryto, viz obr. 1. Na několika 

vybraných stanicích nebyly k dispozici dostatečně dlouhé časové řady teplot resp. srážek (pro 

výpočty bylo použito 79 stanic s maximální a minimální teplotou a 76 stanic se srážkami, 

průměrná denní teplota byla dostupná pouze na 49 stanicích). Jména stanic a států, na jejichž 

území se stanice nacházejí, zeměpisná poloha stanic, jejich nadmořská výška a dostupné prvky 

jsou přehledně uvedeny v tab. 1. 

Na 21 stanicích v ČR byly pro období 1961-98 k dispozici denní řady 11 klimatických 

prvků: maximální, minimální a průměrná denní teplota, 24-hodinový úhrn srážek a jejich výskyt, 

délka slunečního svitu, a dále z termínu 14 hodin pokrytí oblačností, relativní vlhkost, rychlost 

větru, zonální a meridionální složka větru. Složky větru jsou vypočteny z rychlosti a směru větru, 

přičemž kladná zonální složka odpovídá západnímu směru větru a kladná meridionální složka 

jižnímu směru. Rozložení stanic na území ČR je zhruba rovnoměrné (obr. 2); názvy stanic, jejich 

poloha a nadmořská výška jsou uvedeny v tab. 2. Ze stanic Praha-Ruzyně, Havlíčkův Brod a 

České Budějovice nebyly k dispozici řady měření slunečního svitu a ze stanice Svratouch údaje o 

relativní vlhkosti. 

http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php
http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php
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Denní údaje o úhrnech srážek z období 1961-1998 jsem měla k dispozici také z hustší sítě 

stanic v ČR – z původních 211 stanic jsem vybrala 71 stanic tak, aby pokud možno rovnoměrně 

pokrývaly sledované území (obr. 3, tab. 3). 

Poskytovatelem dat ze stanic v ČR je Český hydrometeorologický ústav, který zároveň 

prověřuje jejich kvalitu (např. Coufal a kol., 1992). Žádná ze stanic nebyla v průběhu 

sledovaného období přesunuta o více než 50 m nadmořské výšky.

Veškeré vstupní proměnné byly k dispozici v denním kroku a z těchto jsem spočítala 

měsíční odchylky následujícím způsobem: nejprve jsem spočítala měsíční průměry a posléze pro 

jednotlivé měsíce odchylky od dlouhodobých klimatických průměrů za celé sledované období. 

Měsíční odchylky byly dále rozděleny do sezón po třech měsících tak, že zima zahrnuje prosinec, 

leden a únor, jaro zahrnuje březen, duben a květen atd. Pro jednotlivé sledované prvky byly tedy 

vytvořeny časové řady proměnných o minimální délce 114 hodnot. Tímto postupem byla silně 

zredukována autokorelace uvnitř řad a odstraněny sezónní změny jednotlivých charakteristik. 

Měsíční hodnoty různých indexů NAO jsem získala na internetových stránkách, v případě 

indexu kombinujícího polohu center tlakových útvarů a tlaků v jejich středech jsem kontaktovala 

přímo autora tohoto indexu. Ověření homogenity jednotlivých indexů NAO provedli autoři těchto 

indexů. V této práci jsem pro porovnání definic indexů NAO v zimní a letní sezóně použila:

- index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného na 

stanicích Ponta Delgada, Azory a Stykkisholmur/Reykjavík, Island,  

www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.data.html#naostatmon (zkratka „NAO-A“),

- index NAO založený na měsíčních hodnotách přízemního tlaku naměřeného ve středu 

Azorské tlakové výše a Islandské tlakové níže, 

http://atmos.msrc.sunysb.edu/coa/naomonth.shtml (zkratka „NAO-C“),

- index, který zkonstruoval a spočítal H. Paeth (1999) jako první hlavní složku řešení 

PCA, jejíž vstupní proměnné tvořily řady přízemního tlaku ve středech IL a AH a 

zeměpisné šířky těchto středů. Řada byla autorem prodloužena do roku 2005 (zkratka 

„NAO-P“),

- skóre módu NAO dostupné na internetových stránkách NOAA (National 

weather service); skóre byla získána použitím metody PCA v hladině Z500 ze sítě 

5x5° od 20° severní šířky pro období 1950-2000, mapy loadingů viz obr. 4, 

www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html (zkratka „NAO-

NOAA“),

http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html
http://atmos.msrc.sunysb.edu/coa/naomonth.shtml
http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html
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- skóre módu NAO v hladině Z500 pro období 1958-1998 spočítané v této práci 

(zkratka „NAO-Z500“),

- skóre módu NAO v hladině SLP pro období 1946-1998 spočítané v této práci (zkratka 

„NAO-SLP“).

Ačkoliv původní denní či měsíční časové řady jednotlivých proměnných většinou nemají 

normální rozdělení, výše zmíněnou úpravou a uspořádáním měsíčních hodnot do sezón bylo 

dosaženo uspokojivého rozložení dat. Pomocí Kolmogorov-Smirnovova neparametrického testu 

(Wilks, 1995) ve statistickém softwaru SPSS jsem u jednotlivých řad sledovaných proměnných 

ověřila normalitu rozdělení. V hladinách Z500 a SLP nemají normální rozdělení časové řady v 

méně než 2 % uzlových bodů zředěné sítě, což je v rámci chyby zvolené hladiny významnosti 95 

%. U časových řad v ostatních uzlových bodech nelze hypotézu o normalitě dat zamítnout. Tuto 

hypotézu nelze zamítnout ani u časových řad měsíčních indexů NAO a u časových řad 

přízemních prvků ze stanic v ČR i z Evropy s výjimkou srážkových charakteristik, tj. výskytu a 

úhrnů srážek. Počty stanic, u kterých nelze vyloučit nenormální rozdělení časových řad úhrnů a 

výskytu srážek v jednotlivých sezónách, jsou přehledně zaznamenány v tab. 4. Jedná se o třetinu 

stanic v Evropě u úhrnů srážek a většinu stanic u výskytu srážek. Na území České republiky 

nemají normální rozdělení časové řady výskytu srážek na méně než polovině stanic v obou 

souborech a časové řady úhrnů srážek na méně než jedné třetině stanic v obou souborech. 

Vzhledem k povaze této práce a k jejímu cíli nalézt fyzikálně odůvodnitelné vazby 

mezi cirkulací a přízemními klimatickými prvky nepovažuji za nutné vyřazovat z výpočtů stanice, 

které nesplňují podmínku normality. Pro korektnost jsem v případě srážkových charakteristik 

počítala kromě Pearsonova korelačního koeficientu také Spearmanův korelační koeficient 

(podrobněji popsané v následující kapitole) a diskutovala jsem pouze stanice se statisticky 

významnými hodnotami Pearsonova korelačního koeficientu. 
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3. Metody

Metody použité v této práci jsou podrobně vysvětleny v Jolliffe (2002) a Wilks (1995), 

včetně matematického aparátu, vzorců a rovnic popisujících jednotlivé metody. Proto se zde více 

zaměřím na slovní popis principu těchto metod a na některá specifika spojená s jejich aplikací.

Analýza hlavních složek (principal component analysis, PCA) je často využívanou 

metodou vícerozměrné statistické analýzy dat. Jejím cílem je snížení počtu proměnných 

původního souboru nahrazením vstupních proměnných novými veličinami, které budou 

reprezentovat velkou část proměnlivosti původního datového souboru. Nové proměnné, 

označované jako hlavní složky nebo komponenty, jsou lineární kombinací původních 

proměnných a obsahují většinu informace původních dat. Koeficienty těchto lineárních 

kombinací se nazývají váhy. Hlavní komponenty jsou vzájemně lineárně nezávislé a obvykle jsou 

řazeny podle velikosti svého příspěvku k vysvětlení celkového rozptylu pozorovaných 

proměnných. Analýza hlavních složek může být také chápána jako transformace z původního do 

nového souřadnicového systému, jehož osy tvořené vlastními vektory (hlavními složkami) 

procházejí směry maximálního rozptylu. Vlastnosti hlavních komponent jsou takové, že první 

komponenta vysvětluje největší množství rozptylu, druhá vysvětluje největší možnou část 

rozptylu v „podprostoru“ nevysvětleném první složkou, atd. Metoda PCA používá při výpočtu 

obvykle korelační nebo kovarianční matici spočtenou z původních dat a hledá vlastní čísla a 

vektory dané matice. Použitím kovarianční matice získáme hlavní složky s největšími členy ve 

směru maximálního rozptylu. Jinak řečeno, prvních několik hlavních složek bude ležet ve směru 

proměnných, které mají největší rozptyl. Bude tedy záležet na jednotkách, které pro jednotlivé 

proměnné použijeme a také na rozptylu jednotlivých proměnných. Použijeme-li při výpočtu 

korelační matici, uvažují se všechny proměnné se stejnou váhou. Vlastní čísla vybrané matice 

reprezentují rozptyl vysvětlený jednotlivými hlavními složkami. 

Metoda PCA se často aplikuje na atmosférická data, nejčastěji na pole (plošné rozložení 

proměnných) geopotenciálních výšek, teplot nebo srážek. Pole se skládají z časových řad dané 

proměnné v jednotlivých místech (uzlových bodech) daného pole. Konfigurace vstupních dat, 

používaná v tomto případě, kdy sloupce datové matice odpovídají uzlovým bodům či stanicím a 

řádky odpovídají časovým realizacím, se nazývá S-mód, viz např. Richman (1986). Úkolem PCA 

v takovém případě je obvykle stručně vyjádřit spojenou časovo-prostorovou proměnlivost daného 

pole. Platí, že časové řady odpovídající jedné hlavní složce jsou nekorelované s časovými řadami 

všech ostatních hlavních složek. 
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Vlastní vektory lze zobrazit graficky, zanést je do mapy a stejné hodnoty pak spojit 

hladkými čárami stejně jako pole skutečné meteorologické proměnné. Takové mapy pak jasně 

ukazují místa, která se silně podílejí na konkrétní hlavní složce. Jinak řečeno, takové mapy 

ukazují geografické rozložení anomálií, které nastávají v daném poli současně a jsou zahrnuty 

v dané hlavní složce. Takto zobrazené vlastní vektory jsou někdy také interpretovány jako 

dálkové vazby (anglicky teleconnections; viz např. Wallace a Gutzler, 1981) daného zkoumaného 

pole. Pro hlavní složky se při analýze meteorologických dat používá termín „módy 

proměnlivosti“ (Wilks, 1995). Obvyklý název pro jednotlivé elementy hlavních vektorů je 

„loading“ nebo „koeficient“. Zde používám termín „loading“ pro grafické zakreslení jednotlivých 

koeficientů vlastních vektorů. Intenzita dané hlavní složky v jednotlivých časových okamžicích (v 

našem případě měsících) je popsána časovými řadami hlavních složek, jež se nazývají „skóre“ 

nebo „amplitudy“. Platí, že součin matic loadingů a skóre je (při odpovídající normalizaci 

konstantami a transpozici) roven datové matici; PCA tedy poskytuje rozklad dat na části 

proměnné jen v prostoru a části proměnné jen v čase. 

Podmínka ortogonality vlastních vektorů, na které je metoda PCA založena, však může 

vést k problémům v interpretaci některých nebo i všech složek. Zatímco orientace první složky je 

určená maximálním rozptylem dat, všechny další vektory musí být k těm předchozím kolmé, a to 

nezávisle na fyzikálních mechanismech uvnitř dat. Přitom ale tyto procesy nemusí být nezávislé, 

což hovoří proti interpretaci hlavních komponent jako nezávislých „módů proměnlivosti“. 

Podmínka kolmosti může vést ke smíchání různých procesů do jedné hlavní složky. Pokud je 

naším cílem fyzikální interpretace a ne snížení dimenze dat, je vhodné soubor vlastních vektorů 

transformovat na vektory v nové souřadné soustavě. Tomuto řešení se říká rotované a takto 

vyjádřené vlastní vektory se označují jako rotované hlavní složky. Problematika rotace hlavních 

složek byla podrobně popsána Richmanem (1986). 

Chceme-li interpretovat hlavní složky, musí řešení splňovat pravidla „jednoduché 

struktury”, popsaná Richmanem (1986). Tato pravidla zní: i) každá ze složek nového řešení musí 

být silně korelovaná s časovými řadami prvků v části uzlových bodů a nekorelovaná s časovými 

řadami jinde; ii) co nejméně lokálních časových řad by mělo být korelováno s dvěma a více 

různými složkami. Hlavní složky získané použitím nerotované PCA však požadavky kladené na 

jednoduchou strukturu často nesplňují. To je další důvod, proč se často přistupuje k transformaci 

získaného řešení a to i za cenu, že rezignujeme na požadavek maximalizace rozptylu (u kolmé 

rotace) nebo i vzájemné nekorelovanosti hlavních složek (u šikmé rotace). K lineární transformaci 

hlavních složek se nejčastěji používá metoda (kritérium) varimax, která zachovává 
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nekorelovanost skóre hlavních složek a navíc činí řešení méně závislé na volbě studované oblasti 

(tj. při změně velikosti oblasti či délky období dostaneme podobné módy proměnlivosti – jak 

skóre, tak loadingy). Tato metoda maximalizuje rozptyl čtverců korelačních koeficientů mezi 

všemi rotovanými hlavními složkami a všemi původními časovými řadami, což vede k získání 

několika málo loadingů s vysokými hodnotami a mnoha loadingů s hodnotami blízkými nule. 

Rotační metoda varimax tedy zvětšuje rozdíly mezi jednotlivými loadingy a umožňuje jejich 

snazší interpretaci (Horel, 1981). Rotované hlavní složky získané metodou varimax se často 

značně liší od nerotovaných složek. Každý z rotovaných módů zdůrazňuje relativně silnou 

anomálii v jiné prostorově omezené oblasti. Hlavní složky získané metodou varimax mají ještě 

další výhody: jsou méně citlivé na měřítko časové řady (tj. časový krok vstupní proměnné) než 

nerotované řešení, a navíc při změně počtu rotovaných vektorů jen málo mění svou prostorovou 

strukturu (Richman a Lamb, 1985). 

Důležité při hledání rotovaného řešení je určit správně počet složek, které mají být 

rotovány. Je-li počet malý, pak má řešení tendenci směšovat dohromady vzájemně oddělené 

módy (vazby). Je-li naopak počet velký, vazby se tříští na jednotlivá centra a jejich dálkový 

charakter mizí. Interpretace loadingů a identifikace dálkových vazeb je pak složitá či nemožná 

(Richman a Lamb, 1985; O‘Lenic a Livezey, 1988). 

Pro výběr optimálního počtu vlastních vektorů k rotaci se používá množství různých 

subjektivních i objektivních kritérií a grafických metod. Ty ale často dávají velmi rozdílné 

výsledky (viz např. Serrano a kol., 1999). Obvyklou metodou je oddělení signálu od šumu. Tehdy 

se v datech hledají složky popisující šum a věří se, že složky patřící vyšším vlastním čísel šum 

neobsahují. Jiná metoda, založená na „dominantním rozptylu“, opět vybere hlavní složky 

s největšími vlastními čísly a k určení posledního vhodného vlastního čísla používá graf 

s vynesenými vlastními čísly buď v normálním, nebo v logaritmickém měřítku proti pořadí 

hlavních složek (pak se grafy označují jako scree-graf, resp. log-eigenvalue diagram). V prvním 

případě se oddělí prudší část křivky od té s mírnějším poklesem, v druhém případě se hledá místo, 

odkud je křivka přibližně lineární (což v grafu s logaritmickou stupnicí značí exponenciální 

pokles). Další používané Guttmannovo kritérium doporučuje rotovat složky, které vysvětlují více 

než 1 % rozptylu původního souboru dat. Kaiserovo pravidlo ponechává hlavní složky 

vysvětlující více rozptylu, než je průměrný rozptyl pro všechny složky. Tato a ještě další kritéria 

popisuje např. Wilks (1995). Většina výše zmíněných kritérií vede k poměrně vysokému počtu 

rotovaných vektorů. Proto O‘Lenic a Livezey (1988) doporučují více subjektivní přístup: rotovat 

postupně různé počty hlavních složek a podle účelu práce posoudit, které řešení je nejvhodnější. 
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Jako vodítko, kolem jakého čísla hledat, nabízejí oblasti, kde po prudším poklesu na křivce 

v grafu vlastních čísel, resp. v grafu vysvětleného rozptylu, následuje pokles slabý, tzv. zbrzdění. 

Doporučují ponechat všechna vlastní čísla, která se ve zbrzdění vyskytnou (protože mohou 

reprezentovat propojené přirozené vazby) a řadu ukončit za některým z těchto zbrzdění. 

Popsaná metoda rotované analýzy hlavních komponent (RPCA) byla použita k řešení 

obou dílčích úkolů práce, a to pro hladinu Z500 za období 1958-1998 a pro SLP za období    

1946-1998. Pro hledání módů proměnlivosti se datová matice konstruuje tak, že její sloupce 

obsahují hodnoty v uzlových bodech sítě a jednotlivé řádky odpovídají časovým realizacím (v 

našem případě měsícům). Pro výpočet jsem zvolila korelační matici, vstupní matice byla složena 

z řad měsíčních odchylek. Pro jednotlivé sloupce vstupních matic jsem ověřila normalitu 

rozdělení (viz předchozí kapitola), která je podmínkou pro korektní použití metody RPCA. 

Pro výpočet módů proměnlivosti metodou PCA je vhodné používat stejnoměrně hustou 

síť. To však síť 5x5 ° nesplňuje, neboť směrem k pólům se vzdálenosti uzlových bodů zmenšují. 

V minulosti tento problém řešili např. Kutzbach (1970) nebo BaL „zředěním“ sítě (tj. vypuštěním 

některých bodů) severně od určité rovnoběžky. Jiným způsobem se vypořádali se zahušťováním 

sítě směrem k pólu Trenberth a Paolino (1981) nebo CaM, kteří původní sítě přepočítali do 

stereografické projekce na rovnoměrné sítě čtverců o délce stran 1280 km, resp. 381 km. 

Zkreslení zanesené nepravidelností sítě lze také odstranit vážením hodnot odmocninou z cosinu 

zeměpisné šířky (použito např. v Hsu a Wallace, 1985; Huth a kol., 2006; Aebly a kol., 2008). Jak 

je ovšem zřejmé z porovnání výsledků, na tvar nalezených módů proměnlivosti zvolený přístup 

nemá vliv. Proto jsem ve své práci upravila původní síť „zředěním“: pro zeměpisnou šířku 20. až 

55. stupně severní šířky jsem použila všechny uzlové body původní sítě, na 60. až 70. rovnoběžce 

jsem ponechala každý druhý bod (tj. 36 hodnot), na 75. stupni každý třetí bod (tj. 24 hodnot), 

každý čtvrtý na 80. (tj. 18 hodnot) a každý devátý na 85. rovnoběžce (tj. 8 hodnot), hodnotu na 

pólu jsem do výpočtů nezahrnula. Celkově jsem tedy použila 734 uzlových bodů.

V jednotlivých sezónách byly subjektivní metodou popsanou v O’Lenic a Livezey (1988) 

vybrány optimální počty vlastních vektorů pro rotaci. Hlavním kritériem byla přitom podmínka 

snadné a jednoznačné interpretace loadingů jednotlivých módů; orientační počty rotovaných 

vektorů jsem odvodila z grafů scree-plot. Pro hladinu Z500 jsem takto získala 9 módů v zimní, 

jarní a letní sezóně a 11 módů pro podzimní měsíce. Z nich pouze 4 módy v každé sezóně 

významně ovlivňují Euroatlantickou oblast a korelují silně alespoň s některými klimatickými 

prvky v celé i střední Evropě. Módy v hladině Z500 jsem pro další postup považovala za 

referenční. V poli SLP jsem pak hledala takové počty módů proměnlivosti vhodné pro rotaci, aby 
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bylo možno módy v obou polích navzájem jednoznačně přiřadit v jednotlivých sezónách, tj. aby 

každý mód v hladině Z500 (resp. jeho skóre) koreloval s jedním módem v SLP významně silněji 

než s ostatními. Zároveň jsem i zde kladla důraz na snadnou a fyzikálně opodstatněnou 

interpretaci získaných módů. V poli SLP jsem takto nalezla 8 módů pro podzim a zimu, 11 módů 

pro jaro a 12 módů pro léto.

Míru vzájemné provázanosti dvou proměnných lze vyjádřit pomocí korelačního 

koeficientu. Nejčastěji používaný je Pearsonův korelační koeficient, který počítá korelaci přímo 

mezi dvojicemi hodnot obou sledovaných proměnných. Jeho použití je však omezeno podmínkou, 

že proměnné musí mít normální rozdělení. To v našem případě nesplňují proměnné 

charakterizující výskyt a úhrny srážek jak na území ČR, tak na velkém množství stanic v Evropě. 

V takovém případě se obvykle používá některý z neparametrických korelačních koeficientů, 

například Spearmanův (založený na pořadí hodnot jednotlivých proměnných) nebo Kendall-Tau 

(založený na klesajícím nebo rostoucím trendu dvojic hodnot obou proměnných). Tyto 

neparametrické testy poskytují informaci o tom, zda korelace mezi proměnnými existuje či 

nikoliv, jejich fyzikální interpretace je však složitější.  Proto, pokud jsou pro proměnné 

s nenormálním rozdělením hodnoty parametrického a neparametrických korelačních koeficientů 

blízké, obvykle se nedopustíme velké chyby použitím Pearsonova korelačního koeficientu. 

Diskusi o použití parametrických statistik pro soubory s nenormálním rozdělením lze nalézt např. 

v Huth a Pokorná (2004). 

Ověření normality rozdělení jednotlivých charakteristik je popsáno v předchozí kapitole. 

Skóre módů splňují tento požadavek z definice metody PCA a aplikací Kolmogorov-Smirnovova 

neparametrického testu jsem skutečně zjistila, že u žádného skóre nelze na hladině 95 % hypotézu 

o normálním rozdělení zamítnout.

Vzhledem k převažujícímu splnění podmínky normality jsem pro přiřazení módů 

proměnlivosti v obou tlakových hladinách a pro kvantifikaci vztahů mezi cirkulačními módy a 

klimatickými prvky použila Pearsonův korelační koeficient (r). Korelace jsem počítala pro skóre 

módů a pro odchylky přízemních prvků od měsíčních průměrů, pro evropské stanice v období 

1958-1998, pro stanice v ČR v období 1961-1998. V druhé části práce jsem kromě skóre použila 

také časové řady indexů NAO podle různých definic. Pro určení, zda jsou korelační koeficienty 

statisticky významně odlišné od nuly, jsem testovala hypotézu r = 0. Pokud bylo možno tuto 

hypotézu zamítnout na hladině významnosti 95 % (tzn. chyba, které se dopustíme zamítnutím 

hypotézy a ve skutečnosti hypotéza platí, je 5 %), označila jsem korelaci za významnou. 

Hypotézu jsem testovala pomocí dvoustranného t-testu.
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V případě srážkových charakteristik, které nemají normální rozdělení, byl spočítán pro 

vybrané stanice Spearmanův i Pearsonův korelační koeficient se skóre jednotlivých módů a bylo 

zjištěno, že hodnoty Spermanova korelačního koeficientu jsou statisticky významné na stejných 

stanicích, kde je významný i Pearsonův korelační koeficient, a hodnoty obou se liší nejvýše o 

jednotky procent. Na ostatních stanicích, kde se korelace významně neliší od nuly, 

parametrickým a neparametrickým přístupem dostáváme hodnoty poměrně odlišné, někdy 

dokonce opačného znaménka. Podrobnějším rozborem grafů rozdělení hustoty pravděpodobnosti 

jednotlivých proměnných bylo dále zjištěno, že rozdělení těchto proměnných se od normálního 

rozdělení liší dvěma způsoby: srážkové charakteristiky na některých stanicích mají špičatější 

rozdělení ve srovnání s normálním rozdělením a na jiných stanicích šikmější rozdělení. Nebyly 

nalezeny žádné odlehlé hodnoty, které by znemožňovaly použití Pearsonova korelačního 

koeficientu. Ten jsem proto spočítala a znázornila ve výsledcích pro všechny stanice i v případě 

výskytu a úhrnů srážek. Pro tyto proměnné však v diskusi přihlížím pouze ke stanicím, kde jeho 

hodnoty dosáhly statistické významnosti.  

V druhé části práce jsem navíc ověřovala, zda korelační koeficienty spočítané pro různé 

definice NAO jsou statisticky odlišné. Použitím testu pro rovnost korelačních koeficientů (Huth a 

kol., 2006), za pomoci Fisherovy transformace aplikované na dvojice korelačních koeficientů r1, 

r2 (spočítaných pro stejný klimatický prvek, ale různé definice indexu NAO), jsem testovala 

hypotézu r1 = r2. Protože testovaná charakteristika 
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korelačních koeficientů použila efektivní počet stupňů volnosti stanovený podle práce Bretherton 

a kol. (1999)
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kde N je původní počet stupňů volnosti a r(1), r(2) jsou autokorelace časových řad.
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4. Výsledky

  4.1. Přiřazení módů v hladině Z500 a SLP

Módy proměnlivosti na severní polokouli jsem hledala nejprve v poli geopotenciálních 

výšek 500 hPa. Cirkulace v hladině 500 hPa je dostatečně stabilní a pole měsíčních průměrných 

výšek této hladiny v jednotlivých bodech dobře popisuje dlouhodobější charakter proudění. Jak 

bylo ukázáno např. v BaL, módy proměnlivosti pro průměrná pole kratších období (např. 10 a 15 

dní) se shodují s módy získanými pro měsíční průměrné hodnoty polí.

Metodou PCA popsanou v kapitole 3 byly nalezeny módy proměnlivosti nejprve pro 

zimní měsíce, kdy je proměnlivost atmosférické cirkulace nejvýraznější (Hurrell a van Loon, 

1997; Qian a kol., 200b; Trigo a kol., 2002). Rotací prvních 9 hlavních složek jsem získala módy 

atmosférické proměnlivosti popisované různými autory již v 80. letech minulého století 

(Kutzbach, 1970; Horel, 1981; Trenenberth a kol., 1981; BaL). Jsou to: mód Severoatlantické 

oscilace (NAO), Východoatlantický mód (EA) a Euroasijské módy typu 1 a 2 (EU1 a EU2) pro 

oblast východního Severního Atlantiku a Evropy, Pacifický/Severoamerický mód (PNA), 

Východopacifický mód (EP) a mód Tropický/Severní polokoule (Tropical/Northern hemisphere 

pattern, TNH) určující charakter počasí nad Severní Amerikou a Severním Pacifikem a konečně 

mód Západní Pacifické oscilace (WPO) a mód Severoasijský (NA) s centry nad Asií a přilehlým 

Severním Pacifikem, viz obr. 5. Při hledání módů v dalších sezónách jsem využila znalosti tvaru 

těchto módů v zimním období, přitom jsem rotovala různé počty vektorů v ostatních sezónách. 

Ačkoliv se v měsících teplé poloviny roku projevuje v cirkulaci výrazně pás subtropických 

anticyklón, podařilo se nalézt takové řešení, kdy lze módy jednoznačně přiřadit. Při hledání módů 

v jarní a letní sezóně bylo rotováno 9 hlavních složek, na podzim 11. Na jaře se v rotovaném 

řešení objevil tzv. přechodový mód Severopacifický (North Pacific pattern, NP) a nahradil zimní 

PNA a dále mód typický pro teplé měsíce – Subtropický zonální mód (Subtropical zonal pattern, 

SZ), obr. 6. V létě vzhledem k silným anticyklónám zasahujícím nad 30. stupeň severní šířky 

zejména nad kontinenty se na prvních místech rotovaného řešení objevují módy s pásem kladných 

odchylek nad subtropy a jen slabými zápornými centry ve vyšších zeměpisných šířkách: SZ a 

Letní Asijský (Asian Summer pattern, AS) a Pacifický přechodový mód (Pacific transitiv pattern, 

PT), který je řazen mezi přechodové. Naopak v nalezených devíti módech chybí módy WPA, 

PNA, EP (obvyklé nad Severní Amerikou) a NA (mód s centry nad Asií), obr. 7. Na podzim se 

cirkulace svým charakterem blíží zimě, nad Severním Pacifikem jsou ale módy velmi provázané, 
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mají více center a nelze jednoznačně určit jejich názvy. Opět se v řešení objevují módy WPO, 

TNH a PNA a od TNH se oddělil vzhledem k většímu počtu rotovaných složek mód 

Západoatlantický (West Atlantic pattern, WA), obr. 8.

Díky použité metodě rotované analýzy hlavích komponent mají jednotlivé módy 

regionální charakter a bylo možno vybrat ve všech sezónách právě 4, které hrají významnou roli 

v oblasti Evropy, jež je diskutována v této práci. Tyto módy z hladiny Z500 jsem nadále 

považovala za určující též pro hladinu přízemního tlaku a v dalším textu pro ně používám 

názvosloví a zkratky zavedené v BaL. Na základě znalosti charakteru vybraných módů 

v jednotlivých sezónách a s využitím stejné metody rotované PCA jsem identifikovala příslušné 

módy v hladině přízemního tlaku. Tyto bylo možno získat rotací různého počtu hlavních složek 

od 7 do 13. Proto jsem prostřednictvím korelací časových řad módů v obou hladinách hledala 

takové řešení, aby přiřazení módů bylo pokud možno jednoznačné a fyzikálně odůvodnitelné. 

Tyto podmínky nejlépe splňují následující počty rotovaných hlavních složek: pro zimu a podzim 

9, pro jaro 11 a pro léto 12. Namísto slovních názvů budu v dalším textu používat pro módy 

v hladině SLP označení obsahující pořadí módu z rotovaného řešení.

Módy nalezené v jednotlivých sezónách v hladině Z500 korelují s několika módy ze SLP 

statisticky významně a velikost korelací se pohybuje od 0,3 do 0,7. Pro většinu módů hladiny 

Z500 lze najít vždy jeden mód v SLP, který koreluje výrazněji než ostatní a korelace je vyšší než 

0,4. To platí ve všech sezónách pro mód EU2 a pro mód EA po celý rok s výjimkou zimy. Módy 

EU1 a NAO mají jednoznačně přiřazený mód v SLP pouze ve dvou sezónách, ve zbylých dvou 

byly nalezeny srovnatelné hodnoty korelací pro více dvojic, což je patrné z obr. 9. Na něm jsou 

zobrazeny dvojice módů v obou hladinách v jednotlivých sezónách včetně hodnot korelací mezi 

jednotlivými dvojicemi módů. V zimě jsou módy NAO a EA silně provázané a korelují se dvěma 

stejnými módy v SLP. To je také dáno podobným charakterem obou módů, jejichž centra mají 

podobný tvar a vzájemnou polohu, liší se však polohou středů akčních center. V poli SLP jim 

odpovídá mód s výrazným centrem nad Severním Atlantikem, jež má střed na 50. stupni severní 

šířky, a mód zonálního charakteru s centry nad jižní a severní Evropou. Módy NAO na jaře a EU1 

na jaře a v létě silně korelují se dvěma módy v hladině SLP. 

Charakter jednotlivých módů, tj. poloha a intenzita akčních center, a tedy i směr 

převládajícího proudění, který je typický pro každý mód a sezónu, se liší v průběhu roku. 

V následujících podkapitolách jsou módy v obou hladinách podrobně popsány a je diskutován 

vliv módů na teploty a srážky v Evropě a také na další klimatické prvky na stanicích v České 

republice. Pro sledované klimatické prvky jsou na obrázcích zobrazeny velikosti korelací s módy 
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na stanicích a jejich statistická významnost, pro názornost jsou v záhlaví znovu uvedeny loadingy 

módů v hladinách Z500 a SLP v jednotlivých sezónách. 

  4.2. Mód Severoatlantické oscilace

Tvar severoatlantické oscilace během zimních měsíců jsem podrobně popsala v úvodu. 

Mód NAO v hladině Z500 získaný výše popsaným postupem má v zimě severní centrum nad 

Grónskem a přilehlou oblastí, zasahuje na západě až k břehům Kanady, na východě nad 

Skandinávii. Jižní centrum je zonálně rozloženo nad Atlantikem a severní Amerikou kolem 

40° severní šířky, v Evropě zasahuje až k Černému moři (obr. 10). Odpovídající mód 2 v SLP 

má obdobný charakter, jeho centra zahrnují větší území, ale jsou slabší. Středy mají posunuté 

jihovýchodně ve srovnání s módem NAO. Módy v obou hladinách ovlivňují sledované 

klimatické prvky na většině stanic shodně co do znaménka, silnější jsou korelace módu v SLP. 

Příliv teplého a vlhkého vzduchu z oceánu během kladné fáze módu NAO se projevuje 

zvýšenými teplotami nad celým kontinentem s výjimkou Středomoří a zvýšeným výskytem i 

úhrny srážek nad západní, střední a severní Evropou. Naopak záporné korelace se srážkovými 

charakteristikami nalezneme v jižní Evropě. Korelace módů s teplotami a srážkami na 

stanicích v České republice potvrzují výše uvedená tvrzení pro střední Evropu. Silnější vliv 

mají oba módy na teploty, korelace obou módů se srážkami jsou statisticky významné pouze 

na některých stanicích v České republice. Na všech stanicích byly během kladné fáze NAO 

v zimě zaznamenány vyšší rychlosti větru západních až jihozápadních směrů a zmenšená 

relativní vlhkost (obr. 11). 

Na jaře se centra módu NAO v obou hladinách posunují na západ k břehům Severní 

Ameriky, nad Evropou se v hladině Z500 vytváří při kladné fázi slabší centrum kladných 

odchylek. Příliv oceánského vzduchu během kladné fáze působí na zvýšení teplot už jen 

v severní polovině kontinentu a jen ojediněle na stanicích ležících jižněji. Díky subsidenčním 

pohybům v oblasti kladného centra nad Evropou se rozpouští oblačnost a dochází k rozpadu 

frontálních systémů. To přispívá k vyšším maximálním teplotám na Pyrenejském poloostrově i 

ve střední Evropě a k poklesu srážek na stanicích v západní Evropě a Středomoří. V České 

republice se na jaře vliv módu NAO a módu 1 projevuje zejména u teplot (kladné korelace) a 

na některých stanicích u rychlosti větru. Korelace se srážkami jsou záporné, ale jen slabé, 

podobně jako na dalších stanicích ve střední Evropě. 
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V létě je NAO oproti své zimní poloze posunuto výrazně k severu. Jeho jižní centrum 

se dělí na dvě buňky, z nichž výrazně silnější je ta východní, jež má střed nad Baltem a 

zasahuje celou Evropu, západní je slabší a zasahuje značnou část Kanady a západ Severního 

Atlantiku. Mód 1 v SLP má centra rozložená způsobem typickým pro NAO. Módy v obou 

hladinách mají stejný vliv na teploty a srážky v Evropě, korelace pro mód 1 jsou poněkud 

slabší, ale statisticky významné na většině stanic. Kladné centrum ležící nad větší částí Evropy 

s sebou v kladné fázi NAO nese v letních měsících počasí s malou oblačností, teploty jsou 

vyšší a úhrny i výskyt srážek nižší na celém kontinentu s výjimkou Středomoří a jihovýchodní 

Evropy. Na stanicích v České republice korelují módy v obou hladinách statisticky významně 

se všemi prvky, poněkud slaběji jen s rychlostí větru a úhrny srážek. Během kladné fáze módů 

byl zaznamenán menší výskyt srážek, vyšší teploty, více slunečního svitu, méně oblačnosti i 

relativní vlhkosti a převládal vítr severovýchodních směrů, což plně odovídá výše uvedené 

interpretaci kladného centra. 

V podzimních měsících si mód NAO zachovává stejný tvar jako v létě, intenzita buněk 

jižního centra je vyrovnaná a buňky jsou blíž u sebe. K rozdělení jižního centra dochází v této 

sezóně i u módu 4 v SLP, poloha center se shoduje s jejich polohou v hladině Z500. S tím, jak 

se kladné centrum módu posunuje k východu a je protáhlé více na sever než na západ, jeho 

vliv se silněji projevuje na stanicích v severní Evropě a naopak slábne v západní a jihozápadní 

části kontinentu. Korelace s klimatickými prvky v Evropě i na území ČR se co do  znaménka 

shodují s těmi v létě, pouze jejich velikost je menší a statisticky významné jsou na menším 

počtu stanic. Kladné centrum módu NAO zasahuje dále na sever a je v kladné fázi spojeno 

s výrazně vyššími teplotami na stanicích ve Skandinávii. U módu 4 se příliv chladnějšího 

vzduchu od východu odráží na poklesu teplot na stanicích v jihovýchodní Evropě. Korelace 

módů s prvky na stanicích v ČR jsou stejné jako v letních měsících, výjimkou jsou slabé 

korelace módu 4 s teplotami a u módu NAO se na podzim více prosazuje jižní složka směru 

větru v porovnání s létem. 

4.3. Východoatlantický mód

Východoatlantický mód v hladině Z500 se svým charakterem podobá módu NAO ve 

všech sezónách, jeho centra jsou však oproti módu NAO posunuta na jih. Severní centrum je 

situováno západně od Britských ostrovů, jižní centrum opačného znaménka se rozprostírá 

zonálně kolem 30° severní šířky, na východě se stáčí k severu a v různých sezónách zasahuje 

více či méně nad Středomoří a východní Evropu (obr. 12). Módy v SLP přiřazené módu EA 
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nemají v jednotlivých sezónách srovnatelně výrazný vliv na přízemní prvky a během letních 

měsíců se akční centra ani nenalézají nad Evropou.

V zimě má mód EA zonální charakter, během kladné fáze přináší západní až 

jihozápadní proudění do střední Evropy teplý vzduch, na všech evropských stanicích 

s výjimkou Skandinávie se proto pozorují nadprůměrné maximální, minimální i průměrné 

denní teploty. EA ovlivňuje významně srážky v západní polovině Evropy a ve Středomoří. Po 

severním okraji kladného centra postupují v jeho kladné fázinad Evropu jednotlivé frontální 

systémy a přinášejí vlhký oceánský vzduch. Během kladné fáze EA byly pozorovány vyšší 

úhrny a častější výskyt srážek v západní Evropě a Portugalsku, naopak méně srážek bylo 

zaznamenáno na jihovýchodě kontinentu, kde se nalézá střed oblasti kladných odchylek. Mód 

8 v SLP se vyznačuje rozsáhlým záporným centrem nad Severním Atlantikem, jeho 

jihozápadní okraj zasahuje nad západní část Evropy. Po jižní straně tohoto centra proudí do 

Evropy teplý a vlhký vzduch, což se zjevuje zvýšením teplot a srážek na stanicích 

v jihozápadní Evropě a Středomoří. Prvky na stanicích v severní, střední a východní části 

kontinentu jsou pod vlivem slabšího kladného centra, což vede k  nižším teplotám a úhrnům i 

výskytu srážek. Korelace módu 8 s teplotami jsou slabé, zato korelace se srážkami jsou na 

značném počtu stanic statisticky významné. Významné korelace módu EA s teplotami a módu 

8 se srážkami ve střední Evropě jsou doložené silnými korelacemi obou módů s těmito prvky 

na stanicích v ČR. Navíc mód 8 významně záporně koreluje na některých stanicích také 

s oblačností a kladně s délkou slunečního svitu (obr. 13), během kladné fáze módu EA 

dominují jižní směry větru, během kladné fáze módu 8 převládá vítr východních nebo 

jihovýchodních směrů, ale jeho rychlost je na většině stanic menší než obvykle. Přestože 

středy záporných center obou módů jsou situovány přibližně stejně, prostorové rozložení 

těchto center je v obou hladinách odlišné, a proto nalézáme významné korelace s vybranými 

charakteristikami na stanicích v odlišných částech kontinentu. 

Na jaře jsou centra EA posunuta více na východ, středy mají západně od Skandinávie a 

nad Gibraltarem. Akční centra módu 2 v SLP jsou rozložena podobným způsobem, jen 

poněkud východněji. Oblasti kladných odchylek obou módů jsou v jarních měsících spojeny se 

zmenšenou oblačností, oba módy kladně korelují s teplotními charakteristikami na stanicích 

v západní, jižní a střední Evropě, mód 2 též na stanicích v části severní Evropy. Na stanicích 

v ČR jsou korelace s teplotami také kladné a významné, i když slabší než v zimě. Na 

korelacích se srážkami lze pozorovat odlišnou polohu rozhraní mezi kladným a záporným 

centrem u módů v obou hladinách. Zatímco mód EA má toto rozhraní situováno jižněji a 
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centrum kladných odchylek způsobuje pokles srážek v kladné fázi EA pouze ve Středomoří, u 

módu 2 se tato hranice nalézá severněji a statisticky významný pokles srážek pozorujeme 

téměř na všech stanicích jižně od 45. stupně severní šířky. Srážky na stanicích v ČR jsou 

v případě obou módů ovlivněny severním záporným centrem, pozorujeme tedy v kladné fázi 

EA nárůst srážek, což se více projevuje na výskytu než na úhrnech srážek, na většině stanic 

jsou však korelace slabé. Během kladné fáze obou módů převládal v ČR vítr západních směrů, 

na některých stanicích byly navíc pozorovány vyšší rychlosti větru.

Pro letní sezónu zde uvedu pouze vliv módu EA v Z500, neboť v SLP nebyl nalezen 

žádný mód s centry nad Evropou, který by s ním výrazněji koreloval. Mód EA má v létě centra 

rozložená stejně jako v zimě, jižní centrum je v této sezóně na sledované doméně tvořené 

uzavřenou křivkou a rozprostírá se nad většinou Evropského kontinentu. Korelace módu EA s 

teplotami jsou na většině stanic v Evropě kladné s výjimkou Skandinávie a Britských ostrovů, 

kde má na teplotu větší vliv záporné centrum. Statisticky významné korelace s teplotami však 

nalézáme pouze ve středu kontinentu, v jeho západní části jsou teploty navíc ovlivněny 

v kladné fázi EA přílivem chladnějšího oceánského vzduchu po severním okraji centra 

kladných odchylek. Proměnlivost srážek spojená se severním záporným centrem se projevuje 

kladnými korelacemi na stanicích na Britských ostrovech, pokles srážek v kladné fázi EA a 

tedy záporné korelace se objevují jen na stanicích ve středu jižního akčního centra módu EA, 

tj. v jihozápadní Evropě. ČR se nalézá v oblasti ovlivněné kladným centrem módu EA, což se 

projevuje významnými korelacemi s teplotami a s délkou slunečního svitu (kladné korelace) a 

s oblačností (záporné korelace).  

Na podzim se jižní centrum módu EA rozpadá na dvě buňky, severní získává na 

intenzitě a zasahuje větší oblast na jih od svého středu. Východní buňka jižního kladného 

centra leží nad značnou částí evropského kontinentu, způsobuje zde v kladné fázi EA 

bezoblačné počasí a po jejím západním okraji proudí do západní Evropy teplejší vzduch 

z jihozápadu. Vyšší teploty byly pozorovány na všech evropských stanicích (včetně všech na 

území ČR) kromě Skandinávie, Britských ostrovů, Portugalska a Ruska. Na rozhraní obou 

center postupují během kladné fáze z Atlantiku jednotlivé frontální systémy na severovýchod 

do západní a severní Evropy, což je patrné na zvýšení výskytu i úhrnů srážek v jihozápadní, 

západní a severní Evropě. Naopak pokles srážek pozorujeme v jihovýchodní Evropě. Severní 

centrum módu 8 v SLP leží nad Severním Atlantikem a zasahuje jen okrajem nad západní 

Evropu. Během kladné fáze je s ním spojen přenos teplého a vlhkého vzduchu od jihozápadu, 

více oblačnosti zvyšuje v podzimních měsících zejména minimální teploty. Významné kladné 
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korelace módu 8 s teplotními charakteristikami byly nalezeny na všech evropských stanicích 

s výjimkou východní Evropy. Větší výskyt srážek během kladné fáze módu 8 byl pozorován 

jen na stanicích ležících blízko severního Atlantického centra (v Portugalsku a na Britských 

ostrovech). Centrum kladných odchylek módu 8 ležící severně od Černého moře až 

k severnímu pólu přináší do východní Evropy v kladné fázi EA bezoblačné počasí a chladný 

arktický vzduch způsobuje pokles teplot na stanicích blízko Černého moře. Na stanicích 

ležících východně od 20. poledníku nacházíme významné záporné korelace módu 8 se 

srážkami. Přestože je rozložení center módu EA a módu 8 odlišné, do střední Evropy proudí 

v obou hladinách vzduch od jihozápadu, což se projevuje zejména kladnými korelacemi obou 

módů s teplotami s převládajícím větrem jižních až jihovýchodních směrů. Pokles srážek 

způsobený kladným centrem módu EA a nevýrazným polem módu 8 je statisticky významný 

jen na některých stanicích v ČR. Na některých českých stanicích je s kladnou fází módu EA 

dále spojeno významně méně oblačnosti a více slunečního svitu.

4.4. Euroasijský mód typu 1 

Euroasijský mód typu 1 se řadí k módům s meridionálním charakterem, i když v letní 

sezóně se tvar jeho center mění natolik, že severní polovina Evropy je ovlivňována zonálním 

prouděním (obr. 14). V ostatních sezónách je pro něj typický silný gradient mezi centrem 

ležícím nad jihozápadní Evropou se středem nad Pyrenejemi a centrem opačného znaménka na 

severovýchodě Evropy se středem nad severním Finskem a severozápadním Ruskem (proto 

někteří autoři označují tento mód jako Skandinávský, např. Clinet a Martin, 1992; Wibig, 

1999; Qian a kol., 2000a,b; Bueh a Nakamura, 2007). Centrum stejného znaménka jako to 

jihozápadní se s větší či menší intenzitou projevuje nad Sibiří. Tento mód nemá v SLP dobře 

vyjádřený protějšek. Nejsilněji korelující módy v SLP se svým charakterem módu EU1 příliš 

nepodobají, přesto mají podobný vliv na sledované klimatické prvky. Vzájemná poloha center 

módu EU1 v jednotlivých sezónách určuje polohu pomyslného rozhraní mezi kladnými a 

zápornými korelacemi s jednotlivými prvky na stanicích v Evropě. Křivka nulových korelací 

často prochází přes střední Evropu, proto jsou korelace s některými prvky na stanicích v ČR 

v určitých sezónách velmi slabé (obr. 15).

V zimě je Skandinávské centrum silně vyvinuté a zasahuje na jih až do Turecka. Příliv 

studeného vzduchu od severozápadu a zesílená cyklonalita proudění nad severní, východní a 

jihovýchodní Evropou během kladné fáze způsobují pokles teplot v severní, východní, a 

dokonce i jihovýchodní Evropě a nárůst srážek na severu a východě Evropy. Pyrenejské 
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centrum je slabší, přesto významně ovlivňuje klimatické prvky na stanicích v jihozápadní 

Evropě. Zde byly v kladné fázi EU1 pozorovány vyšší maximální denní teploty a zaznamenán 

pokles úhrnů i menší výskyt srážek. Záporné korelace módu EU1 s úhrny a výskytem srážek 

nalezneme též v západní Evropě a ve středomoří. Do střední Evropy proudí během kladné fáze 

módu EU1 chladný a vlhký vzduch od severu, což se projevuje častějším výskytem a vyššími 

úhrny srážek, převládá vítr severozápadních směrů a na stanicích v západní polovině území je 

jeho rychlost významně vyšší. V zimních měsících s módem EU1 nejsilněji koreluje mód 7 

v SLP, který se vyznačuje výrazným akčním centrem nad západní polovinou Ruska a slabším 

centrem opačného znaménka nad západní Evropou. Korelace s klimatickými prvky na 

stanicích v Evropě jsou obdobné jako u EU1. Také na stanicích v ČR je jeho vliv na klimatické 

prvky obdobný, i když korelace jsou poněkud slabší. 

Na jaře je rozložení akčních center EU1 nad Evropou obdobné jako v zimě, jejich 

intenzita je vyrovnaná, středy jsou oproti zimním měsícům posunuty na západ, výrazněji se 

projevuje centrum nad Sibiří. Většina kontinentu je ovlivněna záporným centrem se středem 

nad Skandinávií. Po jeho západním okraji navíc v kladné fázi proudí do střední Evropy 

chladný a vlhký vzduch od severu. Proto pozorujeme v severní, střední a dokonce i jižní 

Evropě, s výjimkou Pyrenejského poloostrova, nižší teploty. Vyšší výskyt i úhrny srážek byly 

zaznamenány v severní, střední a východní Evropě, naopak významný pokles srážek nastává 

v západní a jihozápadní části kontinentu. Zmenšená oblačnost v oblasti kladného centra 

zasahujícího nad Pyrenejský poloostrov v jarních měsících přispívá ke zvyšování maximálních 

teploty na stanicích ve Španělsku a Portugalsku. Pokles nočních teplot na jihozápadě 

kontinentu lze připsat současnému efektu zvýšeného radiačního ochlazování a přílivu 

chladnějšího vzduchu od severozápadu. Východní kladné centrum ležící nad Ruskem 

ovlivňuje kladně teploty ve východní Evropě, zvýšený výskyt srážek je spojen s jižním 

prouděním po přední straně záporného Skandinávského centra. Na stanicích v ČR byl vliv 

módu EU1 zaznamenán u většiny sledovaných prvků na více než polovině stanic. Jmenovitě to 

jsou kladné korelace s výskytem srážek a oblačností a záporné s teplotními charakteristikami, 

neboť do střední Evropy zasahuje jižní okraj záporného centra módu EU1 . Kladná fáze má 

tendenci být spojena s větrem severozápadního směru. V SLP s módem EU1 silně korelují 

módy 5 a 9. První jmenovaný má akční centra nad východní Asií, a nemá tedy žádný vliv na 

teploty či srážky v Evropě. Mód 9 se vyznačuje silným a rozsáhlým akčním centrem nad 

Severním Atlantikem a západní Evropou podél padesáté rovnoběžky a slabým centrem mezi 

Grónskem a Skandinávií. Korelace módu 9 se sledovanými klimatickými prvky na 
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jednotlivých stanicích v Evropě (kromě Skandinávie) mají stejné znaménko jako u EU1, u 

teplot jsou významné na větším počtu stanic. V teplotním poli se během kladné fáze na většině 

stanic výrazně projevuje severní proudění, v nočních hodinách umocněné zvýšenou radiací 

(díky zmenšené oblačnosti), proto jsou korelace s teplotami záporné. Severní část kontinentu je 

pod vlivem slabšího záporného centra, na stanicích v tomto regionu byly pozorovány vyšší 

teploty a také větší úhrny i výskat srážek. Na sledované prvky v ČR má mód 9 také obdobný 

vliv jako mód EU1, statisticky významné korelace jsou však na menším počtu stanic. Za 

zmínku stojí pouze kladné korelace s rychlostí a západním směrem větru, na části stanic také s 

výskytem srážek. 

V létě si Pyrenejské i Skandinávské centrum zachovávají stejnou polohu středů, mění 

se však jejich tvar a vzájemná poloha. Obě centra se prodlužují v západovýchodním směru a 

na jejich rozhraní proudí během kladné fáze EU1 do Evropy vlhký oceánský vzduch, což 

způsobuje pokles teplot a nárůst srážek v severní polovině kontinentu a naopak nárůst teplot a 

pokles srážek v jižní polovině. Pomyslná dělicí čára leží pro teploty poněkud jižněji než pro 

srážkové charakteristiky. Území ČR se nalézá na východní straně Pyrenejského centra EU1 a 

korelace jsou významné pouze pro úhrny srážek, relativní vlhkost (záporné korelace) a zonální 

složku větru (kladné korelace). Na stanicích v jižní části republiky byla při kladné fázi 

pozorována menší oblačnost a více slunečního svitu. EU1 koreluje v letní sezóně opět se 

dvěma módy v SLP: s módem 4 a 12. Akční centra obou zmíněných módů se nalézají nad 

Evropou, jejich korelace s klimatickými prvky na Evropských stanicích se do určité míry 

doplňují. Tj. na stanicích, kde jsou korelace módu 4 s teplotami a srážkami velmi slabé, mód 

12 koreluje s oběma prvky významně a obráceně to platí také. Jejich složením tedy dostaneme 

stejný „obrázek“, jako u módu EU1. Mód 4 ovlivňuje zejména jižní a severovýchodní část 

Evropy, mód 12 západní, severní a jihovýchodní Evropu. Území ČR se však v tomto případě 

dostává pod vliv center opačného znaménka u jednotlivých módů v SLP. Korelace s některými 

sledovanými prvky mají tedy opačné znaménko, přitom jsou však v obou případech statisticky 

významné. Jedná se o výskyt srážek na všech stanicích a na stanicích v severní části republiky 

také o další prvky, jako např. teplotu, délku slunečního svitu a oblačnost. Rychlost a směr 

větru je ovlivňován pouze módem 12. I v tomto případě lze říci, že složením korelací obou 

módů v SLP dostaneme korelace módu EU1 s danými prvky, tj. jsou-li korelace s módy v SLP 

opačného znaménka a statisticky významné na některé stanici, pak korelace téhož prvku 

s módem EU1 je jen velmi slabá. Nebo, je-li korelace vybraného prvku s módem 4 silná a 
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s módem 12 slabá, pak korelace módu EU1 s týmž prvkem na dané stanici bude stejná jako u 

módu 4. To lze pozorovat téměř u všech prvků. 

Na podzim se mód EU1 blíží svým charakterem opět k zimnímu, Pyrenejské centrum 

slábne, ale zasahuje nad větší část Evropy. Mód EU1 koreluje kladně s maximálními teplotami 

na většině stanic, s minimálními teplotami v jihozápadní a východní Evropě, korelace ale 

nejsou většinou statisticky významné. Korelace se srážkami jsou záporné a významné na 

většině stanic v jižní, západní a částečně i střední Evropě, významně kladné v severní Evropě a 

zejména v Pobaltí. Mód 2 v SLP má centra rozložená zonálně, severní centrum nad severní 

Evropou, jižní centrum nad Středomořím a částí Afriky, jejich středy leží na severojižní ose. 

Zonální prodění na rozhraní obou center je silné, ale v podzimních měsících nemá na teploty 

ani srážky zdaleka takový vliv, jako v ostatních sezónách. Více se prosazuje radiační složka 

související s množstvím oblačnosti v oblasti obou akčních center. Kladné korelace módu 2 

s teplotou nalezneme na stanicích po celém kontinentu s výjimkou jihovýchodní Evropy. 

Korelace se srážkami jsou významné na většině stanic a jejich polarita souhlasí s polaritou 

korelací módu EU1. Česká republika je pod vlivem Pyrenejského centra u módu EU1 a jižního 

centra u módu 2. Korelace mají na většině stanic stejná znaménka pro oba módy, výraznější 

vliv byl zaznamenán u módu EU1. Rozdílné znaménko korelací je pouze u výskytu srážek a 

minimálních teplot. U módu 2 se nad naším územím nalézá rozhraní akčních center, což při 

kladné fázi znamená zesílené západní proudění, více oblačnosti a tedy kladné korelace s 

výskytem srážek a minimálními teplotami, ovšem jen na několika stanicích statisticky 

významné. Během kladné fáze obou módů převládají západní směry větru. 

4.5. Euroasijský mód typu 2 

Hlavní centrum Euroasijského módu typu 2 se rozkládá od Sibiře až po Blízký východ, 

má střed v blízkosti Kaspického moře a jeho poloha se v průběhu roku příliš nemění (obr. 16). 

Jedno centrum opačného znaménka se nachází nad západní Evropou, v létě ovšem zaniká, 

druhé se v zimních a podzimních měsících objevuje na Dálném východě. V SLP byl nalezen 

jeden mód s obdobně umístěnými centry silně korelující s EU2 ve všech sezónách kromě zimy. 

Polarita i síla korelací na jednotlivých Evropských stanicích odpovídá rozložení akčních center 

módů v obou hladinách v průběhu roku. S výjimkou letních měsíců je značná část Evropy pod 

vlivem západního centra a na většině stanic nalezneme v zimě, na jaře i na podzim kladné 

korelace se srážkami u módu EU2 i příslušných módů v SLP.
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V zimě má mód EU2 výrazná centra. Západoevropské centrum je při kladné fázi EU2 

spojeno s brázdou, zatímco při záporné fázi s blokující anticyklónou. V důsledku toho na 

většině stanic v Evropě nalézáme záporné korelace s teplotními charakteristikami, kladné jen 

ojediněle na jihovýchodě kontinentu. Odpovídající mód 3 v SLP se vyznačuje výrazným 

centrem v poli tlaku nad celou Evropou, korelace s teplotami jsou důsledkem zonálního 

proudění po severním a jižním okraji této tlakové anomálie. V severní Evropě byly nalezeny 

záporné korelace s teplotami, v jižní pak kladné. Je celkem překvapivé, že dva módy s na první 

pohled značně rozdílnou prostorovou strukturou jsou spojeny s podobnými vlivy na teploty a 

srážky. To nepřímo potvrzuje, že mód 3 lze pokládat ze projev módu EU2 v poli SLP. Na 

stanicích v ČR se v teplotním poli projevují oba módy zápornými korelacemi, výrazněji mód 

EU2 (obr. 17). S kladnou fází obou módů jsou spojeny vyšší úhrny i výskyt srážek a více 

oblačnosti na českých stanicích, méně slunečního svitu a dále zvýšení rychlosti větru převážně 

západních směrů.

Na jaře jsou centra módu EU2 posunuta na západ, což se projeví na korelacích s oběma 

sledovanými prvky na Evropských stanicích. Hranice mezi zápornými korelacemi (na západě 

kontinentu) a kladnými korelacemi (na východě) s teplotou prochází přes střední Evropu 

v severojižním směru. Také u srážkových charakteristik se ve srovnání se zimou uplatňuje ve 

větší míře východní akční centrum, a tak v jihovýchodní části kontinentu nacházíme záporné 

korelace módu EU2 se srážkami, na ostatních Evropských stanicích jsou korelace se srážkami 

stejně jako v zimě kladné. Posun center je patrný i na korelacích s jednotlivými prvky v ČR, 

objevují se záporné korelace se srážkami zejména ve východní části republiky a kladné 

korelace s teplotami, opět výraznější na východě území. To lze přičítat silnému gradientu, 

indukujícímu meridionální proudění na rozhraní center v poli tlaku. Během kladné fáze je 

dominantní jižní složka větru. Příslušný mód 10 v SLP má centra rozmístěna velmi podobně 

jako mód EU2, centrum nad západní Evropou je však slabší a Sibiřské centrum je posunuté 

východněji ve srovnání s módem EU2. Korelace s teplotami a srážkami na Evropských 

stanicích jsou slabší než u módu EU2, co do znaménka stejné u teplot, u srážek je kontinent 

rozdělen na západní část s kladnými a východní se zápornými korelacemi. Na stanicích v ČR 

se projevuje výrazně vliv východního centra, mód 10 koreluje významně se srážkami a směry 

větru (při kladné fázi byl pozorován pokles srážek a jihovýchodní směry větru). Korelace 

s ostatními prvky jsou na většině stanic slabé. 

V létě zaniká západní centrum u módů v obou hladinách. Korelace módu EU2 jsou 

statisticky významné pouze na stanicích, které leží v blízkosti středu východního centra módu 
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EU2. Během kladné fáze, kdy má toto centrum kladné znaménko, proudí do východní Evropy 

teplý vzduch od jihu, což společně se zmenšenou oblačností v letních měsících zvyšuje teploty 

na stanicích v severovýchodní a východní Evropě. Na stanicích v Pobaltí byly zaznamenány 

kladné korelace také se srážkami. Na stanicích v ČR byly během kladné fáze pozorovány 

výrazně nižší úhrny srážek, více oblačnosti a relativní vlhkosti, na četnost srážek však tento 

mód vliv nemá. Mód 11 má nad Evropou nevýrazné pole a silná akční centra stejné polarity

nad severním Ruskem a nad Severním Atlantikem. Korelace s teplotami jsou kladné na 

stanicích v severovýchodní Evropě a záporné na ostatních stanicích. S výjimkou Britských 

ostrovů a Skandinávie tento mód koreluje se srážkovými charakteristikami kladně, ovšem jen 

výjimečně jsou tyto korelace významné. Mód 11 významně ovlivňuje maximální a průměrné 

teploty, délku slunečního svitu a oblačnost na všech stanicích v ČR, první tři jmenované prvky 

záporně, poslední kladně. Na některých stanicích byly nalezeny významné kladné korelace 

také pro relativní vlhkost a srážky.

Na podzim získává mód EU2 opět svůj typický tvar s dobře vyjádřenými centry. 

Korelace s teplotními charakteristikami na stanicích v Evropě jsou velmi podobné jako v jarní 

sezóně, korelace se srážkami jsou kladné a statisticky významné na většině stanic s výjimkou 

jihozápadní a východní Evropy. Také mód 1 v SLP je svým charakterem podobný jarnímu 

módu 10 a do značné míry kopíruje podzimní mód EU2, jeho vliv na sledované prvky je 

obdobný módu EU2, jen u srážek nalezneme na severovýchodě Evropy korelace záporné. Na 

stanicích v ČR mód EU2 koreluje významně kladně se srážkovými charakteristikami, s 

oblačností a relativní vlhkostí, v západní polovině území s minimálními teplotami. Záporné 

korelace byly nalezeny jen pro sluneční svit. Mód 1 koreluje kladně jen na některých stanicích 

s úhrny srážek. Během kladné fáze obou módů převládá vítr jižních až jihovýchodních směrů.  

4.6. Porovnání různých definic indexů NAO

V této kapitole jsou diskutované rozdíly mezi indexy definovanými šesti různými 

způsoby, jak je popsáno ve 2. kapitole. Poloha bodů, ve kterých se odečítá tlak použitý pro 

výpočet těchto indexů, je zaznamenána na obr. 18 spolu s mapami loadingů NAO-Z500 a 

NAO-SLP pro zimní i letní sezónu. Mapy loadingů módů NAO z NOAA jsou na obr. 4.

Pro vybrané indexy a skóre módu NAO jsem nejprve zkoumala podobnost jejich 

časových řad v zimní a letní sezóně za období 1958 až 1998. Při porovnávání jejich průběhu na 

obr. 19 a 20 je třeba mít na zřeteli, že jednotlivé indexy mají různě definované intervaly 
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hodnot, kterých mohou nabývat. Např. NAO-A nabývá hodnot od -6 do 6, NAO-P od -3 do 3, 

všechna skóre jen výjimečně vystoupí z intervalu od -2 do 2. Proto je třeba sledovat na 

časových řadách poklesy a nárůsty, kladné a záporné hodnoty, nikoliv porovnávat hodnotu 

indexů v jednotlivých letech. Z obr. 19 a 20 je patrné, že indexy i skóre se během sledovaného 

období chovaly velmi podobně, určité odlišnosti vykazuje jen NAO-P a NAO-SLP. 

Porovnáním korelací všech párů indexů zjišťujeme, že indexy spolu korelují statisticky 

významně v obou sezónách, silněji v zimě (korelace dosahují hodnot 0,64 až 0,89) a poněkud 

slaběji v létě (hodnoty 0,44 až 0,87), viz tab. 5. Přitom v zimě se nejvíc od ostatních indexů liší 

NAO-SLP, v létě NAO-Z500.

4.7. Korelace indexů NAO s teplotami a srážkami na Evropských stanicích

Jakým způsobem se projevují různé definice indexů NAO ve vztahu k teplotám a 

srážkám v jednotlivých částech kontinentu, jsem zkoumala prostřednictvím korelací těchto 

indexů s vybranými klimatickými prvky. Rozdíly jsem se pokusila kvantifikovat pomocí testu 

shody korelačních koeficientů na jednotlivých stanicích. 

V zimě jsou korelace indexů NAO s maximálními a průměrnými teplotami na stanicích 

v Evropě kladné a statisticky významné s výjimkou stanic na Apeninském a Peloponéském 

poloostrově, kde jsou korelace slabé a pro některé indexy záporné (obr. 21). U minimálních 

teplot byly nalezeny pro většinu sledovaných indexů záporné a významné korelace na 

některých stanicích na Pyrenejském poloostrově a též ve Středomoří, na ostatních stanicích 

jsou korelace kladné a významné. Také korelace se srážkovými charakteristikami na 

jednotlivých stanicích se pro všechny indexy dobře shodují; na severních stanicích byly 

nalezeny kladné a významné korelace, na stanicích na jihu kontinentu korelují indexy NAO se 

srážkami záporně, vyšších hodnot nabývají korelace obvykle pro úhrny srážek. Korelace na 

stanicích ležících mezi 45. a 55. rovnoběžkou jsou slabé a statisticky nevýznamné s výjimkou 

NAO-SLP, u něhož právě v této oblasti leží ostré rozhraní mezi akčními centry. 

Nebyly nalezeny stanice, kde by rozdílná definice indexu NAO vedla ke korelaci 

opačného znaménka se srážkami či teplotami. Získané korelace indexů NAO s teplotami a se 

srážkami jsem porovnávala z hlediska rozdílných definic indexů NAO a nalezla jsem stanice 

se statisticky rozdílnými velikostmi korelací (obr. 22); jsou to stanice ve střední Evropě a 

částečně i ve Středomoří pro maximální teplotu a index NAO-SLP v porovnání se všemi

dalšími NAO indexy, pro minimální a průměrnou teplotu na některých stanicích střední a 
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jihozápadní Evropy pro tytéž dvojice indexů NAO a pro srážky na stanicích v západní a jižní 

Evropě u dvojice skóre NAO-Z500 a NAO-SLP. Naopak indexy NAO-A, NAO-C a NAO-P se 

v korelacích s klimatickými prvky navzájem shodují a na žádné stanici nebyly zjištěny 

statisticky významně odlišné korelace (bez obrázku).

V létě jsou korelace s teplotou na většině kontinentu opět kladné, ovšem statisticky 

významné na větším počtu stanicích jsou jen pro některé indexy. Slabé a většinou statisticky 

nevýznamné korelace na většině stanic byly nalezeny pro indexy založené na tlaku v centrech 

útvarů (tj. NAO-C a NAO-P). Výjimkou jsou významné korelace těchto indexů s teplotou v 

severní Skandinávii a Pobaltí a se srážkami ve střední a západní Evropě (obr. 23). Index NAO-

A koreluje významně s teplotami na stanicích v severní, severovýchodní a částečně i střední 

Evropě, pro srážky to platí v menší míře ve střední a západní Evropě. Daleko výrazněji jsou 

vybrané prvky na stanicích ovlivněny indexy definovanými pomocí PCA. Ve všech třech 

případech jsou korelace skóre s teplotami kladné a významné na většině evropských stanic 

kromě jihovýchodní Evropy, korelace se srážkami byly nalezeny záporné na většině stanic 

kromě Středomoří, kde jsou naopak korelace kladné. 

V létě se vyskytlo několik málo stanic, kde rozdílná definice indexu NAO vedla 

k opačnému znaménku korelací s teplotami (Irsko, severní pobřeží Norska) a se srážkami 

(Irsko a sever Británie, Skandinávský poloostrov). Hodnoty indexů založených na staničních 

datech či hodnotách v centrech útvarů se řídí charakterem cirkulace nad Atlantikem v letních 

měsících. Zonální proudění v SLP přináší v létě nad severozápadní okraj kontinentu vlhký a 

chladnější vzduch z oceánu. Oproti tomu u módů vzešlých z metody PCA zasahuje kladné 

jižní centrum až do východní Evropy a na většině kontinentu je s kladnou fází módů spojen 

významný nárůst teplot a pokles srážek. Velikosti korelací v rámci takto vymezených skupin 

jsou přibližně stejné, tj. při porovnání korelací v jedné, respektive v druhé skupině, nebyly 

nalezeny žádné stanice, na kterých by se korelace indexů NAO se srážkami statisticky 

významně lišily. Pro první skupinu indexů toto platí i u korelací s teplotami, v druhé skupině 

indexů (scóre) NAO nacházíme několik stanic ve střední Evropě, na kterých jsou korelace 

indexů  NAO-NOAA a NAO-SLP s teplotami statisticky významně nižší než korelace indexu 

NAO-Z500 s teplotami (obr. 24).  Rozdíly v korelacích mezi výše zmíněnými skupinami 

indexů NAO byly nalezeny na stanicích v severní Evropě a pro index NAO-Z500 u korelací s 

teplotami též na mnoha stanicích ve střední, západní a jižní Evropě. Největší shoda panuje 

mezi korelacemi indexů první skupiny a indexem NAO-SLP, což není překvapivé, uvážíme-li, 

že všechny indexy používají jako vstupní data hodnoty ze SLP. Z obr. 24 lze vyčíst, že index 
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NAO-Z500 se z pohledu korelací s klimatickými prvky chová nejodlišněji z porovnávaných 

indexů. Loading příslušného módu má v letní sezóně výrazné kladné centrum nad velkou částí 

Evropy a proto  korelace indexu NAO-Z500 se všemi prvky jsou významně větší než korelace 

ostatních indexů NAO a to na velkém počtu Evropských stanic. 

Nejvíce se v obou sezónách shodují korelace indexů NAO-A, NAO-C a NAO-P 

s vybranými klimatickými prvky, což je pochopitelné vzhledem ke způsobu definice těchto 

indexů. Všechny totiž využívají hodnoty tlaku v SLP odečtené z přibližně stejných míst 

zejména v zimě a výpočet indexů je založen na jednoduchých matematických operacích. V létě 

se průměrné měsíční polohy středů AH a IL nalézají nad západní částí Severního Atlantiku, 

proto jsou korelace indexů NAO-A, NAO-C a NAO-P s teplotami a srážkami slabé. 

Velikosti korelací indexů NAO získaných metodou PCA se odvíjejí od polohy a 

charakteru center příslušných módů. V zimě je charakter módů NOAA a Z500 podobný a také 

korelace příslušných indexů jsou obdobné. Odlišný tvar center módu 2 v SLP v zimě vede 

k vyšším korelacím zejména s maximálními teplotami na mnoha stanicích střední, západní i 

jižní Evropy a na několika stanicích i pro další sledované prvky. V létě mají podobný charakter 

mód NOAA a mód 2 v SLP, na žádné stanici nebyly nalezeny významně odlišné korelace 

příslušných indexů s klimatickými prvky. Centra módu Z500 jsou výraznější v porovnání 

s ostatními módy a jejich středy leží nad Evropou či v její blízkosti. Korelace indexu NAO-

Z500 s teplotami a srážkami jsou v letní sezóně na většině stanic nejvyšší ze všech 

sledovaných. 
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5. Diskuse výsledků

  5.1. Cirkulační módy

V této kapitole se zaměřím na porovnání módů nalezených v mé práci s módy v obou 

hladinách popsanými v dostupné literatuře. Také se zmíním o vertikální struktuře módů, a tedy 

korektnosti vzájemného přiřazení módů v obou hladinách. Pro korelace jednotlivých módů 

s přízemními klimatickými prvky na stanicích v Evropě uvedu výsledky autorů, kteří se zabývali 

vztahem cirkulace a teplot či srážek na sledovaném území.

Módy, které jsem identifikovala v hladině 500 hPa, odpovídají svým charakterem dříve 

nalezeným módům nejen v této hladině, ale také v hladině 700 hPa. Ve své práci jsem vycházela 

ze studie BaL, v níž autoři hledali metodou RPCA módy v hladině Z700 v jednotlivých měsících. 

Jejich síť měla rozlišení 5 x 10 stupňů, směrem k severnímu pólu byly uzlové body vyřazovány, a 

dále nebyly do výpočtů zahrnuty uzlové body nad Himalájemi, aby se vyloučil vliv orografie. Do 

výpočtů tedy vstupovaly měsíční průměry za období 1950 až 1984 z 358 uzlových bodů. Pro 

každý měsíc autoři rotovali 10 hlavních složek, pro nalezené módy zavedli vhodné názvy a 

porovnávali je s módy popsanými v pěti dříve publikovaných studiích. Popsali tak jakýsi časový 

vývoj některých módů v průběhu několika měsíců. Většinu módů se jim totiž podařilo 

identifikovat mezi 10 rotovanými pouze v některých měsících, jedině NAO během celého roku. 

Nelze očekávat, že módy nalezené v této práci budou naprosto identické s těmi v BaL, 

jednak z důvodu odlišných vstupních dat a hustoty sítě uzlových bodů, jednak vzhledem 

k odlišným geopotenciálním hladinám a časovému kroku (v BaL analýza po měsících, v mé práci 

po sezónách. Přesto se tvar nalezených módů v obou studiích do značné míry shoduje, alespoň 

pokud lze soudit z grafické podoby módů publikovaných v BaL a jejich slovního popisu. Jižní 

centrum jejich módu NAO se od března do prosince vyznačuje dvěma středy, z nichž jeden leží 

nad střední Evropou, v jarních měsících je ovšem ve srovnání se západním středem podstatně 

slabší. Mód NAO diskutovaný v mé práci má na jaře střed jižního centra u břehů Severní 

Ameriky, v létě a na podzim má středy dva (viz. obr. 9). Velmi výrazný zimní mód PNA má 

polohu středů akčních center během roku téměř neměnnou, ovšem v letních měsících ztrácí 

dominantní vliv. V BaL nebyl mód PNA nalezen mezi 10 rotovanými módy v letních měsících, 

přesto se s indexem PNA pracuje i ve studiích pro letní sezónu, např. v Leathers a kol. (1991), 

kteří i v této sezóně opodstatňují jeho význam. Mód WPO ovlivňuje zejména klima v Japonsku a 

východní Asii, podle BaL je výrazný v zimě a na jaře. Také v mé práci byl nalezen mezi 

rotovanými složkami v zimě a na jaře, podzimní výskyt je dle mého názoru dán rozšířením počtu 
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rotovaných složek na 11. Výrazný letní mód, který ovšem nalezneme i na jaře a na podzim, je SZ, 

v BaL identifikovaný od března do října, s výjimkou května. Tento mód vzniká v důsledku vzniku 

subtropických anticyklón a v mé práci byl nalezen ve všech sezónách kromě zimy. Mód EA 

popsali autoři BaL v šesti chladných měsících (od listopadu do dubna), a poloha jeho akčních 

center je totožná s módem EA nalezeným v mé práci. Mód EU1 nalezený v BaL ve všech 

měsících, kromě tří letních, je typický centrem nad Skandinávií, podle BaL je provázaný s NA a

v některých měsících chybí jeho centrum nad Španělskem. V mé práci jsem mód identifikovala 

díky Skandinávskému centru ve všech sezónách, NA má středy center poněkud východněji a 

v létě se mezi 9 rotovanými módy nevyskytuje. Konečně mód EU2 vyznačující se silným centrem 

nad Kaspickým mořem a v zimě centrem s opačným znaménkem nad Británií a Dánskem, popsali 

BaL od září do března. V mé práci je Britské centrum u módu EU2 na jaře a na podzim slabší a 

v létě zaniká úplně. Rozdíl nalezneme u východního centra nad Ochotským mořem, které má 

v mé práci na jaře a v létě stejnou polaritu jako centrum, což je v rozporu s výsledky BaL. Výskyt 

výše uvedených módů dokládají BaL také v dřívějších studiích od jiných autorů. Pro porovnání 

ostatních módů není v práci BaL dostatek grafických podkladů. 

Z novějších prací se hledáním módů zabývali např. CaM, kteří použili opět metodu 

RPCA, ovšem na síti uzlových bodů zkonstruované odlišným způsobem a použili při tom         

10-denní průměrné hodnoty geopotenciálních výšek hladiny 700 hPa. Nutno zdůraznit, že módy 

hledali v sezónách definovaných stejně jako v mé práci a nalezené módy porovnávali také s módy 

BaL. Jejich mód NAO má poněkud odlišnou polohu jižního centra v zimě, kdy zasahuje až nad 

Skandinávii, a na podzim, kdy je severním centrem zatlačeno více na východ. Na jaře, shodně 

s mojí prací, leží obě centra u břehů Severní Ameriky a v létě je jižní centrum nejsilnější nad 

Evropou. Mód EA v práci CaM má v zimě velmi slabé jižní centrum, naopak to severní zasahuje 

až do střední Evropy. Na jaře a v létě má podobný tvar, jako v mé práci. Ovšem na podzim svým 

charakterem spíše připomíná mód EU2. Mód EU1, v práci CaM nazvaný Skandinávský, se 

vyznačuje silným centrem nad Skandinávií. Ostatní akční centra však leží úplně jinde v porovnání 

s módem nalezeným v mé práci, snad kromě léta, kdy jsou módy podobné v obou studiích. Na 

Skandinávský mód se také zaměřili Bueh a Nakamura (2007), kteří jej s použitím metody RPCA 

identifikovali v hladině 300 hPa v jednotlivých měsících roku. V letních měsících má jejich mód 

silnou subtropickou složku v Indické monsunové oblasti, proto jej pro další diskusi nepoužili. Pro 

ostatní měsíce je poloha center módu Scan téměř totožná s módem uvedeným v této práci jako 

EU1. Mód EU2, pro který je typické centrum u Kaspického moře, má v práci CaM toto centrum 

severněji a výrazně silnější, než centrum opačného znaménka nad Evropou. V mé práci mají 
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centra srovnatelnou intenzitu. Svou polohou se ale neliší a v létě shodně v obou studiích Evropské 

centrum zaniká.

Porovnání módů v SLP není tak jednoduché, protože se jimi zabývají ve větší míře starší 

studie, které obsahují minimum obrázků. Proto vybírám pouze 2 studie. Jednak Kutzbach (1970), 

který metodou PCA hledal módy v SLP v lednu a červenci za období 1899-1970 a použil síť 

10x10 stupňů zředěnou směrem k severnímu pólu, ovšem ukončenou na 60. stupni severní šířky. 

Ve své práci publikoval grafickou podobu prvních tří módů pro oba měsíce. Z nich nepochybně 

jeden je mód NAO a je zřejmá podoba s módem 2 pro zimu a módem 1 pro léto v mé práci. Další 

dva lednové módy z práce Kutzbacha odpovídají zimním módům 7 a 3 z mé práce (korelují 

s módy EU1 a EU2 v hladině 500 hPa) a červencové módy odpovídají módům 1 a 12 z mé práce 

(korelují s NAO a EU1 v Z500). Druhou prací vhodnou pro srovnání módů v SLP je Trenberth a 

Paolino (1981) (TaP), kteří hledali metodou PCA módy v sezónách za období 1924-1977 na 

rovnoměrné síti získané interpolací té původní s rozlišením 5x5 stupňů. Pro každou sezónu autoři 

v článku publikovali první tři hlavní složky. Z nich vždy jedna reprezentuje mód NAO, jehož tvar 

odpovídá módům 2, resp. 1 a 1 z mé práce v zimě, resp. na jaře a v létě. Na podzim je shoda jen 

částečná, souhlasí poloha a tvar severního centra módu NAO z práce TaP s módem 4 v mé práci, 

rozdíl je ale v poloze jižního centra. Vzhledem k tomu, že TaP nerotovali hlavní složky, nemají 

módy regionální charakter a akční centra jsou rozložena u všech zobrazených módů nad celou 

severní polokoulí. Autoři toto v diskusi vyzdvihují a vyslovují názor, že všechny nalezené módy 

zasahují větší území, než se původně předpokládalo a že cirkulace nad Atlantikem a Pacifikem je 

silně provázaná. V tomto případě si ale myslím, že je to dáno použitou metodou a volbou 

grafického zobrazení loadingů (většina jich má jen slabá akční centra, ovšem vynesením čar 

v intervalu 0,05 včetně čáry nulových hodnot se jeví jako velmi výrazná). Zaměříme-li se na 

akční centra nad Euroatlantickou oblastí, lze konstatovat, že druhý a třetí zimní mód v TaP jsou 

kombinací módů  7 a 8 z mé práce, druhý jarní mód z TaP odpovídá mému módu 2 a třetí jarní 

mód z TaP je kombinací mých módů 9 a 10. V létě mají druhá a třetí hlavní složka v TaP jen 

slabá akční centra, která zaujímají menší oblasti, a jsou obdobou mých módů 12 a 11. Konečně 

první a třetí podzimní hlavní složky v TaP se dobře shodují s mými módy 8 a 1.

Z výše uvedeného je zřejmé, že módy nalezené v této práci v obou hladinách byly 

identifikovány na severní polokouli i jinými autory v jiných datových souborech a s použitím 

různě upravené sítě uzlových bodů. Nejsou tedy pouze matematickým výsledkem použité 

statistické metody RPCA, ale obrazem dlouhodobého charakteru atmosférické cirkulace téměř 

nezávislého na zvoleném období. Přitom autoři zde citovaných prací se také zabývali správností 

svého postupu, porovnávali své výsledky s výsledky jiných autorů a podrobně studovali metodu 
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PCA. Došli k závěru, že výsledky analýz založených na této metodě popisují reálně chování 

atmosféry. 

Dále bych zde ráda uvedla výsledky práce autorů Hsu a Wallace (1985), kteří se zabývali 

vertikální strukturou módů. Zkoumali nejen jejich tvar v SLP a hladině 500 hPa, ale také jejich 

časový vývoj. Zaměřili se pouze na zimní měsíce a k identifikaci módů použili opět metodu 

RPCA pro období 1946-1977 a data upravená na síť 10x10 stupňů pomocí cosinu zeměpisné 

šířky. Ukázali, že mód NAO má v obou hladinách podobný charakter, středy jeho akčních center 

se posunují západně s rostoucí výškou nad zemským povrchem. To lze pozorovat i ve výsledcích 

mé práce na obr. 10. Dále Hsu a Wallace (1985) popisují módy, které se vyskytují nad Asií a nad 

Severní Amerikou, neboť autoři se ve své práci zaměřili na to, jak vertikální strukturu ovlivňují 

vysoká pohoří, což ale není případ Evropy. Autoři konstatují, že v případě nevýrazné orografie 

mají módy v různých hladinách obecně podobnou strukturu, pouze osa středů akčních center je 

šikmá (tj. středy se s výškou posunují na západ). Toho lze využít při přiřazování módů v obou 

hladinách, ovšem za předpokladu, že módy s podobnou strukturou v obou hladinách nalezneme. 

V mé práci se to nepodařilo pro všechny módy v některých sezónách; tehdy jsem pro přiřazení 

využila míru vzájemné korelace módů v obou hladinách.

Vertikální strukturu Skandinávského módu (zde EU1) v lednu rozebírají ve své práci také 

Bueh a Nakamura (2007). V hladině 1000 hPa zůstává zachované nejvýrazněji centrum nad 

Skandinávií, poněkud slabší je centrum opačného znaménka nad Atlantikem a téměř zaniká 

východní centrum, čemuž zhruba odpovídá zimní mód 7 nalezený v mé práci.

  5.2. Korelace módů a přízemních klimatických prvků

Vliv módů na přízemní klimatické prvky vyjádřený prostřednictvím korelací a 

diskutovaný v této práci lze vysvětlit charakterem módů v jednotlivých sezónách. Znaménko 

korelací na jednotlivých stanicích a do určité míry také jejich velikost jsou dány geografickým 

rozložením akčních center, jejich vzájemnou polohou i polohou jejich středů. K obdobným 

výsledkům dospěli autoři studií publikovaných v posledních 20 letech, jednotlivé studie jsou 

ovšem zaměřeny pouze na malé evropské regiony, diskutují často jen zimní měsíce a nezřídka 

autoři definují své vlastní módy proměnlivosti s poněkud odlišným charakterem, než uvádím ve 

své práci. Přesto si myslím, že některé výsledky lze mezi sebou porovnat, o což se pokusím v 

následujícím textu. 

Mód NAO je zkoumán nejčastěji, proto se mu zde věnuji více pozornosti. V zimě a v létě 

ovlivňuje statisticky významně teploty i srážky na většině Evropských stanic, v zimě více úhrny 

srážek, naopak v létě jejich výskyt. Na jaře a na podzim jsou korelace slabší, ale stále statisticky 
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významné na více než polovině stanic. Módy v SLP přiřazené k módu NAO mají téměř shodné 

korelace s prvky na stanicích, podzimní mód 4 ovlivňuje srážky dokonce silněji než NAO 

definované v Z500. 

V zimě poloha akčních center módu NAO vyvolává během kladné fáze příliv teplého 

vzduchu nad celý kontinent, a tedy i vyšší minimální a maximální teploty. Výjimkou jsou stanice 

v Portugalsku a ve Středomoří, kde vzhledem k malé oblačnosti dochází k radiačnímu ochlazení, 

a tedy poklesu minimálních teplot. Stejné rozložení korelací módu NAO a průměrných teplot 

publikovali autoři Jones a kol. (2003). K podobným výsledkům dospěli též Bartzokas a Metaxas 

(1996), když pro měsíce leden a únor nalezli kladné korelace módu NAO s teplotami nad celou 

Evropou, v západní a severozápadní Evropě statisticky významné. Korelace s výskytem i úhrny 

srážek v zimě přesně odpovídají poloze center, kladné jsou v severní polovině Evropy a záporné 

v jižní, předěl je cca na 45. rovnoběžce. Ke stejnému závěru došla také Wibig (1999). V práci 

Jones a kol. (2003) leží pomyslná dělicí čára zhruba o 10 stupňů severněji. Výsledky autorů Qian 

a kol. (2000) pro porovnání použít příliš nelze, neboť aplikovali metodu PCA na data ze všech 

měsíců v roce a nerozlišili jednotlivé sezóny. 

Z ostatních sezón se v publikovaných pracích objevuje jen léto, kdy při kladné fázi NAO 

byly zaznamenány vyšší teploty na všech Evropských stanicích a vyšší úhrny srážek pouze na 

stanicích v jihovýchodní části kontinentu.  To potvrzují práce Bartzokas a Metaxas (1996), 

Slonosky a kol. (2001) a Feidias a kol. (2007). 

Mód EA v zimě má podobný vliv na teploty a srážky na evropských stanicích jako mód 

NAO, což je dáno jeho zonálním charakterem, jeho centra však leží v porovnání s centry módu 

NAO jižněji. Mód EA je dobře vyjádřený ve všech sezónách kromě jarní a poloha jeho center se 

v průběhu roku mění jen málo. Na jaře jsou centra módu EA posunuta na severovýchod                

v porovnání s polohou v ostatních sezónách a mód EA částečně přebírá roli módu NAO, který má 

v této sezóně centra u břehů severní Ameriky. Kladná fáze módu EA v zimě je spojena s vyššími 

teplotami na celém kontinentu, a vyššími úhrny srážek na většině stanic s výjimkou těch ve 

Středomoří a jihovýchodní Evropě. Ke obdobným závěrům došli Trigo a kol. (2004), jejichž 

blokující situace se do určité míry dají srovnat se zápornou fází EA, a stejné korelace se zimními 

srážkami nalezneme také u Wibig (1999). V práci autorů Werner a von Storch (1993) vysvětluje 

tento mód od 20 do 60 % rozptylu teplot na všech stanicích ve střední Evropě v lednu a únoru. 

Poněkud více studií jsem nalezla pro mód EU1 s výrazným centrem nad Skandinávií. Jako 

kladná fáze se obvykle označuje polarita módu, při níž je toto centrum záporné. Pak do střední 

Evropy proudí vlhký vzduch ze severozápadu (Popova, 2007) a západní Evropa je ovlivňována 

kladnou tlakovou anomálií. Během kladné fáze módu EU1 byly pozorovány nižší teploty 
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v severní Evropě v zimě i v létě, což potvrzují práce Bartzokas a Metaxas (1996), Werner a von 

Storch (1993), dále pokles srážek v oblasti mezi severovýchodním Atlantikem a Středomořím a 

naopak nárůst srážek v severovýchodní polovině Evropy ve všech sezónách kromě léta (viz také 

Bueh a Nakamura, 2007; Wibig, 1999).

Módem EU2 se články z poslední doby zabývají jen výjimečně, a to i přesto, že jeho vliv 

na klima v Evropě je kromě letních měsíců značný. Vyznačuje se kladnými korelacemi se 

srážkami na většině Evropských stanic v zimě (viz. také Wibig, 1999), na jaře a na podzim to 

platí s výjimkou stanic na východě kontinentu (Quian a kol., 2000a,b). Korelace s teplotami se 

řídí polohou center v průběhu roku, dělící čára mezi zápornými a kladnými korelacemi 

s teplotními charakteristikami prochází zhruba v severojižním směru a leží nejvýchodněji v zimě, 

na jaře naopak nejzápadněji, na podzim prochází přes střední Evropu. 

Obecně lze říci, že pro módy se zonálním charakterem v hladině Z500, tj. mód NAO 

v zimě a na jaře, mód EU1 v létě a mód EA ve všech sezónách s výjimkou léta, je při jedné 

z jejich fází typický transport vzduchových hmot od západu až jihozápadu na východ. V případě 

Evropy tedy přísun vlhkého vzduchu z oceánu, spojený s nárůstem srážek, v chladných měsících s 

vyššími teplotami oproti obvyklým hodnotám a v teplých měsících naopak s poklesem teplot. 

Také meridionální módy mají své typické znaky, a to převládající proudění od severu až 

severozápadu k jihu během jedné jejich fáze. Jedná se o mód EU1 v zimě, na jaře a na podzim a 

mód EU2 na jaře a na podzim. Pro stanice na evropském kontinentu je však vždy důležitá poloha 

center, která je proměnlivá v průběhu roku. Od ní se pak odvíjí poloha rozhraní mezi stanicemi    

s kladnými a zápornými korelacemi, obvykle opačnými pro teplotu a pro srážky (oblast záporné 

tlakové anomálie je spojena s vyššími srážkami a nižšími teplotami; pro centrum kladných 

odchylek to platí opačně).  Konečně se zde vyskytují módy s výrazným centrem ležícím nad 

střední Evropou, jako např. EU2 v zimě a na podzim nebo NAO v létě a na podzim. Tehdy na 

většině evropských stanic pozorujeme korelace jednoho znaménka pro srážky, a s výjimkou EU2 

na podzim, i pro teplotu; ty jsou přitom opačné polarity.

Území ČR je relativně malé z pohledu velkoplošných cirkulačních módů, a tak v drtivé 

většině případů nalezneme na stanicích v naší republice pro jednotlivé módy a sledované 

klimatické charakteristiky korelace jednoho znaménka. Pokud se zároveň vyskytují kladné i 

záporné korelace, pak jsou většinou slabé a statisticky nevýznamné. Korelace módů s teplotami 

jsou obvykle opačné polarity než korelace se srážkami, oblačností a relativní vlhkostí a stejné 

polarity jako korelace se slunečním svitem. Jestliže se nad naším územím nalézá záporné 

centrum, čili v kladné fázi módu cyklóna nebo brázda v poli tlaku či geopotenciálních výšek, pak 

převládá zvýšená oblačnost a vyskytují se častější a bohatší srážky. Zaznamenáváme méně 



47

slunečního svitu, a tedy nižší teploty. Pouze v případech, kdy se naše území nalézá na okraji 

centra tlakových odchylek daného módu, či mezi těmito centry, nalézáme silnější korelace na 

stanicích v jedné části republiky a slabší na ostatních, např. v zimě korelace módu EU1 s relativní 

vlhkostí, nebo vliv módu 12 v létě na stanice na severozápadě ČR. Nedostatečná kvalita dat 

některých meteorologických prvků ze stanic v ČR, která se projevuje bezdůvodně menšími, 

většími či opačnými korelacemi na těchto stanicích vzhledem k ostatním (např. relativní vlhkost 

na stanicích České Budějovice a Přibyslav), nedovoluje dělat obecnější závěry o vlivu módů na 

menší regiony. Ve výjimečných případech byly nalezeny opačné korelace pro maximální a 

minimální teplotu (např. mód 4 v létě, obr. 15), což lze odůvodnit vlivem centra kladných 

odchylek, jež v kladné fázi módu přes den zvyšuje délku slunečního svitu, a tedy maximální 

teplotu, naopak v noci při nízké oblačnosti zvyšuje dlouhovlnné vyzařování, čímž snižuje 

minimální teploty.

  5.3. Korelace indexů NAO s klimatickými prvky

V dostupných studiích se vztahem indexů NAO a klimatických prvků zabývalo více 

autorů. Jmenovitě Osborn a kol. (1999) porovnávali do jaké míry indexy NAO-A a NAO-G 

vysvětlují variabilitu pole tlaku, teplot a srážek v Evropě, del Río a kol. (2007) zjišťovali, jak 

silně korelují indexy NAO-G i NAO-A s teplotami ve Španělsku v zimě a v létě, Hurrell (1995) 

hledal pomocí indexu NAO-L příčinu dlohodobých změn teploty v Evropě v zimě, Jones a kol. 

(2003) korelovali indexy NAO-A a NAO-G s více klimatickými prvky v Evropě, Castro-Díez a 

kol. (2002) zkoumali vztah indexu NAO-G a zimních teplot v Evropě, tentýž index použili 

Slonosky a kol. (2001) při hledání vztahu cirkulace a teplot ve střední Evropě v průběhu celého 

roku a Doležalová (2007) porovnávala korelace tří indexů NAO (NAO-A, NAO-G a NAO-L) 

s řadami průměrných teplot a srážek v střední Evropě. Indexy NAO založené na skóre módu 

NAO nalezeného metodou RPCA použili ve svých studiích Lamb a Peppler (1987) ve spojitosti 

s teplotami v severní Africe a Ulbrich a kol. (1999) ve vztahu ke srážkám v Portugalsku. 

Porovnáním jednotlivých definic indexů NAO bylo zjištěno, že v zimě jsou, s vyjímkou několika 

málo stanic) mezi jednotlivými indexy nevýznamné rozdíly v korelacích s klimatickými prvky, 

což potvrzují mj. Osborn a kol. (1999), del Río a kol. (2007) a Hurrell (1995). Porovnání indexů 

z hlediska rozdílných jižních stanic v této práci provedeno nebylo, nicméně Jones a kol. (2003) 

konstatovali, že silnější vliv na klimatické prvky v Evropě má index NAO-G ve srovnání 

s indexem NAO-A. Nejvíce se problematice různých definic věnovali autoři studující jihozápadní 

část kontinentu. Del Río a kol. (2007) zjistili, že v zimní sezóně dostávají u maximální teploty 

obdobné výsledky pro obě definice NAO indexu (tj. NAO-G i NAO-A), zatímco v létě jsou 
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statisticky významné korelace jen u NAO-G. Pro minimální teplotu došli autoři k závěru, že lépe 

její proměnlivost vystihuje NAO-G ve všech sezónách. Castro-Díez a kol. (2002) poukázali na to, 

že pro teploty v jihozápadní Evropě je vedle fáze NAO důležitá také poloha středů tlakových 

útvarů. Ve střední Evropě jsou korelace indexů NAO s teplotami v zimní sezóně významné bez 

ohledu na definici indexu NAO; naopak v létě jsou tyto korelace nevýznamné (Slonosky a kol., 

2001; Doležalová, 2007).

Z této práce je zřejmé, že statisticky významné korelace s teplotami a srážkami na 

evropských stanicích dostáváme v obou sezónách pouze pro skóre módů NAO. K analogickým

závěrům došli také Lamb a Peppler (1987), Ulbrich a kol. (1999) a Portis a kol. (2001), a totiž, že 

módy vystihují dlouhodobý charakter cirkulace přinejmenším stejně dobře jako indexy, 

z hlediska některých evropských regionů dokonce lépe. Bohužel indexy (skóre) NAO založené na 

analýze hlavních složek se nerozšířily mezi širší vědeckou komunitou natolik, aby došlo k jejich 

častějšímu používání namísto klasických indexů, a to i přesto, že časové řady módů NAO (tj. 

skóre) jsou na internetu dostupné a aktualizované stejně, jako staniční indexy NAO.
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6. Závěr

V této práci jsem se zaměřila na vztah atmosférické cirkulace a přízemních prvků ve 

střednědobém měřítku, tj. prostřednictvím měsíčních průměrných polí, a to v jednotlivých 

sezónách roku. Pro popis dlouhodobé proměnlivosti atmosférické cirkulace jsem použila pole 

geopotenciální výšky 500 hPa a pole přízemního tlaku na severní polokouli, z přízemních prvků 

pak měsíční průměrné teploty a měsíční úhrny srážek na stanicích na evropském kontinentu. 

Podrobněji jsem studovala tyto vazby na území České republiky, kde jsem měla k dispozici 11 

klimatických prvků na 21 stanicích, údaje o srážkách dokonce na 65 stanicích. 

Po prostudování dostupné literatury jsem se přiklonila k popisu atmosférických polí 

prostřednictvím módů proměnlivosti, pro jejichž výpočet jsem použila statistickou metodu 

nazvanou „Analýza hlavních složek“ (PCA), a na řešení jsem aplikovala lineární transformaci 

(rotaci). Tato metoda je hojně používána od 80. let minulého století. Autoři, kteří se jí ve svých 

článcích věnovali, rozebírali mimo jiné možnosti použití této metody, hledali optimální způsoby 

volby parametrů a také upozorňovali na úskalí, na která je nutno zaměřit pozornost při použití 

metody PCA. Již v té době byly popsány a pojmenovány módy proměnlivosti atmosférické 

cirkulace typické pro jednotlivé oblasti (kontinenty) severní polokoule, a to v hladinách 

geopotenciálních výšek 500 a 700 hPa i v SLP. Protože jsou tyto módy nejlépe vyjádřené 

v zimních měsících, většina publikací z pozdější doby se věnuje vztahu módů proměnlivosti a 

různých přízemních klimatických prvků právě v zimě. Podrobně byl popsán zejména vliv 

Severoatlantické oscilace na teploty a srážky (průměrné i extrémní) v různých částech Evropy i 

v Severní Americe a Grónsku, již méně se autoři věnovali dalším klimatickým prvkům, jako je 

např. délka slunečního svitu, pokrytí oblačností, množství sněhu a denní amplituda teplot. Některé 

studié se vedle NAO zabývají také dalšími módy proměnlivosti, např. Euroatlantickým či 

Skandinávským. Používání módů pro hledání vztahů mezi cirkulací a proměnlivostí přízemních 

prvků se postupem času stalo poměrně běžné, na různých webových stránkách jsou v současné 

době dostupné časové řady některých módů severní polokoule a to pro jednotlivé měsíce i pro 

celé sezóny. Popis jejich výpočtu bývá však velmi stručný; často se přitom setkáváme s tím, že 

autoři tyto řady přebírají a používají bez toho, aby se více zajímali o způsob jejich výpočtu či tvar 

loadingu, který danému módu patří. Nezřídka tyto časové řady nazývají indexem určitého módu 

(např. Popova, 2007) a vzhledem k neznalosti přesného tvaru módu nejsou schopni fyzikálně 

odůvodnit výsledky svých analýz. Během své práce jsem nenašla žádnou studii, která by 

popisovala vztah cirkulačních módů a klimatických prvků v Evropě či některém jejím regionu ve 
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všech sezónách. V poslední době byl podrobněji popsán pouze mód EU1 a jeho vliv na klimatické 

prvky ve Skandinávii v průběhu celého roku (Bueh a Nakamura, 2007). Autorům se však 

nepodařilo tento mód identifikovat v létě. 

V této práci jsem v průměrných měsíčních polích hladiny Z500 severní polokoule nejprve 

identifikovala 9 cirkulačních módů dlouhodobé proměnlivosti v zimní sezóně a následně 9 módů 

na jaře a v létě a 11 módů na podzim. Přitom jsem použila názvosloví podle BaL a dále jsem 

pracovala se čtyřmi módy, které mají akční centra nad Severním Atlantikem a Evropou: mód 

NAO, Východoatlantický mód a Euroasijské módy typu 1 a 2. V jednotlivých sezónách jsem 

hledala vazby mezi těmito módy a teplotou a srážkami v Evropě a také dalšími klimatickými 

prvky na stanicích v České republice. Obdobným způsobem jsem vyhledala módy také v poli SLP 

a výpočtem korelací mezi módy v obou hladinách zvolila optimální počty módů v SLP 

v jednotlivých sezónách. Přiřazení módů v obou hladinách je jednoznačné pouze na podzim, 

nejvíce spolu korelují módy obou hladin v zimě (od 0,52 do 0,71) a v létě (od 0,46 do 0,80).

Charakter módů se v průběhu roku mění, a tím se mění i vliv módů na jednotlivé 

klimatické prvky. Ve všech sezónách byly nalezeny statisticky významné korelace módů 

s vybranými klimatickými prvky na stanicích v Evropě. Akční centra módů v hladině SLP a Z500 

mají často stejnou polohu středů, proto je jejich vliv na teploty a srážky v Evropě velmi podobný. 

V některých případech jsou ale tvar či poloha akčních center v rozdílných hladinách odlišné, což 

se projeví na velikosti korelací s vybranými prvky na jednotlivých stanicích. Pomyslná dělicí čára 

mezi kladnými a zápornými korelacemi na evropských stanicích je pak posunuta pro módy 

v jednotlivých hladinách severněji či jižněji (např. u módu EU1 na podzim, u módu EA na jaře a 

u módu EU2 v zimě), případně leží více jihozápadně či severovýchodně (viz mód EU1 na jaře a 

na podzim, mód EA v zimě). V podrobnější studii pro Českou republiku lze u Euroasijských 

módů navíc pozorovat vliv polohy rozhraní mezi akčními centry. Pokud tato hranice prochází 

přes naši republiku, pak jsou korelace daného módu s klimatickými prvky velmi slabé, 

v některých případech současně kladné i záporné na jednotlivých stanicích (např. mód EU2 a 

rychlost větru na jaře, mód EA a úhrny srážek v zimě). Na mapách korelací s klimatickými prvky 

na Evropských stanicích je tato skutečnost patrná u všech módů, které mají nad kontinentem 

centra opačné polarity.

Obecně lze říci, že módy atmosférické cirkulace jsou nejlépe vyjádřeny v zimě a nejslaběji 

v létě. Během roku se mění intenzita a vzájemná poloha akčních center jednotlivých módů. U 

většiny módů byla nalezena shoda s módy identifikovanými v BaL a v dalších studiích z 80. let 

minulého století. Módy NAO a EA se po většinu roku vyznačují zonálním přenosem vzduchu, 

módy EU typu 1 a 2 naopak přenosem meridionálním, ovšem nalezneme i výjimky (např. když 



51

vzájemná poloha akčních center módu EU1 v létě vytváří proudění zonálního charakteru; nebo 

když mód NAO v létě a na podzim má jižní akční centrum rozdělené na dvě buňky, z nichž jedna 

leží nad Evropou, a když mód EU2 má na podzim a v zimě západní akční centrum také přímo nad 

Evropou, což může být spojeno s výskytem blokujících anticyklón). Módy označené jako zonální 

silně korelují s teplotami, pokud ovšem středy jejich akčních center leží dostatečně blízko 

evropskému kontinentu. Módy označené jako meridionální mají větší vliv na srážky. Módy, 

jejichž jedno centrum leží nad Evropou, korelují významně s oběma sledovanými 

charakteristikami na Evropských stanicích a s většinou prvků v ČR. Módy, které mají silná centra 

ve sledované oblasti, silně korelují s rychlostí a směry větru na stanicích v ČR. Korelace módů 

s délkou slunečního svitu a s pokrytím oblačností na území ČR jsou silné jen tehdy, nalézá-li se 

nad ČR střed kladných či záporných odchylek v poli geopotenciální výšky 500 hPa. Vliv módu 

EU1 a jemu příslušných módů v SLP na prvky v ČR je rozdílný v jednotlivých sezónách, v zimě 

a na jaře převládá vliv severně položeného akčního centra se středem nad Skandinávií, naopak 

v letních a podzimních měsících se více projevuje vliv jihozápadního centra, což je patrné 

z korelací opačného znaménka v uvedených sezónách. Velikost a polaritu korelací jednotlivých 

módů s přízemními prvky lze ve většině případů vysvětlit synoptickým charakterem příslušného 

módu.

Nepotvrdil se často předpokládaný vliv NAO v létě, opačný od toho zimního, totiž že při 

kladné fázi, a tedy zesílení AH a prohloubení IL, proudí do Evropy v létě chladný a vlhký vzduch 

z oceánu. V létě i na podzim dochází ke změně charakteru jižního centra módu NAO. V hladině 

Z500 se AH posunuje na západ k pobřeží Severní Ameriky a nad Evropou se zformuje druhé, 

dokonce silnější, centrum anomálií. V SLP se AH rozkládá ve zmíněných sezónách nad větším 

územím a zasahuje až do severní a východní Evropy. Korelace s teplotami jsou v západní a 

střední Evropě v létě i na podzim opět kladné, i když slabší než v zimě. Vliv na srážky je opačný 

ve srovnání se zimou, při kladné fázi lze pozorovat méně srážek než obvykle na většině stanic 

kromě Středomoří. 

Původním záměrem této práce bylo popsat módy dlouhodobé proměnlivosti atmosférické 

cirkulace a jejich vliv na přízemní klimatické prvky. Během práce jsem však narazila na problém 

související právě s popisem vztahů atmosférické cirkulace a přízemních prvků – totiž na různé 

definice indexu NAO, který kvantitativně popisuje intenzitu NAO včetně její fáze. Jednotliví 

autoři jej počítají z přízemního tlaku z rozdílných stanic nebo v případě módu NAO požívají 

časové řady získané statistickými metodami. Proto jsem do své práce zahrnula také porovnání 

různých definic idexu NAO. Kromě míry vzájemné korelace mezi jednotlivými indexy NAO 
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(respektive jejich časovými řadami) mě zajímalo, jak se liší vztah NAO s přízemními 

klimatickými prvky na stanicích v Evropě při použití různých definic indexů NAO. Vybrané 

definice indexu NAO jsou: i) normalizovaný rozdíl měsíčních průměrů přízemního tlaku vzduchu 

ze stanic Ponta Delgada, Azory a Stykkisholmur/Reykjavík, Island, ii) normalizovaný rozdíl 

měsíčních průměrů přízemního tlaku vzduchu ve středech AH a IL, iii) index, který zkonstruoval 

a spočítal Paeth (1999), iv) skóre módu NAO dostupné na internetových stránkách NOAA,         

v) skóre módu NAO v hladině Z500 spočítané v této práci, vi) skóre módu NAO v SLP spočítané 

v této práci. V této části jsem se ovšem zaměřila pouze na zimu, kdy je cirkulace nejvíc 

proměnlivá v porovnání s ostatními sezónami a má dominantní vliv na klima kontinentu, a na 

léto, kdy jsou naopak pro teploty i srážky určující spíše procesy subsynoptického měřítka.

Bylo zjištěno, že všechny porovnávané indexy spolu silně korelují v obou vybraných 

sezónách, přitom v zimě silněji (korelace se pohybují od 0,64 do 0,89), v létě slaběji (od 0,44 do 

0,87), korelace jsou ve všech případech statisticky významné na hladině p=0.05. Vliv NAO na 

teplotu a srážky na stanicích v Evropě je silnější v zimě a rozdíly v definicích indexu NAO se 

neprojevují. Naopak v létě jsou rozdíly mezi indexy výrazné. Indexy počítané z přízemního tlaku 

na stanicích a v centrech útvarů (tj. NAO-A, NAO-C, NAO-P) korelují s teplotami a srážkami 

velmi slabě na většině stanic v Evropě, s výjimkou severní a střední Evropy u teplot a střední a 

západní Evropy u srážek, kde jsou korelace i u takto definovaných indexů NAO statisticky 

významné. Oproti tomu indexy definované jako skóre módů NAO korelují s vybranými 

klimatickými prvky silně a statisticky významně na více než 60 % Evropských stanic, slabší vliv 

mají módy NAO v létě ve Středomoří a na Pyrenejském poloostrově. Také rozdíly mezi 

korelacemi pro tyto dvě skupiny indexů jsou statisticky významné. Toto zjištění ovšem není příliš 

překvapivé, pokud porovnáme mapy loadingů módu NAO získané metodou RPCA a polohu 

stanic použitých pro výpočet indexu NAO-A, respektive letní průměrnou polohu středu Azorské 

tlakové výše (v tomto případě se uvažuje střed v západním Atlantiku). Na mapách loadingů totiž 

nacházíme pro kladnou fázi módu NAO oddělené centrum kladných tlakových odchylek nad 

střední Evropou, které silně ovlivňuje klima v Evropě v letních měsících. Přitom tato „letní“ 

podoba NAO není pouze produktem použité statistické metody, ale vystihuje skutečný charakter 

letní cirkulace nad sledovanou oblastí – viz např. Slonosky a kol. (2001), Portis a kol. (2001). Pro 

popis vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky v letních měsících se 

tedy jako nejvhodnější jeví použití skóre módů NAO namísto klasických indexů, a to zejména pro 

regiony severní, střední a západní Evropy. 

V této práci jsem ukázala, že atmosférická cirkulace se významnou měrou podílí na 

utváření přízemního klimatu na Evropském kontinentu.
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Tab. 1 Seznam Evropských stanic, jejich nadmořská výška a klimatické prvky dostupné na 

jednotlivých stanicích (Tx-maximální teplota, Tn-minimální teplota, Tg-průměrná teplota,          

R-srážky).

Číslo Stát Stanice
Nadm. v. 
[m n.m.]

Klimatické 
prvky

1 Austria Kremsmün 383 Tn,Tx,R

2 Bosnia Sarajevo 577 Tn,Tg,Tx,R

3 Croatia Zagreb 157 Tn,Tg,Tx,R

4 Czech Rep. Praha 191 Tn,Tg,Tx,R

5 Denmark Kobenhaven 9 Tn,Tx,R

6 Denmark Nordby 4 Tn,Tx,R

7 Denmark Vestervig 18 Tn,Tx,R

8 Estonia Tartu 59 Tn,Tg,Tx,R

9 Finland Helsinki 4 Tn,Tg,Tx,R

10 Finland Jyväskylä 137 Tn,Tg,Tx,R

11 Finland Sodankylä 179 Tn,Tx,R

12 France Bordeaux 49 Tn,Tx,R

13 France Châteauroux 160 Tn,Tx,R

14 France Lyon 172 Tn,Tx,R

15 France Marseill 75 Tn,Tx,R

16 France Paris 75 Tn,Tx,R

17 France Perpignan 43 Tn,Tx,R

18 France Toulouse 152 Tn,Tx,R

19 Germany Bamberg 282 Tn,Tg,Tx,R

20 Germany Berlin 55 Tn,Tg,Tx,R

21 Germany Bremen 4 Tn,Tg,Tx,R

22 Germany Jena 155 Tn,Tg,Tx,R

23 Germany Schwerin 59 Tn,Tg,Tx,R

24 Germany Stuttgart 401 Tn,Tg,Tx,R

25 Germany Zugspitze 2960 Tn,Tg,Tx,R

26 Greece Hellinikon 15 Tn,Tg,Tx,R

27 Ireland Birr 70 Tn,Tg,Tx,R

28 Ireland Valentia 9 Tn,Tg,Tx,R

29 Italy Brindisi 10 Tn,Tg,Tx,R

30 Italy Cagliari 2 Tn,Tg,Tx,R

31 Italy Roma 105 Tn,Tx,R

32 Italy Verona 68 Tn,Tx,R

33 Latvia Riga 6 Tn,Tx,R

34 Lithuania Kaunas 75 Tn,Tg,Tx,R

35 Lithuania Klaipeda 6 Tn,Tg,Tx,R

36 Lithuania Vilnius 189 Tn,Tg,Tx,R

37 Luxembourg Luxembourg 376 Tn,Tg,Tx,R

38 Macedonia Prilep 373 Tg,R

39 Netherlands De Bilt 2 Tn,Tg,Tx

40 Netherlands Eelde 4 Tn,Tg,Tx,R

41 Netherlands Vlissingen 8 Tn,Tg,Tx,R
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Tab. 1 …..pokračování

Číslo Stát Stanice
Nadm. v. 
[m n.m.]

Klimatické 
prvky

42 Norway Glomfjord 39 Tn,Tg,Tx

43 Norway Karasjok 129 Tn,Tg,Tx

44 Norway Oksoy Fyr 9 Tn,Tg,Tx

45 Norway Oslo 94 Tn,Tg,Tx

46 Norway Utsira Fyr 55 Tn,Tg,Tx

47 Portugal Beja 246 Tn,Tx,R

48 Portugal Braganca 690 Tn,Tx,R

49 Portugal Lisbon 77 Tn,Tx,R

50 Portugal Porto 93 Tn,Tx,R

51 Romania Arad 117 Tn,Tx,R

52 Romania Calarasi 19 Tn,Tx,R

53 Romania Tirgu Jiu 203 Tn,Tg,Tx,R

54 Russia Kem 8 Tn,Tg,Tx,R

55 Russia Kursk 247 Tn,Tg,Tx

56 Russia St. Peter 6 Tn,Tg,Tx,R

57 Russia Pskow 45 Tn,Tg,Tx,R

58 Russia Smolensk 239 Tn,Tg,Tx,R

59 Russia Sortavala 19 Tn,Tg,Tx,R

60 Serbia Beograd 132 Tn,Tg,Tx,R

61 Slovakia Hurbanovo 115 Tn,Tg,Tx

62 Spain Badajoz 185 Tn,Tx,R

63 Spain Navacerrada 1890 Tn,Tg,Tx,R

64 Spain San Sebastian 259 Tn,Tx,R

65 Spain Tortosa 48 Tn,Tx,R

66 Spain Valencia 11 Tn,Tx,R

67 Sweden Karlstad 18 Tn,Tx,R

68 Sweden Linköping 93 Tn,Tx,R

69 Sweden Östersun 376 Tn,Tx,R

70 Sweden Stensele 325 Tn,Tx,R

71 Sweden Växjö 166 Tn,Tx,R

72 Switzerland Basel 316 Tn,Tg,Tx,R

73 Switzerland Lugano 273 Tn,Tg,Tx,R

74 UK Armagh 62 Tn,Tg,Tx,R

75 UK Eskdalemuir 242 R

76 UK Hull 2 R

77 UK Oxford 63 Tn,Tg,Tx,R

78 UK Wick 36 Tn,Tg,Tx,R

79 Ukraine Kijiv 166 Tn,Tg,Tx,R

80 Ukraine Lugansk 59 Tn,Tg,Tx

81 Ukraine Polatava 160 Tn,Tg,Tx,R

82 Ukraine Uzhgorod 115 Tn,Tx,R
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Obr.1 Poloha stanic v Evropě. Jména stanic, 

jejich přesná poloha a nadmořská výška, stejně 

jako dostupné prvky na jednotlivých stanicích 

jsou uvedeny v Tab. 1.

Obr.2 Poloha 21 stanic v ČR. Jména stanic, jejich 

přesná poloha a nadmořská výška jsou uvedeny v 

Tab. 2.

Obr.3 Poloha 71 srážkoměrných stanic v ČR. 

Jména stanic, jejich přesná poloha a nadmořská 

výška jsou uvedeny v Tab. 3.

Tab. 2 Seznam 21 stanic v ČR, jejich poloha a nadmořská 

výška.

*     do 31.12.1978 v 380 m.n.m. 

**   do 6.2.1976 v 387 m.n.m.

*** do 31.12.1989 v 400 m.n.m.

Číslo Stanice
Nadm. v. 
[m.n.m]

1 Cheb 474

2 Přimda 745

3 Doksany 158

4 Milešovka 833

5 Praha-Karlov 232

6 Praha-Ruzyně 364*

7 Churáňov 1118

8 Vyšši Brod 559

9 České Budějovice 388**

10 Liberec 398***

11 Hradec Králové 278

12 Přibyslav 530

13 Havlíčkův Brod 455

14 Svratouch 737

15 Kuchařovice 334

16 Kostelní Myslová 569

17 Holešov 224

18 Brno-Tuřany 241

19 Červená 750

20 Ostrava 251

21 Lysá Hora 1324
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Tab. 3 Seznam 71 srážkoměrných stanic v ČR, jejich poloha a nadmořská výška.

Číslo Stanice
nadm. v. 
[m.n.m]

1 Aš 675

2 Bakov n/Jizerou 220

3 Bedřichov 778

4 Běstvina-Pařížov 333

5 Brno-Tuřany 241

6 Bystřice n/Pernštejnem 573

7 Červená 750

8 České Budějovice 388

9 Cheb 471

10 Choceň 282

11 Churáňov 1118

12 Doksany 158

13 Domažlice 465

14 Dubá-Panská Ves 320

15 Havlíčkův Brod 455

16 Hať 220

17 Holešov 224

18 Holoubkov 443

19 Hořiněves 271

20 Hoštejn 315

21 Hradec Králové 278

22 Hranice u N. Hradů 479

23 Hronov-Zbečník 378

24 Husinec 536

25 Jablonné v Podj. 315

26 Kamenice n/Lipou 554

27 Karlovice 505

28 Kestřany 372

29 Klatovy 430

30 Koleč 240

31 Kolová-Pila 576

32 Kostelní Myslová 569

33 Kounov 422

34 Kovářov 537

35 Kuchařovice 334

36 Lednice 176

37 Letovice 337

38 Liberec 398

39 Lichnov 375

40 Lučina 300

41 Lysá hora 1322

42 Manětín 426

43 Město Albrechtice-Žáry 483

44 Milešovka 833

45 Nová Paka 450

46 Nový Vestec-Káraný 170

47 Nýrsko 458

48 Olomouc-Slavonín 225

49 Ondřejov 526

50 Ostrava-Mošnov 251

51 Praha-Klementinum 191
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Tab. 3 …. Pokračování 

Číslo Stanice
nadm. v. 
[m.n.m]

52 Prušánky 180

53 Přimda 742

54 Semčice 234

55 Semily 370

56 Skřipov 485

57 Slatina n/Zdobnicí 396

58 Slavonice 517

59 Soběnov 526

60 Staré Město 235

61 Stod 343

62 Střezimíř 588

63 Svratouch 737

64 Šternberk 276

65 Třeboň 429

66 Valašské Meziříčí 334

67 Veliš 451

68 Velké Meziříčí 452

69 Vranov n/Dyjí 354

70 Závišín 484

71 Žatec 201

Obr. 4 Mapy loadingů módu NAO-NOAA v hladině 500 hPa a) v lednu a b) v červenci. Barevná stupnice 

označuje míru korelace mezi intenzitou NAO (tj. příslušnou hlavní složkou) a polem výšky hladiny       

500 hPa.

Tab. 4 Počty stanic, na kterých nelze vyloučit, že srážkové charakteristiky mají nenormální 

rozdělení 

Oblast proměnná zima jaro léto podzim
Evropa (celkem 76 
stanic)

výskyt srážek 56 57 69 50
úhrny srážek 12 16 24 21

Hustá síť stanic 
v ČR (71 stanic)

výskyt srážek 16 31 13 20
úhrny srážek 7 8 6 22
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Obr. 5 Loadingy 9 rotovaných módů v hladině Z500 v zimě. Jednotlivé čáry označují korelaci mezi 

intenzitou daného módu (tj. příslušnou hlavní složkou) a polem výšky hladiny 500 hPa a jsou vykresleny v 

intervalu 0,2. Kladné (záporné) korelace jsou znázorněny plně (čárkovaně),  nulová izočára není 

vykreslena. Pojmenování módů je uvedeno zkratkou pod každým obrázkem (bylo použito názvosloví 

z BaL). U každého loadingu je uvedeno množství vysvětleného rozptylu původní proměnlivosti dat.  
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Obr. 6 Jako obr. 5, ale pro 9 módů na jaře.
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Obr. 7 Jako obr. 5, ale pro 9 módů v létě.
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Obr. 8 Jako obr. 5, ale pro 11 módů na podzim.
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Obr. 9 Přiřazení vybraných módů v hladině Z500 a SLP v jednotlivých sezónách. Zobrazeny jsou loadingy 

jednotlivých módů (viz. popis obr. 5) a nad šipkami je uvedena velikost korelací mezi módy příslušejícími 

loadingům na obou stranách šipky.

a) zima         b) jaro
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c) léto        d) podzim
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Obr. 10 Mód NAO a jemu příslušné módy v hladině SLP v sezónách (každý sloupec přísluší jednomu 

módu, jednotlivé sloupce jsou označeny). Popis zobrazených loadingů viz obr. 5. Korelace jednotlivých 

módů s vybranými prvky na Evropských stanicích: maximální teplotou (Tx), minimální teplotou (Tn), 

průměrnou teplotou (Tp), úhrny srážek (Sr), a výskytem srážek (Sr1). Červená/zelená barva označuje 

kladnou/zápornou korelaci, velikost korelace je vyjádřena velikostí značky. Černý střed značí statisticky 

významnou korelaci. Velikost značky pro korelaci 1,0 je zobrazena pod mapkami.

  

korelace 1,0  

●
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Obr. 10 …pokračování

  

  korelace 1,0

        ●
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Obr. 11 Jako obr. 10, ale pro stanice v ČR a prvky: úhrny srážek (Sr), výskyt srážek (Sr1), maximální 

teplota (Tx), minimální teplota (Tn), průměrná teplota (Tp), délka slunečního svitu (Sv), pokrytí oblačností 

(Obl), relativní vlhkost (Rv), rychlost větru (V), zonální složka větru (Vz) a meridionální složka větru 

(Vm). Velikost značky pro korelaci 1,0 je zobrazena vlevo od mapek.

  korelace 1,0

  ●
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Obr. 11 …pokračování

korelace 1,0

●
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Obr. 12 Jako obr. 10, ale pro Východoatlantický mód (EA).

korelace 1,0

   ●



75

Obr. 12 …pokračování

korelace 1,0

   ●
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Obr. 13 Jako obr. 11, ale pro Východoatlantický mód (EA).

korelace 1,0

●
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Obr. 13 …pokračování

korelace 1,0

●
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Obr. 14 Jako obr. 10, ale pro Euroasijský mód typu 1 (EU1).

korelace 1,0

   ●
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Obr. 14 …pokračování

korelace 1,0

   ●
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Obr. 15 Jako obr. 11, ale pro Euroasijský mód typu 1 (EU1).

korelace 1,0

●
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Obr. 15 …pokračování      korelace 1,0     ●
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Obr. 16 Jako obr. 10, ale pro Euroasijský mód typu 2 (EU2).

korelace 1,0

   ●
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Obr. 16 …pokračování

korelace 1,0

   ●
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Obr. 17 Jako obr. 11, ale pro Euroasijský mód typu 2 (EU2).

korelace 1,0

●
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Obr. 17 …pokračování

korelace 1,0

●



86

LÉTO   

-3

-2

-1

0

1

2

3

1960 1970 1980 1990

ZIMA   

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1960 1970 1980 1990

NAO-A NAO-C NAO-SLP
NAO-P NAO-Z500 NAO-NOAA

Obr. 18 Mapy loadingů módu NAO v hladině Z500 a v SLP a) v zimě, b) v létě (popis zobrazených 

loadingů viz obr. 5) a symbolické vyznačení bodů, kde se odečítá tlak pro výpočet indexů NAO-A 

(červené křížky) a NAO-C (modré křížky). 

Obr. 19 Časové řady indexů NAO v zimě za období 1958 až 1998.

Obr. 20 Časové řady indexů NAO v létě za období 1958 až 1998.
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Tab. 5 Korelace časových řad indexů NAO v zimě (černá čísla) a v létě (červená čísla) v období 1958 až 

1998. Všechny korelace jsou statisticky významné.

NAO-A NAO-C NAO-P
NAO-
NOAA

NAO-
Z500

NAO-
SLP

NAO-A 0,83 0,82 0,8 0,73 0,79

NAO-C 0,72 0,89 0,88 0,86 0,72

NAO-P 0,71 0,72 0,84 0,81 0,64

NAO-NOAA 0,7 0,56 0,65 0,86 0,72

NAO-Z500 -0,5 -0,46 -0,44 -0,73 0,71

NAO-SLP -0,72 -0,6 -0,67 -0,87 0,8

Obr. 21 Korelace jednotlivých indexů NAO s vybranými prvky na Evropských stanicích v zimě (popis 

prvků viz obr. 10). Každý sloupec přísluší jednomu indexu (popis je v obrázku). Červená/zelená barva 

označuje kladnou/zápornou korelaci, velikost korelace je vyjádřena velikostí značky. Černý střed značí 

statisticky významnou korelaci. 

Korelace 1,0  

     ●
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Obr. 22 Porovnání korelací vybraných indexů NAO a jednotlivých klimatických prvků na 

stanicích v Evropě v zimě. Body označují stanice, černá kolečka stanice se statisticky 

významným rozdílem korelací pro uvedenou dvojici indexů NAO (indexy NAO jsou uvedené 

v záhlaví sloupců, klimatické charakteristiky před každým řádkem).
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Obr. 23 Jako obr. 21, ale pro léto.    

Korelace 1,0 

  ●
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Obr. 24 Jako obr. 22, ale pro léto.




