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Globální a regionální klimatické modely jsou v současnosti nejdůležitějším nástrojem při 
vytváření projekcí budoucího klimatu. V rámci předkládané práce byla provedena analýza 
schopnosti klimatických modelů modelovat současné a budoucí klima. Konkrétně byly 
porovnávány zvolené běhy pro současné a budoucí období globálních klimatických modelů 
HadCM3, ECHAM5/OPYC3 a ARPÉGE/OPA a regionálních klimatických modelů RCAO, 
RCA3, HIRHAM4, HIRHAM5 a ALADIN-CLIMATE/CZ se staničními a CRU daty 
na území České republiky. Globální modely udávaly v období 1961–1990 nižší hodnoty 
teploty vzduchu než „umělé“ řady reprezentující reálné hodnoty. Roční chod a rozptyl teploty 
byly globálními modely simulovány přibližně správně. Výsledky regionálních klimatických 
modelů ukázaly nadhodnocení modelové teploty v zimních měsících, v ostatních částech roku 
se modelová teplota přibližně shodovala s realitou a celkově tak podávala mnohem přesnější 
informaci než globální model. Nejlepší shody dosáhl při porovnání modelových a staničních 
dat model ALADIN-CLIMATE/CZ. V poslední části, která je hlavním přínosem celé studie, 
se výstupy regionálních klimatických modelů analyzovaly pomocí nelineární charakteristiky, 
časově zpožděné míry vzájemné informace (MVI). Ta byla vypočtena pro denní časové řady 
v každém uzlovém bodě regionálních klimatických modelů ALADIN-CLIMATE/CZ, 
HIRHAM4, HIRHAM5, RCA3 a RCAO a pro vybrané meteorologické stanice na území ČR 
s časovým posunem od jednoho do dvaceti dní. Při plošném zobrazení poukázaly modelové 
výsledky na nevýrazný nárůst hodnot MVI směrem od západu k východu České republiky, 
s nejvyššími hodnotami v oblasti jižní Moravy. Tento nárůst byl pozorován u běhů modelů 
pro referenční období 1961–1990 a také u budoucích běhů 2071–2100, oproti tomu tato 
závislost u staničních dat pozorována nebyla. Staniční hodnoty MVI zpravidla vykazovaly 
závislost na nadmořské výšce, kdy s rostoucí nadmořskou výškou stanice hodnota MVI 
klesala. Při porovnání referenčního a budoucího období naznačují starší verze regionálních 
klimatických modelů HIRHAM4 a RCAO nepatrný nárůst MVI, a tedy i mezidenních vazeb  
a perzistence teploty v budoucím klimatu, naopak novější model ALADIN-CLIMATE/CZ        
a modely HIRHAM5 a RCA3 udávaly pokles perzistence teploty v budoucím klimatu, což je 
ve shodě s většinou ostatních studií. Výpočet MVI z denních a měsíčních průměrů teploty 
také ukázal větší schopnost této charakteristiky zachytit mezidenní a meziměsíční vazbu 
teploty ve srovnání s autokorelační funkcí. Výsledky prostorového rozložení MVI pro celý 
evropský kontinent poukázaly na závislost této míry na „otevřenosti“ vůči západnímu 
proudění a na postupu frontálních systémů a cyklón od oceánu.  


