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Abstrakt  
Název práce: Analýza výstupů klimatických modelů 
Autor: RNDr. Zuzana Chládová 
E-mail: zuzana.chladova@gmail.com 
Školící pracoviště: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze 
Školitel: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.  
E-mail školitele: ales.raidl@mff.cuni.cz 
Konzultant: Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 

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.  
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Abstract  
Title: Analysis of Climate Model Outputs 
Author: RNDr. Zuzana Chládová 
E-mail: zuzana.chladova@gmail.com 
Department: Department of Meteorology and Environment Protection, Faculty 
of Mathematics and Physics, Charles University in Prague  
Supervisor: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.  
Supervisor's e-mail address: ales.raidl@mff.cuni.cz 
Consultant: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 

Regional climate models are currently the most important tools regularly used for 
downscaling outputs of global climate models. This analysis compares control and future runs 
of the global climate models HadCM3, ECHAM5/OPYC3 and ARPÉGE/OPA and the 
regional climate models RCAO, RCA3, HIRHAM4, HIRHAM5 and ALADIN-
CLIMATE/CZ with observed data and CRU data for the Czech Republic. In the period   
1961–1990, the global climate models underestimated the air temperature in comparison with 
corresponding virtual time series representing real data; mean annual courses and variance of 
the temperature, on the other hand, were simulated satisfactorily. The results of the regional 
climate models showed overestimation of the model temperature in winter season, while in 
other seasons the model temperatures corresponded better with real values and the results of 
simulation were generally more accurate in comparison with global climate models. 
Concerning mean temperature in the Czech Republic best performed the model ALADIN-
CLIMATE/CZ. The last part of the study includes the most important results. The model 
outputs were analyzed using a non-linear descriptor, time-delayed average mutual information 
(MVI), which is only rarely used in analysis of meteorological time series. MVI was 
calculated for daily time-series of each grid point of the model domains and for selected 
meteorological stations of the Czech Republic with a time lag ranging from 1 to 20 days. The 
results showed an increase of MVI values from west to east of the Czech Republic with the 
highest values at south Moravia. This increase was observed in the reference period             
1961–1990 and also in the future period 2071–2100, but it did not appear in station data. The 
station data well correlated with the altitude of the meteorological station; as the altitude 
increased, MVI value decreased. Comparison of reference and future periods of the models 
HIRHAM4 and RCAO showed that future runs are more persistent (the intra-daily coupling 
of temperatures were stronger than in recent runs). However, newer versions HIRHAM5 and 
RCA3 and the model ALADIN-CLIMATE/CZ yield different results with less persistence of 
future temperatures. Calculation of daily and monthly means of temperature revealed higher 
ability of MVI to describe intra-daily and intra-month coupling of temperatures than that of 
the autocorrelation function. Finally, MVI was calculated on the basis of E-OBS data over 
Europe. The results showed dependence of MVI on the exposition to the westerlies from the 
Atlantic Ocean and on advection of frontal systems and storms from the ocean. Average 
mutual information could also be recommended for tests of persistence of time-series, despite 
all negative properties mentioned in the study. 
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Seznam nejpoužívanějších symbolů a zkratek 
 
 
 
AGCM Globální klimatický model atmosféry  
                                               (z angl. Atmospheric Global Climate Model) 
  
AOGCM Spřažený globální klimatický model atmosféra – oceán  
                                               (z angl. Atmospehric – Ocean Global Climate Model) 
 
AUTO 1 (10)                         Normovaná časově zpožděná míra vzájemné informace (podíl 
                                               hodnoty časově zpožděné míry vzájemné informace při   
                                               posunu o 1 den/10 dní ku hodnotě při posunu 0 dní) 
 
CRU                  Reanalyzovaná data připravená na univerzitě v anglickém městě 

Norwich (z angl. Climatic Research Unit) 
 
GCM Globální klimatický model (z angl. Global Climate Model 
                                               nebo Global Circulation Model) 
 
HIRHAM_n Označení pro regionální klimatický model HIRHAM5  (projekt 

ENSEMBLES) 
  
IPCC Mezivládní panel pro klimatickou změnu  
                                               (z angl. Intergovernmental Panel on Climate Change) 
  
MVI                 Míra vzájemné informace (angl. Average Mutual Information),   
                                               v rámci kapitoly 7 se jedná konkrétně o časově zpožděnou míru 
                                               vzájemné informace 
 
PDSI Palmerův index sucha (z angl. Palmer Drought Severity Index) 
  
RCM Regionální klimatický model (z angl. Regional Climate Model) 
  
OGCM Globální klimatický model oceánu  
                                               (z angl. Ocean Global Climate Model) 
 
RCAO_n  Označení pro regionální klimatický model RCA3 (projekt 

ENSEMBLES) 
  
SRES                    emisní scénář (z angl. Special Report on Emission Scenario) 
 
TPRUM                        průměrná denní teplota vzduchu 
 
TMAX                        maximální denní teplota vzduchu 
 
TMIN                         minimální denní teplota vzduchu 
 
WMO Světová meteorologická organizace  
                                               (z angl. World Meteorological Organization)  
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Úvod 
 

 

 

 
Globální změny klimatu jsou v současnosti jedním z nejdiskutovanějších problémů, který se  
z čistě vědecké sféry rozšířil i do sféry ekonomické, sociální a v neposlední řadě také 
do politické. Zveřejněná IV. hodnotící zpráva Mezivládního panelu klimatické změny (IPCC, 
2007) poukázala na zvýšení průměrné globální teploty vzduchu při zemském povrchu            
o (0,74 ± 0,18) °C za období 1906–2005 oproti dříve uváděné hodnotě (0,6 ± 0,2) °C 
za období 1901–2000. Se zvyšující se teplotou spodních vrstev atmosféry jsou spojeny také 
změny dalších klimatických ukazatelů – rostoucí teplota povrchových vrstev oceánů, úbytek 
horských ledovců a mořského ledu (především v Arktidě), rostoucí množství vodní páry 
v atmosféře a další (více v příloze A). 
 
V souvislosti se změnami klimatu se hovoří o nárůstu entalpie ve spodních vrstvách 
atmosféry, což může mít za následek častější výskyt teplotních a srážkových extrémů, které 
ovlivňují řadu odvětví činnosti člověka. Mnoho současných studií se zabývá touto 
problematikou, ať už z pohledu celosvětového nebo regionálního. Sledovány jsou především 
výskyt vysokých denních srážkových úhrnů a délka jejich trvání, období beze srážek a horké 
vlny. Je ovšem nutné zdůraznit, že změny klimatických charakteristik jsou v různých částech 
světa různé a teplota se nemění ve všech částech světa stejně. V některých oblastech světa 
bylo naopak pozorováno v posledních letech ochlazování (Weddelovo moře, jihovýchodní 
pobřeží Grónska), případně se tam teplota neměnila.  
 
Základem pro vytváření scénářů změny klimatu jsou globální klimatické modely (GCMs). 
K jejich dalšímu zdokonalování přispívá i porovnání jejich výstupů s pozorovanou 
skutečností a analýza rozdílů mezi různými modelovými výstupy. Globální klimatické 
modely jsou určeny především k modelování klimatických jevů velkých měřítek.  
V posledních dvou desetiletích jsou vyvíjeny regionální klimatické modely (RCMs), které 
mají větší prostorové rozlišení než GCMs a mohou tak lépe zachytit podmínky v rámci 
menších území.   
 
Pro další zdokonalování a přesnou analýzu výstupů globálních a regionálních klimatických 
modelů se používají různé metody. Vedle již tradičně používaných statistických metod pro 
porovnání modelu s pozorovanou skutečností (medián, rozptyl, korelace, autokorelace) jsou 
v současnosti na výstupy klimatických modelů aplikovány i nelineární postupy. Jedná 
se například o postupy, které využívají výpočtů Rényiovy entropie, míry vzájemné informace, 
neuronových sítí, detekce nelinearit atd. Prozatím se tyto postupy prosazují jen pomalu 
a počet těchto studií není příliš rozsáhlý.  
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Cílem předkládané dizertační práce je analýza výstupů vybraných klimatických modelů 
pomocí různých metod a posouzení jejich schopnosti vystihnout současné klima a modelovat 
budoucí klima. Pro zvolené regionální klimatické modely a jejich řídící globální modely bylo 
provedeno jejich vzájemné porovnání a dále byly tyto modely porovnány s měřenými daty 
z meteorologických stanic a s daty interpolovanými do sítě uzlových bodů klimatických 
modelů na témže území. Hlavními body práce jsou: 

1. porovnání výstupů globálních klimatických modelů v uzlovém bodě na území České 
republiky s naměřenými daty v daných oblastech. Pro tento účel byla pro každou 
oblast vytvořena tzv. „umělá“ řada charakterizující danou oblast a ta se pak 
porovnávala s výstupem modelu v uzlovém bodě, 

2. porovnání výstupů regionálních klimatických modelů ve vybraných uzlových bodech 
s naměřenými daty z vybraných meteorologických stanic na území České republiky    
a zhodnocení výhod a nevýhod regionálních klimatických modelů vůči globálním, 

3. porovnání výstupů starších a novějších verzí vybraných regionálních klimatických 
modelů.  

 
Práce je tak složena ze dvou částí. První část vznikla v rámci projektů VaV/740/2/03 a VZ01 
Voda subprojekt 03, kdy se pracovalo s tehdy poprvé použitými regionálními modely 
HIRHAM4 a RCAO. Tato první část pak byla doplněna novějšími verzemi těchto modelů 
(HIRHAM5 a RCA3) a modelem ALADIN-CLIMATE/CZ. Některé výsledky první části tak 
částečně vyplývaly z požadavků obou výše zmíněných projektů. 
 
Z metodického hlediska bylo účelné body 2 a 3 rozšířit o charakteristiku, která v oblasti 
validace klimatických modelů a při analýze časových řad v meteorologii není obvykle 
používaná, porovnat ji s běžně používanou charakteristikou (například autokorelační funkcí)   
a tyto výsledky pak detailně interpretovat na území České republiky a také porovnat 
s výsledky pro celou Evropu. Pro tento účel byla použita charakteristika využívající 
nelineárního postupu – míra vzájemné informace, která byla srovnávána s autokorelační 
funkcí. Tyto charakteristiky byly počítány s daty z výstupů starších i novějších verzí modelů 
HIRHAM a RCAO a modelu ALADIN-CLIMATE/CZ. Obě charakteristiky mají schopnost 
zachytit poměrně silnou vazbu průměrných denních a měsíčních teplot vzduchu ze dne na den 
(z měsíce na měsíc), popř. na několik nejbližších dnů (měsíců).  
 
Jako vhodné klimatické modely pro naše území byly zvoleny globální klimatické modely 
HadCM3, ECHAM4/OPYC, ECHAM5/OPYC3 a ARPÉGE/OPA jakožto řídící modely 
regionálních klimatických modelů HIRHAM4, HIRHAM5,  RCAO, RCA3 a modelu 
ALADIN-CLIMATE/CZ. Soubory průměrné denní teploty globálních klimatických modelů 
HadCM3, ECHAM5/OPYC3 a ARPÉGE/OPA v jednom uzlovém bodě byly porovnány 
s „umělými“ řadami charakterizujícími pět oblastí České republiky v referenčním období 
1961–2000. Dále byly soubory denní a měsíční průměrné teploty regionálních klimatických 
modelů ALADIN-CLIMATE/CZ, HIRHAM4, HIRHAM5, RCA3 a RCAO  porovnány 
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s měřenými daty z 29 meteorologických stanic v České republice a s CRU daty pro referenční 
období 1961–1990 a pro budoucí klima za období 2071–2100 pro tři různé SRES scénáře. 
 
V první kapitole předkládané práce jsou popsány klimatické modely, stručně shrnuty jejich 
typy a vlastnosti. Detailnější popis je věnován trojrozměrným globálním klimatickým 
modelům a regionálním klimatickým modelům. Součástí této kapitoly je také popis emisních 
scénářů, z nichž některé jsou použity v rámci této práce. Zvláštní pozornost je věnována 
možným neurčitostem ve výstupech klimatických modelů a v závěru kapitoly jsou stručně 
shrnuty projekce klimatu na základě klimatických modelů.   
 
Druhá kapitola shrnuje základní poznatky z oblasti analýzy výstupů klimatických modelů       
a jejich validace, a to v podobě přehledu studií českých a zahraničních autorů za posledních 
několik let.  
 
Ve třetí kapitole je popsána nelineární charakteristika použitá v této práci – míra vzájemné 
informace a srovnávací lineární charakteristika – autokorelační funkce. 
 
Čtvrtá kapitola je věnována stručnému popisu globálních a regionálních klimatických modelů 
použitých v předkládané práci. Dále obsahuje přehled použitých metod a programů a popis 
dat získaných z pozorování na meteorologických stanicích, dat reanalyzovaných a dat 
modelových. 
 
Kapitola 5 vznikla částečně v rámci dvou projektů – VaV/740/2/03 (Kalvová a kol., 2005a)    
a VZ01 Voda subprojekt 03 (Kalvová a kol., 2005b). Tato kapitola se zabývá porovnáním 
modelovaných a měřených hodnot průměrné denní teploty pro minulé období (1961–1990) 
spolu s výhledem pro budoucí klima (2071–2100) na území České republiky.  
 
Poslední dvě kapitoly (kapitoly 6 a 7), které jsou stěžejními kapitolami celé práce, doplňují 
předchozí kapitolu o aplikaci nelineární charakteristiky – míry vzájemné informace, která 
vystihuje časovou vazbu, například ze dne na den nebo z měsíce na měsíc, v rámci 
modelovaných a měřených dat. Výsledky jsou porovnány s aplikací lineární charakteristiky 
(autokorelační funkce). Kapitoly obsahují také vzájemné porovnání výstupů různých verzí 
regionálních klimatických modelů vytvořených v rámci projektů PRUDENCE                  
a ENSEMBLES. 
 
Výsledky práce jsou shrnuty v částech Diskuse a Závěr. 
 
Součástí práce je také 5 příloh. První příloha (příloha A) doplňuje úvodní část. Obsahuje 
přehled dosud pozorovaných změn klimatu za posledních přibližně 100 let, vycházející 
především ze IV. hodnotící zprávy Mezivládního panelu klimatické změny (IPCC, 2007). 
Další tři přílohy B, C, D doplňují kapitolu 5 o obrazový přehled kvantilů průměrné měsíční 
teploty vzduchu pro jednotlivé roční sezóny a pro celý rok. Poslední příloha E obsahuje 
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tabulky modelových, reanalyzovaných i staničních hodnot míry vzájemné informace               
a autokorelační funkce pro referenční období 1961–1990 a pro budoucí období 2071–2100. 
 
K práci je přiložen CD nosič, který obsahuje elektronickou verzi celé dizertační práce. 
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Kapitola 1  
 
Klimatické modely a jejich výstupy 
 
 
 
 
1.1 Klimatické modely a jejich typy  
 
Klimatický systém Země představuje soubor složitých procesů propojených vzájemnými 
vazbami, které většinou nelze napodobit v laboratoři. Pro jeho bližší poznání jsou vyvíjeny 
klimatické modely, simulující stav, chování a možný vývoj klimatického systému Země. 
 
Historicky rozlišujeme několik skupin klimatických modelů a můžeme je dělit podle několika 
kritérií. Jednoduché klimatické modely uvažují jen několik základních procesů a zpětných 
vazeb. Jejich nevýhodou je silně potlačená dynamika atmosférických a oceánských procesů, 
jejich výhodou pak nižší požadavky na výpočetní čas. Jednoduché klimatické modely dělíme 
na modely energetické bilance, vycházející z rovnice tepelné bilance, které vyjadřují přenos 
energie ve vertikálním sloupci atmosféry, omezeném horní hranicí atmosféry a aktivním 
zemským povrchem, a na radiačně – konvektivní modely, u nichž je atmosféra rozdělena do 
několika vrstev a pro každou z nich se počítá rovnovážná teplota z bilance krátkovlnných       
a dlouhovlnných toků za předpokladu radiační rovnováhy. Tyto modely byly obvykle 
jednodimenzionální. 
 
Dvourozměrné klimatické modely jsou komplikovanější než jednorozměrné a reprezentují 
buď dva horizontální, nebo jeden vertikální a jeden horizontální směr (McGuffie, 2005).  
 
Trojrozměrné (globální cirkulační, globální klimatické) modely vycházejí ze základních 
fyzikálních zákonů zachování hmoty, energie a hybnosti. Jádro modelu tvoří sedm řídících 
rovnic: 3 pohybové rovnice, termodynamická rovnice (1. hlavní věta termodynamiky), 
rovnice kontinuity, stavová rovnice a rovnice kontinuity vodní páry. Trojrozměrným 
modelům bude podrobněji věnována následující podkapitola. 
 
 
1.2 Globální klimatické modely 
 
Globální klimatické modely (též globální cirkulační modely, dále jen GCMs) jsou 
matematické modely, které simulují klimatický systém Země a jsou základním prostředkem 
pro vytvoření scénářů změny klimatu. V současné době se jedná především o modely, 
ve kterých je model atmosféry (AGCM) propojen s trojrozměrným modelem oceánu (OGCM) 
a modelem mořského ledu a zemského povrchu. Pro tyto modely se používá označení 
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spřažené (angl. coupled) modely atmosféra-oceán (AOGCM). Samotný model atmosféry 
(AGCM) se skládá ze tří částí:  

část dynamická – obsahuje pohybové rovnice, transport hmoty suchého vzduchu a vodní 
páry, přeměny energie ve velkém měřítku 
část fyzikální – zahrnuje radiační schémata, vznik a rozložení oblačnosti, atmosférické 
srážky, uvolňování latentního tepla 
část doplňková – popisuje přenos hmoty, hybnosti, latentního a zjevného tepla mezi 
atmosférou a zemským povrchem a dále zahrnuje topografii povrchu a vegetaci. 
 
Výstupy GCM jsou udávány v síti uzlových bodů. Klimatické modely typu AGCM mají        
v současnosti typické horizontální rozlišení několik stupňů zeměpisné šířky a délky neboli 
několik set kilometrů (Bader et al., 2008) (obr. 1.1).  
 

 

                  
Obr. 1.1: Modelová orografie HadCM3 (rozlišení modelu 3,75° x 2,5°) – výška terénu             
v m n.m. Zdroj dat: CRU (www.cru.uea.ac.uk). 
 
Ve vertikálním směru (vertikální rozlišení) mají modely atmosféry přibližně 30 výškových 
hladin do výšky cca 35 km (Bader et al., 2008). Vertikální rozlišení se pohybuje od několika 
set metrů v mezní vrstvě atmosféry do několika kilometrů v modelové stratosféře. Model 
nedokáže zachytit jevy s menším měřítkem než je měřítko modelu, a je proto nutné je 
parametrizovat. Jedná se o fázové přechody vody, radiační přenos, procesy na zemském 
povrchu a pod ním, vznik oblačnosti a srážek velkoprostorového měřítka a konvekci. 
Spolehlivost výstupů globálních klimatických modelů obvykle klesá s rostoucím 
požadovaným horizontálním rozlišením směrem od kontinentálního k regionálnímu 
a lokálnímu měřítku. Podobně je tomu u časového rozlišení (McGuffie, 2005). 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000
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733 776 620 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 414

0 0 0 0 0 0 0 0 819 1046 9180 0 0 153 589

451 0 0 0 0 0 470 146 734 1105 13400 0 0 368 826

678 0 0 207 0 642 818 350 0 0 00 0 0 564 766

120 627 971 472 371 395 419 319 0 0 00 0 0 0 0

117 234 761 1261 734 219 372 504 144 80 1060 0 0 0 0

62 128 274 413 447 452 337 248 185 129 1510 0 0 0 0

73 0 62 113 85 115 133 144 138 148 1910 0 0 74 107

0 0 0 14 0 0 85 147 154 198 1720 0 0 0 135

0 0 0 0 126 0 0 86 92 169 1400 0 0 0 221

0 0 653 290 182 0 0 33 40 79 1120 0 0 0 0

0 0 436 590 395 0 29 56 78 88 910 0 0 0 0

Existuje několik metod, jak přenést „velkorozměrnou“ informaci z globálních klimatických 
modelů do menších měřítek.  Souhrnně se tyto postupy nazývají downscaling (metoda 
zmenšování měřítka). Nejrozšířenějším typem downscalingu je dynamický downscaling 
neboli regionální klimatické modelování. Ostatní typy downscalingu jsou popsány například 
v pracích Bader et al. (2008), Hutha, R. (2001) a Dubrovského, M. (1996a, 1996b).  
 
 

1.3 Regionální klimatické modely 
 
Do regionálních klimatických modelů vstupují hodnoty globálních modelů ve formě 
počátečních a okrajových podmínek.  

 

Obr. 1.2: Orografie GCM 
HadCM3  v oblasti Evropy 
(zdroj: www.cru.uea.ac.uk) 
v porovnání s modelovou 
orografií RCM RegCM3 
pro oblast České republiky 
(zdroj: http://www.cecilia-
eu.org/) dole. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
V současné době probíhá intenzivní rozvoj regionálních klimatických modelů, které již 
pracují s horizontálním rozlišením několika desítek kilometrů. Zpravidla se jedná o rozlišení 
(50x50) km a (25x25) km nebo už o (10x10) km (Christensen et al., 2007; van der Linden et 
al, 2009; Farda et al., 2010) jako na obr. 1.2.  
 
Regionální klimatické modely jsou většinou vyvíjeny buď z globálních klimatických modelů, 
nebo z numerických předpovědních modelů počasí na omezené oblasti. Jejich výhodou ve 
srovnání s globálními klimatickými modely je větší prostorové rozlišení a tím i lepší 
schopnost vyvíjet vlastní klimatologii v menších měřítkách a sledovat zpětné vazby, vyvolané 
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např. lokální orografií, které globální model není schopen zachytit (Giorgi and Mearns, 1991, 
1999; McGregor 1997; Wang, 2004). 
 
Počátky vývoje regionálních klimatických modelů spadají na přelom 80. a 90. let 20. století 
(Dickinson a kol., 1989; Giorgi, 1990). V současné době je k dispozici několik desítek těchto 
modelů v hlavních centrech klimatického výzkumu – v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, 
Velké Británii, Švýcarsku, Německu, skandinávských zemích atd. Další informace o vývoji 
regionálního klimatického modelování lze nalézt například ve studiích Bader et al. (2008), 
Giorgi et al. (1999) nebo McGregor (1997). 
 
 
1.4 Neurčitosti ve výstupech klimatických modelů 
  
Klimatický systém Země je natolik složitý systém fyzikálních a chemických procesů              
a zpětných vazeb, že není možné, aby modely dokázaly tento složitý systém kompletně 
simulovat. Klimatické modely obsahují mnohá zjednodušení a některé procesy probíhající 
v reálném klimatickém systému nemohou zachytit. Jejich výstupy zachycují pouze možný 
vývoj klimatického systému a jeho změn, nikoliv předpověď budoucího klimatu. Různé 
modely byly vyvinuty pro různé účely a každý z těchto modelů dokáže lépe zachytit 
a modelovat jinou složku klimatického systému (Räisänen, 2007; Soden and Held, 2006; 
Webb et al., 2006).  
 
Neurčitost výstupů klimatických modelů je dána mimo jiné počátečními a okrajovými 
podmínkami, parametrizacemi a strukturálními odlišnostmi modelů:  
- Neurčitost v důsledku nepřesných počátečních podmínek vychází z chaotického chování 

atmosférického systému. 
- Neurčitost okrajových podmínek je dána nutností přesně popsat hodnoty proměnných 

v určitých hladinách (např. na horní hranici atmosféry) nebo na hranici regionu (v případě 
regionálních klimatických modelů), a to během celé doby integrace modelu. 

- Nejistota parametrizace vychází z toho, že modely nejsou schopny simulovat procesy 
menšího měřítka než je rozlišení modelu. Dopad těchto procesů na velkorozměrné 
proměnné je nutno parametrizovat. Parametrizační schémata jsou většinou 
vytvořena kombinací fyzikální teorie, empirických poznatků a v některých případech 
simulací s mnohem větším rozlišením modelu (Räisänen, 2007). Nejproblematičtější 
je parametrizace procesů spojených s oblačností. Nástrojem pro opravu nejistot 
parametrizace jsou tzv. „perturbed physics ensembles“, tedy množiny simulací jednoho 
modelu s různou volbou fyzikálních parametrů (Tebaldi a Knutti, 2007). 

- Posledně jmenovaná skupina neurčitostí jsou ty, které vycházejí z vlastní konstrukce  
modelu, tedy např. z rozlišení modelu, numerických metod použitých k řešení rovnic či 
limitů pro hodnoty fyzikálních proměnných. 
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Více informací týkajících se neurčitostí klimatických modelů lze nalézt také v českých 
studiích, např. Černochová (2007) nebo Holtanová et al. (2010). 
 
 
1.5 Scénáře změny klimatu a SRES scénáře vývoje emisí a koncentrací 
skleníkových plynů 
 
Scénář změny klimatu je „rozdíl“ mezi „současným“ (např. historickým během modelu pro 
období 1961–1990) a „budoucím“ modelovým klimatem (experimentem pro určitý časový 
horizont). Scénáře nejsou předpovědi budoucích klimatických podmínek, popisují přijatelné 
alternativní stavy klimatu v budoucnosti, které mohou za předpokládaných okolností nastat. 
Účelem scénářů je osvětlit nejistoty budoucího vývoje a pomoci najít jeho meze.  
 
Zkratkou SRES jsou označovány emisní scénáře IPCC použité pro 4. hodnotící zprávu (AR4) 
zveřejněnou v roce 2007, ve kterých jsou zahrnuty různé varianty vývoje světa. Zkratka je 
odvozena z anglického názvu Speciální zprávy o emisních scénářích – IPCC Special Report 
on Emission Scenarios – zveřejněné v Nakićenović et al. (2000). Systém scénářů má čtyři 
hlavní „rodiny“ scénářů označené jako  A1, A2, B1 a B2.  

 
V  každé rodině scénářů najdeme řadu variant, které zachycují široké spektrum 
demografických, ekonomických a technologických možností vývoje. Regionální versus 
globální charakter SRES scénářů a jejich vztah k řešení problémů životního prostředí je 
schematicky znázorněn na obr. 1.3. Pro usnadnění odhadů dopadů změny klimatu byly pro 
rodiny scénářů A2, B1, B2 zvoleni reprezentativní zástupci, u první rodiny A1 pak zástupci 
tři. Vznikla tak skupina šesti scénářů A1F1, A1B, A1T, A2, B1, B2. Růst koncentrací CO2 
podle těchto šesti vybraných ilustrativních scénářů SRES je uveden na obr. 1.4. Na obr. 1.4 je 
uveden i scénář IS92 popsaný v Legget et al. (1992). 

               
Obr. 1.3: Regionální versus globální charakter SRES scénářů a jejich důraz na řešení 
problémů životního prostředí (převzato z Kalvová a kol., 2009). 
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Obr. 1.4.:  Emise  CO2 , CH4, N2O  a SO2  podle šesti ilustrativních SRES scénářů emisí 
a podle scénáře IS92a (obrázek převzat z Kalvová a kol., 2009). Roční emise CO2 se zvýšily 
z průměrné roční hodnoty 6,4 GtC v devadesátých letech minulého století na hodnoty kolem 
7,2 GtC v letech 2000–2005. Koncentrace metanu (CH4) se za stejné období zvýšily 
z přibližně 715 ppb na 1774 ppb v roce 2005 a u oxidu dusného (N2O) z 270 ppb na 319 ppb. 
Trend nárůstu koncentrací obou těchto plynů je od devadesátých let minulého století přibližně 
konstantní (IPCC, 2007).  
 
SRES scénáře jsou doposud poslední generací scénářů. Pro 5. hodnotící zprávu (AR5) se 
IPCC rozhodlo vytvořit nové scénáře a místo dosavadního sekvenčního přístupu k tvorbě 
scénářů použít paralelní přístup (Moss et al., 2010). Výsledkem bude 5 základních produktů, 
které se stanou součástí AR5. 
 
V rámci projektu ENSEMBLES byl vytvořen nový emisní scénář E1 (van der Linden et al., 
2009). Růst koncentrací CO2 podle tohoto scénáře je uveden na obrázku 1.5. ENSEMBLES 
scénář E1 („mitigation scenario“) předpokládá stabilizaci skleníkových plynů na úrovni      
450 ppm ekvivalentu CO2 po roce 2140 s maximem emisí CO2 12 GT v roce 2010 (van der 
Linden, 2009). 
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Obr. 1.5:  Emise  CO2 podle ENSEMBLES scénáře E1      
a podle šesti SRES scénářů (převzato z van der Linden et 
al., 2009).  
 
 
 
 

 
1.6 Projekce budoucího klimatu 
 
Projekcí budoucího klimatu se rozumí odezva klimatického systému na určitý scénář emisí 
počítaná klimatickým modelem. Tyto projekce jsou zatíženy nejistotami ve vývoji emisí 
skleníkových plynů a aerosolů v budoucnu, v přirozené variabilitě klimatu a v odezvě 
klimatického systému na dané podněty. Tyto neurčitosti lze částečně eliminovat použitím 
širšího rozpětí SRES emisních scénářů a užitím řady simulací vycházejících z různých 
počátečních podmínek (IPCC, 2007).  
 

 
 

Obr. 1.6: Růst ročního globálního průměru teploty vzduchu při zemském povrchu                 
(ve srovnání s obdobím 1980–1999), vypočítaný z mnoha klimatických modelů pro scénáře 
A2, A1B, A1T, A1F1, B1 a B2 a znázorněný jako prodloužení simulací pro 21. století. 
Vybarvená oblast odpovídá rozsahu jedné směrodatné odchylky vypočítané z ročních průměrů 
pro jednotlivé modely. Oranžová čára představuje experiment, při kterém byly koncentrace 
udržovány konstantní na úrovni roku 2000. Upraveno z IPCC 2007.   
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Projekce budoucích změn klimatu uskutečněné pomocí několika globálních klimatických 
modelů v různých světových meteorologických centrech poukazují na to, že trend růstu 
globální teploty atmosféry u zemského povrchu bude pokračovat i v budoucnu (viz obr. 1.6). 
 
Oteplení by se mělo v letech 2020–2099 nejvíce projevit nad pevninou vysokých 
zeměpisných šířek severní polokoule a nejméně v oblasti jižních oceánů a nad severní částí 
Atlantského oceánu (viz obr. 1.7). Dále by mělo velmi pravděpodobně (s pravděpodobností 
větší než 90 %) dojít k nárůstu srážek ve vysokých zeměpisných šířkách, a naopak 
pravděpodobně (s pravděpodobností větší než 66 %) k poklesu srážek v subtropických 
oblastech nad pevninou (viz obr. 1.8). Očekává se další zmenšování rozlohy sněhové 
pokrývky, ústup mořského ledu v Arktidě a Antarktidě, zmenšování grónského ledovcového 
štítu, a naopak narůstání antarktického pevninského ledovce vlivem zvýšených sněhových 
srážek v této oblasti. Pokračovat by mělo také další zvedání hladiny oceánu a četnost výskytu 
horkých extrémů, horkých vln a situací se silnými srážkami (IPCC, 2007). 

 
 
Obr. 1.7: Projekce budoucích změn teploty, tj. nárůst teploty [°C] při porovnání referenčního 
období 1961–1990 a období 2071–2100, založené na výstupech globálního klimatického 
modelu HadCM3, průměr přes všechny scénáře (upraveno podle IPCC, 2007). 
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Obr. 1.8: Relativní změna srážkových úhrnů [%] pro období 2090–2099 ve srovnání 
s obdobím 1980–1999. Hodnoty představují vícemodelový průměr podle scénáře SRES A1B 
pro období prosinec až únor (vlevo) a červen až srpen (vpravo). Bíle jsou označeny oblasti, 
kde se méně než 66 % modelů shoduje na znaménku změny, tečkovaně pak oblasti, kde 
se na znaménku změny shoduje více než 90 % modelů. Upraveno podle IPCC (2007). 



 17

Kapitola 2 
 
Shrnutí současných poznatků v oblasti analýzy 
výstupů klimatických modelů a jejich validace  
 
 
 
 
2.1 Vybrané zahraniční studie zabývající se analýzou výstupů klimatických 
modelů a jejich porovnáváním s měřenými nebo reanalyzovanými daty 
 
V současné době se objevuje velké množství studií, které vzájemně porovnávají různými 
metodami i desítky globálních a regionálních klimatických modelů s daty měřenými na 
stanicích a zjišťují, který z modelů je pro danou oblast světa nejvhodnější (např. van der 
Linden et al., 2009).  
 
Většina metod pro určení spolehlivosti modelu obvykle užívá dvě různá kritéria spolehlivosti 
označovaná jako kritérium „model performance“ a kritérium „model convergence“ (Giorgi 
and Mearns, 2002). První je založeno na schopnosti modelů reprodukovat současné klima 
porovnáním modelových běhů s reálnými daty, druhé na konvergenci různých modelů pro 
jeden daný scénář. 
 
Jedním z možných řešení snížení neurčitostí ve výstupech modelů jsou tzv. multi-modelové 
„ensembly“. Jedná se o množinu simulací z různých klimatických modelů s různými 
strukturami a jejich kombinace při vytváření projekcí budoucího klimatu. Protože každý 
model má jiné přednosti a nedostatky, zjednodušení a strukturu, lze vhodnou kombinací jejich 
výstupů dosáhnout lepších výsledků. Především se podaří významně eliminovat strukturální 
neurčitosti výstupů a současně zvýšit spolehlivost a konzistentnost modelových projekcí 
(Tebaldi et al., 2007). Další argument pro použití multi-modelových ensemblů je založen na 
tom, že zjednodušení použitá u jednotlivých modelů jsou nezávislá a chyby plynoucí z těchto 
zjednodušení mohou být částečně odstraněny vhodnou kombinací modelů.  
 
Mezi studie, které se zabývaly multi-modelovými ensembly, patří například studie (Hagedorn 
et al., 2005; Doblas-Reyes et al., 2005; Krishnamurti et al., 2000; Palmer, 2000). 
 
Také několik dalších studií se zabývalo odhadem nejistoty ve výstupech klimatických 
modelů. Například Wigely a Raper (2001) odvodili nejistoty projekce budoucího klimatu 
různou kombinací modelových parametrů a emisních scénářů. K vyhodnocení použili 
Bayesovský přístup podobně jako další autoři – Forest et al. (2000, 2001, 2002), Webster et 
al. (2003) a Santer et al. (1990).  
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Räisännen (2007) zkoumal spolehlivost modelů na základě tří různých kritérií – schopnosti 
modelů simulovat současné klima na základě porovnání modelových a reálných dat, shody 
různých modelů při simulaci klimatických změn v budoucnosti (shoda různých modelů pro 
daný emisní scénář budoucího vývoje) a schopnosti modelů simulovat klimatické změny 
v minulosti. Výsledky studie ukázaly dobrou shodu modelů při simulaci velkoplošného 
měřítka, oproti tomu jejich schopnost modelovat lokální změny je menší. Při porovnání 
výsledků simulace budoucího klimatu z různých modelů na základě daného emisního scénáře 
pro celou Zemi byly celkově výsledky konzistentnější pro teplotu než pro srážky a přízemní 
tlak.  
 
Evans (2010) posuzoval schopnost regionálních klimatických modelů simulovat klima 
v oblasti Blízkého východu na začátku a na konci 21. století. Modelové hodnoty porovnával 
s měřenými v období 2000–2004 na základě určení střední kvadratické chyby (RMSE)           
a rozdílů průměrů modelových a reálných hodnot. Při porovnání prvních a posledních pěti let 
21. století výsledky poukázaly na rozsáhlé oteplení s maximem v oblasti centrálního Íránu 
v letním období, a naopak ochlazení v oblasti jihovýchodně od Černého moře na jaře a v létě.  
 
Schopností globálních klimatických modelů zachytit významné srážkové epizody se zabývali 
Boberg (2007), Leander and Buishand (2007), Frei et al. (2003, 2006), Fowler et al. (2005), 
Haylock et al. (2006), Christensen et al. (2007), Kundzewicz et al. (2006), Buonomo et al. 
(2007), Déqué (2007), May (2007) a Pal (2004). Zachycením modelových konvektivních 
srážek se zabývají například studie (Giorgi and Shields, 1999; Giorgi and Marinucci, 1996; 
Liang et al., 2004 a Zanis et al., 2009). Jako hlavní problém při modelování srážek se vedle již 
zmíněného podchycení významných srážkových epizod a konvekčních srážek ukázal celkově 
nízký počet bezesrážkových dnů, které jsou kompenzovány nadhodnoceným výskytem            
a zvýšenou intenzitou mrholení a celkově posunutým průměrem měsíčních i ročních 
srážkových úhrnů směrem k vyšším hodnotám, především v zimě.  
 
Značné množství zahraničních studií se zabývalo modelovými simulacemi pro oblast střední   
a severní Evropy (Wetherland and Manabe, 1995;  Rowell and Jones, 2006; Palmer and 
Räisänen, 2002; Ekström et al., 2005; Fowler et al., 2005). Baguis et al. (2010) porovnávali 
simulace regionálních a globálních klimatických modelů nad územím střední Belgie pro 
období 1961–1990 a 2071–2100. Zaměřili se na roční chody srážek a na potenciální 
evapotranspiraci. Významné rozdíly se projevily při volbě různých RCMs, GCMs a SRES 
scénářů. Například GCMs udávaly v létě nárůst srážkových úhrnů, zatímco RCMs naopak 
pokles. Tyto změny byly podle SRES scénáře B1 malé, ale u scénářů A1 a A1B již statisticky 
prokazatelné. Autoři tak poukázali na velkou nejistotu scénářů a nepřesnosti v budoucích 
projekcích klimatu. Výsledky regionálních klimatických modelů ukázaly také pokles indexů 
potenciální evapotranspirace, a tedy celkově sušší podmínky v centrální Belgii, především 
v létě. 
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Validaci klimatických modelů, včetně regionálních klimatických modelů použitých v rámci 
projektu ENSEMBLES (viz kap. 4), je věnováno také několik článků ve speciálním čísle 
časopisu Climate Research CR Special 23 z roku 2010 (např. Déqué et al., 2010; Buser et al., 
2010; Lorenz et al., 2010). Výsledky projektu ENSEMBLES a jeho popis jsou shrnuty            
v závěrečné zprávě projektu (van der Linden et al., 2009). 
 
Na data z klimatických modelů se také aplikují statistické metody, jež umožňují modelová 
data opravit tak, aby měla stejná statistická rozdělení jako data reálná (Piani et al., 2010; 
Piani, 2007; Leander and Buishand, 2007; van der Linden and Christensen, 2003; May, 2007). 
Jedná se o tzv. statistický postprocessing. 
 
K výčtu by bylo možné také dodat i ty studie, které sledují dopady změn klimatu na jednotlivé 
sektory hospodářství – lesnictví, vodohospodářství, zemědělství a na lidské zdraví. Tímto se 
například zabývaly práce autorů Watsona, et al. (1997), Smitha et al. (1996) a Meehla et al. 
(2004). Studium těchto dopadů lze použít také jako nepřímou validaci klimatických modelů. 
 
 
2.2 Přehled studií českých autorů zabývajících se analýzou výstupů 
klimatických modelů a jejich neurčitostí 
 
Analýzou výstupů klimatických modelů se zabývalo také několik studií autorů z České 
republiky. V následující části jsou uvedeny některé z nich. 
 
Jednou z nejnovějších analýz týkajících se vzájemného porovnání globálních klimatických 
modelů a výběru vhodných modelů pro posouzení neurčitostí odhadů budoucích změn 
klimatu v České republice je studie od Kalvové a kol. (2009). Autoři posuzovali validitu       
23 globálních AR4 klimatických modelů.  Byly porovnány simulované a naměřené průměrné 
roční chody teploty vzduchu a průměrné roční úhrny srážek. Pro jejich vzájemné porovnání 
autoři použili odmocninu střední kvadratické chyby (RMSE) a tzv. relativní chybu navrženou 
v Gleckler et al. (2008). Výsledky ukázaly, že je v podstatě nemožné vybrat model, který by 
zcela vyhovoval ve všech sledovaných charakteristikách. Na základě předchozích analýz 
autoři vybrali 12 nejvhodnějších modelů, které pak byly použity pro odhad neurčitostí scénářů 
změn teploty a atmosférických srážek.  
 
Na výše uvedenou studii Kalvové a kol. (2009) navazuje studie Kalvové a kol. (2010). Autoři 
studie použili změny průměrných měsíčních teplot vzduchu a úhrnů atmosférických srážek 
pro tři časové horizonty 21. století (2010–2039, 2040–2069, 2070–2099). Tato období byla 
porovnána s referenčním obdobím 1961–1990 pro 8 zvolených AR4 klimatických modelů      
a tři SRES scénáře A1B, A2 a B1. Autoři prezentovali vedle změn měsíčních průměrů také 
multi-modelové mediány a kvartily. Pro všechna tři časová období některé modely udávaly 
růst teploty a srážek na území ČR a některé pokles. Závěr článku obsahuje rozsáhlou diskusi 
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možných chyb výsledků udávaných klimatickými modely a zamyšlení nad tím, kam bude 
pravděpodobně směřovat další výzkum v oblasti klimatického modelování. 
 
Na začátku 21. století se v České republice začaly provádět experimenty s regionálními 
klimatickými modely. Huth a kol. (2004) provedli analýzu měsíc dlouhých integrací 
numerického modelu ALADIN-CLIMATE v klimatickém módu pro červenec 1998 a leden 
1999. Při validaci výstupů tohoto modelu se zaměřili na teplotu, srážky, vertikální profily 
teploty, relativní vlhkosti a na směr a rychlost větru. Cílem experimentů bylo zjistit vliv tří 
parametrů modelu na výsledky integrace. Konkrétně se jednalo o vliv relaxace spodní půdní 
okrajové podmínky ke klimatologickým hodnotám, vliv restartu (spojitosti integrace) a vliv 
rozlišení okrajových podmínek. Vliv spojitosti integrace, tj. rozdíl mezi integrací pro jeden 
měsíc vcelku a sérií den dlouhých integrací s tzv. nekorektním prvním časovým krokem, měl 
větší vliv než vliv relaxace. To se projevilo zejména v lednu 1999. Vliv relaxace se pohyboval 
do několika málo desetin °C a několika milimetrů měsíčního úhrnu srážek.  
 
Další experimenty pokračovaly poté, co byl nejprve vyvinut v Météo France model ALADIN-
CLIMATE a ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem pak model ALADIN-
CLIMATE/CZ. Experiment pomocí regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE 
za účelem ověření stability modelu a schopnosti zreprodukovat charakteristické rysy klimatu 
v oblasti střední Evropy byl proveden také ve studii Fardy a kol. (2007). Studie byla zaměřena 
na pole srážek a průměrné denní teploty vzduchu. Výsledky modelu byly porovnány se 
standardními databázemi klimatických řad CRU a ERA-40 a s údaji ze staniční sítě ČHMÚ. 
Autoři zjistili, že při porovnání modelové a měřené roční průměrné teploty vzduchu pro 
období 1961–2000 je model o 0,33 °C studenější než stanice. Dále autoři sledovali schopnost 
modelu simulovat meziroční variabilitu a trendy v měřených řadách. Ukázalo se, že model je 
v zimě a na jaře perzistentnější ve srovnání s naměřenými daty. Modelové srážky byly 
s výjimkou podzimu vždy vyšší než reálné. Na tuto studii navazuje studie od Fardy et al. 
(2010), která doplňuje analýzu výstupů první verze modelu ALADIN-CLIMATE o druhou 
verzi ALADIN-CLIMATE/CZ, vyvinutou ve spolupráci s  Českým hydrometeorologickým 
ústavem v Praze. 
 
Schopností regionálních klimatických modelů zachytit významné srážkové epizody 
porovnáním modelových a reálných dat se zabývali Kyselý a Beranová (2009) a Halenka        
a kol. (2006). Kyselý a Beranová použili ve své studii 24 simulací regionálních klimatických 
modelů pro scénáře SRES A2 a SRES B2 pro období 2071–2100  a 16 kontrolních běhů pro 
období 1961–1990 na území ČR. Halenka a kol. (2006) posuzovali schopnost modelu 
RegCM3 řízeného reanalýzami NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) zachytit vybrané 
významné srážkové události a výskyt teplotních extrémů na území ČR v období 1961–2000. 
Ukázalo se, že model RegCM3 podhodnocuje denní maxima teploty, především v létě,           
a v důsledku toho také výskyt horkých vln. Dále model nadhodnocuje počet dní s malým 
denním srážkovým úhrnem. Shoda modelu s reálnými daty byla nejlepší pro srážkový úhrn     
5 mm/den a vyšší; to ale neplatilo pro horské stanice. Model dokázal poměrně dobře zachytit     
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N-leté srážky a některé srážkové a teplotní extrémy. Další informace týkající se simulací 
horkých vln, extrémně vysokých teplot a bezesrážkových období lze nalézt také                  
v pracích Hutha a kol. (2000), Kyselého a kol. (1998) a Nemešové a kol. (1997).    
 
Výstupy kanadského globálního klimatického modelu druhé generace (CGCM-2, McFarlane 
et al., 1992; Boer et al., 1992) a modelu ECHAM3/T42 (Roeckner et al., 1992) v oblasti 
Evropy a jejich porovnáním se staničními daty se zabývala práce Kalvové a kol. (2000). Při 
studiu průměrné mezidenní proměnlivosti zjistili, že oba globální modely průměrnou 
proměnlivost během celého roku podhodnocují, model CGCM-2 ji podhodnocuje dokonce      
o více než 1 °C. Na druhé straně modely zachycují dobře některé pozorované rysy evropského 
klimatu, například velkou mezidenní proměnlivost teplot v zimě ve Skandinávii a malou 
proměnlivost v létě ve Středomoří.  
 
Porovnáváním simulovaných a staničních denních maximálních a minimálních teplot různými 
metodami se zabývali také Huth a kol. (2001) a Kyselý (2002). Nejistoty ve scénářích změny 
klimatu České republiky zjišťovali dále Dubrovský a kol. (2005) a Nemešová a kol. (1999). 
Ve studiích použili měsíční řady globálního záření, úhrnů srážek, průměrné denní teploty        
a amplitudy denní teploty ze sedmi globálních klimatických modelů.  
 
Pro nepřímou validaci klimatických modelů lze na závěr uvést také studie zabývající se 
dopady změn klimatu na jednotlivé sektory hospodářství. V České republice se touto 
problematikou zabývali například práce Janouše a kol. (2003), Nemešové a kol. (1998), Trnky 
a kol. (2004), Žaluda a kol. (2002), Buchteleho a kol. (1999), Hejzlara a kol. (2003), Kalvové 
a kol. (2002), Dubrovského a kol. (2000, 2009) a Pretela a kol. (2009, 2010). 
 
 
2.3 Studie využívající autokorelační funkce, entropii a míru vzájemné 
informace  
 
Časové řady průměrných i extrémních denních teplot se vyznačují poměrně silnou vazbou ze 
dne na den, popř. na několik nejbližších dnů. Tato vazba může být vyjádřena autokorelační 
funkcí příslušných časových řad nebo mírou vzájemné informace.  
 
Hodnota autokorelační funkce v meteorologii s rostoucím časovým intervalem klesá, za 
hranicí 7 až 10 dnů se již většinou blíží nule (Wilks, 1995). Vazba ze dne na den či na několik 
dalších dnů může být rozdílná v různých ročních obdobích a může se měnit i v různých letech 
a desetiletích, a to například v závislosti na specifickém průběhu atmosférické cirkulace. 
Časově i prostorově se tedy chování autokorelačních funkcí denních průměrných teplot může 
měnit.  
 
Odhady autokorelačních funkcí denních maximálních a průměrných teplot v pozorovaných      
i modelových datech se zabývali Kalvová a kol. (1998, 1999) a Nemešová a kol. (1998). Při 
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porovnání výstupů globálního modelu ECHAM3/T42 (Roeckner et al., 1992) s měřenými 
měsíčními teplotními řadami ve dvou oblastech České republiky se zjistilo, že ve všech 
sezónách roku byly modelové hodnoty autokorelační funkce pro krok 1 den podstatně vyšší 
než pro měřené řady. Při studiu mezidenní proměnlivosti model vykazoval menší teplotní 
rozdíly ze dne na den a modelové autokorelační funkce byly vyšší než reálné, tedy modelové 
výsledky byly perzistentnější. 
 
Studií, které při porovnávání klimatických modelů s daty měřenými či reanalyzovanými 
využily nelineárních přístupů a zabývaly se otázkou nelinearity systému, není doposud 
mnoho.  
 
Příkladem jsou práce Mikšovského a kol. (2006) a Mikšovského a kol. (2007), kteří ve svých 
studiích porovnávali měřená data v Evropě s NCEP/NCAR reanalýzami (30-leté a 10-leté 
řady) a s daty z modelu HadCM3. Jejich výsledky ukázaly, že nelinearita modelu byla 
poněkud silnější než v reanalýzách a měřených datech a vykazovala šířkovou závislost. 
V rámci celé Země je tato nelinearita nižší na rovníku a směrem do vyšších zeměpisných šířek 
roste ve všech třech typech datových souborů. V Evropě pak dosahuje nejvyšších hodnot 
v oblasti Středozemního moře a je patrnější v delších řadách. Vyšší hodnoty připadaly na 
zimní období. 
 
Nelineární metoda založená na míře vzájemné informace (bližší popis uveden v kapitole 3) 
byla použita například ve studii Kodyšové (2008), která porovnávala hodnoty míry vzájemné 
informace a korelačních koeficientů (Spearmanova a Pearsonova) mezi indexy NAO               
a průměrnou měsíční teplotou v České republice v období 1961–1990. Ve studii byla zjištěna, 
při použití korelačních koeficientů, silná vazba mezi indexy NAO a průměrnými měsíčními 
teplotami v ČR. Při použití míry vzájemné informace byly výsledky obdobné. Nejvyšší vazba 
mezi indexy NAO a průměrnou měsíční teplotou, která byla určená pomocí metody míry 
vzájemné informace, se projevila v zimních měsících a přibližně odpovídala vazbám 
spočítaným na základě korelačních koeficientů. Studie také poukázala na to, že míra 
vzájemné informace je citlivá na robustnost histogramového základu, a jako nejlepší metodu 
pro volbu počtu intervalů v histogramu stanovila Sturgersovu metodu (Anděl, 1998). 
 
Porovnáváním výstupů globálních klimatických modelů s daty CRU pomocí Rényiovy 
entropie druhého stupně pro celou Zemi se zabývali ve své studii Bloh et al. (2005). 
Modelové výsledky se velmi dobře shodovaly s výsledky spočtenými na základě dat CRU. 
Hodnoty entropie vyšly nejvyšší v rovníkové oblasti a vysoké byly také na severní polokouli 
v oblasti Aljašky, střední a severní Evropy. Z novějších studií zabývající se entropií je třeba 
zmínit také práci (Larson et al., 2011). Autoři práce použili entropii ke klasifikaci 
meteorologických dat a aplikovali ji na denní srážková data z australské staniční sítě. 
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Kapitola 3  
 
Míra vzájemné informace, entropie a autokorelační 
funkce 
 
 
 
 
3.1 Míra vzájemné informace a entropie 
 
Míra vzájemné informace je zobecněním lineární autokorelační funkce a v současnosti je 
jednou z nejrozšířenějších nelineárních statistických charakteristik. Využívá se 
především v biologii (např. Steuer et al., 2002), genetice (Bauer et al., 2008), lékařství            
a nových technologiích (Wells et al., 1996; Schwarz et al., 2007). V meteorologii je schopna 
zachytit poměrně silnou vazbu průměrných denních i extrémních denních teplot či jiných 
meteorologických veličin ze dne na den, případně na několik dalších dnů. Vzájemná míra 
informace je založena na dvou různých přístupech, kterými se definuje entropie – Shannonova 
entropie a Kullbackova entropie. 
 
3.1.1 Definice Shannonovy entropie a míry vzájemné informace 
 
V roce 1948 poprvé použil metodu  míry vzájemné informace na analýzu genových dat          
C. E. Shannon (Shannon, 1948), zkoumal její vlastnosti a definoval entropii později nazvanou 
Shannonova entropie. Do nelineární analýzy chaotických signálů byla míra vzájemné 
informace zavedena Fraserem a Swinneyem (1986).  
 
Mějme systém A, který se může nacházet v MA různých stavech a1,…,aMA, nabývaných 
s pravděpodobnostmi p(ai), kde i = 1,..,MA. Průměrné množství informace obsažené 
v systému A je dáno entropií H(A) (Steuer et al., 2002):  

                                                      ∑
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ii apapAH

1
).(log)()(                                                (1) 

Vlastnosti entropie H(A) jsou podle Steuera et al. (2002) následující: 
1. Pokud předpokládáme, že výsledky z měření jsou plně určené hodnotou al, a tedy 

pravděpodobnost p(al) je jedna, potom všechny pravděpodobnosti p(ai) s i≠l jsou 
nulové a také H(A) = 0. 

2. Pro stejně pravděpodobné události nabývá Shannonova entropie H(A) svého maxima: 

                                                   AMAH log)( = .                                                               (2) 

3. Shannonova entropie se nezmění, pokud do souboru přidáme nemožné události. 



 24

4. Logaritmus v rovnici (1) představuje přirozený logaritmus. Pokud je použitý 
logaritmus o základě MA, entropie je normalizována a její hodnota se nachází 
v intervalu <0,1>. 

5.   Používáme-li logaritmus o základu 2, vychází H v bitech.   
  

Nyní můžeme definovat sdruženou entropii H(A,B) dvou diskrétních systémů A a B 
analogicky: 
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kde p(ai,bj) je sdružená pravděpodobnost toho, že A je ve stavu ai a B je ve stavu bj. Počet 
možných stavů MA a MB může být různý. Pokud jsou systémy A a B statisticky nezávislé, pak 
p(ai,bj)=p(ai)p(bj) a pro sdruženou entropii platí: 

                                                        H(A,B) = H(A) + H (B).                                                   (4) 

Sdruženou entropii můžeme také vyjádřit pomocí podmíněné entropie H(A│B): 

                                                     H(A,B) = H(A│B) + H(B),                                                  (5) 

kde podmíněnou entropii H(A│B) definujeme podle (Steuer et al., 2002): 

                                           ∑∑
= =

−=
A BM

i

M

j
jiji bapbapBAH

1 1
)(log),()( .                                         (6) 

Podmíněná entropie je mírou průměrné zbylé informace v A, pokud B je známé. Jinými slovy 
je to zbývající nejistota v A při znalosti B. Protože pro libovolné dva systémy A, B platí: 

                                                                H(A│B) ≤ H(A),                                                        (7) 

tak dostáváme obecný vztah, analogický (4): 

                                                          H(A,B) ≤ H(A) + H(B),                                                   (8) 

kde rozdíl mezi pravou a levou stranou je označován jako vzájemná informace či míra 
vzájemné informace mezi systémy A a B. Míra vzájemné informace MVI(A,B) mezi systémy 
A a B je tedy definovaná jako (Steuer et al., 2002; Abarbanel, 1996): 

                              MVI(A,B) ≡H(A) + H(B) – H(A,B) ≡MVI(B,A) ≥ 0.                                  (9) 

Míra vzájemné informace může být interpretována jako rozdíl mezi nejistotou A a zbývající 
nejistotou A po změření B, jinými slovy se jedná o snížení nejistoty A dosažené pozorováním 
B. Jednotkou takto definované míry vzájemné informace při základu logaritmu 2 je jeden bit. 
Obecně platí, že čím menší je míra vzájemné informace, tím je závislost obou systémů menší 
a naopak. V případě normování mají identické systémy míru vzájemné informace rovnou 1. 
Pokud jsou systémy nezávislé, tedy znalost jednoho nám nedává žádnou informaci o druhém, 
pak je hodnota jejich míry vzájemné informace nulová. 
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3.1.2 Definice Kullbackovy entropie (Kullbackovy-Leiblerovy divergence) 
 
Zcela jiný přístup k definici vzájemné informace použil Kullback (1959). Kullbackova 
entropie neboli Kullbackova-Leiblerova divergence K(p│p0) mezi dvěma diskrétními 
pravděpodobnostními rozděleními {p}i=1,..,MA a   {p0} i=1,..,MA je definována vztahem: 
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a popisuje množství informace, která se získá z původní pravděpodobnostní distribuce        
{p0} i=1,..,MA nahrazením distribucí {p}i=1,..,MA. Její hodnota je, stejně jako v případě Shannonovy 
entropie, vždy větší nebo rovna nule a nabývá nulové hodnoty pouze pokud jsou rozdělení 
{p}i=1,..,MA a  {p0} i=1,..,MA identická, potom nabývá nulové hodnoty. Bližší popis Kullbackovy 
entropie lze nalézt například ve studiích Steuera et al. (2002) a Kullbacka (1959) nebo v práci 
Kodyšové (2008). 
 
3.1.3 Časově zpožděná míra vzájemné informace 
 
Uvažujme dva diskrétní systémy A  = {ai}i a B = {bj}j. Množství informace, které získáme o bj 
prostřednictvím ai  je podle Horák a kol. (2003):  
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kde PA(ai) představuje pravděpodobnost toho, že systém A nabývá stavu ai, obdobný význam 
má PB(bj) a PAB(ai,bj) značí sdruženou pravděpodobnost současného nabývání stavu ai 
systémem A a stavu bj systémem B. 
 
Zprůměrováním tohoto výrazu přes všechna ai a bj získáme tzv. průměrnou míru vzájemné 
informace ABMVI mezi oběma systémy A a B. 
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Jsou-li měření pocházející ze systémů A a B nezávislá, platí PAB(ai,bj)=PA(ai)PB(bj), a tedy 

ABMVI =0. 
 
Označme jako MVI(τ) míru vzájemné informace mezi danou časovou řadou a stejnou časovou 
řadou posunutou o dobu τ  a nazývejme ji průměrná časově zpožděná míra vzájemné 
informace, zkráceně míra vzájemné informace (Horák a kol., 2003): 
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Dosazením do vzorce (13) za předpokladu, že platí P(x(t)) = P(x(t+τ)) pro všechny hodnoty t 
a τ dostaneme, viz Kantz a Schreiber (1997): 
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Pro výpočet časově zpožděné míry vzájemné informace je proto nutné odhadnout 
pravděpodobnosti P(x(ti)) a  P(x(ti),x(ti+τ)), což lze nejsnáze provést pomocí příslušných 
histogramů. 
 
Typický průběh závislosti míry vzájemné informace na časovém zpoždění průměrné denní 
teploty je patrný z obrázku 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1: Typický časový průběh 
závislosti míry vzájemné informace 
MVI [bit] na časovém zpoždění pro 
průměrnou denní teplotu.  

 
 
3.1.4 Jednoduchý algoritmus 
 
Pro výpočet míry vzájemné informace byl v rámci této práce použit „jednoduchý“ algoritmus, 
který je založený na histogramové technice. Jedná se o nejvíce rozšířený a používaný 
algoritmus, detailně popsaný například ve studii Steuer et al. (2002). Uvažujme soubor           
N souběžných měření (xi,yi), i=1,…,N, dvou spojitých proměnných x a y. Mějme dále zadaný 
počátek o a šířku intervalu h tak, že jednotlivé segmenty histogramu pro proměnnou x jsou 
definované pomocí intervalů [o+mh, o+(m+1)h], kde m=0,…,M. Data jsou rozdělená do       
M diskrétních sloupců ai a ki značí počet měření ležících ve sloupci ai. Pravděpodobnosti P(ai) 
jsou pak aproximovány relativními četnostmi výskytu (Steuer a kol., 2002): 
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Vzájemná informace MVI(X,Y) mezi dvěma systémy dat X a Y pak plyne z (12): 
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kde kij označuje počet měření, kdy x leží v ai a y v bj . Podrobněji je algoritmus uveden 
v kapitole 4. 
 
Vedle tohoto algoritmu existuje i Fraserův-Swinneyův algoritmus, popsaný ve studii Fraser     
a Swinney (1986). Je založený na definici „pásem“ a nemá tudíž na pevno nastavené 
jednotlivé segmenty histogramu. 
 
3.1.5 Odhad chyby míry vzájemné informace 
 
Přesný výpočet chyby míry vzájemné informace není prozatím v praxi proveditelný, existují 
pouze její odhady, které je možné nalézt ve studiích Roulstona (1999) či Steuera et al. (2002). 
Odhad entropie ze souborů konečných dat může obsahovat systematické chyby, které jsou 
však při velkém počtu hodnot v souboru velmi malé. Podle práce Roulston (1999) je i pro 
soubor hodnot N=100 tato systematická chyba ),( BAMVIΔ velmi malá. 
 

 
3.2 Autokorelační funkce 
 
V meteorologii autokorelační funkce umožňuje, podobně jako míra vzájemné informace, 
zachytit poměrně silnou vazbu ze dne na den nebo na několik dalších dní. Na dobrém odhadu 
autokorelační funkce přímo závisí řada testů hypotéz o rovnosti středů rozdělení                  
u korelovaných dat i konstrukce stochastických generátorů počasí. Metody odhadu 
autokorelačních funkcí jsou většinou založeny na předpokladu, že časové řady jsou 
stacionární. V rámci této práce byla autokorelační funkce počítána podle klasického vzorce 
(viz Anděl, 1998). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.2: Typický časový průběh závislosti výběrové autokorelační funkce (A) průměrné denní 
teploty na časovém zpoždění.  
 
Odlišnost autokorelační funkce a míry vzájemné informace spočívá v tom, co jsou schopny 
zachytit. Na rozdíl od autokorelační funkce dokáže míra vzájemné informace dobře zachytit    
i nelineární závislost. Nevýhodou míry vzájemné informace oproti autokorelaci je vyšší 
citlivost na šum v měřených datech a potřeba velkého rozsahu studovaného souboru, aby byly 
nelinearity vůbec zřetelné. Metody odhadu autokorelační funkce v meteorologii jsou uvedeny 
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také v pracích Essenwngera (1986), Polyaka (1996) a Wilkse (2006). Autokorelace nabývá 
kladných i záporných hodnot, zatímco míra vzájemné informace nabývá pouze hodnot 
kladných nebo nuly. Při nulovém posunu nabývá autokorelační funkce nejvyšší hodnoty         
1 (viz obr. 3.2). Situace s vysokou absolutní hodnotou autokorelace a nízkou hodnotou míry 
vzájemné informace neexistuje, pokud odhlédneme od možnosti numerické a statistické 
chyby. 
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Kapitola 4 
 
Klimatická data a metody zpracování 
 
 
 
 
4.1 Modelová data 
 
4.1.1 Použité globální klimatické modely 
 
Model  ECHAM4/OPYC 
 
ECHAM4 je atmosférická část globálního klimatického modelu čtvrté generace vyvinutého    
v Max-Planckově Institutu (MPI) v Hamburku a v Německém výpočetním klimatickém 
centru. Tento spektrální model vycházející z modelu Evropského centra pro střednědobou 
předpověď (ECMWF) má horizontální rozlišení T42, což odpovídá zhruba rozlišení            
2,8° x 2,8°. Ve vertikálním směru má 19 hladin v hybridním (σ-p) systému. Do radiačních 
schémat je ze skleníkových plynů kromě koncentrace CO2 zahrnut i vliv dalších skleníkových 
plynů jako je CH4, N2O, freonů a O3, uvažuje se i vliv různých typů aerosolů. Do modelu je 
včleněn submodel půdy rozdělený do 5 vrstev, s bilancí toků tepla a vody, proměnnými 
hodnotami tepelné kapacity a tepelné vodivosti, typem vegetace a jejím vlivem na 
zachycování deště a sněhu. Počítá se s vlivem sněhové pokrývky na pevnině a dalšími 
složitými procesy na povrchu půdy a v mezní vrstvě atmosféry. V modelu se rozlišuje 
parametrizace kondenzačních procesů (zdroj oblačné vody) a parametrizace srážek (úbytek 
oblačné vody). Kondenzace vodní páry se počítá zvlášť pro konvenktivní a vrstevnatou 
oblačnost. Podrobnosti lze najít v Roeckner et al. (1996) a Roeckner et al. (1999).  
 
OPYC je model oceánu vyvinutý v MPI v Hamburku skupinou vedenou J. M. Oberhuberem. 
Název je odvozen od slov Ocean and isoPYCnal coordinates (izopyknické souřadnice). 
Využití potenciální teploty jako vertikální souřadnice vyplývá z předpokladu  potvrzeného 
pozorováním, že vnitřní část oceánu se chová téměř jako nedisipativní kapalina. Tento 
předpoklad ovšem neplatí v oblastech výrazné turbulence, jako je směšovací vrstva při 
povrchu oceánu. Z tohoto důvodu musí být povrchová směšovací vrstva propojena s vnitřní 
částí oceánu tak, aby se zlepšila časová odezva působení atmosféry na směšovací vrstvu 
oceánu. Model oceánu v sobě zahrnuje i model mořského ledu. 
 
Novější verze modelu ECHAM5/OPYC3 použitá v kapitole 7 je pak blíže popsána                
v Roeckner et al. (2003). V rámci dizertační práce byl model ECHAM4/OPYC použit jako 
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řídící model regionálního klimatického modelu HIRHAM4 a model ECHAM5/OPYC3 jako 
řídící model regionálního modelu HIRHAM5.  
 
Model HadCM3 
 
Klimatický model  HadCM3 patří do série globálních modelů HadCM, vyvíjených v britském 
Hadley Centru.  Jedná se o klimatický model, ve kterém je model všeobecné cirkulace 
atmosféry (AGCM) propojen  s cirkulačním modelem oceánu (OGCM). Data jsou definována 
na síti bodů s horizontálním rozlišením 2,5° x 3,75°, globální síť modelu je tedy dána           
(96 x 73) uzlovými body. Toto rozlišení odpovídá na 45° zeměpisné šířky cca (295 x 278) km 
(obr. 4.1). HadCM je diferenční model, v atmosféře má 19 hladin, v oceánu 20 hladin. 
Ve verzi HadCM3 (bližší podrobnosti lze najít v Gordon et al., 2000) tohoto modelu se oproti 
předchozí verzi HadCM2 používá nové radiační schéma s větším počtem uvažovaných 
spektrálních pásem. Schéma zemského povrchu zahrnuje i vliv procesů mrznutí a tání na 
půdní vlhkost. Model atmosféry počítá i transport, oxidaci a odstraňování antropogenních 
emisí sloučenin síry fyzikální depozicí a vymýváním. To umožňuje modelování přímého 
i nepřímého radiačního působení sulfátových aerosolů. Radiační vlivy CO2, vodní páry 
a ozónu a dalších skleníkových plynů jsou nyní počítány explicitně pro každý plyn zvlášť 
(Edwards and Slingo, 1996). Do modelu je zahrnuta i jednoduchá parametrizace pozaďových 
aerosolů (Cusack et al., 1998). HadCM3 má stabilní kontrolní běh modelu, bez driftu, 
nepoužívá korekční toky tepla.  
 
Zkratkou HadAM3H je označena atmosférická část modelu použitá v projektu PRUDENCE 
jako řídící model regionálního klimatického modelu RCAO. V rámci projektu ENSEMBLES 
řídil globální model HadCM3 regionální klimatický model RCA3 (van der Linden et al., 
2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4.1:  Modelové rozdělení povrchu na pevninu a oceán v modelu HadCM3 pro oblast 
Evropy (zdroj: Hadley centrum). 
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Model ARPÉGE/OPA 
 
Globální klimatický model ARPÉGE/OPA verze 3 je spřažený model atmosféra-oceán, 
kryosféra-oceán, který byl vyvinut z numerického předpovědního modelu ve spolupráci 
Evropského centra pro střednědobou předpověď (ECMWF) s Národním meteorologickým 
centrem Météo France (CNRM) v Toulouse. Atmosférická složka modelu je označována jako 
ARPÉGE-Climat3, oceánská složka modelu jako OPA 8.1 a model mořského ledu 
GELATO2. Rozlišení jeho atmosférické části je 1,9° x 1,9° a oceánské složky pak          
1,875° x 0,5° (u rovníku) až 2° (u pólů). Ve vertikálním směru má model atmosféry 45 hladin 
v hybridním (σ-p) systému, oceánská složka má 31 vertikálních hladin v z-systému, přičemž 
10 hladin je ve svrchních 100 m oceánu. Informace o použitých parametrizačních schématech 
a další podrobné informace o modelu lze nalézt například ve studii Salas-Mélia et al. (2005).  
 
4.1.2 Použité regionální klimatické modely 
 
ALADIN-CLIMATE/CZ 
 
Regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE je spektrální model vyvinutý  
v CNRM/Météo France v Toulouse. Verze modelu ALADIN-CLIMATE/CZ, použitá v rámci 
této studie, vznikla ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze (Farda et 
al., 2010).  Regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ je řízený globálním 
klimatickým modelem ARPÉGE/OPA (Salas-Mélia et al., 2005). Modelová orografie              
a domény jsou znázorněny na obr. 4.2. Další informace a podrobný popis tohoto modelu lze 
nalézt ve výše zmíněné práci Farda et al. (2010). Data použitá v disertační práci byla počítána 
na doméně HUNG s rozlišením 25 km. 
 

Obr. 4.2: 
Průměrná modelová orografie 
modelu ALADIN s rozlišením 25 km 
nad Evropou s vyznačením domén 
ENS (large pan-European), HUNG 
(větší bíle ohraničená, zahrnuje 
střední, východní, část západní a 
severní Evropy) a BULG (menší bíle 
ohraničená, rozprostírá se nad 
Balkánem a západní částí Černého 
moře). Obrázek převzat z Farda et al. 
(2010). 
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RCAO 
 
RCAO je regionální model Rossbyho centra (Döscher et al., 2002) ve Švédsku,  skládající 
se z atmosférického regionálního modelu RCA (Rummukainen et al., 2001; Jones et al., 
2004), a jeho oceánického regionálního modelu (Meier et al., 2003). Model RCAO byl 
zpočátku vyvinut, ověřován a používán pro severní Evropu, zejména pro arktickou oblast. 
V rámci projektu ENSEMBLES byla použita novější verze modelu RCA3, jejíž popis je 
podrobně uveden v práci Samuelsson et al. (2011). 
 
HIRHAM4 a HIRHAM5 
 
HIRHAM je regionální klimatický model (Christensen and van Meijgaard, 1992; Christensen 
et al., 1996) odvozený z numerického předpovědního modelu na omezené oblasti nazvaného  
HIRLAM (Machenhauer,1988; Gustafsson, 1993). Model HIRHAM byl vyvinut v rámci 
společného projektu národních meteorologických služeb v Dánsku, Finsku, na Islandu,            
v Irsku, Holandsku, Norsku, Švédsku a Španělsku. HIRHAM4 používá fyzikální 
parametrizace globálního cirkulačního modelu ECHAM4 (Roeckner et al., 1992, 1996), 
HIRHAM5 pak ECHAM5/OPYC3 (Roeckner et al., 2003). Horizontální rozlišení modelu 
HIRHAM4, použitého v rámci projektu PRUDENCE, je 50 km x 50 km, v atmosféře počítá 
s 19 hladinami. Verze HIRHAM5, spočítaná v rámci projektu ENSEMBLES, má prostorové 
rozlišení 25 km x 25 km (van der Linden et al., 2009).  
 
4.1.3 Denní výstupy globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5 a ARPÉGE 
 
Při porovnávání výstupů globálních klimatických modelů s reálnými daty byly v kapitolách    
5 a 6 použity denní výstupy globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5                  
a ARPÉGE, které budou popsány níže. Tyto tři globální klimatické modely byly podrobeny 
analýze, protože se jednalo o řídící modely regionálních klimatických modelů použitých 
v této práci. Denní modelové výstupy HadCM3 jménem Hadley centra a Britského 
meteorologického úřadu poskytl projekt pro výzkum dopadů klimatických změn - Climate 
Impacts LINK Project (DEFRA Contract EPG 1/1/124). Denní modelové výstupy ECHAM5 
a ARPÉGE byly získány z adresy https://esgcet.llnl.gov:8443/data/advancedSearchPage.do.       
U všech třech globálních klimatických modelů byla k dispozici denní průměrná teplota ve 
výšce 1,5 m pro období 1961–1990.  
 
4.1.4 Denní výstupy regionálních modelů HIRHAM4 a RCAO projektu PRUDENCE 
 
V rámci kapitoly 5 byla analyzována data regionálních klimatických modelů HIRHAM4            
a RCAO řízených dvěma globálními modely ECHAM4/OPYC a HadAM3H. Tato kapitola 
vznikla částečně v rámci projektu VaV/740/2/03 a výběr modelů a postupů byl částečně 
ovlivněn požadavky tohoto projektu. V období jeho řešení se v České republice prvně 
pracovalo s těmito RCMs, jejichž rozlišení bylo (50x50) km. Za referenční období bylo 
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zvoleno období 1961–1990, experimenty byly počítány pro dva SRES scénáře emisí A2 a B2 
a pro období 2071–2100. Data šesti modelových běhů byla získána z projektu PRUDENCE. 
Cílem tohoto evropského projektu bylo zjistit na základě výstupů několika regionálních 
klimatických modelů řízených různými globálními klimatickými modely nejistoty v odhadu 
změny klimatu v evropské oblasti. Výstupy jednotlivých modelů byly získány ze stránek 
projektu (http://prudence.dmi.dk/data). Na těchto stránkách jsou výstupy všech experimentů 
projektu poskytovány v netCDF (http://www.unidata.ucar.edu/packages/netcdf/index.html) – 
jedná se o speciální binární formát dat, který se v současné době používá pro archivaci většiny 
výsledků klimatických modelů.  
 
Poloha vybraných uzlových bodů regionálních modelů HIRHAM a RCAO je uvedena na obr. 
4.3.   

 
 
Obr. 4.3: Poloha uzlových bodů modelu HIRHAM4  – vlevo, a modelu RCAO – vpravo.  
 
Pro tyto uzlové body bylo archivováno celkem 6 běhů modelů:   

• běh modelu HIRHAM4  pro referenční období (současné klima) 1961–1990 řízený 
globálním modelem ECHAM4/OPYC  

• běh modelu HIRHAM4 pro klima 2071–2100 podle scénáře A2 řízený globálním 
modelem ECHAM4/OPYC  

• běh modelu HIRHAM4 pro klima 2071–2100 podle scénáře B2 řízený globálním 
modelem ECHAM4/OPYC  

• běh modelu RCAO  pro referenční období (současné klima) 1961–1990 řízený 
globálním modelem HadAM3H 

• běh modelu RCAO pro klima 2071–2100 podle scénáře A2 řízený globálním 
modelem HadAM3H  

• běh modelu RCAO  pro klima 2071–2100 podle scénáře B2 řízený globálním 
modelem HadAM3H. 

 
U každého modelového běhu byla k dispozici průměrná denní teplota vzduchu ve 2 m nad 
zemským povrchem. Modelové měsíce mají stejnou délku 30 dnů. Z těchto dat byly 
vypočítány třicetileté průměrné měsíční teploty vzduchu pro období 1961–1990. Další 
nezbytnou informaci pro hodnocení modelových výstupů ve složitém terénu ČR představuje 
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modelová orografie. Jak oba modely zobrazují topografii ČR je dokumentováno na obrázcích 
4.4 až 4.7. Modelovou topografii bylo třeba vzít v úvahu při vyhodnocování modelových 
výstupů v kapitole 5. 
 
             s.š. 
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Obr. 4.4:  Orografie modelu  HIRHAM4. Vrstevnice jsou uvedeny po 50 m n. m. 
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Obr. 4.5:  Orografie modelu RCAO. Vrstevnice jsou uvedeny po 50 m n. m. 
 
 
Na obr. 4.6 a 4.7 jsou u každého uzlového bodu číslem uvedeny modelové nadmořské výšky 
(viz diskuse porovnání nadmořských výšek stanice a nejbližšího uzlového bodu dále), na obr. 
4.4 a 4.5 je znázorněna orografie modelu HIRHAM4 a RCAO. Modelová nadmořská výška se 
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v uvažovaných uzlových bodech mění u regionálního modelu HIRHAM4 od 199 m n. m. do 
744 m n. m., u modelu RCAO od 240 m n. m. do 691 m n. m. 
 
s.š. 

 v.d. 
 
Obr. 4.6:  Nadmořská výška [m] v uzlových bodech modelu HIRHAM4. 
 
 
s.š. 

 v.d.  
 
Obr. 4.7:  Nadmořská výška [m] v uzlových bodech modelu RCAO. 
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4.1.5 Denní výstupy regionálních modelů HIRHAM5 a RCA3 projektu ENSEMBLES 
 
Denní výstupy modelů HIRHAM5 a RCA3 byly získány z internetového archivu projektu 
ENSEMBLES (van der Linden et al., 2009) na adrese http://ensemblesrt3.dmi.dk. Jednalo se 
o novější verze modelů, použité v projektu PRUDENCE (viz část 4.1.4). Verze modelů 
HIRHAM5 a RCA3 (v rámci práce budou označovány HIRHAM_n a RCAO_n) se od 
předchozích verzí lišily nejen prostorovým rozlišením, ale například i fyzikálními 
parametrizacemi. Poloha uzlových bodů těchto modelů s rozlišením 25 km je na obrázku 4.8.  
  

 
 

Obr. 4.8: Poloha uzlových bodů modelů HIRHAM_n a RCAO_n na území České republiky. 
 
Pro tyto uzlové body byly archivovány následující běhy modelů (pro období 1961–2000 byly 
modelové běhy řízené pozorovanými koncentracemi skleníkových plynů, od roku 2000 
modely předpokládaly vývoj emisí skleníkových plynů a aerosolů podle SRES scénáře A1B):   

• běh modelu HIRHAM5  pro referenční období (současné klima) 1961–1990 řízený 
globálním modelem ECHAM5/OPYC3  

• běh modelu HIRHAM5 pro klima 2071–2100 podle scénáře A1B řízený globálním 
modelem ECHAM5/OPYC3  

• běh modelu RCA3 pro referenční období (současné klima) 1961–1990 řízený 
globálním modelem HadCM3 

• běh modelu RCA3 pro klima 2071–2100 podle scénáře A1B řízený globálním 
modelem HadCM3.  

 
4.1.6 Denní výstupy klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ  
 
Denní výstupy klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ byly získány v rámci projektu 
VaV SP/1a6/108/07. Simulace modelu byla od roku 1961 do roku 2100 řízena globálním 
klimatickým modelem ARPÉGE/OPA, kdy do roku 2000 byly emise podle pozorování a od 
roku 2000 podle SRES scénáře A1B. Poloha uzlových bodů tohoto modelu na území České 
republiky s rozlišením 25 km, použitých v rámci této studie, je zobrazena na obrázku 4.9.  
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Obr. 4.9: Poloha uzlových bodů modelu ALADIN-CLIMATE/CZ na území České republiky. 
 
  
4.2 Měřená a interpolovaná data 
 
Pro porovnání modelových dat s měřenými bylo využito několik různých datových souborů 
pro území České republiky a Evropy. Pro Českou republiku byla vedle staničních dat použita 
také data interpolovaná do pravidelné sítě uzlových bodů vycházející ze staničních dat, 
konkrétně CRU data (popsaná v části 4.2.1) a data interpolovaná do uzlové sítě modelu 
ALADIN (popsaná v části 4.2.4, označená jako CZ-OBS). Pro porovnání dat z globálních 
klimatických modelů byly vytvořeny „umělé“ řady průměrných teplot, které charakterizují 
vybrané oblasti České republiky (4.2.3). Z celoevropské sítě byla zvolena síť E-OBS (4.2.5). 
 
 
4.2.1 CRU data 
 
Pro výpočet teplotních charakteristik a jejich porovnání s výstupy regionálních klimatických 
modelů byla zvolena standardní databáze klimatických řad University of East Anglia CRU 
dataset dostupná na internetové adrese: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data, konkrétně 
se jednalo o upravené soubory ts_2.1 z internetové adresy: 
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_2.10 (Mitchell et al., 2005). Pro 90 uzlových 
bodů s rozlišením 50 km x 50 km na území České republiky a v jejím nejbližším okolí (viz 
obr. 4.10) byly použity průměrné měsíční teploty vzduchu v referenčním období  1961–1990.  
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Obr. 4.10: Poloha uzlových bodů CRU dat na území České republiky. 
 
 
4.2.2 Staniční data ČR 
 

Tab. 4.1: Seznam stanic, jejich zeměpisná délka a šířka a nadmořská výška. 
 

zeměpisná zeměpisná název stanice 
délka šířka 

nadmořská 
výška název stanice 

délka šířka 
nadmořská 

výška 
Holešov 17,57 49,32 224 Cheb 12,39 50,07 471 
Brno, Tuřany 16,69 49,16 241 Červená 17,54 49,77 750 
Kostelní Myslová 15,44 49,16 569 Lučina 18,44 49,73 300 
Kuchařovice 16,09 48,88 334 Lysá hora 18,44 49,54 1324 
Velké Meziříčí 16,01 49,35 452 Mošnov 18,12 49,69 251 
Husinec 13,99 49,04 536 Město Albrechtice-Žáry 17,55 50,15 483 
Churáňov 13,61 49,07 1118 Olomouc-Slavonín 17,22 49,57 248 
Tábor 14,67 49,41 449 Valašské Meziříčí 17,97 49,46 334 
Třeboň 14,77 49,01 429 Praha, Ruzyně 14,25 50,10 374 
Ústí nad Orlicí 16,43 49,98 402 Semčice 15,00 50,37 234 
Hradec Králové 15,84 50,17 278 Havlíčkův Brod 15,57 49,61 455 
Svratouch 16,03 49,73 737 Ondřejov 14,78 49,90 506 
Klatovy 13,30 49,39 430 Doksany 14,17 50,46 158 
Kralovice 13,49 49,99 468 Žatec 13,54 50,33 201 
Přimda 12,67 49,67 742 

 

Liberec 15,02 50,77 398 
 
Vedle CRU dat byla pro výpočty k dispozici data z 30 meteorologických stanic v České 
republice (viz tab. 4.1 a obr. 4.11). Soubory měřených průměrných denních teplot vzduchu 
(TPRUM) obsahovaly data za období od 1. 1. 1961 do 31. 12. 1990. Data poskytl pro účely 
projektu VaV/740/2/03 Český hydrometeorologický ústav. Meteorologické stanice se 
nacházely v nadmořské výšce mezi 158 m n. m. (Doksany) a 1324 m n. m. (Lysá hora). 
 
V období 1961–1990 se změnila poloha několika stanic. Jednalo se o stanice Praha-Ruzně, 
jejíž nadmořská výška se zvětšila v průběhu sledovaného období o 10 metrů, v Ondřejově 
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se zmenšila o 41 metrů, v Táboře o 24 metrů a v Olomouci-Slavoníně o 34 m. Jediná stanice, 
která nesplňovala podmínky homogenity – Ústí nad Orlicí – byla z analýzy vyřazena. 
K dalšímu zpracování tak bylo použito 29 stanic.  
 

 
 
Obr. 4.11: Rozložení stanic na území České republiky.  
 
4.2.3 Teplotní soubory proměnných charakterizující vybrané oblasti ČR 
 
Pro porovnání výstupu globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5 a ARPÉGE 
s měřenými daty byla Česká republika rozdělena do pěti oblastí reprezentovaných stanicemi 
uvedenými v tabulce 4.2. Každou oblast charakterizuje „umělá“ teplotní řada vypočítaná jako 
průměr z měření na příslušných stanicích. Názvy oblastí jsou jen orientační, poloha stanic ne 
vždy vystihuje označení oblasti, pokud by bylo chápáno striktně geograficky. Mapka 
s vyznačenými stanicemi je na obr. 4.12.  
 
Tab. 4.2: Oblasti použité pro porovnání teploty vzduchu a stanice, které je reprezentují. 
Nadm. v. označuje průměrnou nadmořskou výšku vypočtenou z nadmořských výšek uvedených 
stanic. 

název oblasti stanice nadm. v. [m ] 

jižní Morava (JiM) Holešov Brno, Tuřany Kuchařovice 266 

Vysočina  (Vys) Kostelní Myslová Velké Meziříčí Havlíčkův Brod 492 

střední Čechy (StC) Žatec Doksany Semčice 198 

severní Morava (SeM) Mošnov Lučina  276 

jižní Čechy  (JiC) Husinec Třeboň Tábor 471 
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Obr. 4.12: Stanice použité k porovnání modelové a měřené teploty vzduchu. 
 
 
4.2.4 Staniční data interpolovaná do uzlové sítě modelu ALADIN  
 
Kromě staničních dat, dat pro jednotlivé oblasti a CRU dat byla dále použita průměrná denní 
teplota z více než 268 meteorologických stanic na území ČR, interpolovaná do pravidelné sítě 
uzlových bodů modelu ALADIN-CLIMATE/CZ (dále označeny jako CZ-OBS). Nadmořské 
výšky jednotlivých uzlových bodů v ČR jsou uvedeny na obr. 4.13. Více informací o metodě 
interpolace lze nalézt v publikaci Štěpánek et al. (2011). Data CZ-OBS byla poskytnuta 
v rámci projektu VaV SP/1a6/108/07 (Pretel a kol., 2010). 
 

 
Obr. 4.13: Síť uzlových bodů dat CZ-OBS a jejich nadmořská výška [m]. 
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4.2.5 Evropská síť E-OBS  
 
Evropská databáze E-OBS byla vytvořena v rámci podprojektu EU-FP6 projektu 
ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), původní data z evropských meteorologických 
stanic (obr. 4.14) byla poskytnuta v rámci projektu ECA&D (http://eca.knmi.nl). Tato data 
jsou po registraci na stránkách projektu dostupná na adrese: 
http://eca.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php. Původní staniční soubory byly v rámci 
projektu ENSEMBLES upraveny a interpolovány do sítě uzlových bodů s rozlišením          
0,5° x 0,5° zeměpisné šířky a délky nad pevninou (obr. 4.15.) pro období 1950–2006 
(Haylock et al., 2008). Evropská doména dat E-OBS a nadmořské výšky uzlových bodů 
těchto dat jsou uvedeny na obrázku 4.16. Jistou nevýhodou původních ECA&D dat a tedy      
i databáze E-OBS může být to, že jako jedna ze 14 referenčních stanic pro území České 
republiky při rozlišení (50x50) km byla vybrána stanice Praha-Klementinum (více informací   
o použitých stanicích lze nalézt na http://eca.knmi.nl/dailydata/datadictionarycountry.php), 
která nemusí být pro naše území velmi reprezentativní. Zhodnocení kvality těchto dat a jejich 
kritiku při rozlišení (25x25) km lze nalézt ve studii Kyselý a kol. (2010). 

 
Obr. 4.14: Původní rozložení staničních dat pro měření teploty z projektu ECA&D. Obrázek 
převzat z Haylock et al. (2008). 
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Obr. 4.15: Výsledné prostorové rozložení uzlových bodů databáze E-OBS použitých pro 
analýzu v rámci disertační práce.  
 

 
 
Obr. 4.16: Evropská doména E-OBS dat a nadmořské výšky [m] uzlových bodů této databáze. 
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4.3 Použité programy a metody zpracování  
  
4.3.1 Program STARDEX  
 
K výpočtu vybraných teplotních kvantilů byl použit program STARDEX 3.2.6. Program byl 
vyvinut z programu ClimateIndices, vytvořeného v Americkém národním datovém centru 
(NCDC) Tomem Petersonem a Byronem Gleasonem (Peterson and Gleason, 1999).  
 
Z  výstupů programu STARDEX byly pro výpočet použity hodnoty 10%, 20%, 25%, 30%, 
40%, 50%, 60%, 70%, 75%, 80% a 90% kvantilů průměrné denní teploty pro jednotlivé 
uzlové body z dat CRU a z výstupů regionálních klimatických modelů HIRHAM a RCAO za 
období 1961–1990. Výpočty byly provedeny pro celý rok i zvlášť pro zimní a letní  období.  

 
4.3.2 Program na výpočet míry vzájemné informace 
 
Program na výpočet časově zpožděné míry vzájemné informace (MVI) vychází z  tzv. 
jednoduchého algoritmu, který je uveden společně s podrobným popisem míry vzájemné 
informace v kapitole 3, konkrétně v části 3.1.3. Časově zpožděná míra vzájemné informace je 
definována (viz naznačené odvození vzorce 13 v kapitole 3) jako: 
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Pro výpočet časově zpožděné míry vzájemné informace bylo nutno odhadnout 
pravděpodobnosti P(x(ti)) a P(x(ti),x(ti +τ)), což lze například udělat pomocí příslušných 
histogramů. Počet sloupců v histogramu byl odhadnut pomocí Sturgersova pravidla: 

                                                               k = 1 + 3,3 log10 n,                                                   (18) 

kde k je počet dílčích sloupců histogramu a n je počet hodnot v souboru, který máme 
k dispozici. V našem případě n znamená počet dnů za 30ti-leté období, tedy při počtu 
10800 dní bylo podle Sturgersova pravidla zvoleno rozdělení histogramů na 14 dílčích částí.  
Na základě předchozích údajů byla spočítána míra vzájemné informace pro posun 0 až 20 dní 
pro jednotlivé scénáře téhož modelu a pro jeden scénář různých modelů.  
 
Zatímco autokorelační funkce je vždy z intervalu <-1, 1>, u MVI toto tvrzení neplatí a její 
hodnota závisí na počtu intervalů v histogramu (viz výše). Proto je vhodné normalizovat MVI 
její hodnotou  pro τ = 0. Normalizovaná hodnota MVI se označuje AUTO(τ), nachází se 
v intervalu <0, 1> a je definována vztahem: 

                                                        
)0(
)()(

MVI
MVIAUTO ττ =  .                                               (19)                      

Dále platí, že AUTO(0) = 1. Vypočtená hodnota potom není závislá na volbě počtu 
jednotlivých sloupců v histogramech a na rozložení pravděpodobnosti v nich, což je 



 44

výhodnější s ohledem na to, že je pro nás stěžejní průběh časově zpožděné míry vzájemné 
informace (Horák a kol., 2003). V následujících kapitolách bude tato normalizovaná časově 
zpožděná míra vzájemné informace označována zkratkou AUTO. Podle hodnoty časového 
zpoždění τ (ve dnech) bude mít index AUTO 1 pro podíl míry vzájemné informace pro posun 
1 den a 0 dní, nebo AUTO 10 pro podíl míry vzájemné informace pro posun 10 dní a 0 dní. 
 
 
4.3.3 Interpolační techniky krigging a nature spline 
 

Pro vykreslení polí hodnot míry vzájemné informace nad Českou republikou a Evropou byly 
použity interpolační techniky nature spline a krigging programu ArcGIS-ArcMap pro 
nejbližších 12 bodů.  
Cílem interpolační techniky je odhadnout neznámou hodnotu funkce f v bodě x*, pokud 
známe hodnoty této funkce v bodech x1,…..,xn. Odhad funkce f v bodě x* je dán lineární 
kombinací: 

                                              ∑
=

=
n

i
ii xfxxf

1
)(*)(*)( λ ,                                              (20) 

kde váhy λi  jsou řešením systému lineárních rovnic, který je různý pro krigging a nature 
spline (Watson, 1984).      
 
 
4.3.4 Roční chod a sezóny                                                            
 
Z teplotních řad získaných z klimatických modelů i z reálných dat byl pro výpočet míry 
vzájemné informace a autokorelační funkce nejprve odfiltrován roční chod. Upravená řada 
se získá průměrováním hodnot denní teploty přes 5 za sebou jdoucích dní a přiřazením 
výsledné hodnoty třetímu z nich (prostřednímu dni). Následně se spočítá průměr pro daný den 
za celých 30 let a ten se odečte od příslušné denní hodnoty teploty každého dne původní řady. 
 
Roční sezóny jsou v rámci předkládané práce označeny jako standardní klimatické sezóny, 
tedy zima (prosinec, leden, únor), jaro (březen, duben, květen), léto (červen, červenec, srpen) 
a podzim (září, říjen a listopad). 
 
 
4.3.5 Další použité programy  
 
Pro výpočet krabicových grafů (horní kvartil, dolní kvartil, medián, odlehlé hodnoty), 
odstranění ročního chodu z řad a výpočet autokorelačního koeficientu v kapitolách 5, 6 a 7 
byl použit statistický software Statistica 7.0. Pro další zpracování výstupů z modelů 
a grafické výstupy byly použity programy Excel a Matlab a pro grafické výstupy v rámci 
kapitol  4, 5, 6 a 7 pak program ArcGIS-ArcMap a Surfer. Při vykreslování polí míry 
vzájemné informace (kap. 6, 7) a kvantilů průměrné teploty (kap. 5) byla použita interpolační 
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technika minimální křivosti splineové funkce, interpolace byla provedena z 12ti nejbližších 
uzlových bodů. Dále byla pro vykreslení polí míry vzájemné informace nad evropským 
kontinentem použita interpolační metoda krigging (s nulovou hodnotou nugging) a nature 
spline (Watson, 1984) programu ArcGIS-ArcMap.  
 
 
 
 
 



 46

Kapitola 5 
 
Základní charakteristiky měřené a modelové teploty 
vzduchu 
 
 
 
5.1. Porovnání globálních klimatických modelů v uzlovém bodě                 
o souřadnicích 50° s. š. a 15° v. d. s měřenými teplotami  
  
Hlavním cílem této části práce bylo zjistit, jak globální klimatické modely dokážou zachytit 
teplotní charakteristiky v dané oblasti České republiky. Pro teplotní charakteristiky TPRUM 
bylo provedeno srovnání základních statistických parametrů (mediánu, mezikvartilového 
rozpětí, maximálních a minimálních hodnot souborů) výstupů globálních klimatických 
modelů HadCM3, ECHAM5, ARPÉGE a měřených hodnot za období 1961–1990. Pro 
analýzu byly vybrány tyto tři modely, protože se jedná o řídící modely regionálních modelů, 
jejichž výstupy budou podrobeny analýze níže (část 5.2). Modelové hodnoty pocházely 
z uzlového bodu o souřadnicích přibližně 50° s. š. a 15° v. d. Příslušné teploty jsou zde 
udávány ve výšce 1,5 m nad zemským povrchem. Vzhledem k tomu, že výsledky globálních 
klimatických modelů v uvažovaném uzlovém bodě reprezentují rozsáhlou oblast přibližně      
o velikosti přibližně 1° zeměpisné šířky a délky, nebyly jeho výstupy porovnávány                  
s hodnotami naměřenými v konkrétním bodě, ale s charakteristikami pro jednotlivé vybrané 
oblasti ČR (viz kap. 4.2.3).  

Obr. 5.1:  

Krabicové grafy (boxploty)1  souborů 
TPRUM pro zvolené oblasti ČR a 
uzlový bod modelů HadCM3, ECHAM5 
a ARPÉGE o souřadnicích přibližně 
50° s. š., 15° v. d. Modelové hodnoty 
reprezentují první tři boxploty v grafu z 
leva.  

 
 

                                                 
1   
V každém krabicovém grafu je zobrazen medián souboru (prostřední hodnota v obdélníku), horní a dolní kvartil (dolní 
a horní strany obdélníků), minimální a maximální hodnota souboru (konce dolních a horních dlouhých úseček). Oblast mezi 
kvartily je označována jako mezikvartilový interval, tj. rozpětí hodnot, mezi kterými leží 50 % hodnot souboru (výška 
obdélníku). Pokud jsou v grafu znázorněné odlehlé hodnoty, jsou zobrazeny kroužkem (rozsah 1,5 až 3 násobku 
mezikvartilového intervalu) nebo hvězdičkou (rozsah větší než 3 násobek mezikvartilového rozpětí hodnot). 

HadCM3
ECHAM5

ARPÉGE
j. Čechy

sev. Morava
stř.Čechy

Vysočina
j. Morava

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

pr
ům

ěr
ná

 d
en

ní
 te

pl
ot

a 
vz

du
ch

u 
[°

C
] v

 o
bd

ob
í 1

96
1–

19
90



 47

Porovnání výsledků pro celý rok (obr. 5.1) ukazuje, že řady teplot v uzlovém bodě 
klimatických modelů HadCM3, ECHAM5 a ARPÉGE měly ve srovnání s řadami pro 
jednotlivé oblasti ČR vesměs nižší medián. Nejnižší medián měl model ARPÉGE a jeho 
hodnoty modelovaly dobře jen nižší teploty oblasti Vysočina. Také hodnoty horních kvartilů 
přibližně odpovídají naměřeným hodnotám, hodnoty dolních kvartilů modelů ECHAM5         
a ARPÉGE přibližně odpovídají skutečným hodnotám oblastí střední Čechy, Vysočina a jižní 
Morava, dolní kvartily modelů ARPÉGE a HadCM3 jsou nepatrně nižší. Modelové 
mezikvartilové rozpětí je většinou srovnatelné nebo menší (model ECHAM5) vzhledem 
k mezikvartilovým rozpětím souborů pro zvolené oblasti ČR.  
 

 

Obr. 5.2: Krabicové grafy souborů TPRUM pro vybrané oblasti ČR a uzlové body                  
o souřadnicích přibližně 50° s. š., 15° v. d. globálních klimatických modelů HadCM3, 
ECHAM5 a ARPÉGE (vždy první tři boxploty zleva) po jednotlivých sezónách v období   
1961–1990. 
 
Při porovnání průměrné teploty v jednotlivých sezónách roku (obr. 5.2 a 5.3) jsou patrné větší 
odchylky modelových a měřených hodnot v zimním období. Především model ARPÉGE 
vykazuje velké množství dolních odlehlých hodnot a dolních extrémů ve srovnání s ostatními 
modely. Zejména rozdělení zimních teplot modelu ARPÉGE je tedy asymetrické, modely 
ECHAM5 a HadCM3 levý chvost rozdělení podhodnocují a totéž lze říci i o horních 
odlehlých hodnotách a extrémech těchto dvou modelů. Hodnoty mediánu a mezikvartilových 
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rozpětí simulují modely ECHAM5 a HadCM3 poměrně dobře, mezikvartilové rozpětí modelu 
ARPÉGE je v zimě o více než polovinu menší než u ostatních modelů a oblastí.  Na jaře a na 
podzim jsou hodnoty modelových mediánů zpravidla nižší, kromě oblasti Vysočina. 
Mezikvartilová rozpětí jsou modely v těchto sezónách zachycena poměrně věrně. V létě 
podhodnocuje průměrnou teplotu nejvíce model ECHAM5, celkově je však shoda modelů 
s hodnotami z jednotlivých oblastí v této sezóně nejlepší.  
 

 

Obr. 5.3: Krabicové grafy souborů TPRUM pro vybrané oblasti ČR a uzlový bod                   
o souřadnicích přibližně 50° s. š. a 15° v. d. globálních klimatických modelů HadCM3, 
ECHAM5 a ARPÉGE po jednotlivých sezónách v období 1961–1990. Zobrazeno včetně 
odlehlých hodnot a extrémů. 
 
Dále byly porovnávány roční chody TPRUM (obr. 5.4). Zde je patrné, že model HadCM3 
podhodnocuje zimní teploty, model ECHAM5 podhodnocuje zimní teploty méně, ale 
významně podhodnocuje letní teploty. Model ARPÉGE simuluje zimní a letní teploty 
věrohodně, ale má ve srovnání s ostatními modely tendenci podhodnocovat jarní teploty. 
Všechny tři modely se shodují na červencovém maximu ročního chodu teploty. Pro větší 
přehlednost je na obrázku 5.5 znázorněn roční chod pouze pro oblast středních Čech, kde se 
souřadnice uzlových bodů všech tří modelů nacházejí. Z tohoto obrázku je podhodnocování 
modelových ročních chodů velmi dobře patrné. 
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Obr. 5.4: Průměrný roční chod průměrné denní teploty vzduchu pro vybrané oblasti ČR          
a uzlové body o souřadnicích přibližně 50° s. š., 15° v. d. globálních klimatických modelů 
HadCM3, ECHAM5 a ARPÉGE v období 1961–1990.  
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Obr. 5.5: Průměrný roční chod průměrné denní teploty vzduchu pro oblast středních Čech      
a uzlové body o souřadnicích přibližně 50° s. š., 15° v. d. globálních klimatických modelů 
HadCM3, ECHAM5 a ARPÉGE v období 1961–1990.  
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5.2. Výsledky regionálních klimatických modelů a jejich porovnání 
s měřenými teplotami 
 
5.2.1 Porovnání modelových ročních chodů průměrné teploty vzduchu s měřenými 
a budoucí modelové roční chody průměrných teplot 
 
Průměrná teplota vzduchu je regionálními modely podchycena lépe než u globálních 
klimatických modelů. Na obr. 5.6 jsou zachyceny průměrné roční chody teploty vzduchu 
za referenční období 1961–1990 pro regionální modely HIRHAM4, RCAO a ALADIN a pro 
naměřená data a také roční chody v období 2071–2100 pro uvedené modely. Zde byla 
vybrána jako vhodná reprezentační stanice Třeboň. Výsledky na ostatních stanicích ČR byly 
téměř identické. Charakteristickým rysem je mírné nadhodnocování zimních teplot pro 
kontrolní běhy modelů HIRHAM4 a RCAO, model ALADIN oproti tomu mírně 
podhodnocuje teploty na podzim, ke konci zimy a v jarních měsících. Pro budoucí období 
2071–2100 jsou patrné podle SRES scénářů vyšší hodnoty průměrné teploty po celý rok 
(nejvíce v letních měsících), což naznačuje trend zvyšování teploty v budoucnosti. 
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Obr. 5.6: Porovnání ročního chodu průměrné teploty vzduchu v období 1961–1990 na stanici 
Třeboň s průměrným chodem podle modelu RCAO (označení RCAO_control), HIRHAM4 
(HIRHAM_control) a ALADIN (ALADIN_control) v nejbližším uzlovém bodě. Roční chody 
v období 2071–2100 podle scénářů A2 (B2, A1B) jsou u regionálního modelu HIRHAM4 
označeny HIRHAM_A2 (HIRHAM_B2), u modelu RCAO jako RCAO_A2 (RCAO_B2)             
a u modelu ALADIN pak ALADIN_A1B.  
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5.2.2 Prostorové rozložení modelových průměrných teplot v období 1961–1990 
 
Schopnost regionálních klimatických modelů HIRHAM4, RCAO a ALADIN zachytit 
průměrné lednové a červencové teploty vzduchu v období 1961–1990 je ilustrována na obr. 
5.7 a 5.8. Pro porovnání s měřenými daty jsou v obrázcích 5.9 a 5.10 průměrné lednové           
a červencové teploty spočítané z dat CZ-OBS (Štěpánek a kol., 2011) za období 1961–1990. 
Nejlepších výsledků z porovnávaných tří modelů dosáhl model ALADIN. 
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Obr. 5.7a:  Průměrné lednové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu HIRHAM. 
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Obr. 5.7b: Průměrné lednové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu RCAO. 
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Obr. 5.7c: Průměrné lednové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu ALADIN. 
 
 

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
48.5

49

49.5

50

50.5

51

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
48.5

49

49.5

50

50.5

51

 
 
Obr. 5.8a:  Průměrné červencové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu HIRHAM. 
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Obr. 5.8b:  Průměrné červencové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu RCAO. 

 

 

 
 

Obr. 5.8c:  Průměrné červencové teploty [°C] v období 1961–1990 podle modelu ALADIN. 
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Obr. 5.9: Průměrné lednové teploty [°C] spočítané z dat CZ-OBS (Štěpánek et al., 2011) 
v období 1961–1990.  
 

 
 

Obr. 5.10: Průměrné červencové teploty [°C] spočítané z dat CZ-OBS (Štěpánek et al., 2011) 
v období 1961–1990. 
 
 
Jak je patrné z obrázků 5.7 a 5.8, mají modely HIRHAM4 a RCAO tendenci nadhodnocovat 
průměrné lednové teploty. Toto nadhodnocení je nejvýznamnější v oblastech s vyšší 
nadmořskou výškou, teploty v nížinách jsou modely zachyceny poměrně věrně. Průměrné 
červencové teploty jsou modelovány lépe než lednové, s mírným nadhodnocením teplot, které 
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je nejvíce patrné v horských oblastech (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky                  
a Beskydy).   Celkově lépe modeluje průměrné teploty v lednu a v červenci model HIRHAM4 
než model RCAO, což je patrně dáno jeho orografií, která lépe odpovídá skutečné orografii 
České republiky. Model ALADIN dosáhl velmi dobré shody jak u lednových, tak                  
u červencových teplot. 
 
5.2.3 Roční chody modelových teplot vzduchu 
 
Jak vyplývalo ze zadání projektu VaV/740/2/03, bylo pro představu, jak se průměrné roční 
chody modelových teplot mění v oblasti České republiky, vybráno několik řezů přes území 
republiky a oblast v jižních Čechách reprezentovaná 4 uzlovými body resp. 5 uzlovými body 
(obr. 5.11). Vše bylo v rámci projektu VaV/740/2/03 ilustrováno na modelu RCAO 
s prostorovým rozlišením 50 km, výsledky pro model HIRHAM4 byly téměř identické. V této 
dizertační práci byla analýza doplněna o model ALADIN s prostorovým rozlišením 25 km. 
Protože rozložení uzlových bodů regionálních modelů se lišilo, byly v daném řezu přes naše 
území použity uzlové body modelu RCAO a jim nejbližší uzlové body modelu ALADIN. Při 
popisu jednotlivých řezů jsou nejprve uvedeny uzlové body modelu RCAO a jako druhé 
modelu ALADIN. 
 

 

Obr. 5.11: Schématické znázornění řezů P1 až P4 vedených přes území České republiky 
(černé úsečky) a čtyř uzlových bodů modelu RCAO v jižních Čechách a Rakousku (černé 
kroužky). Uzlové body modelu RCAO jsou označeny černými křížky, uzlové body modelu 
ALADIN fialovými křížky, přičemž ty, které byly použity k porovnání s modelem RCAO, jsou 
zvýrazněny červeně. 
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První řez (P1) na obr. 5.12 (levá část) jde směrem severozápad – jihovýchod, začíná v oblasti 
Krušných hor uzlovým bodem o souřadnicích [50,33;13,51] modelu RCAO, resp. 
[50,32;13,41] modelu ALADIN, a končí na jihu Moravy uzlovým bodem [48,85;16,57], resp. 
[48,97;16,54]. Druhý řez (P2) (obr. 5.12, vpravo) vede severně od prvního, opět „napříč 
Českou republikou“, vychází z uzlového bodu [50,47;14,86], resp. [50,56;14,82], a končí na 
Moravě v uzlovém bodě [49,34;17,15], resp. [49,41;17,24]. Z obrázku 5.12 jsou patrné jen 
velmi malé rozdíly ročních chodů mezi jednotlivými uzlovými body; mírně vyšší jsou podle 
očekávání teploty v uzlových bodech na jižní Moravě, především v létě (vůbec nejvyšší 
teploty byly pozorovány v letních měsících u uzlových bodů [48,85;16,57] a [48,97;16,54]). 
Při vzájemném porovnání modelů RCAO a ALADIN jsou patrné celkově nižší teploty 
modelu ALADIN a to v průměru o 3 až 4 °C. 
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Obr. 5.12: Průměrné roční chody teploty vzduchu v období 1961–1990 v uzlových bodech 
modelu RCAO (nahoře) a ALADIN (dole) pro profily P1(vlevo) a P2 (vpravo).  
 
 
Další dva řezy směřují přes Moravu zhruba od jihozápadu na severovýchod. První  řez (P3) 
začíná ve východní části jižní Moravy bodem [48,85;16,57], resp. [48,97;16,54], a končí na 
severní Moravě bodem [49,83;17,74], resp. [49,85;17,61] (levá část obr. 5.13), druhý řez (P4) 
je posunut od prvního západně, začíná bodem na jihozápadní Moravě [49,23;15,83], resp. 
[49,20;15,86], a končí na severní Moravě na Jesenicku bodem [50,21;16,99], resp. 
[50,09;16,92] (pravá část obr. 5.13).  
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Obr. 5.13: Průměrné roční chody teploty vzduchu v období 1961–1990 v uzlových bodech 
modelu RCAO (nahoře) a ALADIN (dole) pro profily P3 (vlevo) a P4 (vpravo).  
 
Na obr. 5.14 jsou pak znázorněny roční chody ve čtyřech uzlových bodech modelu RCAO      
a ALADIN ležících v  jižních Čechách a v příhraniční oblasti v Rakousku (uzlové body 
schematicky znázorněné na obr. 5.11). Z obrázku je patrný téměř shodný roční chod pro 
jednotlivé uzlové body modelu RCAO, oproti tomu u modelu ALADIN jsou patrné teplotní 
rozdíly, nejvíce v létě, mezi jednotlivými uzlovými body. To je dáno jeho lepším rozlišením   
a tudíž lepší schopností zachytit lépe změny v rámci území České republiky. 
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Obr. 5.14: Průměrné roční chody teploty vzduchu v období 1961–1990 v uzlových bodech 
modelu RCAO a ALADIN ležících v jižních Čechách a okolí.  
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5.2.4 Změny průměrných teplot vzduchu mezi obdobími 2071–2100 a 1961–1990 
 
Očekávané změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071–2100 
a pro referenční období 1961–1990) jsou uvedeny na obr. 5.15 až 5.17. Pořadí řezů přes ČR 
je stejné jako u průměrných ročních chodů pro období  1961–1990.  
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Obr. 5.15: Změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071–2100    
a pro referenční období 1961–1990) modelů RCAO a ALADIN v uzlových bodech řezů P1 
(vlevo) a P2 (vpravo). Model ALADIN je znázorněn zeleně (scénář A1B), model RCAO pak 
červeně (scénář A2) a modře (scénář B2). 
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Obr. 5.16: Změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071–2100 
a pro referenční období 1961–1990) modelů RCAO a ALADIN v uzlových bodech řezů P3 
(vlevo) a P4 (vpravo). Model ALADIN je znázorněn zeleně (scénář A1B), model RCAO pak 
červeně (scénář A2) a modře (scénář B2). 
 

 
 
 Obr. 5.17: Změny teploty vzduchu (rozdíly 
mezi měsíčními průměry pro období        
2071– 2100 a pro referenční období        
1961–1990  v uzlových bodech ležících 
v oblasti jižních Čech. Model ALADIN je 
znázorněn zeleně (scénář A1B), model RCAO 
pak červeně (scénář A2) a modře (scénář B2). 
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Všechny tři scénáře naznačují ve všech uzlových bodech řezů celoroční zvýšení teploty. 
Optimističtější scénáře A1B a B2 vedou k menšímu oteplení než scénář A2. Roční chod podle 
modelu ALADIN vykazuje odlišnosti změn v ročním chodu od modelu RCAO a HIRHAM4, 
především menším srpnovým zvýšením teploty a menším oteplením v listopadu a prosinci. 
Změny v jednotlivých uzlových bodech jsou velmi podobné, největší oteplení připadá u všech 
tří modelů na srpen, nejmenší pak na únor a březen podle modelů HIRHAM4 a RCAO,             
u modelu ALADIN na červen, listopad a prosinec. Celkově jsou patrné větší rozdíly 
v jednotlivých uzlových bodech u modelu ALADIN, opět vlivem lepšího prostorového 
rozlišení 25 km. 
 
 
5.2.5 Kvantily průměrné měsíční teploty podle modelů HIRHAM4, RCAO a CRU dat 
v referenčním období 1961–1990 
 
Kvantily průměrné měsíční teploty 
 
Na základě hodnot výstupů regionálních modelů HIRHAM4 a RCAO a CRU dat byly dále 
spočítány hodnoty 10% až 90% kvantilů průměrné měsíční teploty za období 1961–1990. 
Cílem této části práce bylo stanovit, jak se změní konce statistických rozdělení teploty, pro 
doplnění a ilustraci byly spočítány i ostatní kvantily (20% až 80%). Jak je patrné z obrázků    
v Příloze B a z obr. 5.18 až 5.23, jsou hodnoty příslušných kvantilů spočítaných z modelu 
HIRHAM4 zpravidla posunuty o 1° C k nižším hodnotám ve srovnání s modelem RCAO 
(model HIRHAM4 je celkově studenější). Podle modelu HIRHAM4 připadají nejvyšší 
hodnoty kvantilů na oblast jižní Moravy a středních Čech, což odpovídá reálnému rozložení 
teploty na území ČR. Pole teplotních kvantilů spočítaných na základě CRU dat přibližně 
tvarem odpovídají polím modelu HIRHAM4 a také hodnoty 10%, 20% a 30% kvantilů CRU 
dat odpovídají hodnotám udávaným tímto modelem. Pro 50% a vyšší kvantily jsou hodnoty 
modelu HIRHAM4 o 1 °C nižší než hodnoty pro CRU data. Celkově nejvyšší hodnoty 
kvantilů průměrné měsíční teploty dává tedy model RCAO, je tedy „nejteplejší“, následují 
CRU data a „studenější“ model HIRHAM4. Výsledné hodnoty pro CRU data a model 
HIRHAM4 si zpravidla odpovídají. 
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Obr. 5.18: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle CRU dat za období          
1961–1990. Pro hodnoty v legendě platí, že nižší hodnota je zahrnuta do intervalu, vyšší 
hodnota do intervalu zahrnuta není, např. zde <-4 - -3), <-3 - -2) atd. Podobně u dalších 
obrázků.  

 
Obr. 5.19: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle modelu HIRHAM4 
za období 1961–1990. 

 
Obr. 5.20: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle modelu RCAO 
za období 1961–1990. 
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Obr. 5.21: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle CRU dat za období          
1961–1990. 

 
Obr. 5.22: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle modelu HIRHAM4 
za období 1961–1990. 

 
Obr. 5.23: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] podle modelu RCAO  
za období 1961–1990. 
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Kvantily průměrné měsíční teploty pro zimní a letní období 
 
Podobně jako v předchozí části byly dále spočítány hodnoty 10% až 90% kvantilů průměrné 
měsíční teploty v zimním a letním období za referenční období 1961–1990. Jak je patrné 
z obrázků v Příloze C a z obr. 5.24 až 5.29, jsou hodnoty kvantilů průměrné měsíční teploty 
v zimním období (prosinec až únor) spočítaných z modelu HIRHAM4 zpravidla o 1 °C nižší 
než je tomu u výstupů modelu RCAO; u 30% kvantilů je patrný posun až o 2 °C směrem         
k nižším hodnotám. Výjimku tvoří 10% kvantily, u nichž jsou hodnoty v oblasti Beskyd         
o 1 °C nižší podle modelu RCAO než u modelu HIRHAM4. U 60% kvantilů jsou hodnoty 
obou modelů stejné. Hodnoty kvantilů pro zimní období podle CRU dat jsou zpravidla shodné         
s hodnotami modelu HIRHAM4 (30%, 40%, 50%, 80% a 90% kvantily) nebo ještě o 1 °C až   
2 °C nižší (10%, 20 %, 60% a 70% kvantily). Model HIRHAM4 i RCAO jsou tedy celkově 
teplejší než hodnoty CRU dat a horní i dolní konec statistických rozdělení těchto modelů je  
posunutý směrem k vyšším  hodnotám.  

 
Obr. 5.24: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle CRU 
dat za období  1961–1990. 
 

 
Obr. 5.25: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle 
modelu HIRHAM4 za období 1961–1990. 
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Obr. 5.26: Hodnoty 10% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle 
modelu RCAO za období 1961–1990. 
 
Z hlediska prostorového rozložení teploty si lépe odpovídají teplotní rozložení modelu 
HIRHAM4 a CRU dat s nejvyššími hodnotami v oblasti středních Čech a jižní Moravy (obr. 
5.27 a 5.28). Výsledky kvantilů pro zimní období tak odpovídají přibližně výsledkům 
spočítaným pro celý rok. 
 
 

 
 
Obr. 5.27: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle CRU 
dat za období 1961–1990. 
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Obr. 5.28: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle 
modelu HIRHAM4 za období 1961–1990. 
 
 

 
 
Obr. 5.29: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v zimním období podle 
modelu RCAO za období 1961–1990. 
 
 
V příloze D a na obr. 5.30 až 5.32 jsou pak mapky pro 10% až 90% kvantily průměrné 
měsíční teploty za letní období (červen až srpen) v referenčním období 1961–1990. Jak je 
vidět z níže uvedených obrázků, tvary polí teploty modelu HIRHAM4 a CRU dat si tvarově      
i hodnotami velmi dobře odpovídají. Hodnoty kvantilů modelu RCAO jsou na jižní Moravě 
zpravidla o 1 °C až 2 °C vyšší než příslušné hodnoty dat CRU a modelu HIRHAM4 a také 
tvar teplotních polí modelu RCAO je mírně odlišný ve srovnání s CRU daty a druhým 
modelem. 
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Obr. 5.30: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v letním období podle CRU 
dat za období 1961–1990. 
 

 
Obr. 5.31: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v letním období podle 
modelu HIRHAM4 za období  1961–1990. 
 

 
Obr. 5.32: Hodnoty 90% kvantilů průměrné měsíční teploty [°C] v letním období podle 
modelu RCAO za období 1961–1990. 
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5.3 Shrnutí  
 
Nejprve byly porovnány modelové řady a technické řady TPRUM reálných dat v pěti 
oblastech České republiky a globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5/OPYC3     
a ARPÉGE/OPA v uzlovém bodě o souřadnicích přibližně 50 ° s. š. a 15 ° v. d v období    
1961–1990. Modelové řady teplot v uzlovém bodě měly oproti „umělým“ řadám pro 
jednotlivé oblasti ČR zpravidla nižší medián. Modely byly tedy celkově studenější a uvedené 
teploty podhodnocovaly, nejvíce model ARPÉGE/OPA. Nejvýraznější rozdíly modelových     
a skutečných hodnot byly zachyceny v zimním období, kdy zejména dolní chvosty 
statistických rozdělení modelů ECHAM5 a HadCM3 byly podhodnocené, zatímco u modelu 
ARPÉGE bylo zaznamenáno velké množství odlehlých hodnot a extrémů. Podhodnocení  
se projevilo také u průměrného ročního chodu TPRUM, kdy modelové roční chody byly 
posunuty směrem k nižším hodnotám.  
 
Dále se porovnávaly modelové hodnoty regionálních klimatických modelů HIRHAM4            
a RCAO a ALADIN-CLIMATE/CZ s reálnými daty v období 1961–1990. U ročních chodů 
modelové průměrné teploty RCMs bylo vždy oproti globálnímu modelu patrné mírné 
nadhodnocování zimních teplot. Hodnoty průměrné teploty pro budoucí klima 2071–2100 
byly vyšší pro všechny tři scénáře a naznačují tedy ve všech uzlových bodech celoroční 
zvýšení teploty ve srovnání s obdobím 1961–1990. Optimističtější scénáře B2 a A1B vedly 
k menšímu zvýšení teplot než scénář A2. Změny v uzlových bodech byly velmi podobné, 
největší oteplení připadalo na srpen u všech tří modelů, nejmenší pak na únor a březen podle 
modelů HIRHAM4 a RCAO a na červen a prosinec podle modelu ALADIN.  
 
Porovnání prostorového rozložení průměrné denní teploty za referenční období 1961–1990 
poukázalo na to, že oba regionální modely HIRHAM4 a RCAO mají tendenci průměrné 
lednové teploty nadhodnocovat, nejvíce v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, oproti tomu 
teploty v nížinách byly modely zachyceny poměrně věrně. Průměrné červencové teploty byly 
modelovány lépe než lednové, s mírným nadhodnocením teplot, které bylo nejvíce patrné 
v horských oblastech. Nejlépe modeloval průměrné teploty v lednu a v červenci model 
ALADIN. Zde je třeba také upozornit na to, že modely HIRHAM4 a RCAO měly 
horizontální rozlišení (50x50) km, zatímco model ALADIN (25x25) km a každý z modelů 
vykazoval jinou závislost na nadmořské výšce. Celkově byl model ALADIN vyhodnocen 
jako lepší také ve studii od Pretela a kol. (2010) a podle autorů publikace patří do první 
poloviny lepších modelů hodnocených v projektu ENSEMBLES.  
 

V poslední části kapitoly byly vypočteny kvantily průměrné měsíční teploty podle modelů 
HIRHAM, RCAO a CRU dat v referenčním období 1961–1990. Hodnoty kvantilů byly 
nejvyšší podle modelu RCAO, hodnoty kvantilů modelu HIRHAM4 a CRU dat byly přibližně 
o 1 °C nižší. Pole teplotních kvantilů modelu HIRHAM4 a CRU dat přibližně odpovídala 
reálnému rozložení teplot na území ČR. Celkově se ukázalo, že statistická rozdělení těchto 
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RCM modelů byla posunuta směrem k vyšším hodnotám ve srovnání s CRU daty na území 
ČR. U modelu HIRHAM4 byl tento posun přibližně 1 °C, u modelu RCAO tento rozdíl činil 
až 2 °C. 
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Kapitola 6 

 
Analýza mezidenní závislosti u měřených teplot a u 
výstupů klimatických modelů projektu PRUDENCE 
 
 
 
 
Pro analýzu časové závislosti průměrné denní teploty vzduchu (TPRUM) byla použita časově 
zpožděná míra vzájemné informace (dále MVI), což je nelineární charakteristika, jejíž bližší 
popis lze nalézt v kapitole 3, a jejíž způsob výpočtu je popsán v oddílu 4.3.2 kapitoly 4. Tato 
charakteristika byla aplikována na měřená data a na data modelů HIRHAM4 (dále jen 
HIRHAM) a RCAO projektu PRUDENCE pro současné i simulované klima. 
 
 

6.1 Porovnání míry vzájemné informace z klimatických modelů 
projektu PRUDENCE a z meteorologických stanic ČR 
 
6.1.1 Rozložení výpočetních bodů 
 
Na následujících dvou obrázcích (6.1 a 6.2) jsou zachyceny polohy uzlových bodů pro 
regionální klimatické modely HIRHAM (6.1) a RCAO (6.2) i poloha použitých 
meteorologických stanic na území České republiky, z jejichž řad byla míra vzájemné 
informace taktéž vypočtena. 

 
Obr. 6.1: Poloha stanic a uzlových bodů modelu HIRHAM. 
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Obr. 6.2: Poloha stanic a uzlových bodů modelu RCAO. 
 
6.1.2 Časový průběh MVI podle modelů HIRHAM a RCAO 
 
Nejprve byl určen průběh MVI v závislosti na časovém posunu zvolené řady o 0 až 20 dní. 
Typický průběh MVI pro průměrnou denní teplotu vzduchu je patrný z obrázků 6.3 až 6.5, 
kdy nejvyšší hodnoty jsou dosaženy pro první 3 dny. V jejich průběhu MVI prudce klesá, pro 
4 až 20 dní je pokles pozvolnější. 
 

 

6.3:  Závislost míry vzájemné informace [bit] průměrné denní teploty na čase při posunu 0 až 
20 dní podle modelu HIRHAM. 
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6.4:  Závislost míry vzájemné informace [bit] průměrné denní teploty na čase při posunu 0 až 
20 dní podle modelu RCAO. 
 
 
 

             
 

6.5:  Závislost míry vzájemné informace [bit] průměrné denní teploty vzduchu na čase při 
posunu 0 až 20 dní podle modelů HIRHAM a RCAO (referenční období 1961–1990). 
 
Jak je patrné z obrázků (6.3 a 6.4), hodnoty míry vzájemné informace jsou pro scénáře A2       
a B2 u obou modelů nepatrně vyšší než pro referenční období 1961–1990. U modelu 
HIRHAM je rozdíl mezi jednotlivými scénáři více patrný. Také hodnoty míry vzájemné 
informace při posunu o 0 a 1 den jsou nepatrně vyšší pro model HIRHAM a celkově je 
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průběh grafu podle modelu HIRHAM mírně posunutý k vyšším hodnotám MVI. Scénáře pro 
období 2071–2100 tedy mají nepatrně vyšší mezidenní vazbu průměrné denní teploty 
(budoucí běhy jsou perzistentnější) než referenční období 1961–1990. 
 
Při vzájemném porovnání kontrolních běhů modelů RCAO a HIRHAM (obr. 6.5) je vidět, 
že mezi průběhem hodnot obou modelů se objevuje jen velmi malý rozdíl při posunu o 0 až 1 
den, kdy hodnoty modelu HIRHAM jsou opět nepatrně vyšší, jinak jsou hodnoty MVI 
prakticky totožné.  
 
 
6.1.3 Porovnání časových průběhů hodnot MVI modelových a staničních dat 
 
Pro všech 29 meteorologických stanic a jim nejbližší uzlové body regionálních modelů 
HIRHAM a RCAO byly spočteny hodnoty časově zpožděné míry vzájemné informace při 
posunu o 0 až 20 dní. Na následujících obrázcích 6.6 až 6.10 je tato závislost demonstrována 
na několika vybraných stanicích (Kuchařovice, Žatec, Hradec Králové, Husinec a Červená).  
 

 
 

Obr. 6.6: Závislost míry vzájemné informace [bit] na časovém posunu o 0 - 20 dní při 
porovnání hodnot ze stanice Kuchařovice (334 m n. m.) a z nejbližších uzlových bodů modelů 
HIRHAM  a RCAO v období 1961–1990. 

Závislost MVI na posunu pro modely HIRHAM a RCAO a stanici
                                   Kuchařovice v období 1961–1990 
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Obr. 6.7: Závislost míry vzájemné informace [bit] na časovém posunu o 0 - 20 dní při 
porovnání hodnot ze stanice Žatec (201 m n. m.) a z nejbližších uzlových bodů modelů 
HIRHAM a RCAO v období 1961–1990. 

 
Obr. 6.8: Závislost míry vzájemné informace [bit] na časovém posunu o 0 - 20 dní při 
porovnání hodnot ze stanice Hradec Králové (278 m n. m.) a z nejbližších uzlových bodů 
modelů HIRHAM a RCAO v období 1961–1990. 

Závislost MVI na posunu pro modely HIRHAM a RCAO a stanici
                                   Žatec v období 1961–1990 
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Obr. 6.9: Závislost míry vzájemné informace [bit] na časovém posunu o 0 - 20 dní při 
porovnání hodnot ze stanice Husinec (536 m n. m.) a z nejbližších uzlových bodů modelů 
HIRHAM a RCAO v období 1961–1990. 

 
Obr. 6.10: Závislost míry vzájemné informace [bit] na časovém posunu o 0 - 20 dní při 
porovnání hodnot ze stanice Červená (750 m n. m.) a z nejbližších uzlových bodů modelů 
HIRHAM a RCAO v období 1961–1990. 

Závislost MVI na posunu pro modely HIRHAM a RCAO a stanici
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Pro posun 1 den byly hodnoty míry vzájemné informace modelů HIRHAM a RCAO (dále 
bude použito označení MVI(HIRHAM, RCAO)) téměř shodné nebo jen nepatrně vyšší 
než hodnoty staniční MVI (dále jen MVI(stanice)) na všech meteorologických stanicích. 
Rozdíly se projevily až při posunu o více než 1 den, kdy se stanice daly rozdělit do tří skupin. 
První skupina, reprezentovaná na obrázcích stanicí Žatec, je charakterizována systematicky 
nižšími hodnotami hodnot MVI(HIRHAM, RCAO). Druhá a nejpočetnější skupina se 
vyznačovala modelovými hodnotami MVI téměř totožnými s reálnými (na obrázcích stanice 
Kuchařovice, Husinec a Hradec Králové) a konečně třetí skupina měla hodnoty 
MVI(HIRHAM, RCAO) vyšší než stanice (na obrázku stanice Červená). Obecně platí, že na 
stanicích s nižší nadmořskou výškou jsou modelové hodnoty MVI nepatrně nižší nebo 
srovnatelné se staničními  a že pro stanice s vyšší nadmořskou výškou je tomu naopak. Při 
vzájemném porovnání obou modelů byly hodnoty MVI pro posun 1 den vždy nepatrně vyšší  
u modelu HIRHAM než u modelu RCAO. Závislost na nadmořské výšce je diskutována dále 
v oddílu 6.1.5. 
 

Tab. 6.1: Hodnoty časově zpožděné míry vzájemné informace [bit] pro jednotlivé 
meteorologické stanice při posunu 0, 1 a 10 dní. V tabulce jsou pro každou meteorologickou 
stanici uvedeny v prvních dvou sloupcích její zeměpisná šířka a délka, v dalších třech 
sloupcích pak hodnota časově zpožděné míry vzájemné informace pro posun 0, 1 a 10 dní 
a v posledních dvou sloupcích hodnota normované časově zpožděné míry vzájemné informace 
pro posun 1 a 10 dní. 
 

stanice z. šířka z.délka MVI 0 MVI 1 MVI 10 AUTO1 AUTO10 
Holešov 49,319 17,573 3,14 1,47 0,69 0,469 0,221 
Brno, Tuřany 49,160 16,696 3,26 1,60 0,77 0,491 0,235 
Kostelní Myslová 49,160 15,439 3,27 1,53 0,69 0,468 0,212 
Kuchařovice 48,883 16,086 3,29 1,59 0,75 0,483 0,226 
Velké Meziříčí 49,354 16,009 3,23 1,52 0,73 0,471 0,226 
Husinec 49,040 13,993 3,15 1,40 0,65 0,444 0,206 
Churáňov 49,068 13,613 3,10 1,27 0,50 0,410 0,161 
Tábor 49,414 14,669 3,19 1,52 0,73 0,476 0,228 
Třeboň 49,009 14,773 3,09 1,42 0,69 0,460 0,222 
Hradec Králové 50,176 15,839 3,20 1,51 0,70 0,473 0,219 
Svratouch 49,735 16,034 3,23 1,48 0,64 0,457 0,199 
Klatovy 49,392 13,302 3,18 1,47 0,68 0,460 0,214 
Kralovice 49,989 13,494 3,23 1,52 0,71 0,471 0,218 
Přimda 49,669 12,679 3,23 1,46 0,64 0,452 0,196 
Cheb 50,074 12,389 3,14 1,50 0,69 0,477 0,218 
Červená 49,778 17,542 3,18 1,46 0,64 0,460 0,201 
Lučina 49,731 18,443 3,09 1,37 0,62 0,443 0,200 
Lysá hora 49,546 18,448 3,10 1,31 0,51 0,422 0,166 
Mošnov 49,694 18,120 3,04 1,43 0,67 0,469 0,221 
M. Albrechtice - Žáry 50,152 17,555 3,16 1,37 0,60 0,435 0,191 
Olomouc-Slavonín 49,567 17,233 3,17 1,57 0,76 0,495 0,240 
Valašské Meziříčí 49,464 17,975 3,13 1,42 0,64 0,455 0,206 
Praha, Ruzyně 50,101 14,258 3,17 1,48 0,68 0,465 0,214 
Semčice 50,367 15,004 3,20 1,53 0,72 0,476 0,226 
Havlíčkův Brod 49,612 15,580 3,19 1,49 0,69 0,468 0,216 
Ondřejov 49,911 14,781 3,27 1,50 0,66 0,458 0,203 
Doksany 50,459 14,171 3,11 1,49 0,73 0,477 0,236 
Žatec 50,333 13,547 3,12 1,50 0,72 0,480 0,232 
Liberec 50,769 15,025 3,18 1,41 0,64 0,443 0,201 
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6.1.4 Porovnání prostorového rozložení hodnot MVI modelových a staničních dat  
 
Na následujících obrázcích (6.11 až 6.18) je provedeno srovnání prostorového rozložení míry 
vzájemné informace vypočtené ze staničních dat s modelovými hodnotami. Protože nízký 
počet meteorologických stanic (viz tab. 6.1) nedovoluje zobrazení hodnot MVI staničních dat 
jako spojité pole, byly jednotlivé stanice zakresleny jako body a k jejich poloze vždy byla 
přiřazena příslušná hodnota míry vzájemné informace. Hodnoty MVI z modelových dat jsou 
vyjádřeny v barevné škále. 
 

 
Obr. 6.11: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu HIRHAM (barevné pole) a staničních dat (hodnoty u jednotlivých pozic 
meteorologických stanic) za období 1961–1990. 
 
 

 
Obr. 6.12: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu RCAO a staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 6.13: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 10 dní 
získaných z modelu HIRHAM a staničních dat za období 1961–1990. 
 

 
Obr. 6.14: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 10 dní 
získaných z modelu RCAO a staničních dat za období 1961–1990. 

 
Obr. 6.15: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 1 den 
a 0 dní získaných z modelu HIRHAM a staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 6.16: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 1 den         
a 0 dní získaných z modelu RCAO a staničních dat za období 1961–1990. 
 

 
Obr. 6.17: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 10 dní       
a 0 dní získaných z modelu HIRHAM a staničních dat za období 1961–1990. 

 
Obr. 6.18: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 10 dní       
a 0 dní získaných z modelu RCAO a staničních dat za období 1961–1990. 
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Jak je z uvedených obrázků patrné, je MVI(stanice) při posunu 1 den nižší nebo srovnatelná   
s MVI(HIRHAM, RCAO), což naznačuje vyšší nebo srovnatelnou mezidenní vazbu průměrné 
teploty u použitých modelů než u staničních dat. To dobře koresponduje s výsledky 
uvedenými v Nemešová a kol. (1998), kdy také modelová mezidenní proměnlivost byla menší 
než ta u měřených dat. Při posunu o 10 dní jsou MVI (HIRHAM, RCAO) zpravidla 
srovnatelné s MVI(stanice); na pozici některých, zpravidla nížinných stanic, jsou 
MVI(HIRHAM, RCAO) nepatrně nižší než MVI(stanice) (např. stanice Žatec), u některých 
vrchovinných (Červená) naopak vyšší (viz předchozí diskuse v části 6.1.3).   
 
V prostorovém vyjádření nejvyšší hodnoty MVI(stanice) připadají na jižní a jihovýchodní 
Moravu. Jedná se konkrétně o trojici stanic Kuchařovice, Brno-Tuřany a Olomouc-Slavonín, 
kde jsou hodnoty MVI(stanice) při posunu o 1 den nejvyšší. Vyšší hodnoty MVI(stanice) pro 
posun jeden den připadají dále na oblast středních (Praha-Ruzyně, Semčice, Kralovice, 
Žatec), východních (Hradec Králové), jižních (Tábor) Čech a jih Vysočiny (Kostelní Myslová 
a Velké Meziříčí). Pro posun 10 dní připadají nejvyšší hodnoty MVI(stanice) opět na jižní      
a střední Moravu, Vysočinu (Velké Meziříčí), jižní Čechy (Tábor) a centrální část Čech 
(Žatec, Doksany, Semčice a Kralovice). Nejvyšší hodnoty AUTO1(stanice)                   
a AUTO10(stanice) se vyskytují na jižní, jihovýchodní a střední Moravě a na stanicích 
Doksany a Tábor.  
 
Hodnoty MVI podle modelu RCAO rostou přibližně směrem od západu na východ území ČR; 
model HIRHAM má pole hodnot MVI odlišné, ale západovýchodní gradient nárůstu hodnot 
MVI je u něj také patrný. Nejvyšších hodnot u obou modelů dosahuje MVI v jihovýchodní 
části Moravy. Menší podružné centrum vyšších hodnot MVI(HIRHAM, RCAO) se vyskytuje 
ve východní části České tabule, jižně od Prahy a také západně od Plzně, což je zvláště patrné 
pro model HIRHAM. Pokud mezi sebou vzájemně porovnáme modely HIRHAM a RCAO, 
pak jsou hodnoty MVI pro model HIRHAM celkově vyšší než hodnoty MVI pro model 
RCAO (model HIRHAM tedy vykazuje větší mezidenní vazbu průměrné teploty). To platí 
pro hodnoty MVI i AUTO. 
 
V souhrnu lze konstatovat, že na většině území České republiky jsou prostorové změny MVI 
poměrně nevýrazné a není zde pozorován žádný výraznější trend, na kterém by se modelové 
i staniční hodnoty MVI shodovaly. Výjimku tvoří oblast nejvyšších hodnot MVI(model          
i stanice) v jižní a jihovýchodní části Moravy. Tyto výsledky lze interpretovat cirkulačními 
podmínkami, kdy západní proudění se na Moravě prosazuje méně než v Čechách a naopak 
jižní a jihozápadní proudění se častěji uplatňuje v Čechách (Křivancová a kol., 1997; Štekl      
a kol., 2001; Tolasz a kol., 2007). Tato „větší otevřenost“ Čech vůči západnímu proudění 
je možnou příčinou toho, že hodnoty MVI(model i stanice) jsou tam nižší než na Moravě,       
a mezidenní vazba průměrné teploty je tam tedy nižší.  
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Závislost AUTO 1 na nadm. výšce
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6.1.5 Závislost modelových a měřených hodnot MVI na nadmořské výšce 
 
Pro staniční data je dále charakteristické, že hodnoty MVI(stanice) při posunu o 1 i 10 dní       
a hodnoty AUTO 1(stanice) a AUTO 10(stanice) vykazují mírnou závislost na nadmořské 
výšce. Pro vyšší nadmořské výšky jsou tyto hodnoty nižší, pro menší nadmořské výšky je 
tomu naopak (obr. 6.19). Pro MVI(HIRHAM, RCAO) tato závislost pozorována nebyla (viz 
obr. 6.20); hodnoty MVI(HIRHAM, RCAO) pro posun 1 a 10 dní jsou zde rozmístěny 
nahodile; hodnoty AUTO 1(HIRHAM, RCAO) se koncentrují mezi hodnotami 0,57 až 0,60    
a pro AUTO 10(HIRHAM, RCAO) kolem hodnoty 0,03 a nevykazují přitom žádnou závislost 
na nadmořské výšce. 
 

Závislost MVI pro posun 10 dní na nadm. výšce
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Obr. 6.19a: Závislost hodnoty MVI [bit] pro posun 1 a 10 dní na nadmořské výšce stanice. 
 

Obr. 6.19b: Závislost hodnoty podílů MVI pro posun 1 a 10 dní a 0 dní (ozn. AUTO 1             
a AUTO 10) na nadmořské výšce stanice.  
 

Závislost MVI pro posun 1 den na nadm. výšce

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

nadm. v. [m]

M
VI

 1

Závislost AUTO 10 na nadm. výšce

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

nadm. v. [m]

A
UT

O
 1

0



 80

Závislost AUTO1  na modelové nadm. v.
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Obr. 6.20a: Závislost hodnoty MVI [bit] pro posun 1 a 10 dní na modelové nadmořské výšce 
(model HIRHAM). 
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Obr. 6.20b: Závislost hodnoty MVI pro posun 1 a 10 dní a 0 dní (ozn. AUTO 1 a AUTO 10) 
na modelové nadmořské výšce (model HIRHAM). 
 
 

6.2 Porovnání staničních a modelových hodnot MVI s hodnotami 
autokorelační funkce 
 
Jedním z dalších cílů této práce bylo porovnání nelineární charakteristiky (MVI) s lineární 
charakteristikou. Za tímto účelem byly vypočítané hodnoty MVI doplněny o příslušné 
výpočty autokorelační funkce pro posun 1 a 10 dní. V následující části jsou diskutovány 
odlišnosti obou použitých charakteristik.  
 
Výsledky poukázaly na to, že staniční i modelové hodnoty autokorelační funkce vykazují 
oproti míře vzájemné informace téměř zanedbatelnou prostorovou závislost – při vzájemném 
porovnání byly hodnoty autokorelační funkce pro stanice identické. Na všech stanicích byla 
hodnota autokorelační funkce pro posun 1 den 0,78 a pro posun 10 dní 0,15. Také modelové 
hodnoty autokorelační funkce měly jen velmi malé rozpětí 0,77–0,79 pro posun 1 den a 0,14 – 
0,17 pro posun 10 dní, s nepatrně vyššími hodnotami na jihovýchodní Moravě (obr. 6.21). To 
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odpovídá výsledkům získaným na základě MVI. Stejné výsledky byly dosaženy u modelu 
HIRHAM i u modelu RCAO pro referenční období 1961–1990 i u obou scénářů pro budoucí 
období 2071–2100. Modelové hodnoty autokorelačních funkcí u obou modelů byly 
srovnatelné s hodnotami autokorelační funkce staničních dat na celém území Čech a severní 
Moravy, mírně vyšší byly modelové hodnoty autokorelační funkce na jižní a jihovýchodní 
Moravě, pro hodnotu autokorelační funkce při časovém posunu o 1 den byly vyšší hodnoty 
zaznamenány také v oblasti Plzeňska a Šumavy, podobně jako u hodnot AUTO1(HIRHAM). 
 

Obr. 6.21: Plošné rozložení hodnot autokorelační funkce TPRUM  pro posun 1 den (vlevo)     
a 10 dní (vpravo) podle modelu HIRHAM v období 1961–1990. 
 
Míra vzájemné informace je tedy citlivější charakteristikou pro analýzu mezidenních vazeb 
u teploty vzduchu než autokorelační funkce a dokáže odhalit příslušné nelinearity v chování 
systému, které se při takto velkém počtu dat projeví. Podle Steuer et al. (2002) a Roulstone 
(1999) je její chyba velmi malá a pohybuje se v takto velkém souboru dat až na třetím 
desetinném místě. Přitom MVI odhalila prostorové změny mezidenních vazeb u teploty 
vzduchu v závislosti na nadmořské výšce či poloze v rámci České republiky, které nebyly 
autokorelační funkcí zachyceny. 
 

 
6.3 Analýza mezidenní závislosti u modelů HIRHAM a RCAO 
v obdobích  2071–2100 a 1961–1990 
 
Na obrázcích 6.22 až 6.27 jsou zachyceny hodnoty MVI nad Českou republikou podle 
modelů RCAO a HIRHAM pro referenční období (1961–1990) a pro simulace v období         
2071–2100 podle scénářů A2 a B2.  Ze srovnání těchto dvou třicetiletých období je zřejmé, že 
hodnoty MVI pro simulace modelů v období 2071–2100  jsou vždy vyšší než pro období 
1961–1990, přičemž zvyšování hodnot MVI(2071–2100) je patrnější u pesimističtějšího 
scénáře A2. Ukazuje se tedy, že spolu s předpokládaným nárůstem průměrné teploty vzduchu 
bude současně docházet i ke zvyšování mezidenních teplotních vazeb, což odpovídá nárůstu 
perzistence teploty vzduchu. K podobným výsledkům dospěly také studie Kalvová a kol. 
(1998, 1999) a Nemešová a kol. (1998).  
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Pro obě sledovaná období platí, že model HIRHAM dává vyšší hodnoty míry vzájemné 
informace než model RCAO. To je velmi dobře patrné např. z obrázků 6.23a a 6.23b, kdy 
podle modelu RCAO zaujímají nejvyšší hodnoty MVI kolem 1,9 bitu pouze velmi malé 
území v oblasti Bílých Karpat, zatímco u modelu HIRHAM jsou tyto hodnoty 
charakteristické pro větší území na jihovýchodní Moravě (podobně např. obrázky 6.22a           
a 6.22b). Vyšší hodnoty MVI(HIRHAM) jsou patrné také v budoucím období 2071–2100 
v oblasti Plzeňska a východní části České tabule. Totéž lze říci i o hodnotách AUTO 1            
a AUTO 10, kde jsou hodnoty AUTO(HIRHAM) v těchto částech České republiky také vyšší. 
Vyšší hodnoty AUTO 1 a AUTO 10 lze zaznamenat v těchto oblastech také u modelu RCAO. 
  

 
Obr. 6.22a: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu HIRHAM (referenční období 1961–1990). 
 

 
Obr. 6.22b: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu RCAO (referenční období 1961–1990). 
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Obr. 6.22c: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit]  počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu HIRHAM. (referenční období 1961–1990). 

 
Obr. 6.22d: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu RCAO (referenční období 1961–1990). 

 
Obr. 6.23a: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře A2). 
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Obr. 6.23b: Plošné rozložení míry vzájemné [bit] informace počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře A2). 

 
Obr. 6.23c: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře A2). 

 
Obr. 6.23d: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře A2). 
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Obr. 6.24a: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit]  počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře B2). 

 
Obr. 6.24b: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 1 
den podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře B2). 

 
Obr. 6.24c: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře B2). 
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Obr. 6.24d: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun 10 
dní podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře B2). 

 
Obr. 6.25a: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 1 den a 0 dní (označ. AUTO 1) podle modelu HIRHAM (referenční období 1961–1990). 

 
Obr. 6.25b: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 1 den a 0 dní (označ. AUTO 1) podle modelu RCAO (referenční období 1961–1990). 
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Obr. 6.25c: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM pro 
posun 10 dní a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu HIRHAM (referenční období 1961–
1990). 

 
Obr. 6.25d: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 10 dní a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu RCAO (referenční období 1961–1990). 

 
Obr. 6.26a: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 1 den a 0 dní (označ. AUTO 1) podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle 
scénáře A2). 
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Obr. 6.26b: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 1 den a 0 dní (označ. AUTO 1) podle modelu RCAO (období 2071–2100, scénář A2). 

 
Obr. 6.26c: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 10 dní a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu HIRHAM (2071–2100, scénář A2). 

 
Obr. 6.26d: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM pro 
posun 10 dní a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu RCAO (období 2071–2100, scénář A2). 



 89

 
Obr. 6.27a: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM pro posun 1 den a 0 
dní (označ. AUTO 1) podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře B2). 

 
Obr. 6.27b: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM pro posun 1 den          
a 0 dní (označ. AUTO 1) podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře B2). 

 
Obr. 6.27c: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM  pro posun 10 dní       
a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu HIRHAM (období 2071–2100 podle scénáře B2). 
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Obr. 6.27d: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM pro posun 10 dní        
a 0 dní (označ. AUTO 10) podle modelu RCAO (období 2071–2100 podle scénáře B2). 
 
 
6.4 Aplikace míry vzájemné informace a autokorelační funkce 
na průměrné měsíční teploty z CRU dat 
 
Protože u autokorelační funkce denních staničních i modelových dat byla prostorová závislost 
ve srovnání s mírou vzájemné informace méně prokazatelná, byla další detailnější analýze 
podrobena také měsíční CRU data v uzlových bodech na území ČR (bližší popis v kap. 4). 
Autokorelační funkce, MVI a AUTO byly spočítány pro posun o 1 až 100 měsíců za účelem 
zjistit další rozdíly mezi těmito charakteristikami, tentokrát na měsíčních datech. Průběh 
hodnot MVI a autokorelační funkce v závislosti na časovém posunu je znázorněn  na obr. 
6.28. 

 
 
 

 
 

 
 
Obr. 6.28: Časový průběh hodnot  MVI 
a autokorelační funkce, spočítaných 
z měsíčních průměrů CRU dat v závislosti 
na časovém posunu o 1 až 100 měsíců. 

 
Pro měsíční průměry teploty z CRU dat se u míry vzájemné informace při posunu o 1 měsíc 
i 10 měsíců projevila určitá prostorová závislost s  vyššími hodnotami MVI v pásu táhnoucím 
se od jižních Čech po Jizerské hory a Krkonoše (obr. 6.29).  Hodnoty MVI spočítané z CRU 
dat pro celý rok jsou však velmi nízké, pouze 0,16–0,23 bitu. Pro posun 10 měsíců jsou 
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hodnoty MVI z CRU dat 0,14–0,20 bitu nejvyšší v oblasti jižních Čech. Podobná situace 
nastala také při výpočtu AUTO pro posun 1 i 10 měsíců (viz obr. 6.30). Téměř žádná 
prostorová závislost nebyla pozorována u klasických autokorelačních funkcí při posunu 
1 měsíc na obr. 6.31 vlevo (hodnoty autokorelační funkce se pohybovaly okolo hodnoty 
0,20). Při posunu 10 měsíců (obr. 6.31 vpravo) byly hodnoty autokorelační funkce téměř 
nulové (-0,005) na celém území České republiky. Jednotlivé měsíční průměry tedy vykazují 
malou vzájemnou vazbu pro celý rok, při spočítání MVI jednotlivých sezón byla vazba 
z měsíce na měsíc nejmenší v zimě, nejvyšší naopak v létě. Podle autokorelační funkce je tato 
vazba prakticky nulová. Vazbu z měsíce na měsíc pomocí autokorelační funkce a přirozenou 
variabilitu měsíčních průměrů zkoumali dále Gordon (1999) na datech pro celou Zemi 
a Kalvová (1982) na datech pro území České republiky. Také výsledky těchto studií 
poukázaly na vysokou interanuální proměnlivost měsíčních i sezónních dat a nízkou vazbu 
mezi měsíčními průměry, především v zimě.  
 

 
Obr. 6.29: Rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 měsíc (vlevo)         
a 10 měsíců (vpravo) získaných z CRU dat 1961–1990. 
 

Obr. 6.30: Rozložení podílů hodnot míry vzájemné informace AUTO pro posun 1 měsíc 
(vlevo) a 10 měsíců (vpravo) získaných z CRU dat 1961–1990. 
 
 

 

Obr. 6.31: Rozložení hodnot autokorelační funkce pro posun 1 měsíc (vlevo) a 10 měsíců 
(vpravo) získaných z CRU dat 1961–1990. 
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6.5 Výpočet míry vzájemné informace nad Evropou 
 
Výsledky uvedené v částech 6.1 až 6.4 vycházejí z výpočtů MVI na poměrně malém území 
České republiky. Pro lepší interpretaci výsledků prostorového rozložení MVI byly spočteny 
její hodnoty nad celým evropským kontinentem s využitím E-OBS dat upravených v rámci 
projektu ENSEMBLES do uzlových bodů po 0,5° x 0,5° zeměpisné šířky a délky (bližší popis 
dat je uveden v kapitole 4). 
 

 
 

Obr. 6.32: Prostorové rozložení MVI [bit] TPRUM nad Evropou při posunu 1 den za období        
1961–1990 pro data E-OBS. 
 
Výpočty hodnot MVI nad celou Evropou jsou v souladu s výsledky pro Českou republiku. Jak 
je patrné z obrázku 6.32, nízké hodnoty MVI (nižší mezidenní vazba) jsou typické pro oblasti, 
které jsou otevřené západnímu proudění a vyznačují se výraznější cyklonální činností (Island, 
Britské ostrovy, Skandinávie, západní část Pyrenejského poloostrova, západ Francie). Vyšší 
hodnoty MVI jsou charakteristické pro jižní Evropu a evropskou část Ruska, které nemají tak 
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výraznou cyklonální činnost (Kalvová a kol., 2000). Hodnoty MVI při posunu o 1 den           
z E-OBS dat pro ČR jsou nepatrně vyšší při porovnání s daty z meteorologických stanic ČR    
a s modelovými daty modelů HIRHAM a RCAO (viz část 6.1 a 6.2) a pohybují v rozmezí 
hodnot 1,4 až 1,6 bitu v severní části ČR a mezi 1,6 a 1,9 bitu v jižní části ČR. 
 

 
 

Obr. 6.33: Prostorové rozložení MVI [bit] TPRUM nad Evropou při posunu 10 dní za období         
1961–1990 pro data E-OBS. 
 
Výsledné mapy pro hodnoty MVI při posunu 10 dní přibližně kopírují svým tvarem hodnoty 
MVI při posunu 1 den, závislost hodnoty MVI na zeměpisné délce a otevřeností vůči 
Atlantskému oceánu je taktéž patrná (obr. 6.33). Hodnoty MVI 10 nad územím ČR se podle 
E-OBS dat pohybují mezi 0,5 a 0,7 bitu, což přibližně odpovídá hodnotám spočítaným z dat 
z meteorologických stanic v ČR. Navíc jsou velmi dobře patrné vyšší hodnoty MVI na jižní     
a jihovýchodní Moravě ve srovnání s ostatními částmi České republiky, což je stejný výsledek 
jako pro výpočty prováděné pro Českou republiku (viz části 6.1 a 6.3). 
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Pole hodnot AUTO 1 a AUTO 10 na obr. 6.34 a 6.35 mají také přibližně stejné rozložení jako 
dva obrázky předcházející. Hodnoty v ČR a v podstatě v celé střední Evropě kolísají                
v rozmezí (0,47–0,54) bitu pro AUTO 1 a (0,26–0,30) bitu pro AUTO 10 a opět jsou tedy 
mírně vyšší než odpovídající hodnoty AUTO u staničních a modelových dat nad územím ČR 
vypočítané v částech 6.1 a 6.2.  
 

 
 

Obr. 6.34: Prostorové rozložení AUTO 1 počítaného z TPRUM nad Evropou za období   
1961–1990 pro data E-OBS.  
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Obr. 6.35: Prostorové rozložení AUTO 10 počítaného z TPRUM nad Evropou za období 
1961–1990 pro data E-OBS. 
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6.6 Shrnutí  
 
Při vzájemném porovnání časových průběhů míry vzájemné informace se ukázalo, že budoucí 
běhy pro oba scénáře A2 a B2 v období 2071–2100 vykazují mírně vyšší mezidenní vazbu 
průměrné teploty než v referenčním období 1961–1990 (budoucí běhy jsou nelineárně 
perzistentnější). Když se mezi sebou vzájemně porovnaly modely HIRHAM a RCAO, pak 
byly hodnoty MVI pro model HIRHAM vždy vyšší (a tedy model HIRHAM celkově 
vykazoval větší mezidenní vazbu průměrné teploty než model RCAO).  
 
Při plošném zobrazení modelových hodnot MVI na území České republiky pro referenční 
období 1961–1990 i budoucí běhy 2071–2100 rostou hodnoty MVI regionálních klimatických 
modelů přibližně směrem od západu na východ přes území ČR. U staničních dat toto 
pozorováno nebylo. Pro staniční data je oproti tomu charakteristické, že hodnota MVI při 
posunu o 1 i 10 dní vykazuje mírnou závislost na nadmořské výšce. Pro vyšší nadmořské 
výšky jsou její hodnoty nižší, pro menší nadmořské výšky tomu je naopak. U modelových dat 
se tato závislost na nadmořské výšce neobjevuje.  
 
Nejvyšších hodnot u obou modelů i staničních dat dosahuje MVI na jižní a jihovýchodní 
Moravě. Nejvyšší hodnoty MVI, tedy nejsilnější vazby průměrné denní teploty ze dne na den 
nebo na více dní, jsou patrně v těchto oblastech republiky dány menší otevřeností jižní 
a jihovýchodní Moravy vůči západnímu proudění a odlišným typem cirkulace v této oblasti 
našeho území při některých povětrnostních situacích. 
 
Při porovnání schopnosti MVI a autokorelační funkce zachytit změny teplotních 
charakteristik v referenčním období 1961–1990 se ukazuje, že MVI je citlivější 
charakteristikou pro analýzu teploty vzduchu než autokorelační funkce. Změny teplotní 
proměnlivosti v závislosti na nadmořské výšce či poloze v rámci České republiky byly 
zachycené pomocí MVI, ale ne s využitím autokorelační funkce. Autokorelační funkce má 
také nižší schopnost zachytit vazbu z měsíce na měsíc (příp. několik měsíců). 
 
Výsledky výpočtů MVI pro celou Evropu v referenčním období poukazují na nižší mezidenní 
vazbu průměrné teploty v oblastech, které jsou otevřené západnímu proudění a vyznačují 
se aktivnější cyklonální a frontální činností. Nižší hodnoty MVI jsou charakteristické pro 
západní Skandinávii, Island, Britské ostrovy a západní Francii či Německo, vyšší hodnoty 
MVI pak pro jižní Evropu, Turecko, Ukrajinu a Rusko. Uvedené výsledky odráží některé 
pozorované rysy evropského klimatu, například velkou mezidenní proměnlivost teplot v zimě 
ve Skandinávii a malou proměnlivost v létě ve Středomoří (Kalvová a kol., 2000). 
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Kapitola 7 

 
Analýza mezidenní závislosti u měřených teplot a u 
výstupů regionálních klimatických modelů projektu 
ENSEMBLES a modelu ALADIN-CLIMATE/CZ 
 
 
 
 
Tato kapitola úzce navazuje na předchozí kapitolu a je koncipována obdobným způsobem. 
Podobné výpočty jako v kapitole 6 byly provedeny v rámci této kapitoly pro modelová data 
projektu ENSEMBLES, konkrétně pro regionální klimatické modely HIRHAM5 (dále 
HIRHAM_n) a RCA3 (dále RCAO_n), a dále pro model ALADIN-CLIMATE/CZ (dále jen 
ALADIN). Modely jsou detailně popsány v kapitole 4. Cílem je také provést porovnání 
novějších verzí modelů RCAO_n a HIRHAM_n s jejich staršími verzemi RCAO a HIRHAM, 
které byly detailně analyzovány v předchozí kapitole. Tato kapitola dále obsahuje porovnání 
hodnot míry vzájemné informace spočítaných ze staniční sítě a ze sítě uzlových bodů dále 
označenou jako CZ-OBS. Jedná se o staniční data interpolovaná do uzlové sítě modelu 
ALADIN s rozlišením 25 km. Interpolaci provedl kolektiv autorů z Českého 
hydrometeorologického ústavu a její bližší popis lze nalézt v publikaci od Štěpánka et al. 
(2011). 
 
 

7.1 Porovnání míry vzájemné informace z klimatických modelů 
projektu ENSEMBLES a z meteorologických stanic ČR 
 
7.1.1 Časový průběh MVI podle modelů ALADIN, HIRHAM_n a RCAO_n 
 
Následující čtyři obrázky (7.1 až 7.4) zachycují průběh MVI v závislosti na časovém posunu 
zvolené řady o 0 až 20 dní pro referenční i budoucí období všech tří regionálních modelů. 
Zpočátku MVI prudce klesá, pro posun 4 až 20 dní je pokles pozvolnější. Při vzájemném 
porovnání novějších verzí modelů dává model ALADIN pro referenční období i pro budoucí 
scénář A1B celkově vyšší hodnoty MVI než model HIRHAM_n. U modelu HIRHAM_n jsou 
hodnoty MVI budoucího běhu nižší než pro referenční období. U modelu ALADIN jsou 
výsledky pro obě období téměř identická a totéž platí i pro model RCAO_n (obr. 7.2). 
 
Z porovnání starší a novější verze modelů HIRHAM (obr. 7.3) je patrné, že budoucí                
i kontrolní běhy modelu HIRHAM_n dávají celkově nižší perzistenci teploty (nižší hodnoty 
MVI) než starší verze. Obě verze modelů se také liší v odhadu budoucích změn. Zatímco 
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model HIRHAM má hodnoty MVI nejnižší pro kontrolní běh a vyšší pro oba budoucí běhy, 
model HIRHAM_n vykazuje opačné vlastnosti. Pakliže starší verze modelu udávaly, že 
scénáře 2071–2100 vedou k nepatrně vyšší mezidenní vazbě u průměrné denní teploty 
(budoucí běhy jsou perzistentnější) než je tomu v referenčním období 1961–1990, novější 
verze modelu HIRHAM_n naznačuje opačné vlastnosti. 
 
U modelů RCAO a RCAO_n (obr. 7.4) je situace trochu jiná. Starší verze modelu měla 
všechny tři běhy téměř identické, mezi budoucím a kontrolním během modelu RCAO_n se 
objevuje rozdíl v hodnotách MVI i o 1 bit.  
 

 

Obr. 7.1: Průběh míry vzájemné informace průměrné denní teploty v závislosti na časovém  
posunu o 0 až 20 dní podle modelů ALADIN a HIRHAM_n pro referenční období              
1961 – 1990 (označení control) a budoucí běhy podle scénáře A1B . 
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Obr. 7.2: Průběh míry vzájemné informace průměrné denní teploty v závislosti na časovém 
posunu o 0 až 20 dní podle modelů ALADIN a RCAO_n pro referenční období 1961 – 1990 
(označení kontrol) a budoucí běhy podle scénáře A1B . 

 
 

 
 

Obr. 7.3: Průběh míry vzájemné informace průměrné denní teploty v závislosti na časovém 
posunu o 0 až 20 dní podle novější a starší verze modelu HIRHAM pro referenční období 
1961 – 1990 (označení control) a budoucí běhy podle scénářů A1B, B2 a A2 . 
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Obr. 7.4: Průběh míry vzájemné informace průměrné denní teploty v závislosti na časovém  
posunu o 0 až 20 dní podle novější a starší verze modelu RCAO pro referenční období       
1961 – 1990 (označení control) a budoucí běhy podle scénářů A1B, B2 a A2 . 
 
 
7.1.2 Porovnání prostorového rozložení hodnot MVI modelových a staničních dat  
 
Na následujících obrázcích (7.5 až 7.8) je provedeno srovnání prostorového rozložení míry 
vzájemné informace vypočtené ze staničních dat s hodnotami z CZ-OBS (dále označení 
MVI(CZ-OBS). Také pro CZ-OBS data jsou typické vyšší hodnoty MVI na jižní a střední 
Moravě, což odpovídá nejvyšším hodnotám na stanicích Kuchařovice, Brno-Tuřany                 
a Olomouc-Slavonín. Vyšší hodnoty MVI(CZ-OBS) jsou patrné také v oblasti Středočeské 
křídové tabule a v podhůří Krušných hor (vyšší hodnoty stanic Žatec a Doksany).  
 
Při vzájemném porovnání MVI(stanice) a MVI(CZ-OBS) nejsou patrné významnější rozdíly, 
i když při gridování dochází k porušení struktury řad. Nižší hodnoty MVI(CZ-OBS) se 
vyskytují na Šumavě, v Beskydech, Jeseníkách, na Vysočině a v Jizerských horách, což 
přibližně odpovídá i MVI(stanice). 
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Obr. 7.5: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z dat CZ-OBS (barevné pole) a ze staničních dat (hodnoty u jednotlivých pozic 
meteorologických stanic) za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.6: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 10 dní 
získaných z dat CZ-OBS (barevné pole) a ze staničních dat (hodnoty u jednotlivých pozic 
meteorologických stanic) za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.7: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 1 den 
a 0 dní získaných z dat CZ-OBS a ze staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 7.8: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 10 dní 
a 0 dní získaných z dat CZ-OBS a ze staničních dat za období 1961–1990. 
 
 
Na obrázcích 7.9 až 7.18 jsou zachyceny modelové a staniční hodnoty míry vzájemné 
informace pro referenční období 1961 – 1990.  
 
Hodnota míry vzájemné informace při posunu 1 den je u staničních dat nižší nebo srovnatelná 
s daty modelu HIRHAM_n a ALADIN, což odpovídá i výsledkům starší verze modelu 
HIRHAM. Nejvyšší hodnoty MVI(ALADIN) se vyskytují v oblasti jižní a střední Moravy     
a středních Čech. MVI(ALADIN) tak nejlépe odpovídá MVI(stanice). Odlišné výsledky 
vykazuje model RCAO_n, který se výrazně vyššími hodnotami MVI pro posun 1 den odlišuje 
nejen od obou dalších modelů, ale i od své předchozí verze. Při posunu o 10 dní jsou hodnoty 
MVI z modelu ALADIN a RCAO_n zpravidla vyšší při porovnání se staničními, odlišné je 
také celkové pole hodnot MVI(RCAO_n, ALADIN), kde se zcela ztrácí vyšší hodnoty na 
Moravě a nižší v západních Čechách. Pouze model HIRHAM_n si zachovává stejnou 
strukturu MVI jako jeho předchozí verze a jeho hodnoty jsou zpravidla nižší než staniční. To 
platí i pro hodnoty AUTO (pro model RCAO se pole hodnot prostorově neliší, a proto nejsou 
obrázky vložené). 
 
Pokud mezi sebou vzájemně porovnáme modely HIRHAM_n a RCAO_n, pak jsou hodnoty 
MVI pro model HIRHAM_n výrazně nižší než pro model RCAO_n (model RCAO_n tedy 
vykazuje větší mezidenní vazbu průměrné teploty, viz obr. 7.10 a 7.11).  
 
V souhrnu lze konstatovat, že podobně jako u předchozích verzí modelů, na většině území 
České republiky jsou prostorové změny MVI poměrně nevýrazné, její nejvyšší hodnoty jsou 
zpravidla typické pro jižní a střední Moravu. Patrné jsou některé odlišnosti novějších modelů 
od jejich předchozích verzí, zvláště pro model RCAO_n. Při výpočtu autokorelačních funkcí 
nebyla pozorována, stejně jako u předchozích verzí modelů, žádná prostorová závislost, příp. 
jen velmi malá (viz obr. 6.21 v kapitole 6). 
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Obr. 7.9: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu ALADIN (barevné pole) a ze staničních dat (hodnoty u jednotlivých pozic 
meteorologických stanic) za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.10: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu HIRHAM_n (barevné pole) a ze staničních dat (hodnoty u jednotlivých 
pozic meteorologických stanic) za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.11: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu RCAO_n a ze staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 7.12: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 1 den 
získaných z modelu ALADIN a ze staničních dat za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.13: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 10 dní 
získaných z modelu HIRHAM_n a ze staničních dat za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.14: Porovnání rozložení hodnot míry vzájemné informace [bit] pro posun 10 dní 
získaných z modelu RCAO_n a staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 7.15: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 1 den 
a 0 dní získaných z modelu ALADIN a ze staničních dat za období 1961–1990. 

 
Obr. 7.16: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 1 den 
a 0 dní získaných z modelu HIRHAM_n a ze staničních dat za období 1961–1990. 
 

 
Obr. 7.17: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 10 dní       
a 0 dní získaných z modelu ALADIN a ze staničních dat za období 1961–1990. 
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Obr. 7.18: Porovnání rozložení hodnot podílů míry vzájemné informace pro posun 10 dní       
a 0 dní získaných z modelu HIRHAM_n a ze staničních dat za období 1961–1990. 
 
 
7.1.3 Závislost modelových a reálných hodnot MVI na nadmořské výšce  
 
Pro teplotní data CZ-OBS je podobně jako pro staniční data charakteristické, že hodnoty MVI 
při posunu o 1 i 10 dní a hodnoty AUTO 1 a AUTO 10 vykazují závislost na nadmořské 
výšce. Trend je nejvíce patrný na obrázku 7.20a. U modelu ALADIN tato závislost na 
nadmořské výšce patrná není, příp. se objevuje jen velmi slabý náznak této závislosti, který je 
ale zkreslován stanicemi ve vyšších nadmořských výškách. 
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Obr. 7.20a: Závislost hodnoty MVI [bit] pro posun 1 a 10 dní na nadmořské výšce uzlového 
bodu CZ-OBS dat. 
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Obr. 7.20b: Závislost hodnoty podílů MVI pro posun 1 a 10 dní a 0 dní (ozn. AUTO 1              
a AUTO 10) na nadmořské výšce uzlového bodu CZ-OBS dat. 
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Obr. 7.21a: Závislost hodnoty MVI [bit] pro posun 1 a 10 dní na modelové nadmořské výšce 
(model ALADIN). 
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Obr. 7.21b: Závislost hodnoty podílů MVI pro posun 1 a 10 dní a 0 dní (ozn. AUTO 1             
a AUTO 10) na modelové nadmořské výšce (model ALADIN). 
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7.2 Analýza mezidenní závislosti, stanovené prostřednictvím míry 
vzájemné informace, u modelů ALADIN, HIRHAM_n a RCAO_n 
v období 2071–2100 
 
Na obrázcích 7.22 až 7.25 jsou zachyceny hodnoty MVI nad Českou republikou podle 
modelů ALADIN a HIRHAM_n pro budoucí klima (2071–2100). Ze srovnání je zřejmé, že 
hodnoty MVI pro budoucí simulace jsou pro model ALADIN zřetelně vyšší než pro období 
1961–1990, a přibližně srovnatelné s obdobím 1961–1990 předchozích verzí modelů 
HIRHAM a RCAO.  
 
Na obrázcích zachycujících hodnoty MVI 1 a MVI 10 modelu ALADIN je jednoznačně vidět, 
že při zachované legendě jako u kontrolních běhů tyto hodnoty vycházejí pro celou Českou 
republiku vyšší. Proto byla škála v legendě u obrázků AUTO 1 a AUTO 10 modelu 
HIRHAM_n posunuta směrem k nižším hodnotám, aby vynikla celková struktura pole. Opět 
jsou patrné vyšší hodnoty MVI na jižní a jihovýchodní Moravě a ve Středočeské tabuli.  
 
U MVI(HIRHAM_n) je tomu naopak. Hodnoty v legendě obrázku musely být sníženy 
přibližně na úroveň hodnot v období 1961–1990, aby byla struktura pole patrná. Tedy novější 
verze modelu HIRHAM předpokládá v budoucnu přibližně stejné nebo nižší hodnoty 
mezidenních teplotních vazeb jako v referenčním období 1961–1990. Tím se výrazně liší od 
předchozí verze, pro kterou byl typický růst hodnot mezidenních teplotních vazeb do  
budoucnosti. Nelze vyloučit, že určitý vliv může mít také použití odlišných scénářů. Zatímco 
předchozí verze modelů HIRHAM a RCAO byly v rámci projektu PRUDENCE počítány pro 
scénáře A2 a B2, novější verze v projektu ENSEMBLES jen pro scénář A1B. Na tomto místě 
je tedy třeba podotknout, že korektní je pouze vzájemné porovnání kontrolních běhů 
novějších a starších verzí modelů HIRHAM a RCAO a nikoliv běhů pro různé scénáře.  
 

 
Obr. 7.22a: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun     
1 den podle modelu ALADIN (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 
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Obr. 7.22b: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun      
1 den podle modelu HIRHAM_n (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 
 

 
Obr. 7.23a: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun    
10 dní podle modelu ALADIN (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 

 
Obr. 7.23b: Plošné rozložení míry vzájemné informace [bit] počítané z TPRUM pro posun    
10 dní podle modelu HIRHAM_n (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 
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Obr. 7.24a: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace počítaných z TPRUM  pro 
posun 1 den a 0 dní (ozn. AUTO 1) podle modelu ALADIN (období 2071–2100 podle scénáře 
A1B). 

 
Obr. 7.24b: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM  pro posun 1 den      
a 0 dní (ozn. AUTO 1) podle modelu HIRHAM_n (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 

 
Obr. 7.25a: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM  pro posun 10 dní           
a 0 dní (ozn. AUTO 10) podle modelu ALADIN (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 
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Obr. 7.25b: Plošné rozložení podílů míry vzájemné informace z TPRUM  pro posun 10 dní           
a 0 dní (ozn. AUTO 10) podle modelu HIRHAM_n (období 2071–2100 podle scénáře A1B). 
 
 
7.3 Shrnutí  
 
Při vzájemném porovnání časových průběhů míry vzájemné informace novějších a starších 
modelů se ukázalo, že budoucí běhy pro scénář A1B novější verze modelu HIRHAM_n         
v období 2071–2100 vykazují nižší mezidenní vazbu průměrné teploty než referenční období 
1961–1990 (budoucí běhy jsou méně perzistentní). Původní verze modelu HIRHAM pro oba 
scénáře A2 a B2 dávala opačné výsledky, tedy vyšší mezidenní vazbu průměrné teploty pro 
období 2071–2100.  
 
Odhlédneme-li od absolutních hodnot a zaměříme-li se na tvar plošného zobrazení hodnot 
MVI na území České republiky pro referenční období 1961–1990 i budoucí běhy 2071–2100, 
jsou pole hodnot novějších verzí modelů podobné verzím starším. Absolutní hodnota je velmi 
závislá na volbě škály pro daný případ. Celkově vyšší hodnoty MVI pro referenční období      
i budoucnost jsou typické pro model ALADIN a nižší naopak pro model HIRHAM_n, pro 
který muselo dojít k přeškálování stupnic legendy a tudíž jeho porovnání se staršími verzemi 
modelů bylo obtížnější. Je samozřejmě nutné zdůraznit, že budoucí běhy byly pro starší verze 
modelů HIRHAM a RCAO počítány pro scénáře A2 a B2, zatímco novější verze těchto 
modelů a model ALADIN pro scénář A1B a při jejich vzájemném porovnávání je toto třeba 
vzít v úvahu.  
 
Pro staniční data a data CZ-OBS je charakteristické, že hodnota MVI při posunu o 1 i 10 dní 
vykazuje mírnou závislost na nadmořské výšce a to tak, že pro vyšší nadmořské výšky jsou 
její hodnoty nižší. U modelových dat HIRHAM_n, RCAO_n a ALADIN se tato závislost na 
nadmořské výšce neobjevuje.  
 
Nejvyšších hodnot u obou novějších verzí modelů (HIRHAM_n a RCAO_n) a modelu 
ALADIN dosahuje MVI na jižní a střední Moravě, další oblast vyšších hodnot MVI se 
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nachází v oblasti Středočeské tabule (což je zvláště patrné u modelu ALADIN). Taktéž se 
ukázalo, stejně jako v případě starších verzí modelů, že MVI je citlivější charakteristikou pro 
analýzu teploty vzduchu než autokorelační funkce.  
 
Celkově lze říci, že i zvolená zobrazovací technika programů GIS a Surfer je velmi náchylná 
na volbu škálování a použité interpolační techniky. To je dobře patrné v kapitolách 6 a 7, kde 
nebylo často jasné, zda při zobrazování dané charakteristiky pro referenční období jednoho 
modelu použít stejnou škálu jako u porovnávaného modelu nebo ji přizpůsobit tak, aby 
výsledek byl vzhledově přijatelnější. Při první volbě se totiž stávalo, že celá oblast ČR byla 
pokryta jednou barvou, čímž se sice ukázalo, že zvolená charakteristika má vyšší nebo nižší 
hodnoty míry informace než porovnávaná, ale pro oko čtenáře se tak obrázek stával 
nezajímavým a navíc se zcela ztrácela struktura hodnotového pole (viz např. obrázek 7.23a). 
Totéž platí také pro ostatní obrázky v části 7.2, kdy při vzájemném porovnání modelů 
HIRHAM5 a ALADIN nebylo možné použít stejnou škálu hodnot.  
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Diskuse 
 
 
 
 
Charakteristika použitá v rámci této práce, míra vzájemné informace (MVI), je v současnosti 
velmi používaným ukazatelem závislosti dvou veličin, především v oblasti biologie, lékařství 
a zpracování obrazu (Schwarz a kol., 2007; Steuer et al., 2002; Bauer et al., 2008). V posledně 
jmenované oblasti je její využití nejrozsáhlejší, zatímco v meteorologii je prozatím minimální. 
Kromě několika prací (např. Kodyšová, 2008; Pop, 2006; Larson, 2011), kde byla použita 
k určení vazeb mezi změnami teploty a cirkulačním indexem NAO, je její další využití 
ovlivněno několika faktory.  
 
Nejdůležitějším z nich je složitost interpretace statistických výsledků, která je dána tím, že 
neexistuje přesný vzorec pro výpočet náhodné chyby této veličiny, a proto nelze stanovit ani 
statistickou významnost daného trendu či změny MVI. Existují pouze odhady náhodné chyby 
(Roulston, 1999), které poukazují na to, že tato chyba je velmi malá už při použití MVI na 
soubor dat o 100 prvcích. Soubory denních dat průměrné teploty za 30 let používané v rámci 
této práce obsahovaly přibližně 11 000 pozorovaní, což tuto náhodnou chybu značně 
redukuje. Dalším negativním faktorem MVI je její složitá aplikace například na srážkové 
charakteristiky a jiné veličiny, kdy používaná pole hodnot nejsou spojitá.  
 
Naopak velmi pozitivní vlastností této nelineární charakteristiky je poměrně snadný výpočet       
a také větší citlivost na změny v teplotních řadách ve srovnání s autokorelační funkcí. 
Každopádně je třeba zdůraznit, že předkládaná práce je jednou z prvních studií tohoto typu, 
která se analýzou časově zpožděné míry vzájemné informace podrobněji zabývá na poli 
meteorologie.  
 
Výpočet MVI byl proveden pro časové řady průměrné denní teploty vzduchu s posunem 0 až 
20 dní výstupů regionálních klimatických modelů HIRHAM4, HIRHAM5, RCAO, RCA3, 
ALADIN-CLIMATE/CZ pro současné (1961–1990) a budoucí klima (2071–2100, scénáře 
A2, A1B a B2), dále na datech z 29 meteorologických stanic, datech CRU a CZ-OBS na 
území České republiky a na datech E-OBS pro celou Evropu. 
 
Dosažené výsledky naznačují poměrně dobrou shodu mezi velikostí MVI stanovené              
z  klimatických modelů a ze staničních dat. Určitý rozdíl je patrný v jejím regionálním 
rozložení, kdy výsledky odvozené z klimatických modelů naznačují slabý nárůst MVI 
směrem od západu k východu (pro referenční i budoucí klima), zatímco staniční data a data 
CZ-OBS vykazují spíše závislost na nadmořské výšce – s rostoucí nadmořskou výškou 
stanice hodnota MVI klesá. To je patrně dáno větší proměnlivostí počasí na horských 
stanicích a stanicích s vyšší nadmořskou výškou. U E-OBS dat je závislost na nadmořské 
výšce v některých oblastech patrná, ale existují i výjimky. Může to být vysvětleno tím, že       
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u těchto datových souborů nadmořská výška uzlového bodu neodpovídá reálné orografii, ale 
je upravena a shlazena. Nejvyšších hodnot u novějších i starších verzí regionálních 
klimatických modelů i staničních dat dosahuje MVI shodně na jižní a jihovýchodní Moravě. 
Při porovnání referenčního a budoucího období naznačují starší verze klimatických modelů 
HIRHAM4 a RCAO nepatrný nárůst MVI, a tedy i mezidenních vazeb či perzistence teploty, 
v budoucím klimatu. Novější verze modelu HIRHAM5  udává pravý opak, což lépe odpovídá 
výsledkům většiny studií, které předpokládají menší perzistenci budoucího klimatu, menší 
vazbu teploty ze dne na den a více teplotních extrémů spojených s rostoucím množství 
energie ve spodních vrstvách atmosféry (IPCC, 2007). 
 
Prostorové rozložení MVI pro teplotní řady v České republice dobře zapadá do evropského 
kontextu. V rámci celé Evropy jsou prostorové rozdíly MVI výraznější a jako rozhodující 
okolnost se zde jeví:  
1. Otevřenost vůči západnímu proudění a postupu frontálních systémů a cyklón od oceánu 
2. Vliv nadmořské výšky 
3. Vliv teplotního rozložení v Evropě. 
 
Ad 1. Vyšší hodnoty MVI jsou charakteristické např. pro jižní Evropu, Turecko, Rusko se 
stabilnějším a kontinentálnějším charakterem počasí, zatímco nižší hodnoty MVI v západní 
Skandinávii, Británii, západní Francii či Španělsku odpovídají větší proměnlivosti počasí       
v těchto přímořských oblastech. Ad 2. Nadmořská výška patrně určitou roli hraje, protože 
nejvyšší hodnoty MVI se vyskytly v oblasti Pádské nížiny, nižší naopak v oblasti 
Skandinávského pohoří. Je však třeba upozornit, že ve všech oblastech Evropy tato závislost 
neplatí. Ad 3. Kromě nadmořské výšky či otevřenosti vůči západnímu proudění lze připustit 
také závislost na teplotě. Například na území ČR se nejvyšší hodnoty MVI objevují                 
u staničních dat, modelových dat i CR-OBS dat na jižní a střední Moravě či v oblasti 
středočeské křídové tabule, které patří na území ČR mezi nejteplejší. V rámci Evropy patří 
výše uváděná Pádská nížina s nejvyššími hodnotami MVI také k nejteplejším oblastem, 
podobně jako Island s nejnižšími hodnotami MVI k nejchladnějším. Existují ale i opačné 
tendence, které tuto hypotézu nepotvrzují, například v oblasti východní Evropy. Největší vliv 
na MVI tak pravděpodobně má otevřenost oblasti vůči západnímu proudění. 
 
Míra vzájemné informace byla dále použita pro porovnání starších verzí regionálních 
klimatických modelů projektu PRUDENCE s jejich novějšími verzemi z projektu 
ENSEMBLES. Zde je třeba upozornit na jednu poměrně nepříjemnou věc, a to že každý 
z uvedených modelů byl interpolován do jiné sítě uzlových bodů. Obdobně data CRU,           
E-OBS, CR-OBS, ALADIN-CLIMATE/CZ mají odlišné sítě uzlových bodů, což znesnadňuje 
vzájemné porovnání jednotlivých uzlových bodů z různých sítí mezi sebou. Nakonec se 
nejvíce osvědčila metoda vzájemného porovnání dvou uzlových bodů různých sítí, které si 
byly vzájemně nejblíže. Interpolace do stejné uzlové sítě metodami programu GIS se naopak 
neosvědčila. Velmi pozitivní změnou by bylo, pokud by byla v rámci Evropy stanovena 
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jednotná uzlová síť (pro rozlišení 50 km nebo 25 km ap.) a všechny modely by byly počítány 
přímo v této síti uzlových bodů. 
 
Pro období 2071–2100 modely HIRHAM4, RCAO i ALADIN podle očekávání ukazují 
citelné zvýšení teploty vzduchu ve srovnání s referenčním obdobím 1961–1990. Nárůst je 
podstatně větší pro „pesimističtější“ emisní scénář A2 než pro scénář B2, scénář A1B dává 
teploty přibližně uprostřed. Nejvýraznější nárůst průměrné denní teploty lze pozorovat            
v srpnu, červenci, září a v lednu. K těmto výsledkům je potřeba také přistupovat alespoň 
částečně kriticky. Ačkoliv v rámci projektu ENSEMBLES se jedná už o několikátou 
modelovou verzi, modely se stále nezbavily svých původních chyb. Při porovnávání jejich 
referenčních běhů se staničními daty je stále patrné nadhodnocování zimních teplot. 
V ostatních měsících roku je shoda modelů s realitou poměrně dobrá.  
 
Při samotném porovnání modelových výsledků pro referenční období se staničními daty, daty 
CRU, či E-OBS, se tyto výstupy modelů jeví jako nadhodnocené. Poměrně dobré shody 
dosáhl při porovnání modelových a reálných dat model ALADIN-CLIMATE/CZ. Jednotlivé 
regionální modely projektu ENSEMBLES, řízené více globálními modely, validovali pro 
evropskou doménu také další autoři. Také oni poukazují na to, že na modelové výsledky je 
třeba hledět velmi opatrně. Neurčitost modelů je sice stále vysoká, ale velké množství 
ensemblových běhů ji může pomoci blíže kvantifikovat, případně chyby eliminovat (Déqué et 
al., 2010; Lorenz et al., 2010). Výhodu novějšího projektu ENSEMBLES vidí tito autoři ve 
větším množství globálních klimatických modelů (celkem jich použili 5), které řídí různé 
regionální modely, tedy v určité pestrosti výběru řídících modelů ve srovnání s omezeným 
počtem globálních modelů projektu PRUDENCE. 
 
V závěru diskuse je třeba také poukázat na to, že v této práci byly porovnány i výsledky 
globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5/OPYC3 a ARPÉGE/OPA, 
reprezentované uzlovým bodem o souřadnicích přibližně 50° s. š. a 15° v. d., s teplotními 
charakteristikami pěti oblastí České republiky (tzv. umělými řadami) v období 1961–1990. 
Tyto tři globální klimatické modely byly zvoleny proto, že se jedná o řídící modely 
regionálních klimatických modelů, které byly analyzovány v další části práce. Globální 
modely v uvažovaném uzlovém bodě dávají nižší teploty vzduchu než „umělé“ řady 
reprezentující naměřené hodnoty daných oblastí. Roční chod a rozptyl teplot modely simulují 
přibližně správně. Podobné charakteristiky platí i pro regionální klimatické modely 
HIRHAM4, HIRHAM5, RCAO, RCA3 a ALADIN s tou výjimkou, že regionální modely, 
pravděpodobně díky lepší orografii, parametrizacím a prostorovému rozlišení, dokážou lépe 
modelovat celkový roční chod s jen mírným nadhodnocením zimních teplot. V ostatních 
částech roku se však modelové teploty přibližně shodují s realitou a celkově tak poskytují 
mnohem přesnější odhady teploty než globální model.  
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Závěr 
 
 
 
 
Vytváření projekcí budoucích změn klimatu, způsobených rostoucím množstvím 
skleníkových plynů v atmosféře, bylo umožněno především postupným rozvojem 
numerických klimatických modelů. Nabízí se otázka, jak velké jsou rozdíly v projekcích 
jednotlivých modelů a jak vhodně kombinovat simulace současného klimatu tak, aby 
kombinace co nejvíce odpovídala pozorováním. Za tímto účelem byly porovnány současné    
a budoucí běhy globálních klimatických modelů HadCM3, ECHAM5/OPYC3                  
a ARPÉGE/OPA a regionálních klimatických modelů ALDAIN-CLIMATE/CZ, RCAO, 
RCA3, HIRHAM4 a HIRHAM5 se staničními daty a daty CRU na území České republiky      
a Evropy.  
 
Nejprve byly porovnány výsledky globálních klimatických modelů HadCM3, 
ECHAM5/OPYC3 a ARPÉGE/OPA reprezentované uzlovým bodem o souřadnicích přibližně 
50° s. š. a 15° v. d. s rozděleními průměrné denní teploty a ročními chody teploty pěti oblastí 
České republiky (tzv. umělými řadami) v období 1961–1990. Globální modely zde dávaly 
nižší teploty vzduchu než umělé řady reprezentující reálné hodnoty. Roční chod a rozptyl 
teplot byl všemi modely simulován přibližně správně.  
 
K redukci nepřesnosti vyplývající z velmi hrubého prostorového rozlišení globálních modelů 
jsou využívány regionální klimatické modely. V rámci předkládané práce byly porovnávány 
výsledky regionálních klimatických modelů ALADIN-CLIMATE/CZ (řízený globálním 
modelem ARPÉGE/OPA), HIRHAM4 (řízený globálním modelem ECHAM4/OPYC)             
a RCAO (řízený modelem HadAM3H) s měřeními z 29 meteorologických stanic v České 
republice pro období 1961–1990. Výsledky ukazují nadhodnocení modelových teplot             
v zimních měsících, v ostatních částech roku se však modelové teploty přibližně shodují         
s realitou a celkově tak podávají mnohem přesnější obraz skutečnosti než globální model. Při 
vzájemném porovnání všech regionálních modelů vychází pro Českou republiku jako 
nejreprezentativnější model ALADIN-CLIMATE/CZ. 
 
Pro období 2071–2100 modely ALADIN, HIRHAM4 a RCAO podle očekávání ukazují 
citelné zvýšení teploty vzduchu ve srovnání s referenčním obdobím 1961–1990. Nárůst je 
podstatně větší pro „pesimističtější“ emisní scénář A2 než pro scénář B2, scénář A1B se 
nachází přibližně uprostřed mezi těmito dvěma scénáři. Nejvýraznější nárůst průměrné denní 
teploty lze podle nich očekávat v srpnu, červenci, září a v lednu. 
 
Časové řady průměrné denní teploty vzduchu v České republice a také v Evropě byly dále 
analyzovány prostřednictvím časově zpožděné míry vzájemné informace (MVI). Tato 
charakteristika umožňuje, podobně jako běžně používaná metoda autokorelace, analyzovat 
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časové závislosti v naměřených datech.  Na rozdíl od autokorelace však zachycuje i nelineární 
vazby mezi jednotlivými hodnotami. Dosažené výsledky naznačují poměrně dobrou shodu 
mezi velikostí MVI podle klimatických modelů a podle staničních dat. Určitý rozdíl je patrný 
z hlediska jejího regionálního rozložení, kdy výsledky odvozené z klimatických modelů 
naznačují slabý nárůst MVI směrem od západu k východu (pro referenční i budoucí klima), 
zatímco staniční data a CZ-OBS data vykazují spíše závislost na nadmořské výšce – s rostoucí 
nadmořskou výškou stanice hodnota MVI klesá. Nejvyšších hodnot u modelů i staničních dat 
však dosahuje MVI shodně na jižní a jihovýchodní Moravě, podružné centrum vyšších hodnot 
je také v oblasti středních Čech. Při porovnání referenčního a budoucího období naznačují 
starší verze klimatických modelů nepatrný nárůst MVI, a tedy i mezidenních vazeb či 
perzistence teploty, v budoucím klimatu. Novější verze modelů HIRHAM5 a RCA3 indikují 
pravý opak, tedy mírný pokles perzistence teploty v budoucím klimatu. 
 
Prostorové rozložení MVI pro teplotní řady v České republice dobře zapadá do evropského 
kontextu. V rámci celé Evropy jsou již rozdíly výraznější a jako rozhodující okolnost se zde 
jeví otevřenost vůči západnímu proudění a postupu frontálních systémů a cyklón od oceánu.  
 
Obecným přínosem práce je prověření užitečnosti použití míry vzájemné informace jako 
prostředku pro testování výsledků klimatických modelů. Ukázalo se, že míra vzájemné 
informace je vhodná k testování perzistence časových řad, a proto lze její aplikaci doporučit 
při vědomí všech problematických vlastností diskutovaných v této práci. Připomeňme, že 
perzistence a četnost extrémů jsou v současnosti velmi diskutovanými problémy vzhledem 
k jejich významným ekonomickým dopadům. 
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